Nr.p
.k.

Noslēgšanas
datums

Termiņš

Līguma priekšmets

Autors

Līgumcena

Pakalpojuma līgumi 2018.gada maijs - augusts

5

14.05.2018.
15.05.2018.

17.05.2018.

6

15.05.2018.

15.05.2018.

7

21.05.2018.

22.05.2018.

8

21.05.2018.

24.05.2018.

9

04.06.2018.

06.06.2018.

10 08.06.2018.

12.06.2018.

Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 26,41 EUR
SIA “ABP”
Par mācību kursu “Laika menedžments”
Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 25,43 EUR
Inga Pumpure
Par iekšējo auditoru konsultācijām “Valsts pārvaldes finanšu plānošana un 202.50
grāmatvedības uzskaite”
Vita Valdmane
Par mācību kursu “Lietišķa sarakste angļu valodā (1.daļa)”
Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 23,53 EUR
Edmunds Apsalons, SIA Par mācību kursu “Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un 500,00
AK Konsultāciju Birojs
sadarboties?”
Estere Braķe
Par mutiskās tulkošanas pakalpojumiem (franču-latviešu; latviešu-franču 313,50
valoda)
SIA “ABP”
Par mācību kursu “Efektīva komunikācija ar klientu”
Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 25,43 EUR
Vita Valdmane
Par mācību kursu “Lietišķa sarakste angļu valodā (2.daļa)”
Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 23,53 EUR
Ilga Robežniece
Par mācību kursu “Arhīva pārvaldība: Arhīva darba organizācija un Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
dokumentu arhivēšana”
skaitu reizinot ar 24,84 EUR
SIA “ABP”
Par mācību kursu “Profesionālā izdegšana, tās novēršanas metodes”
350,00

11 18.06.2018.

19.06.2018.

SIA “ABP”

Par mācību kursu „Komunikācija – veiksmes atslēga sadarbībai”

450,00

12 12.07.2018.

27.07.2018.

SIA “ABP”

Par mācību kursu „Stresa un konflikta situāciju menedžments”

450,00

13 14.05.2018.

15.06.2018.

SIA “Latconsul”

Par specializēto mācību “Datu aizsardzība” nodrošināšanu

3600,00

14 18.05.2018.

31.07.2018.

Sabiedrība ar ierobežotu “Specializēto mācību “Informācijas vizuālās analīzes rīki IBM i2” 35 120,00
atbildību “DATI Group” nodrošināšana”

15 30.05.2018.

Līdz līguma summas SIA
izlietojumam bet ne Cooperation”
ilgāk kā 10.06.2018.

“Business Par rakstiskās (standarta un steidzamas) tulkošanas nodrošināšanu

Līdz 1600,00

16 30.05.2018.

Līdz pušu saistību
izpildei
Līdz pušu saistību
izpildei
30.06.2018.

“Business Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu (itāļu valoda)

Līdz 900,00

1

03.05.2018.

07.05.2018.

2

03.05.2018.

08.05.2018.

3

14.05.2018.

15.05.2018.

4

17.05.2018.

17 30.05.2018.
18 04.06.2018.

Vita Valdmane

Par mācību kursu “Saviesīgu sarunu māksla angļu valodā (Small Talk)”

SIA
Cooperation”
Dace Antuža

SIA “Compliance Baltic”

Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu (itāļu valoda)

Līdz 1319,70

Par specializēto mācību “Kukuļošana un līdzekļu legalizācija, izmantojot 890,00
finanšu pakalpojuma nozari” nodrošināšanu

19 04.06.2018.

Līdz līguma izpildei, SIA “INTEA”
bet ne ilgāk kā
20.12.2021.

20 26.06.2018.

31.07.2019.

21 21.05.2018.

22 23.05.2018.

23 23.05.2018.
24 22.05.2018.
25 28.05.2018.
26 08.06.2018.

Par e-mācību kursa “Ēnu ekonomikas mazināšana” interaktivitātes izstrādi, 41 999,99
piemērošanu un garantijas apkalpošanu.

“Iekšējo auditoru institūts” Par mācību moduļa “Institūciju iekšējie pasākumi korupcijas risku
novēršanai”
30.06.2018.
SIA “Addiction”
Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība” vadītāju konferences
“Vadītāju nākotnes izaicinājumi sabiedrības izaugsmē” tehniskais un
informatīvais nodrošinājums
19.07.2019.
SIA “Fidea”
Specializētās mācību programmas “Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas
(RIS3) ieviešana institūciju nodarbināto analītiskās kapacitātes stiprināšanai”
satura izstrāde un mācību nodrošināšana
29.06.2018.
SIA “Dzeltenā zemūdene” Specializētās mācību programmas “Stratēģiskā komunikācija plānotu
rezultātu sasniegšanai” satura izstrāde un mācību nodrošināšana
Līdz saistību izpildei SIA "Let’s Enjoy"
Izbraukuma semināra norises vietas ar ēdināšanas un izmitināšanas
pakalpojumu nodrošināšana
31.01.2020.
Latvijas Personālvadības Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība: personālvadība un darba vide”
asociācija
satura izstrāde un mācību nodrošināšana
Līdz līguma summas SIA
Pamatmoduļa V “Konkurētspējas veicināšana” mācību “Finansiālais un
izlietojumam bet ne “PricewaterhouseCoopers administratīvais slogs, to veidojošie faktori” satura izstrāde un mācību
ilgāk kā līdz
SIA”
nodrošināšana
01.01.2021.

27 08.06.2018.

15.07.2018.

28 27.06.2018.

24 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam

29 27.06.2018.

24 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam

30 27.06.2018.

24 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam

31 27.06.2018.

24 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam

32 27.06.2018.

24 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam

SIA “VIENNESE”

27 950,00
41829,00

40005,00

1950.00
Atbilstoši
noteiktajām
vienības cenām
40 909,99
36 800,00

Par vadītāja individuālā snieguma konsultatīvo pakalpojumu (“results 2000,00
coaching”) nodrošināšanu
Personu sabiedrība ar Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība” mācību programmas 22 399,94
ierobežotu
atbildību “Stratēģiskā komunikācija” satura izstrāde un mācību nodrošināšana
“Master
Sales”,
SIA
“ODA”
Personu sabiedrība ar Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība” mācību programmas 8 000,00
ierobežotu
atbildību “Stratēģiskā plānošana” satura izstrāde un mācību nodrošināšana
“Master
Sales”,
SIA
“ODA”
Personu sabiedrība ar Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība” mācību programmas 11 199,95
ierobežotu
atbildību “Pārmaiņu vadība” satura izstrāde un mācību nodrošināšana
“Master
Sales”,
SIA
“ODA”
Personu sabiedrība ar Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība” mācību programmas 16 799,95
ierobežotu
atbildību “Nākotnes vadītāja izaicinājumi” satura izstrāde un mācību nodrošināšana
“Master
Sales”,
SIA
“ODA”
Personu sabiedrība ar Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība” mācību programmas “Finanses 19 200,00
ierobežotu
atbildību un valsts pārvalde” satura izstrāde un mācību nodrošināšana
“Master
Sales”,
SIA
“ODA”

pakalpojuma

33 27.06.2018.

31.01.2020.

SIA “Juhu Ethical”

Pamatmoduļa I “Tiesiskais regulējums” un pamatmoduļa II “Normatīvisma 39 384,00
mazināšana” tematiskās darbnīcas satura nodrošināšana, izmantojot
pakalpojumu dizaina metodes, kas orientētas uz lietotāju vajadzībām

34 27.06.2018.

24 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam
24 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam
01.01.2021.

SIA
“PricewaterhouseCoopers
SIA”
SIA
“Baltijas
Datoru
akadēmija”

Pamatmoduļa VI “Ilgstpējīga uzņēmējdarbība” mācību programmas 11 010,00
“Tiesiskums un valsts pārvalde” satura izstrāde un mācību nodrošināšana

35 02.07.2018.

36 18.07.2018.

37 25.07.2018.

38 14.08.2018.

39 17.05.2018.

18 mēneši vai līdz
līguma summas
izlietojumam
6 mēnešus vai līdz
līgumcenas
izlietošanas dienai
18.06.2018.

Pamatmoduļa VI “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība” mācību programmas 10 883,00
“Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un valsts pārvalde” satura
izstrāde un mācību nodrošināšana
Sabiedrība ar ierobežoto Pamatmoduļa IV “Publiskais pakalpojums: publisko pakalpojumu sistēma un 46 000,00
atbildību
"Biznesa, uzņēmējdarbība” satura izstrāde un mācību nodrošināšana
mākslas un tehnoloģiju
augstskola "RISEBA"”
Sabiedrība ar ierobežoto Pamatmoduļa I “Tiesiskais regulējums” un pamatmoduļa II “Normatīvisma 69 020,00
atbildību “Leilands un mazināšana” labā prakse, izmantojot uz procesu efektivizāciju orientētas
Putnis”
metodes (LEAN)
Cardiff Met Company Ltd. Pamatmoduļu II un IV programmas "Iekšējo treneru sagatavošana valsts 34 000,00
pārvaldē: publiskā pakalpojuma dizains” satura izstrāde un mācību
nodrošināšana
SIA “Digitālā pele”
ESF projektu poligrāfijas pakalpojumi
3040,00

40 21.05.2018.

Līdz summas
SIA “LATVIA TOURS”
izlietošanai (36 mēn)

Ceļojuma aģentūras pakalpojumu nodrošināšana

144 000

41 30.05.2018.

Līdz summas
SIA “MISE.VK”
izlietošanai (18 mēn)

Par kafijas paužu nodrošināšanu

60 000

Autoratlīdzības līgumi 2018.gada maijs-augusts
1

07.05.2018.

09.05.2018.

Ligita Landzmane

Par mācību kursu „Komunikācija – veiksmes atslēga sadarbībai”

450,00

2

07.05.2018.

11.05.2018.

Ligita Landzmane

Par mācību kursu „Komunikācija – veiksmes atslēga sadarbībai”

400,00

3

08.05.2018.

09.05.2018.

Karīna Platā

Par mācību kursu “Personāla dokumentu pārvaldības būtiskākie aspekti”

4

08.05.2018.

09.05.2018.

Dana Stauvere

Par iekšējo auditoru konsultācijām „Izlases metodes”

Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 28,63 EUR
135,00

5

08.05.2018.

10.05.2018.

Linda Sīle

6

08.05.2018.

10.05.2018.

Ieva Radziņa

7

15.05.2018.

16.05.2018.

Inga Putra

Par iekšējo auditoru konsultācijām „Iekšējā audita profesionālās prakses 380,00
starptautiskie standarti, Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu
organizācijas standarti un iekšējā audita jomu regulējošie normatīvie akti un
metodika; Iekšējā audita process; Riski un risku vadība; Iekšējā audita
funkcijas vadība.”
Par mācību kursu “Efektīva klientu apkalpošana un apkalpošanas standarta 380,00
ieviešana”
Par mācību kursu “ Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās”
Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 21,13 EUR

8

15.05.2018.

16.05.2018.

Diāna Kurpniece

15.05.2018.

16.05.2018.

Ligita Landzmane

Par mācību kursu “ Efektīvas iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
izveide un nodrošināšana”
skaitu reizinot ar 21,13 EUR
Par mācību kursu „Komunikācija – veiksmes atslēga sadarbībai”
450,00 EUR

10 16.05.2018.

9

17.05.2018.

Voldemārs Bariss

Par mācību kursu “ Efektīva prezentācija”

11 17.05.2018.

18.05.2018.

Ligita Landzmane

Par mācību kursu „Komunikācija – veiksmes atslēga sadarbībai”

12 17.05.2018.

18.05.2018.

Evija Mugina

Par mācību kursu „Prakses aktualitātes publisko iepirkumu strīdos”

13 17.05.2018.

18.05.2018.

Viktors Šadinovs

Par mācību kursu „Ierobežotas pieejamības informācija, tās aizsardzība”

14 17.05.2018.

18.05.2018.

Anita Hāznere

Par mācību kursu “Risku vadības loma kvalitātes vadībā”

15 22.05.2018.

23.05.2018.

Dace Gaile

Par mācību kursu “Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle ”

16 23.05.2018.

24.05.2018.

Katri Vintiša

Par mācību kursu “Personīgās efektivitātes psiholoģija”

17 23.05.2018.

29.05.2018.

Jana Trahimoviča

Par mācību kursu „ Pasākumu organizēšana”

18 23.05.2018.

25.05.2018.

Artūrs Vanags

Par mācību kursu “Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana”

19 12.06.2018.

13.06.2018.

Katri Vintiša

Par mācību kursu “Personīgās efektivitātes psiholoģija”

Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 19,13 EUR
Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 23,53 EUR
450,00

20 13.06.2018.

15.06.2018.

Ieva Radziņa

Par mācību kursu „Komunikācija – veiksmes atslēga sadarbībai”

400,00

21 20.06.2018.

21.06.2018.

Evija Mugina

Par mācību kursu „Prakses aktualitātes publisko iepirkumu strīdos”

22 04.06.2018.

Līdz saistību izpildei Ilona Reitere

Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 50,86 EUR
400,00
Mācību kursu reģistrējušos
skaitu reizinot ar 21,13 EUR
Mācību kursu reģistrējušos
skaitu reizinot ar 21,13 EUR
Mācību kursu reģistrējušos
skaitu reizinot ar 25,43 EUR
Mācību kursu reģistrējušos
skaitu reizinot ar 25,43 EUR
450,00

dalībnieku
dalībnieku
dalībnieku
dalībnieku

Mācību kursu reģistrējušos dalībnieku
skaitu reizinot ar 21,13 EUR
Par lekciju-prezentāciju par atsevišķajām mācību tēmām specializēto mācību 250,00
“Datu aizsardzība” ietvaros

