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Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums 

un tās sastāvs 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

direktora 2014.gada 7.marta rīkojums Nr.DA-14-34-

rs „Par iepirkumu komisiju”. 

Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 18.03.2014. rīkojumu Nr.DA-14-37-rs; 

                               Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 21.07.2014. rīkojumu Nr.DA-14-71-rs 

                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 05.02.2015. rīkojumu Nr.DA-15-6-rs 

                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 29.04.2015. rīkojumu Nr.DA-15-16-rs 

                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 02.11.2015. rīkojumu Nr.DA-15-38-rs 

                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 26.01.2017. rīkojumu Nr.DA-17-8-rs 

2017.gada 5.jūnija rīkojums Nr.DA-17-25-rs „Par 

iepirkumu komisiju”. 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  

Svetlana Batare - Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Administratīvās pārvaldes vadītāja. 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Dīns Cielavs - Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Administratīvās pārvaldes Pašvaldības 

iepirkumu un nodrošinājuma nodaļas vadītājs, 

pārvaldes vadītāja vietnieks. 

Komisijas locekļi: 

Daina Stivriņa  - Rīgas domes Juridiskās pārvaldes 

Pašvaldības iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja. 

Ilze Purmale - Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, 



direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos. 

Jeļena Bogova - Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās 

nodaļas vadītāja. 

Ināra Pētersone - Rīgas domes Finanšu departamenta 

Pašvaldības budžeta pārvaldes Programmu analīzes 

nodaļas eksperte. 

Oksana Dumpe - Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta  Projektu vadības pārvaldes vadītāja, 

direktora vietniece projektu vadības jautājumos. 

Iepirkuma tehniskās dokumentācijas 

sagatavotājs 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Pilsētvides attīstības pārvaldes Lokālplānojumu 

nodaļas vadītāja vietniece – Zinta Miķelsone 

Noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma 

izvēles kritērijs, vērtēšanas kritēriji 

Skat. iepirkuma nolikumā 

 

Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas 

termiņš 

 

05.06.2017. plkst.11.00 

 

 

Piegādātāju, pretendentu nosaukumi un 

piedāvātās cenas 

 

Pretendents Piedāvātā cena 

bez PVN (EUR) 

SIA „Metrum” 56 920,00 
 

 

Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, 

datums, laiks 

 

Rīgā, Amatu ielā 4, 305.kabinetā 2017.gada 5.jūnijā 

plkst.11:00 

 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, līgumcena 

 

SIA „Metrum”, līgumcena EUR 56 920,00 bez PVN. 

Iegūto punktu skaits - 94,00 punkti no iespējamajiem 

100,00 punktiem. 

 

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

 

Skat. 13.06.2017. sēdes Nr.3 protokolu ar 

pielikumiem. 

 

 

Informācija par līguma daļu, kuru paredzēts 

nodot apakšuzņēmējiem 

 

Nav 

 

Informācija par noraidītiem pretendentiem, kā 

arī neatbilstošiem piedāvājumiem 

 

Nav 

Pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai atbilstoši 2017.gada 

28.februāra Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 19.punktam 

 

 

 

Nolikuma 3.punktā iekļautās pretendentu atlases 

(kvalifikācijas) prasības ir samērīgas un objektīvas, 

tādējādi nodrošinot piegādātāju brīvu konkurenci, kā 

arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem 

pretendentiem, nodrošinot mazāko iespējamo finanšu 

līdzekļu un mantas izlietojumu esošā iepirkuma 

ietvaros. Uz samērīguma un objektivitātes ievērošanu 

norāda tas, ka neviens kandidāts nav iesniedzis 

iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 68.pantā 

noteiktajā kārtībā par kandidātu atlases noteikumiem, 

tehnisko specifikāciju vai citām prasībām, kā arī tas, 

ka piegādātājiem ir iepriekš bijušas tiesības piesaistīt 

apakšuzņēmēju iepirkuma priekšmeta izpildei. 



3.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), 

kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus). 

Minētā prasība ir pamatota ar to, ka komercdarbības 

veikšanai Latvijā saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija 

komercreģistrā. 

3.2. Pretendents var balstīties uz trešo 

personu iespējām, lai izpildītu prasības 

attiecībā uz pretendenta saimniecisko stāvokli, 

tehniskām un profesionālām spējām. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas  

sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās 

spējas ir nepieciešamas. 

Minētā prasība ir objektīva un pamatota, jo pasūtītāja 

mērķis ir iegūt pakalpojumu, kuru sniedz 

kompetentākie pakalpojumu sniedzēji. Ja kāds no 

pakalpojumu sniedzējiem nespēj izpildīt prasības, tad 

ir iespējas piesaistīt apakšuzņēmējus pakalpojuma 

sniegšanai, tādējādi nodrošinot iespēju jebkuram 

izpildītājam piedalīties iepirkuma priekšmeta 

realizācijā. 

3.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

(2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir 

pieredze darbā ar vismaz 1 (vienu) līdzīga 

apjoma un satura pakalpojumu un 1 (vienu) 

līdzīga satura pakalpojumu: 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumentu izstrāde ir ilgs process (1.5-2 gadi) un 

kopš 2015.gada plānošanas dokumenti tiek izstrādāti 

TAPIS (Teritorijas attīstības un plānošanas 

informācijas sistēma) un pretendentam jāprot tajā 

strādāt, tāpēc būtiski ir tieši pēdējo gadu pieredze 

līdzīga satura pakalpojumu sniegšanā. 

3.3.1. vismaz 1 (viens) pakalpojums ir līdzīga 

satura, t.i., pilsētu teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma, tematiskā plānojuma  vai 

detālplānojuma projekta izstrāde, un tā kopējā 

līgumcena ir līdzvērtīga Pretendenta 

piedāvātajai līgumcenai, bet ne mazāka kā 

EUR 75 000 (bez PVN); 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo darba kvalitatīvai 

veikšanai un termiņā nepieciešama pieredze līdzīga 

apjoma un satura dokumentu izstrādē, tādējādi 

paredzot iespējamos riskus un veicot preventīvas 

darbības to novēršanā. 

 

 

 

3.3.2. vismaz 1 (viens) pakalpojums ir līdzīga 

satura, kas tiek iepirkti šajā iepirkuma 

procedūrā, t.i., pilsētu teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma, tematiskā plānojuma  vai 

detālplānojuma projekta izstrāde. 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo darba kvalitatīvai 

veikšanai nepieciešama pieredze līdzīga satura 

dokumentu izstrādē, tādējādi iedziļinoties jautājumu 

problemātikā un piedāvājot kvalitatīvus risinājumus. 

3.4. Pretendents nodrošina tādu speciālistu 

piesaisti, kuri atbilst zemāk dotajām 

minimālajām izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām: 

 

 

 

 

3.4.1. Projekta vadītājs: Prasība ir objektīva un pamatota, jo paredzētā 

dokumenta izstrāde ir komplicēts uzdevums, kuram 

nepieciešams projekta vadītājs. 

3.4.1.1. otrā līmeņa profesionālā vai 

akadēmiskā augstākā izglītība vides, dabas, 

sociālo vai inženierzinātņu jomā; 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo saskaņā ar 

14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 137.punktu 

plānošanas dokumentus var izstrādāt personas, kuras 

ir ieguvušas vismaz otrā līmeņa augstāko vai 

akadēmisko izglītību vides, dabas, sociālo vai 

inženierzinātņu jomā un kurām ir atbilstošas 



zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze 

plānošanas dokumentu izstrādē. 

3.4.1.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 

2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) laikā ir  pieredze projektu 

vadītāja amatā vismaz 2 (divos) līdzīga satura 

un apjoma projektos, t.i., pilsētu teritorijas 

plānojuma, lokālplānojuma, tematiskā 

plānojuma vai detālplānojuma projekta 

izstrāde, un tā kopējā līgumcena ir līdzvērtīga 

Pretendenta piedāvātajai līgumcenai, bet ne 

mazāka kā EUR 75 000 (bez PVN); 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo saskaņā ar 

14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 138.punktu 

praktiskā darba pieredzi plānošanas dokumentu 

izstrādē apliecina izstrādātie plānošanas dokumenti 

vai dalība to izstrādē, vai pieredze valsts vai 

pašvaldības institūcijās, izstrādājot un īstenojot 

plānošanas dokumentus. Darba kvalitatīvai veikšanai 

un termiņā nepieciešama pieredze līdzīga apjoma un 

satura dokumentu izstrādē, tādējādi paredzot 

iespējamos riskus un veicot preventīvas darbības to 

novēršanā, koordinējot dažādu iesaistīto jomu 

speciālistu sadarbību dokumenta risinājumu izstrādē. 

Pēdējo 3 gadu pieredze būtiska, jo darbs jāveic 

TAPIS sistēmā. 

3.4.2. Teritorijas plānotājs - arhitekts: Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta saturiskai izstrādei nepieciešams 

teritorijas plānotājs. 

3.4.2.1. otrā līmeņa profesionālā vai 

akadēmiskā augstākā izglītība inženierzinātņu 

jomā un arhitekta kvalifikācija; 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo saskaņā ar 

14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 137.punktu 

plānošanas dokumentus var izstrādāt personas, kuras 

ir ieguvušas vismaz otrā līmeņa augstāko vai 

akadēmisko izglītību vides, dabas, sociālo vai 

inženierzinātņu jomā un kurām ir atbilstošas 

zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze 

plānošanas dokumentu izstrādē. 

3.4.2.2. arhitekta prakses sertifikāts; Prasība ir objektīva un pamatota, jo sertifikāts 

apliecina fiziskās personas profesionālo kvalifikāciju 

attiecīgajā jomā. 

3.4.2.3. iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 

2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz 

divos līdzīga satura projektos*. 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumentu izstrāde ir ilgs process (1.5-2 gadi) un 

kopš 2015.gada plānošanas dokumenti tiek izstrādāti 

TAPIS un teritorijas plānotājam jāprot tajā strādāt, 

tāpēc būtiski ir tieši pēdējo gadu pieredze līdzīga 

satura pakalpojumu sniegšanā. 

3.4.3. Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

inženieris: 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādes ietvaros jāizvērtē teritorijā esošo 

piestātņu infrastruktūra un jāizstrādā lietus ūdens 

savākšanas un meliorācijas sistēmu shēmas. 

Jāprecizē/jādetalizē meliorācijas un aizsardzības pret 

plūdiem pasākumus. 

3.4.3.1. otrā līmeņa profesionālā vai 

akadēmiskā augstākā izglītība inženierzinātnēs; 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo garantē 

speciālista izglītību. 

3.4.3.2. būvspeciālista sertifikāts meliorācijas 

sistēmu projektēšanā. 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo nodrošina, ka 

speciālists ir praktizējošs un garantē darba kvalitāti. 

Vides speciālisti: 

3.4.4. Vismaz 1 (viens) vides eksperts ar otrā 

līmeņa augstāko izglītību (vai līdzvērtīgu 

izglītību) dabas, vides vai inženierzinātnēs ar 

pieredzi vismaz 2 (divu) stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma vides pārskata izstrādē 

iepriekšējo  3 (trīs)  gadu (2014.,  2015.,  2016. 

 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādes ietvaros jāveic stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)  un ņemot vērā 

teritorijas komplicētību, pieredze pēdējos 3 gados ir 

svarīga, lai nodrošinātu to. 



un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai) laikā. 

3.4.5. Gaisa kvalitātes eksperts ar otrā līmeņa 

augstāko izglītību (vai līdzvērtīgu izglītību) 

dabas, vides vai inženierzinātnēs ar pieredzi 

ekspertīzes veikšanā gaisa kvalitātes jomā. 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādes ietvaros jāveic SIVN, un 

saskaņā ar plānojuma darba uzdevumu ir jāizvērtē 

plānotās darbības gaisa piesārņojuma līmeņa 

atbilstība normatīvajām prasībām, nepieciešamības 

gadījumā paredzot īpašus pasākumus normatīvā 

līmeņa nodrošināšanai. 

3.4.6. Trokšņu eksperts ar otrā līmeņa augstāko 

izglītību (vai līdzvērtīgu izglītību) dabas, vides 

vai inženierzinātnēs ar pieredzi ekspertīzes 

veikšanā trokšņu jomā. 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādes ietvaros jāveic SIVN un saskaņā 

ar plānojuma darba uzdevumu ir jāizvērtē plānotās 

darbības trokšņa piesārņojuma līmeņa atbilstība 

normatīvajām prasībām, nepieciešamības gadījumā 

paredzot īpašus pasākumus normatīvā līmeņa 

nodrošināšanai. 

3.4.7. Transporta būvju inženieris: Prasība ir objektīva un pamatota, jo saskaņā ar 

plānojuma darba uzdevumu jāveic transporta 

organizācijas izpēte un transporta lineārās 

infrastruktūras plānošana. 

3.4.7.1. otrā līmeņa profesionālā vai 

akadēmiskā augstākā izglītība inženierzinātnēs; 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumentā piedāvātajiem risinājumiem ir jābūt 

atbilstošiem un tehniski realizējamiem. 

3.4.7.2. būvspeciālista sertifikāts ceļu 

projektēšanā; 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumentā piedāvātajiem risinājumiem ir jābūt 

atbilstošiem un tehniski realizējamiem. 

3.4.7.3. iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 

2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz 

divos līdzīga satura projektos*. 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo nodrošina to, ka 

speciālists ir aktīvi praktizējošs un garantē darba 

kvalitāti. 

3.4.8. Vismaz vienam ekspertam iepriekšējo  3 

(trīs)  gadu (2014.,  2015.,  2016. un 2017.gadā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir 

pieredze darbā ar ģeotelpisko informāciju 

piesaistītu datubāzu veidošanu, kartogrāfisko 

darbību veikšanu, digitālo karšu sagatavošanu 

un telpisko modelēšanu. 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo saskaņā ar 

14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 139.punktu 

teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un 

detālplānojuma grafisko daļu var izstrādāt personas, 

kuras atbilst normatīvajos aktos par ģeotelpisko 

informāciju noteiktajām prasībām ģeodēziskās un 

kartogrāfiskās darbības veikšanai. 

3.4.9.Pakalpojuma sniegšanā jāpiesaista 

inženieri šādās specializācijas jomās: 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādē jāvērtē esošās inženiertehniskās 

infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas 

perspektīvajai attīstībai un jānosaka nepieciešamo 

perspektīvo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju 

izvietojums. 

3.4.9.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšana; 

Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādē jāvērtē ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu izvietojums teritorijā. 

3.4.9.2. gāzes apgādes sistēmu projektēšana; Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādē jāvērtē gāzes apgādes tīklu 

izvietojums teritorijā. 

3.4.9.3. elektroietaišu projektēšana; Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 

dokumenta izstrādē jāvērtē elektrotīklu izvietojums 

teritorijā. 

3.4.9.4. citas jomas atbilstoši Tehniskajā Prasība ir objektīva un pamatota, jo plānošanas 



specifikācijā noteiktajam darba apjomam. 

 

*“līdzīga satura” - līdzīga satura pakalpojumi, 

kas tiek iepirkti šajā iepirkuma procedūrā - 

pilsētu teritorijas plānojumu, vai 

lokālplānojumu, vai detālplānojumu izstrāde. 

dokumenta izstrādes procesā var būt nepieciešams 

piesaistīt kādas iepriekš nenosauktas jomas 

speciālistu. 

3.5. Pretendentam jānorāda visus 

apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēja 

apakšuzņēmējus. 

Prasība ir objektīva un pamatota, lai pasūtītājam būtu 

pārliecība par komersantiem, kuri sniedz 

pakalpojumu. 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs         S.Batare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Līgums: 
 

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/2017_12.pdf  

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/2017_12.pdf

