
Iepirkuma  
“Baltijas Pilsētu Apvienības Pilsētplānošanas un Vides komisijas apvienotā semināra un Rīgas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam prezentācijas pasākuma organizēšana”  
iepirkuma komisijas sēdes 

ZIŅOJUMS 
Rīgā 

25.08.2014.                     
 
 
Pasūtītājs 

 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga,  
LV - 1050 

 
Identifikācijas 
numurs 

 
RD PAD 2014/35 

 
Iepirkuma 
procedūras veids 

 
Iepirkums tika veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 
2.pielikuma pakalpojuma līguma nomenklatūras B daļu, saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļu 

 
Līguma 
priekšmets 

 
Baltijas Pilsētu Apvienības Pilsētplānošanas un Vides komisijas apvienotā 
semināra un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 
prezentācijas pasākuma organizēšana” 
iepirkuma komisijas sēdes 

 
Iepriekšējā 
informatīvā 
paziņojuma 
publikācijas IUB 
mājas lapā 
datums 

 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7. daļu paziņojums par 
veicamo iepirkumu netika publicēts IUB mājas lapā. 
PAD mājas lapā ievietotā publikācija – 01.08.2014 

 
Iepirkuma 
komisijas 
izveidošanas 
pamatojums un 
tās sastāvs 

 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 7.03.2014. 
rīkojums Nr. DA-14-374-rs „Par iepirkuma komisiju” . Grozījumi ar: 
2014.gada 18.marta rīkojumu Nr.DA-14-37-rs un 2014.gada 21.jūlija 
rīkojumu Nr. DA-14-71-rs 
Komisijas priekšsēdētāja: 
Svetlana Batare – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes vadītāja. 
Sēdē piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: 
Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu nodaļas vadītājs. 
Komisijas locekļi: 
Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja. 
Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  Projektu 
vadības pārvaldes Projektu pārvaldes vadītāja, direktora vietniece projektu 
vadības jautājumos. 
Ilze Purmale – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides 
attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības 



jautājumos. 
Daina Stivriņa – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu 
uzraudzības nodaļas vadītāja. 

 
Piedāvājumu un 
pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņš 

 
18.08.2014 

 
Piegādātāju, 
pretendentu 
nosaukumi un 
piedāvātās cenas 

 
Pretendents Cena bez PVN (EUR) 

Personu apvienība: Biedrība „Latvijas 
Pilsoniskas sabiedrības atbalsta 

centrs” un SIA „ITA Konsultants” 

20 123,00 

 

 
Pretendenta 
nosaukums, ar 
kuru nolemts 
slēgt iepirkuma 
līgumu, 
līgumcena 

 
Personu apvienība: Biedrība „Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta 
centrs” un SIA „ITA Konsultants”, līgumcena EUR 20 123,00 (divdesmit 
tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro 00 centi) 

 
Piedāvājumu 
vērtēšanas 
kopsavilkums 

 
Skat. 20.08.2014. sēdes Nr.3 protokols un 25.08.2014. sēdes Nr.4 
protokols ar pielikumiem 

 
Viena 
pretendenta 
izvēles atbilstības 
pamatojums 

 
Prasības iepirkumam ir izvirzītas pamatotas un objektīvas, ņemot vērā 
iepirkuma specifiku. Pasūtītājs ir noteicis minimālas prasības 
piegādātājam, ņemot vērā iepirkuma sarežģītību un ierobežotību projekta 
realizācijas laikā. Piesaistīto lektoru izvirzītā kvalifikācija ir bijusi 
atbilstoša vispārējām prasībām šāda pakalpojuma sniegšanā, lai 
pasūtītājam būtu pārliecība par sekmīgu pasākuma realizāciju, tādējādi nav 
pamata uzskatīt, ka prasības ir nepamatoti augstas. 

 
 
Komisijas priekšsēdētāja       S.Batare 
 
 
 


