
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta plānotie līgumi un iepirkumi, kuru paredzamā 

līgumcena piegādēm un pakalpojumiem ir mazāka par EUR 10 000 bez PVN un būvdarbiem - 

mazāka par EUR 20 000 bez PVN 

  

Nr.p.k. Iepirkuma/ līguma priekšmets 

1 3D ADTI DB izveidošana 

2 Tahimetra Sokkia 530R ikgadējā pārbaude 

3 Topcon GNSS uztvērēja HiPer SR ikgadējā pārbaude 

4 EUPOS-RĪGA bāzes stacijas uzturēšana 

5 EUPOS-RĪGA bāzes stacijas modernizācija 

6 Pašvaldības ĢIS GeoRīga funkcionālie papildinājumi 

7 Kadastra datu iegāde 

8 
Redaktora pakalpojumi Attīstības programmas 2021-2027 (AP2027) 1.redakcijas, galīgās redakcijas 

un publicitātes materiālu sagatavošanai 

9 Attīstības programmas 2021-2027 (AP2027) tulkošanas pakalpojumi 

11 Attīstības programmas 2021-2027 (AP2027) ieviešanas veicināšana 

12 Ekspertu darba apmaksa (SUS pārskata  sagatavošanai)  

13 Statistisko datu iegāde 

14 
Vides speciālists jaunā Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādē 

15 
Ekspertu konsultācijas plānošanas dokumentu izstrādes laikā 

16 Video materiālu izstrāde 

16.1. 

Uzņēmējdarbības atbalsta programmu, attīstības programmas u.c. departamenta projektu gif animācijas, 3 D 

animācijas vai video klipu sagatavošana  

16.2. 

Rail Baltica dzelzceļa trases teritorijas lokālplānojuma un Rīgas teritorijas plānojuma video materiālu 

sagatavošanai (GIF animācijas, 3D animācijas,  video klipi u.c.)  

17 Video straumēšanas un demonstrēšanas pakalpojumi 

18 Foto pakalpojumi 

19 Informatīvie pakalpojumi (ziņu aģentūra un monitorings) 

20 Preses abonēšana 

21 Būvuzraudzība jaunu risinājumu izbūvei/uzstādīšanai piesārņoto lietus ūdeņu attīrīšanai  

22 Būvprojekta "Aldara parka pārbūve" izmaiņu projekta sagatavošana 



23 Lietus plūsmu un hidrodinamisko apstākļu izpēte un modelēšana  

24 Ēdināšanas pakalpojumi projekta vadības grupas un partneru tikšanās ietvaros  

25 Transporta pakalpojumi projekta vadības grupas un partneru tikšanās ietvaros  

26 
Telpu noma un citu administratīvo pakalpojumu sniegšana projekta vadības grupas un partneru 

tikšanās ietvaros  

27 Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu vadīšana un satura izstrāde 

28 
Eksperta piesaiste būvniecības un ekonomiskajos jautājumos, nodrošinot projekta pieteikuma 

izvērtēšanu 

29 Inženiertehniskās konsultācijas par tehniskajiem risinājumiem būvprojektā 

30 Ekspertu konsultācijas būvniecības procesā 

31 Izmaksu ieguvumu analīzes izstrāde 

32 Konsultācijas par tehnisko specifikāciju, t.sk. projektēšanas uzdevumu, izstrādi 

33 Informatīvo materiālu izstrāde 

34 Mājaslapu pilnveide, papildināšana un funkcionāla uzturēšana 

35 Mājas lapu migrēšana uz jaunu php versiju 

36 
Domēnu īre 

37 IT preces 

38 Datortehnikas inventārs (printeri, monitori) 

39 Datorsomas 

40 Datoru rezerves daļas nomaiņai  

41 Drukas iekārtu noma (mēnesī 400.81) 

42 
Elektriķa pakalpojumi 

43 
Koka logu, durvju remonts (restaurācija) 

44 
Dūmu detektoru nomaiņa 

45 Kondicionēšanas sistēmas apkope un remonts 

46 
Ugunsdzēšamo aparātu, ugunsdzēsības krānu pārbaude, apkope (1 x gadā) 

47 
Ugunsdzēsības sistēmas sūkņu stacijas regulāra apkope (4 x gadā) 

48 
Ugunsdrošības trokšņa paneļa sistēmas programmēšanas darbi 

49 
Aizkaru, žalūziju, karogu un krēslu mazgāšana/tīrīšana 



50 
Sadzīves atkritumu izvešana  

51 
Fiziskā un tehniskā apsardze  

52 
Maināmo paklāju piegāde, apmaiņa, tīrīšana  

53 
Logu mazgāšana (2 reizes gadā) 

54 
Lifta un invalīdu riteņkrēsla pacēlāja tehniskā apkope, apkalpošana ārkārtas gadījumos un remonta 

darbi 

55 
Noliktavas telpu noma 

56 
Juridiskie pakalpojumi 

57 
Aptieciņu iegāde, drožības zīmju uzlīmes 

58 
Mērierīču kalibrēšana 

59 
Darba vides iekšējā uzraudzība 

60 Tulkošanas pakalpojums 

61 
Vizītkaršu izgatavošana  

62 
Dzeramais ūdens  

63 
Luxmetra un termohigrometra kalibrēšana 

64 
Inventāra remonts 

65 
Atslēgu izgatavošana 

66 
Norakstīto un nederīgo materiālu izvešana un utilizēšana 

67 
Saimniecības materiāli un elektromateriāli  

68 
Pasta pakalpojumi (Korespondences nosūtīšana, pakalpojums "Pastnieks birojā", kurjerpasts) 

69 
Papīrs 

70 
Dienasgrāmatas un kalendāri 

71 
Zīmogi un spiedogi 

72 
Vāki arhīva dokumentu iesiešanai, arhīva kārbas 

73 
Kancelejas piederumi 

74 
Inventārs darba vietu ierīkošanai 

 


