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I.Purmale     ______________________ 

Rīgā, 2021. gada ___. aprīlī 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

aktualizēts Iepirkumu plāns 2021. gadam 

 

 

Nr.

p.k. 
Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma uzsākšanas 

laiks/periods 

Iepirkuma veikšanas 

pamatojums 

1.  Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes 

dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica 

integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā 

2021. gada 1. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

2.  
Pasākumu organizēšana 2021. gada 1. ceturksnis 

Publisko iepirkumu likuma 

10. pants 

3.  Gājēju/velosipēdistu tilta pāri Kīleveina 

grāvim būvprojekta izstrāde, būvdarbu 

veikšana un autoruzraudzība 

2021. gada 4. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

4.  Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā 

iekļauto Rīgas pilsētas pašvaldībās projektu 

priekšizpētes veikšana un nepieciešamo 

ekspertu piesaiste 

2021. gada 2. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

5.  Projekta „Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla 

ierīkošana un pilnveidošana (II periods)” 

aktivitāte „Centrs 3” 

2021. gada 2. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

6.  Ikgadēja aptauja par Rīgas iedzīvotāju 

apmierinātību ar pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

2021. gada 2. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

7.  Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - 

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi 

2021. gada 2. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

8.  Objekta „Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” 

būvuzraudzība 
2021. gada 4. ceturksnis 

Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

9.  Projektu pieteikumu sagatavošanas 

dokumentu izstrāde, t.sk. ekspertu 

pakalpojumi, tehniski ekonomisko 

pamatojumu izstrāde, u.c. konsultācijas. 

2021.gada 4. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

10.  Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un 

saistītās infrastruktūras būvniecības 

būvuzraudzība 

2021. gada 4. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

11.  Būvuzraudzības darbi projekta „Rīgas 

pasažieru stacijas izveide par Baltijas mēroga 

multimodālo transporta mezglu” ietvaros 

2021. gada  4. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 



12.  Telpu un teritorijas uzkopšana Amatu ielā 4, 

Rīgā 
2021. gada  3. ceturksnis 

Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

13.  Monitoringa sistēmas risinājumu izstrāde, 

testēšana un uzturēšana 
2021. gada 4. ceturksnis 

Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

14.  Priekšizpētes veikšana un rīcības plāna 

izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas 

pilsētā 

2021. gada 3. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

15.  Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail 

Baltica saistītās pilsētas centra infrastruktūras 

būvprojektu izstrāde un būvniecība 

2021. gada 3. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

16.  Projekta „Kultūras plānošana kā metode 

sociālajai inovācijai pilsētās – 

UrbCulturalPlanning” noslēguma konferences 

organizēšana 

2021. gada 3. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

17.  Audiovizuālo materiālu (klipu) sagatavošana 

Pilsētas attīstības departamenta darbības 

nodrošināšanai 

2021. gada 2. ceturksnis 
Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

18.  Būvniecības ieceru dokumentācijas izstrāde 

antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 

attīstībai dabas parkā „Piejūra” (Nature 2000 

vieta) 

2021. gada septembris 
Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

19.  Vecrīgas un atsevišķu Rīgas pilsētas teritoriju 

3D uzmērīšanas un fotogrammetrijas 

metodēm un 3D modelēšana 

2021. gada septembris 
Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

20.  Jauna lietusūdens attīrīšanas risinājuma 

Lucavsalā būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība 

2021. gada augusts 
Publisko iepirkumu likuma 

9. pants 

21.  Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un 

saistītās infrastruktūras būvniecība 
2021. gada 3. ceturksnis 

Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

22.  
Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta 2021. gada 3. ceturksnis 

Publisko iepirkumu likuma 

8. pants 

 

 

 

 

Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļas vadītāja  

 

Administratīvās pārvaldes vadītājs 

 

 

Juridiskā nodrošinājuma pārvaldes vadītāja 

 

 

Ģeomātikas pārvaldes vadītāja 

 

 

Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs 

 

 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

Mobilitātes pārvaldes vadītājs  

 

 

Projektu vadības pārvaldes vadītājs 

 

 

Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs 

 

  



Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja 

 

Pilsētas arhitekta dienesta vadītājs 

 

 

 

 

 


