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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

direktores I. Purmales  

apstiprināts 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  

zemsliekšņu  

iepirkumu plāns  2022. gadam 

 

Nr.

p.k. 

Iepirkuma priekšmets. Plānotā iepirkuma cena 

(EUR, bez PVN). 

Iepirkuma uzsākšanas laiks, 

periods. 

1. Projekta „Kohēzijas politikas nozīme un 

nākotnes perspektīvas metropoļu teritoriju 

un pilsētu stratēģiskajā plānošanā 

(METRO” pasākuma organizēšanas 

izmaksas 

3 376 2022. gada 1. ceturksnis 

2. E-monitoringa sistēmas izstrāde, eksperta 

konsultācijas 

3 000 2022. gada 1. ceturksnis 

3. Dzeramā ūdens piegāde un iekārtu noma 7 000 2022. gada 1. ceturksnis 

4. Dienesta auto mazgāšana 4 364 2022. gada 1. ceturksnis 

5. Pieturvietu nojumju un labiekārtojuma 

elementu dizaina izstrāde  

4 550 2022. gada 1. ceturksnis 

6. Projekta „Eiropas nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai 

Rīgas valstspilsētas centra infrastruktūra” 

būvniecības ieceres tehniskās 

dokumentācijas precizēšana 

9 999 2022. gada 1. ceturksnis 

7. Darba vides iekšējā uzraudzība 2 066 2022. gada 1. ceturksnis 

8. Darbinieku apmācības un kompetenču 

paaugstināšanas pasākumi 

8 000 2022. gada 1. ceturksnis 

9. Tulkošanas pakalpojumi * 7 456 2022. gada 1. ceturksnis 

10. Personāla atlase (kandidātu uzrunāšana un 

novērtēšana) Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta vajadzībām 

9 999 2022. gada 1. ceturksnis 

11. IT kancelejas piederumi  7 628 2022. gada 2. ceturksnis, 

3. ceturksnis 

12. IT rezerves daļas, vadi un elektriskās 

enerģijas avoti 

1 496 2022. gada 2. ceturksnis, 

3. ceturksnis 

13. Metodikas izstrādāšana un radošo darbnīcu 

un pulciņu nodarbību novadīšana 

Rīgas skolēniem par apbūvētās vides 

veidošanu saistībā ar Arhitekta dienesta 

aktualitātēm. 

4 000 2022. gada 2. ceturksnis 

14. Apdrošināšanas pakalpojumi * 842 2022. gada 3. ceturksnis, 

4.ceturksnis 

15. Pētījumi projekta “Gada balva”: 1)  

Situācijas analīze un novērtējums Rīgas 

būvniecībā 2021. gadā veikšana;  

3 900 2022. gada 2. ceturksnis 
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2) par arhitektūras sasniegumu skates 

„2021. gada balva Rīgas arhitektūrā” 

pretendentu (būvju) atbilstību vides 

pieejamības standartiem * 

16. Topcon GNSS uztvērēja HiPer SR ikgadējā 

pārbaude 

60 2022. gada 4. ceturksnis 

17. Par komunikāciju meklētāju kalibrēšanu un 

apkopi 

82 2022. gada 4. ceturksnis 

18. Tahimetra Sokkia 530R ikgadējā pārbaude 242 2022. gada 4. ceturksnis 

19. Departamenta dienesta automašīnu (ar 

celtspēju līdz 3,5t) mazgāšanas, vaskošanas 

un salona tīrīšanas pakalpojuma 

nodrošināšana 

8 727 2022. gada 1. ceturksnis 

20. Būvprojekta „110kV kabeļu līnijas Nr.212 

Vairogs-Skanste transpozīcijas akas Nr.1 

pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība 

4 550 2022. gada 1. ceturksnis 

21. Juridiskais atbalsts pieteikuma 

sagatavošanai un pārstāvēšana Satversmes 

tiesā 

20 000 2022. gada 2. ceturksnis 

22. Eksperta atzinums/slēdziens par 

būvprojekta „Skanstes teritorijas 

revitalizācijas 1.kārta” izmaiņu risinājumu 

– paliekošo rievsienu 

4 550 2022. gada 2. ceturksnis 

23. Eksperta atzinums/slēdziens par 

būvprojekta “Skanstes teritorijas 

revitalizācijas 1.kārta” risinājumu posmā 

Lapeņu iela no Sporta ielas līdz 

iebrauktuvei uz īpašumu Lapeņu ielā 23 un 

Jāņa Dikmaņa iela realizācijas iespējām 

3 514 2022. gada 2. ceturksnis 

24. Juridiskie pakalpojumi Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām 

9 540 2022. gada 2. ceturksnis 

25. „Dizaina un maketēšanas pakalpojuma 

nodrošinājums bukleta sagatavošanai par 

jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi un 

sabiedrības līdzdalību” 

2 260 2022. gada 3. ceturksnis 

26. „Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta arhitektūras un būvniecības 

kontroles struktūrvienību funkciju audits” 

9 990 2022. gada 3. ceturksnis 

27. „Sertificēta sugu un biotopu eksperta 

atzinums par sugu grupu – putni” 

928 2022. gada 3. ceturksnis 

28. „Sertificēta sugu un biotopu eksperta 

atzinums par sugu grupu – 

bezmugurkaulnieki” 

150 2022. gada 3. ceturksnis 

29. „Sertificēta sugu un biotopu eksperta 

atzinums par biotopu grupu – zālāji” 

780 2022. gada 3. ceturksnis 

30. „Moderēšanas pakalpojumu nodrošināšana 

Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamentā” 

6 000 2022. gada 3. ceturksnis 

31. „Transporta pakalpojuma nodrošināšana 

projektā „Jaunu lietus ūdens attīrīšanas 

risinājumu testēšana bīstamu vielu un 

toksīnu ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā 

(CleanStormWater)”” 

500 2022. gada 3. ceturksnis 
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32. „Ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai projektā „Jaunu lietus ūdens 

attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu 

vielu un toksīnu ieplūdes ierobežošanai 

Baltijas jūrā (CleanStormWater)”” 

1 900 2022. gada 3. ceturksnis 

33. „Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo 

nomas objektu nomas maksas noteikšana 

reklāmas objektu izvietošanai” 

9 000 2022. gada 3. ceturksnis 

34. „Pretendentu atlase Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

direktora vietnieka būvniecības jautājumos 

amata vietai”. 

999,99 2022. gada 4. ceturksnis 

35. „Par degvielas iegādi” 9 980 2022. gada 4. ceturksnis 

36. „Kafijas aparātu iegāde” 1 500 2022. gada 4. ceturksnis 

37. „Rīgas ielu tipoloģijas rokasgrāmatas 

izstrāde” 

9 990 2022. gada 4. ceturksnis 

38. „PVC karšu (Darba apliecības) 

izgatavošana” 

2 500 2022. gada 4. ceturksnis 

39. Rīgas pašvaldības speciālistu un projektu 

izstrādātāju izglītošanas programmas tēmu 

izstrāde  

(3 līgumi) 

3 993 

  

2022. gada  

4. ceturksmis 

40. Vidzemes (Matīsa) tirgus kvartāla attīstības 

koncepcijas izstrāde 

7 500 2022. gada 4. ceturksnis 

 

* tiks veikti vairāki atsevišķi iepirkumi (cenu aptaujas), izvēloties atbilstošu 

procedūru pēc paredzamās līgumcenas noteikšanas 


