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Iepirkuma komisijas izveidošanas 

pamatojums un tās sastāvs, 

tehniskās specifikācijas 

sagatavotājs 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 

2018.gada 19.janvāra rīkojums Nr. DA-18-11-rs „Par 

iepirkumu komisiju”. 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Direktora biroja 

procesu kvalitātes un attīstības 

vadītāja, biroja vadītāja vietniece. 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Direktora biroja 

Iepirkumu nodaļas vadītājs. 

 

Komisijas locekļi: 

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; 

 Jeļena 

Bogova 

– Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Direktora biroja Juridiskās 

nodaļas vadītāja; 

  Oksana 

Dumpe 

– Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Projektu vadības pārvaldes 

vadītāja, direktora vietniece 



projektu vadības jautājumos. 

Ingu Salenieci – Rīgas domes Finanšu departamenta 

Resursu pārvaldes  Resursu vadības un projektu finanšu 

kontroles nodaļas eksperte, nodaļas vadītājas vietnieci, ja 

projektus plānots īstenot no Rīgas pilsētas pašvaldības 

pamatbudžeta programmas 01.39.00. „Līdzfinansējums 

Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”. 
 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 

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

komisiju”. 
Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 06.12.2017. 

rīkojumu Nr. DA-17-58-rs; 

Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 19.12.2017. 

rīkojumu Nr. DA-17-63-rs. 

                                  

Komisijas 

priekšsēdētāja: 

  Ieva Zariņa 

 

 

– Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Administratīvās 

pārvaldes vadītāja”. 

 

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. 

Oksana Dumpe 

 

 

– Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta  Projektu vadības 

pārvaldes vadītāja, direktora 

vietniece projektu vadības 

jautājumos. 



Inga Saleniece 

 

 

 

 

 

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavotājs: 

 

– Rīgas domes Finanšu 

departamenta Resursu pārvaldes 

Ekonomiskās analīzes un projektu 

finanšu kontroles nodaļas eksperte, 

nodaļas vadītāja vietniece. 

 

Evelīna Budiloviča 

 

 

 
 

Noteiktās kvalifikācijas prasības, 

piedāvājuma izvēles kritērijs, 

vērtēšanas kritēriji 

Skat. iepirkuma nolikumā 

Pamatojums termiņa saīsinājumam, 

ja tiek saīsināts termiņš atbilstoši 

PIL 

Nav 

Piedāvājumu un pieteikumu 

iesniegšanas termiņš 

08.02.2018. plkst.11.00 

 

Piegādātāju, pretendentu 

nosaukumi un piedāvātās cenas 

 

Iepirkums ir pārtraukts 

Piedāvājumu un pieteikumu 

atvēršanas vieta, datums, laiks 

Iepirkums ir pārtraukts 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, 

līgumcena 

Nav 

Piedāvājumu vērtēšanas 

kopsavilkums un izvēles 

pamatojums 

Nav 

Informācija par līguma daļu, kuru 

paredzēts nodot apakšuzņēmējiem 

Iepirkums ir pārtraukts 

Informācija par noraidītiem 

pretendentiem, kā arī 

neatbilstošiem piedāvājumiem 

Iepirkums ir pārtraukts 

Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs 

pieņēmis lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru 

Iepirkums ir pārtraukts, jo iepirkuma nolikumā ir 

nepieciešams veikt būtiskus grozījumus 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja         I.Zariņa 


