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Iepirkuma 

procedūras 

veids 

 

Sarunu procedūra (pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta 

septītās daļas 1.punktu) 

 

Līguma 

priekšmets 

 

Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā “Mežaparks” 

 

Iepirkumu 

komisijas 

sastāvs un tās 

izveidošanas 

pamatojums 

 

Iepirkumu Komisija izveidota atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 2018.gada 19.janvāra rīkojumam Nr. DA-18-11-rs “Par 

iepirkuma komisiju” 

Sastāvs: 

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. 

Iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz 42 000 

euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), Komisijas sastāvā iekļaut: 

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”. 

Artu Rožkalni - Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes 



Programmu analīzes nodaļas eksperti, ja projektus plānots finansēt no Rīgas 

pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 02.01.01 „Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” un programmas 

01.04.00 „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds”. 

 

Uz sarunām 

uzaicinātais 

piegādātājs 

 

Pretendents 

SIA “Ģeodēzists” 
 

 

Piegādātāja 

nosaukums, 

kuram piešķirtas 

iepirkuma 

līguma 

slēgšanas 

tiesības, un 

piedāvātā 

līgumcena 

 

Iepirkuma līgums tiks slēgts ar SIA “Ģeodēzists”, (Reģ. Nr.41203006878). 

Piedāvātā līgumcena ir 55 447,00 EUR (bez PVN). 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja        I.Zariņa 

 



Līgums:  

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2018_15.pdf 

 

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2018_15.pdf

