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Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2019.gada 27.novembra 
rīkojums Nr.DA-19-86-rs “Par iepirkuma komisiju” 

1. Izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) kā pastāvīgi 
funkcionējoša institūcija šādā sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs: 
Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Administratīvās pārvaldes 
vadītāja. 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Administratīvās 
pārvaldes Iepirkumu nodaļas 
vadītājs, pārvaldes vadītāja 
vietnieks. 

1.3. Komisijas locekļi: 
1.3.1.  Inese Sirmā – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Pilsētvides attīstības 
pārvaldes vadītāja, direktora 
vietnieka pilsētvides attīstības 
jautājumos p.i.; 

1.3.2. Jeļena 
Bogova 

– Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Administratīvās 
pārvaldes Juridiskās nodaļas 
vadītāja, pārvaldes vadītāja 
vietniece; 

1.3.3.  Oksana 
Dumpe 

– Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Projektu vadības 
pārvaldes vadītāja, direktora 
vietniece projektu vadības 
jautājumos. 

1.4. Iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda 
vai pārsniedz 42 000 euro (neieskaitot pievienotās 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vērtības nodokli), Komisijas sastāvā iekļaut: 
1.4.1. Ingu Salenieci – Rīgas domes Finanšu 

departamenta Resursu pārvaldes  Resursu 
vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas 
eksperti, nodaļas vadītājas vietnieci, ja 
projektus plānots īstenot no Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta programmas 
01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības 
fondiem un citiem projektiem”; 

1.4.2. Artu Rožkalni – Rīgas domes 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”. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2019.gada 15.oktobra 
rīkojums Nr.DA-19-77-rs “Par iepirkuma komisiju” 
Izveidot iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) kā pastāvīgi 

funkcionējošu institūciju šādā sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs: 

Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes 
vadītāja. 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes 
Iepirkumu nodaļas 
vadītājs, pārvaldes 
vadītāja vietnieks. 

1.3. Komisijas locekļi: 
1.3.1.  Inese Sirmā – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 
Pilsētvides attīstības 
pārvaldes vadītāja, 
direktora vietnieka 
pilsētvides attīstības 
jautājumos p.i.; 

1.3.2. Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes 
Juridiskās nodaļas 
vadītāja, pārvaldes 
vadītāja vietniece; 

1.3.3.  Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Projektu vadības pārvaldes 
vadītāja, direktora 
vietniece projektu vadības 
jautājumos. 

1.4. Iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda 
vai pārsniedz 42 000 euro (neieskaitot pievienotās 



vērtības nodokli), Komisijas sastāvā iekļaut: 
1.4.1. Ingu Salenieci – Rīgas domes Finanšu 

departamenta Resursu pārvaldes  Resursu 
vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas 
eksperti, nodaļas vadītājas vietnieci, ja 
projektus plānots īstenot no Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta programmas 
01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības 
fondiem un citiem projektiem”; 

1.4.2. Artu Rožkalni – Rīgas domes 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”. 

 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2019.gada 

1.marta rīkojums Nr.DA-19-26-rs “Par iepirkuma komisiju”. 
1. Izveidot iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) kā pastāvīgi 

funkcionējošu institūciju šādā sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs: 

Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes 
vadītāja. 

 
1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes 
Iepirkumu nodaļas 
vadītājs, pārvaldes 
vadītāja vietnieks. 

 
1.3. Komisijas locekļi: 

1.3.1.  Ilze Purmale – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Pilsētvides attīstības 
pārvaldes vadītāja, 
direktora vietniece 
pilsētvides attīstības 
jautājumos; 

1.3.2. Daina Stivriņa – Rīgas domes Juridiskās 
pārvaldes Pašvaldības 
iepirkumu uzraudzības 
nodaļas vadītāja; 

1.3.3. Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes 
Juridiskās nodaļas 
vadītāja, pārvaldes 
vadītāja vietniece; 



1.3.4.  Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta 
Projektu vadības pārvaldes 
vadītāja, direktora 
vietniece projektu vadības 
jautājumos. 

1.4. Iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda 
vai pārsniedz 42 000 euro (neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli), Komisijas sastāvā iekļaut: 
1.4.1. 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”. 

1.4.2. 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”. 

 
Piegādātāju nosaukumi un 
piedāvātās cenas 
 

Pretendents 
Iesniegšanas  
datums un 

laiks 
Cena 

"Firma L4" SIA 06.11.2019 
plkst. 09:46 

EIRO 197000  

Piegādātāju 
apvienība “SIA 
“Isliena V” un SIA 
”LAKALME”"" 

06.11.2019 
plkst. 08:48 

EIRO 195000  

 

Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 

2019.gada 6.novembris, plkst.11.00 

Piedāvājumu atvēršanas 
vieta, datums un laiks 

2019.gada 6.novembris, plkst.11.00, Elektronisko iepirkumu sistēma 

Pretendenta nosaukums, 
kuram piešķirtas iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības 

Piegādātāju apvienība SIA “Isliena V” un SIA ”LAKALME”  

Pretendenta piedāvātā 
līgumcena 

EUR 195 000,00 (bez PVN) 

Piedāvājumu izvērtēšanas 
kopsavilkums 

Komisija veica piedāvāju izvērtēšanu atbilstoši Nolikumā 
noteiktajiem kritērijiem, kas norādīti Iepirkumu Komisijas  
protokolos Nr.7 (08.01.2020), Nr.8 (03.02.2020) un Nr.9 
(10.02.2020). 

Piedāvājuma izvēles 
pamatojums 

Piegādātāju apvienība SIA “Isliena V” un SIA ”LAKALME” 
piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums. Piegādātāju apvienība SIA “Isliena V” un SIA 
”LAKALME” ieguva 100,00 punktus no iespējamajiem 100,00 
punktiem, savukārt SIA “Firma L4” ieguva 99,20 punktus no 
iespējamajiem 100,00 punktiem. 
 



Informācija par to 
iepirkuma līguma vai 
vispārīgās vienošanās daļu, 
kuru izraudzītais 
pretendents plānojis nodot 
apakšuzņēmējiem, kā arī 
apakšuzņēmēju nosaukumi 

Nav 

Pamatojums lēmumam par 
katru noraidīto pretendentu, 
kā arī par katru iepirkuma 
procedūras dokumentiem 
neatbilstošu piedāvājumu 

Nav noraidīto pretendentu  

Konstatētie interešu 
konflikti un pasākumi, kas 
veikti to novēršanai 

Nav konstatēti interešu konflikti 

 
 
 
Komisijas priekšsēdētāja        I.Zariņa 


