
 

Informācija par 2021. gada aprīlī noslēgtiem iepirkuma līgumiem 

(SIA “Rīgas ūdens” Iepirkuma procedūras paredzētajā kārtībā veikto iepirkumu 

rezultātā) 

Nr.p.k. Līguma priekšmets 
Iepirkuma 

identifikācijas numurs 

Līguma 
noslēgšanas 

datums 

1. 
Par dzelzsbetona izstrādājumu bez iestrādātām 
montāžas rievām piegādi 

RŪ-2021/37 06.04.2021 

2. 
Par traktortehnikas tehnisko apkopju un remonta 
pakalpojumiem 

RŪ-2021/5 01.04.2021 

3. Dzelzs sulfāta piegāde RŪ-2021/14 08.04.2021 

4. 

Par kanalizācijas sūkņu staciju ēku Rīgā, Lignuma ielā 
6, Meldru ielā 3b un Augusta Deglava ielā 69a, 
virszemes un pazemes daļas konstrukciju tehnisko 
apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādi 

RŪ-2021/27, 
1.iepirkuma daļa 

09.04.2021 

5. 

Par administratīvās ēkas Rīgā, Kojusalas ielā 3, un 
dienesta viesnīcas ēkas Rīgā, Indrupes ielā 3, 
konstrukciju tehnisko apsekošanu un tehniskās 
apsekošanas atzinumu izstrādi 

RŪ-2021/27, 
2.iepirkuma daļa 

09.04.2021 

6. 

Par ūdenstorņa ēkas Rīgā, Alīses ielā 4, jumta seguma 
tehnisko apsekošanu, tehniskās apsekošanas atzinuma 
un tehniskā risinājuma izstrādi 

RŪ-2021/27, 
3.iepirkuma daļa 

09.04.2021 

7. Par gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas piegādi RŪ-2020/166 12.04.2021 

8. 

Līgums par kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Brīvības 
gatvē 433, pārbūves un kanalizācijas spiedvada Rīgā, 
Brīvības gatvē, izbūves inženiertehnisku uzraudzību 

RŪ-2020/74 12.04.2021 

9. 

Līgums par kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Brīvības 
gatvē 433, pārbūvi un kanalizācijas spiedvada Rīgā, 
Brīvības gatvē, izbūvi 

RŪ-2020/139 14.04.2021 

10. Autoruzraudzības līgums RŪ-2017/165 15.04.2021 

11. 

Līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūves Rīgā, Jumiķu, Saulcerītes un Suitu ielās 
būvprojekta izstrādi 

RŪ-2020/161, 
1.iepirkuma daļa 

16.04.2021 

12. 
Līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūves Rīgā, Loka ielā būvprojekta izstrādi 

RŪ-2020/161, 
2.iepirkuma daļa 

16.04.2021 

13. 
Par divu ūdens ieguves urbumu (filtraku) izbūves 
būvprojekta izstrādi 

RŪ-2021/31, 
1.iepirkuma daļa 

19.04.2021 

14. 
Par spiedūdens ieguves urbumu izbūves būvprojekta 
izstrādi 

RŪ-2021/31, 
2.iepirkuma daļa 

19.04.2021 

15. Līgums par ūdensvada tīkla izbūvi Rīgā, Uriekstes ielā RŪ-2021/33 19.04.2021 



 

16. 
Līgums par notekūdeņu dūņu utilizāciju un 
transportēšanu vispārīgās vienošanās ietvaros 

RŪ-2020/70 21.04.2021 

17. 
Līgums par vieglo automobiļu tehniskajām apkopēm 
un remontu 

RŪ-2021/16 01.05.2021 

18. Līgums par lāzera skenera komplektā ar statīvu piegādi RŪ-2021/57 29.04.2021 

19. 

Par kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas un 
attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu automātikas un vadības 
sistēmas uzturēšanu 

RŪ-2021/30 29.04.2021 

20. Par elektroinstalāciju pārbaužu (mērījumu) veikšanu RŪ-2021/6 28.04.2021 

21. par kanalizācijas sūkņu piegādi RŪ-2021/15 29.04.2021 

22. 
Līgums par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi 
Rīgā, Aplokciema ielā 

RŪ-2021/38 29.04.2021 

23. 
Līgums par kanalizācijas tīkla pārbūves Rīgā, Dambja 
ielā, būvprojekta izstrādi 

RŪ-2021/17 29.04.2021 


