
Informācija par 2021.gada iepirkumiem (līgumcena virs 15 000 
EUR (bez PVN)
janvāris - jūnijs

Iepirkuma 
identifikācijas 

numurs
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma rezultāts

RŪ-2021/1 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Hipokrāta ielā 24 Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/2 Dzelzsbetona izstrādājumu bez iestrādātām montāžas rievām piegāde Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/3 Iegremdējamo dūņu maisītāju piegāde un uzstādīšana Noslēgts līgums
RŪ-2021/4 HPE Simplivity serveru garantijas pagarināšana Noslēgts līgums
RŪ-2021/5 Traktortehnikas tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi Noslēgts līgums
RŪ-2021/6 Elektroinstalācijas mērījumu veikšana Noslēgts līgums

RŪ-2021/7
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde efektīviem notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas uzlabošanas pasākumiem 

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/9 Cauruļvadu atjaunošana ar beztranšejas metodi 
1.daļa - iepirkums pārtraukts;                              

2.daļa - noslēgts līgums
RŪ-2021/10 Sekcionējošo aizbīdņu nomaiņa BAS "Daugavgrīva" Iepirkums pārtraukts
RŪ-2021/11 BAS Daugavgrīva drošības sistēmu uzturēšana Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/12
Bezkontakta lāzera principa caurplūduma mērītāju piegāde un 
uzstādīšana 

Noslēgts līgums

RŪ-2021/13 PVC, PP, PE cauruļu un veidgabalu piegāde Noslēgts līgums
RŪ-2021/14 Dzelzs sulfāta piegāde Noslēgts līgums
RŪ-2021/15 Kanalizācijas sūkņu piegāde Rīgā, Mūkusalas ielā 8 Noslēgts līgums
RŪ-2021/16 Vieglo automobiļu tehniskās apkopes un remonti Noslēgts līgums

RŪ-2021/17
Kanalizācijas tīkla pārbūves Rīgā, Dambja ielā, būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība 

Noslēgts līgums



RŪ-2021/18
Maģistrālā ūdensvada saslēguma zem Akmens tilta, Rīgā, remonta 
darbi 

Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/19 Aizbīdņu un pretvārstu piegāde Noslēgts līgums
RŪ-2021/20 Ūdens-dūņu siltummaiņa piegāde Noslēgts līgums

RŪ-2021/21 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Nikolaja Rēriha ielā 3 Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/22
Aizbīdņu ar elektropiedziņu piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu 
stacijās

Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/23 Elektroenerģijas piegāde Noslēgts līgums

RŪ-2021/24
Smaku izplatības ierobežošana no atklātā dūņu uzglabāšanas rezervuāra 
“Vārnukrogs” 

Noslēgts līgums

RŪ-2021/25
Transportlīdzekļu KASKO un spectehnikas un iekārtu CPM 
apdrošināšana

Noslēgts līgums

RŪ-2021/26 Ūdensvada tīkla izbūve Rīgā, Tvaika ielā Noslēgts līgums

RŪ-2021/27
SIA "Rīgas ūdens" ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehnisko 
risinājumu izstrāde 

Noslēgti līgumi

RŪ-2021/28
Ūdensvada tīkla pārbūve Rīgā, Muitas ielā posmā no Eksporta ielas līdz 
Kronvalda bulvārim 

Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/29 Kravas furgona ar manipulatoru piegāde Noslēgts līgums

RŪ-2021/30
Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas tehnoloģisko 
iekārtu automātikas un vadības sistēmas uzturēšana 

Noslēgts līgums

RŪ-2021/31
Divu jaunu filtraku un spiedūdens urbuma izbūves būvprojekta izstrāde 
un autoruzraudzība 

Noslēgts līgums

RŪ-2021/32 Notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve BAS “Daugavgrīva” Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/33 Ūdenssvada tīkla izbūve Rīgā, Urieksets ielā Noslēgts līgums
RŪ-2021/34 Sūkņa FLYGT CT3531/835 rezerves daļu komplekta piegāde Noslēgts līgums
RŪ-2021/35 Kafijas tirdzniecības automātu piegāde un izvietošana Noslēgts līgums

RŪ-2021/36
Ūdensvada tīkla remonta darbi Rīgā, Maskavas ielas un Ebreju ielas 
krustojumā 

Iepirkums izsludināts



RŪ-2021/37 Dzelzsbetona izstrādājumu bez iestrādātām montāžas rievām piegāde Noslēgts līgums

RŪ-2021/38 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Aplokciema ielā Noslēgts līgums
RŪ-2021/39 Ūdensvada tīklu izbūves un pārbūves darbu būvuzraudzība Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/40
Kanalizācijas sūkņu staciju energoapgādes un vadības automātikas 
sistēmu piegāde un uzstādīšana 

Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/41 Nokrišņu mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Noslēgts līgums

RŪ-2021/42
Kanalizācijas sūkņu stacijās esošo serveru un operatora darba staciju 
nomaiņa un vadības sistēmas programmatūras atjaunošana

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/43
Energoefektivitātes uzlabošana apgaismojumam Bioloģiskās attīrīšanas 
stacijā “Daugavgrīva”  

Noslēgts līgums

RŪ-2021/44 Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/45 Zvērināta revidenta pakalpojumi Noslēgts līgums
RŪ-2021/46 Dīzeļģeneratora piegāde Noslēgts līgums

RŪ-2021/47
Zemteku zīmju atjaunošana ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 
ekspluatācijas aizsargjoslām

Iepirkums izbeigts bez 
rezultāta

RŪ-2021/48 Frontālā iekrāvēja piegāde (AL) Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/49
Esošās programmatūras STAR Utility Solutions migrācija uz AQUA 
VISTA (AL)

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/50
Elektroiekārtu un vadības sistēmu apkope un remonta darbi ūdens 
sagatavošanas un padeves objektos 

Noslēgts līgums

RŪ-2021/51
Notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūves BAS “Daugavgrīva” 
inženiertehniskā uzraudzība 

Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/52
Avārijas stāvoklī esošu kanalizācijas tīkla posmu atjaunošana ar 
oderēšanas metodi Rīgā 

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/53 Grunts maisījuma nodošana apglabāšanai Noslēgts līgums
RŪ-2021/54 Grunts transportēšana Noslēgts līgums
RŪ-2021/55 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Noslēgts līgums
RŪ-2021/57 Lāzera skenera komplektā ar statīvu piegāde Noslēgts līgums
RŪ-2021/58 Alumīnija sulfāta piegāde Noslēgts līgums



RŪ-2021/59 Apgaismojuma mastu remonta darbi Noslēgts līgums

RŪ-2021/60
Ūdensvada, sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Kupriču 
ielā

Noslēgts līgums

RŪ-2021/61
Ūdensvada tīkla pārbūve Rīgā, Muitas ielā posmā no Eksporta ielas līdz 
Kronvalda bulvārim

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/62 Jumtu seguma remonta darbi
1. un 2.daļā iepirkums 

pārtraukts
3.daļā - noslēgts līgums

RŪ-2021/64
Ceļa seguma atjaunošana, ceļazīmju uzstādīšana un ietvju un ceļu 
kaisīšana ar pretslīdes materiāliem

Noslēgts līgums

RŪ-2021/65 Ūdensvada tīkla pārbūve Rīgā, Vagonu ielā Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/66 800xA SCADA sistēmas paplašināšanas darbi BAS "Daugavgrīva" Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/69 Sūkņu piegāde Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/70 Kalcija hidroksīda piegāde Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/71
Notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūves BAS “Daugavgrīva” 
autoruzraudzība 

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/72 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas atbalsta pakalpojumi Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/73 Sekcionējošo aizbīdņu nomaiņa BAS "Daugavgrīva" Iepirkums pārtraukts

RŪ-2021/74 Ūdensvada tīklu izbūves un pārbūves darbu būvuzraudzība
1.daļā - noslēgts līgums

2.daļā - iepirkums izsludināts
RŪ-2021/75 Kanalizācijas kolektora Rīgā, Austuves ielā 21, nomaiņas darbi Iepirkums pārtraukts
RŪ-2021/76 Elektroenerģijas piegāde 2021.gada jūnija mēnesim Noslēgts līgums

RŪ-2021/77
Energoapgādes un vadības automātikas sistēmu piegāde un uzstādīšana 
kanalizācijas sūkņu stacijā Kojusalas ielā 1, Rīgā

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/78
Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” gaisa pūtēja KP01 
elektrodzinēja piegāde 

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/79 Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonts Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/80 Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/81 Kanalizācijas aizbīdņu un pretvārstu piegāde Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/83 Reaģentu dozācijas tvertņu oderēšana Iepirkums izsludināts



RŪ-2021/85 Sūkņa FLYGT CZ3531/935 rezerves daļu komplekta piegāde Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/86 Infiltrācijas baseinu tīrīšana – uzkrātā grunts slāņa noņemšana Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/88
Ūdensvada pievadu izbūve Rīgā, Purva skvērā 1, Andreja ielā 1, 2, 3, 
Lejasciema ielā 11, 20, Augstienes ielā 31, 32 un Zaļumu ielā 7

Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/91 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Pureņu ielā 16 Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/95 Zīmju piegāde un uzstādīšana ūdenstilpņu krastos Iepirkums izsludināts
RŪ-2021/97 Darba cimdu piegāde Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/98 Allweiler ekscentriskās skrūves sūkņu un sūkņu rezerves daļu piegāde Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/100 Ūdens stacijas "Daugava" nostādinātāju drenāžas sistēmas atjaunošana Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/102 Ceļa seguma atjaunošana un ceļazīmju uzstādīšana Iepirkums pārtraukts
RŪ-2021/103 Jumtu seguma remonta darbi Iepirkums izsludināts

RŪ-2021/106
Notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūves BAS “Daugavgrīva” 
inženiertehniskā uzraudzība 

Iepirkums izsludināts


