
 

Iepirkumu uzsākšanas plāns 2022.gada februāris 
 
 

Nr.p.k. Iepirkuma nosaukums 
Plānotais iepirkuma 
līguma darbības termiņš 

1. IBM Qradar drošības programmatūras paplašinājuma piegāde vienreizējā piegāde 

2. Kompresoru piegāde (3 gab.) vienreizējā piegāde 

3. Dūņu preses ruļļu (16 gab.) un cilindru (2 gab.) piegāde vienreizējā piegāde 

4. Cauruļu piegāde 12 mēneši 

5. Hidrantu piegāde 12 mēneši 

6. Dilstošo daļu CCTV iekārtām un HD kameras CCTV iekārtai piegāde vienreizējā piegāde 

7. Celtniecības un ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo materiālu un preču piegāde  24 mēneši 

8. Komercuzskaites mēraparātu piegāde 12 mēneši 

9. ArcGIS licenču uzturēšanas pakalpojumi 12 mēneši 

10. Ekskavatoru piegāde (2 gab.) vienreizējā piegāde 

11. Augstspiediena un hidraulisko iekārtu rezerves daļu piegāde un presēšanas pakalpojumi 12 mēneši 

12. 
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde efektīviem notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
uzlabošanas pasākumiem 

vienreizējs pakalpojums 

13. SIA “Rīgas ūdens” valdes un padomes locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 12 mēneši 



14. Visma Horizon un Microstrategy BI licenču un sistēmu uzturēšanas pakalpojumi 12 mēneši 

15. Drošības sistēmu darbības atjaunošana bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva" vienreizējs pakalpojums 

16. 
Ūdensapgādes sūkņu stacijas Vangažu  un ūdensapgādes sūkņu stacijas Viestura 
aprīkojuma pārbūves tehniskā risinājuma izstrāde un aprīkojuma pārbūves darbi 

vienreizējs pakalpojums 

17. WEB portāla uzturēšanas pakalpojums 12 mēneši 

18. Kanalizācijas sūkņu staciju pārbūves būvprojektu izstrāde vienreizējs pakalpojums 

19. Sūkņu stacijas “Remberģi” krājakas pārbūves būvuzraudzība vienreizējs pakalpojums 

20. Ēku būvkonstrukciju tehniskās apsekošanas un tehnisko risinājumu izstrāde vienreizējs pakalpojums 

21. Grunts transportēšana 12 mēneši 

22. 
Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un tehniskā 
uzturēšana 10 kanalizācijas sūkņu stacijās, Rīgā 

vienreizējs pakalpojums 

23. 
Ceļa seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 
remonta darbiem 

12 mēneši 

24. Kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana ar oderēšanas metodi Bauskas ielā, Rīgā vienreizējs pakalpojums 

25. 
Ūdensvada pievadu izbūve Ceriņu ielā 5, Ceriņu ielā 5A, Ceriņu ielā 7, Dunalkas ielā 5A, 
Kurzemes prospektā 153A, Lejasciema ielā 5, Lejasciema ielā 6, Lejasciema ielā 7, Rijas 
ielā 10 un Uguns ielā 3 

vienreizējs pakalpojums 

26. Ūdensvada un kanalizācijas tīkla posmu pārbūve Deglavas ielā, Rīgā vienreizējs pakalpojums 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


