APSTIPRINĀTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
2020. gada 19. februāra Vadības apspriedē,
protokols Nr. DIKS-V A-20-3-pro
(Reģ. 2020. gada 19. februārī, Nr. DIKS-20-4-plr)
Ar grozījumiem, kas apstiprināti
2020. gada 7.decembra Vadības apspriedē
(protokols Nr. DIKS-VA-20-12-pro,
reģ. 2020. gada 7. decembrī Nr. DIKS-20-7-plr)

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
2020. gadā veicamo publisko iepirkumu plāns
Iepirkuma
izsludināšanas
termiņš

Nr.p.k./
IDNr.

Iepirkuma priekšmets un
plānotais līguma termiņš (uz cik
gadiem)

1.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta
darbības
nodrošināšanai
nepieciešamās
kancelejas preces (rakstāmpapīrs,
reģistri, kārtridži, u.c.)

Janvāris decembris

2.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta
departamenta
darbības
nodrošināšanai
nepieciešamās
saimniecības preces

Janvāris decembris

Iepirkuma
līguma
veids un
CPV kods

Paredzamā
līgumcena
EUR bez
PVN

Plānotais finansējums
(budžeta programma)

Par iepirkumu
atbildīgā
Departamenta
amatpersona/
amatpersonas
(iepirkumam no
vairākām budžeta
programmām/
apakšprogrammām
papildus tiek
norādīts plānotais
tehniskās
specifikācijas
iesniegšanas
termiņš Iepirkumu
nodaļa_i}_

Informācija
par izpildi

Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
katalogs "Epasūtījumi"

Preču
piegādes

Līdz 30
500

16.01.00.
,,Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta
departaments"

Aldis Rudzītis

Tiek veikti visu
gadu pēc
nepieciešamības

Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
katalogs "Epasūtījumi"

Preču
piegādes

Līdz 25 000

16.01.00.
,,Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta
departaments"

Aldis Rudzītis

Tiek veikti visu
gadu pēc
nepieciešamības

Iepirkuma
veikšanas
kārtība

RD

Edināšanas

pakalpojumi

Rīgas

IKSD
2020/1
un
2020/5
un
2020/10

domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta
padotībā
esošo
pirmsskolu
vajadzībām
(9
pirmsskolas izglītības iestādēm)
(Iepirkuma rezultātā par katru tā
daļu atsevišķi iestāde slēgs līgumu
uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt
tā darbību uz termiņu, kurš kopumā
visā
līguma darbības
laikā
nepārsniedz piecu gadu periodu)

RD
IKSD
2020/2

Vides
reklāmas
plakātu
izgatavošana un eksponēšana Rīgā
2020.gadā

RD
IKSD
2020/3

Edināšanas pakalpojumi Rīgas
Avotu pamatskolā.
Iepirkuma
rezultātā iestāde slēgs līgumu uz
vienu gadu ar tiesībām pagarināt tā
darbību uz termiņu, kurš kopumā
visā
līguma
darbības
laikā
nepārsniedz piecu gadu periodu.

Janvāris

Saskaņā ar

PIL

Līdz

16.04.02. "Izglītības iestāžu

Ineta Zalāne

PIL 10. pantu
un 2.
pielikumu,
atbilstoši PIL
8. panta
septītās daļas
1.punkta
regulējumam
tiek veikta
PIL 8.panta
pirmās daļas
6.punktā
noteiktā
sarunu
procedūra

2.pielikuma
?.punktā
minēiem
skolas
ēdināšanas
pakalpojumi
(CPV kods
55524000-9)

4188542.40

audzēkņu ēdināšana"

Kristīne
Graudumniece
Anastasija Goļatkina
Inese Liepa

Februāris

Iepirkums
saskaņā ar
PIL 9. pantu

Pakalpojums
(CPV kods
79341000-6)

Līdz 42000

16.17.00. ,,Kultūras
pasākumi"

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Dzintra Oga-Vasule

Augusts

Saskaņā ar
PIL JO.pantu
un
2.pielikumu
un
Sarunu
procedūra
PIL 8.panta
pirmās daļas
6.punktā
noteiktajā
kārtībā

PIL
2.pielikuma
?.punktā
minētie
skolas
ēdināšanas
pakalpojumi
(CPV kods
55524000-9)

180557

16.04.02. "Izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšana"

Kristīne
Graudumniece
Anastasija Goļatkina
Inese Liepa
Ineta Zalāne

2

RDIKSD
2020/1
pārtraukts,
2020/5
noslēdzies,
2020/10 daļās,
kurās netika
iesniegti
piedāvājumi,
sarunu
procedūra
beidzās bez
rezultāta, jauns
iepirkums nav
aktuāls.jo
pirmsskolu
pavāru
vakances tika
aiznildītas
Noslēdzies

Noslēdzies

RD
IKSD
2020/4

Vertikālo karogu, karogu mastos
eksponēšanas
nodrošinājums
pilsētas
svētku
noformējuma
realizēšanas ietvaros

Februāris

Iepirkums
saskaņā ar
PIL 9. pantu

Pakalpojums
(CPV kods
79341000-6)

Līdz 42 000

16.22.00.
„Pilsētas pasākumu
noformējums";

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Ričards Štrauhs

Noslēdzies

RD

Centralizētais pārtikas produktu
piegādes iepirkums Rīgas pilsētas
izglītības iestādēm (17.kārta, 28
iestādes)

Maijs

Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
1.punktu

Preču
piegāde
(CPV kods
15000000-8)

Līdz 8 564
032

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Ingrīda Millere

Noslēdzies

Karogu,
vertikālo
karogu
izgatavošana un piegāde pilsētas
svētku noformējuma realizēšanas
ietvaros

Februāris

Iepirkums
saskaņā ar
PIL 9. pantu

Preču
piegāde
(CPV kods
39563400-0)

Līdz 20 000

16.02.00.
„Pirmsskolas bērnu izglītības
iestādes";
16.03.00. ,,Specializētās
pirmsskolas bērnu izglītības
iestādes";
16.06.00. ,,Speciālās
internātskolas"
16.22.00.
„Pilsētas pasākumu
noformējums";

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Ričards Štrauhs

Noslēdzies

Aprīkojums (mēbeles, ķīmijas
kabinetu velkmes skapji un
žalūzijas)
Rīgas
Klasiskās
ģimnāzijas
piebūves
Rīgā,
Purvciema ielā 38, Rīgas Zolitūdes
ģimnāzijas piebūves Rīgā, Ruses
ielā 22 un Rīgas Angļu ģimnāzijas
piebūves Rīgā, Zvārdes ielā 1 (7.12. klasēm) iekārtošanai un
izglītības programmas īstenošanas
uzsākšanai. Iepirkuma rezultātā tiks
slēgts līgums ar izpildes laiku četri
mēnesi, skaitot no iepirkuma
līguma noslēgšanas dienas.

Marts

Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
1.punktu

Preču
piegāde
(CPV kodi:
39100000-3;
39160000-1;
39180000-7;
39141500-7;
45421153-1;
39515430-8;
45421143-8)

Līdz
279004

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina

Noslēdzies

IKSD
2020/6

RD
IKSD

2020/7

RD
IKSD
2020/8

3

16.04.00. "Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas"

RD
IKSD
2020/9

Informatīvo kampaņu materiālu
izvietošana medijos. Iepirkuma
procedūras rezultātā tiks slēgta
vispārīgā
vienošanās
ar
trīs
dalībniekiem uz vienu gadu ar
tiesībām pagarināt tās darbību uz
termiņu,
kurš
kopumā
visā
vispārīgās vienošanās darbības
laikā nepārsniedz trīs gadu periodu.

Augusts

RD
IKSD
2020/11

Norēķinu kartes pārtikas produktu
iegādei. Iepirkuma rezultātā slēgts
līgums ar izpildes laiku trīs mēneši,
skaitot no
iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas.

Marts

Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
1.punktu

Pakalpojums
(CPV kodi:
79341000-6;
79341400-0;
79952000-2;
79416000-3)

Līdz 500
000

.Rīgas domes Izglītības,

Sarunu
procedūra
tiek
veikta
PIL 8.panta
pirmās daļas
6.punktā
noteiktajā
kārtībā,
kas
izvēlēta
pamatojoties
uz
PIL
8.panta
septītās daļas
3.punktu.

Preču
piegāde
(CPV kodi:
30163000-9,
15 800000-6)

Līdz
1075622

kultūras un sporta
departaments";
16.17.00. .Kultūras
pasākumi";
16.22.00. "Pilsētas pasākumu
noformējums";
16.21.00. "Rīgas pilsētas
kultūras stratēģijas
programma";
16.23.00. "Festivālu
mērķprogramma";
16.07 .03. "Centralizēto
pasākumu īstenošana un
pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības
pakalpojumiem";
16.04.00. "Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas";
16.07.01. "Sporta un interešu
izglītības iestādes";
16.20.00. "Bērnu mūzikas un
mākslas skolas";
16.11.00. "S2orta 2asākumi"
16.04.02. "Izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšana"

4

16.01.00.

1

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Alīna Gromova
Indra Vilde
Dzintra Oga-Vasule
Inta Streiča

Noslēdzies

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina

Noslēdzies

RD
IKSD

2020/12

Pārtikas produktu paku piegāde.
Iepirkuma rezultātā slēgts līgums ar
izpildes laiku viens mēnesis, skaitot
no iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas.

Aprīlis

Sarunu
procedūra
tiek
veikta
PIL 8.panta
pirmās daļas
6.punktā
noteiktajā
kārtībā, kas
izvēlēta
pamatojoties
uz

RD
IKSD

2020/13

Iespiešanas un saistītie pakalpojumi
Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta vajadzībām.
Iepirkuma procedūras rezultātā tiks
slēgta vispārīgā vienošanās ar
vismaz trīs dalībniekiem uz vienu
gadu ar tiesībām pagarināt tās
darbību uz termiņu, kurš kopumā
visā vispārīgās vienošanās darbības
laikā nepārsniedz trīs gadu periodu.

Jūlijs

Preču
piegāde
(CPV kods
158000006)

Līdz
101308

16.04.02. "Izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšana"

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Ingrīda Millere

Noslēdzies

Pakalpojumi
(CPV kods
79800000-2)

Līdz 300
000

16.01.00.
,,Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta
departaments";
16.17.00. ,,Kultūras
pasākumi";
16.22.00. "Pilsētas pasākumu
noformējums";
16.21.00. "Rīgas pilsētas
kultūras stratēģijas
programma";
16.23.00. "Festivālu
mērķprogramma";
16.09.00. "Sabiedrības
integrācijas programma";
16.07.03. "Centralizēto
pasākumu īstenošana un
pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības
pakalpojumiem";
16.04.00. "Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas";
16.07.01. "Sporta un interešu
izglītības iestādes";
16.20.00. "Bērnu mūzikas un
mākslas skolas";
16.11.00. "Sporta pasākumi"

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Indra Vilde
Dzintra Oga- Vasule
Inta Streiča
Inese Juhņēviča
Ilona Stalidzāne
Alīna Gromova

Noslēdzies

PIL

8.panta
septītās daļas
3.punktu.
Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
!.punktu

5

RD
IKSD

2020/14

RD
IKSD

2020/15

Reprezentācijas
priekšmetu
izgatavošana
un
piegāde.
Iepirkuma procedūras rezultātā tiks
slēgta vispārīgā vienošanās ar
vismaz trīs dalībniekiem uz vienu
gadu ar tiesībām pagarināt tās
darbību uz termiņu, kurš kopumā
visā vispārīgās vienošanās darbības
laikā nepārsniedz trīs gadu periodu.

Septembris

Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
l .punktu

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas
Mūzikas vidusskolai. Iepirkuma
rezultātā tiks slēgts ēdināšanas
pakalpojumu līgums tiks slēgts uz
1 (vienu) gadu no līguma spēkā
stāšanās ar skolas kā pasūtītāja
tiesībām pagarināt tā darbību uz
termiņu, kurš kopumā visā līguma
darbības laikā nepārsniedz 5 (piecu)
gadu periodu.

Augusts

Iepirkums
tiek
veikts
atbilstoši PIL
10.panta
pirmajai daļai

Preču
piegāde
(CPV kodi:
39294100-0;
18000000-9;
18530000-3;
15 800000-6)

Līdz 300
000

PIL

422862

2.pielikuma
7.punktā
minētiem
skolas
ēdināšanas
pakalpojumi
(CPV kods
55524000-9)

6

16.01.00.
,,Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta
departaments";
16.17.00. .Kultūras
pasākumi";
16.22.00. "Pilsētas pasākumu
noformējums";
16.21.00. "Rīgas pilsētas
kultūras stratēģijas
programma";
16.23.00. "Festivālu
mērķprogramma";
16.09.00. "Sabiedrības
integrācijas programma";
16.07.03. "Centralizēto
pasākumu īstenošana un
pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības
pakalpojumiem";
16.04.00. "Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas";
16.07.01. "Sporta un interešu
izglītības iestādes";
16.20.00. "Bērnu mūzikas un
mākslas skolas";
16.11.00. "Sporta pasākumi"
16.04.02. "Izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšana"

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Indra Vilde
Dzintra Oga-Vasule
Inta Streiča
Irina Jākobsone
Ilona Stalidzāne
Alīna Gromova

Noslēdzies

Kristīne
Graudumniece,
Inese Liepa,
Alīna Gromova

Pārtraukts, jo
vienīgais
pretendents,
kuram
piešķirtas
iepirkuma
līguma
slēgšanas
tiesības, atteicās
slēgt iepirkuma
līgumu ar
nasūtītāiu

RD

IKSD
2020/16

RD
IKSD

2020/17

RD

IKSD
2020/18

RD
IKSD

2020/19

Ziemassvētku
egļu
ciršana,
transportēšana,
uzstādīšana,
uzraudzība un demontāža pilsētas
svētku noformējuma realizēšanas
ietvaros
Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas
Mūzikas vidusskolai. Iepirkuma
rezultātā tiks slēgts ēdināšanas
pakalpojumu līgums tiks slēgts uz
1 (vienu) gadu no līguma spēkā
stāšanās ar skolas kā pasūtītāja
tiesībām pagarināt tā darbību uz
termiņu, kurš kopumā visā līguma
darbības laikā nepārsniedz 5 (piecu)
gadu periodu.
Centralizētais pārtikas produktu
piegādes iepirkums Rīgas pilsētas
izglītības iestādēm (18.kārta, 44
iestādes)

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas
Mūzikas vidusskolai. Iepirkuma
rezultātā tiks slēgts ēdināšanas
pakalpojumu līgums tiks slēgts uz
1 (vienu) gadu no līguma spēkā
stāšanās ar skolas kā pasūtītāja
tiesībām pagarināt tā darbību uz
termiņu, kurš kopumā visā līguma
darbības laikā nepārsniedz 5 (piecu)
gadu periodu.

Septembris

Iepirkums
saskaņā ar
PIL 9. pantu

Pakalpojumi
(CPV kodi:
77211400-6,
60000000-8)

Līdz 42 000

16.22.00.
„Pilsētas pasākumu
noformējums"

Septembris

Iepirkums
tiek
veikts
atbilstoši PIL
10.panta
pirmajai daļai

PIL
2.pielikuma
7.punktā
minētiem
skolas
ēdināšanas
pakalpojumi
(CPV kods
55524000-9)

374057

16.04.02. "Izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšana"

Oktobris

Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
1.punktu

Preču
piegāde
(CPV kods
15000000-8)

15 141 916

Oktobris

Iepirkums
tiek
veikts
atbilstoši PIL
10.panta
pirmajai daļai

PIL
2.pielikuma
7.punktā
minētiem
skolas
ēdināšanas
pakalpojumi
(CPV kods
55524000-9)

429793

16.02.00.
„Pirmsskolas bērnu izglītības
iestādes";
16.03.00. ,,Specializētās
pirmsskolas bērnu izglītības
iestādes";
16.06.00. ,,Speciālās
internātskolas"
I 6.04.02. "Izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšana"

7

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Ričards Štrauhs
Kristīne
Graudumniece,
Inese Liepa,
Alīna Gromova

Noslēdzies

Pārtraukts, jo
iepirkuma
dokumentos
bija jāiekļauj
grozītās ZPI
prasības

Kristīne
Graudumniece
Anastasija Goļatkina
Inese Liepa
Ingrīda Millere

Pārtraukts, jo
iepirkuma
dokumentos
bija jāiekļauj
grozītās ZPI
prasības

Kristīne
Graudumniece,
Inese Liepa,
Alīna Gromova

Izbeigts bez
rezultāta, jo
piedāvājumi
netika iesniegti

RD
IKSD
2020/20

RD
IKSD
2020/21

RD

IKSD
2020/22

RD

IKSD
2020/23

Edināšanas pakalpojumi Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta padotībā esošo 18

izglītības
iestāžu
vajadzībām.
Iepirkuma rezultātā tiks slēgts
ēdināšanas pakalpojumu līgums
tiks slēgts uz I (vienu) gadu no
līguma spēkā stāšanās ar skolas kā
pasūtītāja tiesībām pagarināt tā
darbību uz termiņu, kurš kopumā
visā
līguma
darbības
laikā
nepārsniedz 5 (piecu) gadu periodu.
Par lielformāta plakātu (PVC
baneru) izgatavošanu, uzstādīšanu,
uzturēšanu eksponēšanas kārtībā un
demontāžu
ēku
fasādēs,
horizontālajos un
vertikālajos
stendos
pilsētas
svētku
noformējuma realizēšanas ietvaros
Telpu uzkopšana Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta
departamentā. Pakalpojuma līgums
tiek slēgts uz 12 mēnešiem no
līguma spēkā stāšanās brīža ar
pasūtītāja tiesībām pagarināt tā
darbību uz termiņu, kas kopā
nepārsniedz 36 mēnešu periodu, vai
līdz
noteiktās
paredzamās
lļgumcenas sasnieg_šanai.
Centralizētais pārtikas produktu
piegādes iepirkums Rīgas pilsētas
izglītības iestādēm ( 18 .kārta, 44
iestādes)

Decembris

Iepirkums
tiek
veikts
atbilstoši PIL
JO.panta
pirmajai daļai

PIL
2.pielikuma
7.punktā
minētiem
skolas
ēdināšanas
pakalpojumi
(CPV kods
55524000-9)

14894378

16.04.02. "Izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšana"

Ineta Zalāne
Kristīne
Graudumniece,
Inese Liepa,
Anastasija Goļatkina

Izsludināts

Novembris

Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
1.punktu

Pakalpojumi
(CPV kods
79341000-6)

Līdz 59 000

16.22.00.
„Pilsētas pasākumu
noformējums"

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Anastasija Goļatkina
Ričards Štrauhs
Dzintra Oga-Yasule

Izsludināts

Decembris

Iepirkums
saskaņā ar
PIL 9. pantu

Pakalpojumi
(CPV kods
90910000-9)

Līdz 120
000

16.01.00.
,,Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta
departaments"

Kristīne
Graudumniece
Alīna Gromova
Anastasija Goļatkina
Inese Liepa
Aldis Rudzītis

Izstrādē

Novembris

Atklāts
konkurss
saskaņā ar
PIL 8.panta
pirmās daļas
1.punktu

Preču
piegāde
(CPV kods
15000000-8)

15 141 916

16.02.00.
„Pirmsskolas bērnu izglītības
iestādes";
16.03 .00. ,,Specializētās
pirmsskolas bērnu izglītības
iestādes";
16.06.00. ,,Speciālās
internātskolas"

Kristīne
Graudumniece
Anastasija Goļatkina
Inese Liepa
Ingrīda Millere

Izsludināts

8

RD
IKSD
2020/24

Programmas "Bērnam drošs un
draudzīgs
bērnudārzs"
pakalpojumi. Pakalpojuma līgums
tiek slēgts uz 12 mēnešiem no
līguma spēkā stāšanās brīža ar
pasūtītāja tiesībām pagarināt tā
darbību uz termiņu, kas kopā
nepārsniedz 36 mēnešu periodu
atbilstoši piešķirtajam finansējuma
apmēram.

Decembris

Sarunu
procedūra
tiek
veikta
8.panta
pirmās daļas
6.punktā
noteiktajā
kārtībā,
kas
izvēlēta
pamatojoties

Pakalpojumi
(CPV kodi:
80570000-0,
80511000-9;
75121000-0)

Līdz 300
000

16.02.00. "Pirmsskolas bērnu
izglītības iestādes"

Kristīne
Graudumniece
Inese Liepa
Dzintra Timša

Izstrādē

UZ
PIL
8.panta
septītās daļas
2.punkta c)
apakšpunktu

Jļ~

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors

Graudumniece 67026892
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M.Krastiņš

