
 7.pielikums 
 Rīgas domes 28.12.2000.               
noteikumiem Nr.55 
 (prot.Nr.145, 23.§) 

Objekta nosaukums  Summa, Ls  Pasūtītājs 

VISPĀRĒJIE PĀRVALDES DIENESTI         1 893 136    

Administratīvās ēkas Eduarda Smiļģa ielā 46 ventilācijas 
sistēmas rekonstrukcijas projektēšana                12 000     Zemgales priekšpilsētas 

izpilddirekcija 

Pērses ielas 10/12 pagrabtelpu remonts - kopā, t.sk.:               47 685     Centra rajona izpilddirekcija 
projektēšanas darbu apmaksa                 1 600    
remontdarbi               46 085    

Telpu Aglonas ielā 4b rekonstrukcija Latgales priekšpilsētas 
Dzimtsarakstu reģistrācijas dienesta  iekārtošanai - kopā, 
t.sk.:

            375 064     Latgales priekšpilsētas 
izpilddirekcija 

būvdarbi             370 764    
a/s "Rīgas siltums" ēkas atsavināšana                 4 300    

Rīgas pašvaldības policijas biroja ēkas Lomonosova ielā 12a 
pārbūve              358 387      Rīgas pašvaldības policija 

Radiostaciju   iegāde Rīgas pašvaldības policijas vajadzībām              100 000      Rīgas pašvaldības policija 

Datortehnikas un komunikāciju tehnikas iegāde vispārējiem 
pārvaldes dienestiem - kopā, t.sk.: 1 000 000         Finansu departaments 

Rūteri skolām 
Pašvaldības policijas datortīkla ierīkošana
Radiolinki 2-30 Mb/s 
 PMP sistēmas ierīkošana 
"SMART Zone" radiosistēmas pašvaldības operatīvajiem 
dienestiem
Datorkomplektu ar printeriem iegāde 
NET paplašināšana (karte)
Radiolinki, 155 Mb/s 
Sakaru uzlabošanas izdevumi
Kopētāju iegāde un projekcijas aparāta iegāde
Tīkla aparatūra, printeru iegāde 
Programmatūra iedzīvotāju reģistrēšanas sistēmai
Programmatūra nekustamā īpašuma reģistrēšanas sistēmai
GIS programmatūra
Ēkas Rīgā, Brīvības ielā 49/53, galvenās elektrosadales 
rekonstrukcija un rezerves barošanas avota (dīzeļģeneratora ar 
jaudu 400kW) pieslēgšana patērētāja tīkliem
 Sociālās palīdzības datorizētās sistēmas izveide (Rīgas domes 
Labklājības departaments, sociālās palīdzības dienesti un sociālās 
aprūpes iestādes):

datorkomplekti ar printeriem un programmatūru 
failu serveri
kopētāji 

Datortehnikas iegāde Rīgas domes Kultūras pārvaldei Dziesmu un 
deju svētku "Rīgai-800" sagatavošanai un norisei:

datorkomplekti ar printeriem un programmatūru
skaneris 
kopētāji 

INVESTĪCIJAS NO AIZŅĒMUMA LĪDZEKĻIEM (KREDĪTLĪNIJĀM) 2001.GADĀ



Lietvedības un datorsistēmu modernizācija Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamentam 

Rīgas mākslas skolas Ģertrūdes ielā 36 informātikas projekts

Rīgas tautas bibliotēku apvienības datorizācijas projekta 
4.posms

IZGLĪTĪBA      12 116 766    

Rīgas 49.vidusskolas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65, sporta 
kompleksa celtniecība*           2 277 906     Pilsētas attīstības departamenta 

Kapitālās celtniecības pārvalde 

Teikas vidusskolas rekonstrukcija**           2 545 036     Pilsētas attīstības departamenta 
Kapitālās celtniecības pārvalde 

Mežciema pamatskolas celtniecība           1 914 993     Pilsētas attīstības departamenta 
Kapitālās celtniecības pārvalde 

Peldbaseina celtniecība Ziepniekkalnā**           1 178 831     Pilsētas attīstības departamenta 
Kapitālās celtniecības pārvalde 

Datu pārraides un "Internet" tīklu pieslēguma izveidošana  
Rīgas pilsētas skolās           1 200 000     Finansu departaments 

Rīgas pilsētas skolu remonti***           3 000 000    

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA            908 887    

Rīgas 1.slimnīca - galvenās ēkas 3.stāva un daļējs pagrabstāva 
telpu kapitālais remonts              239 000     Rīgas 1.slimnīca  

Rīgas 2.slimnīca - remonts - kopā, t.sk.:             107 521     Rīgas 2.slimnīca 

 divu operāciju bloku remonts                    33 934    
 divu traumatoloģisko nodaļu remonts (3.stāvā)                    73 587    

Klīniskā slimnīca “Gaiļezers” - rekonstrukcija un remonts - 
kopā, t.sk.:             265 920     Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”  

slimnīcas jumta un jumta logu remonts                    46 390    
4 liftu rekonstrukcija                    80 000    
11 nodaļas remonts                  139 530    

Rīgas pilsētas dzemdību nams - jumta klājuma nomaiņa 
septiņstāvu, piecstāvu un saimniecības ēkām

                   33 446     Rīgas pilsētas Dzemdību nams 

Sarkanā Krusta bērnu veselības centrs - zobārstniecības 
kabineta iekārta

                     8 000     Labklājības departaments 

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, aparatūras iegāde 
- kopā, t.sk.:             255 000     Labklājības departaments 

6 anestēzijas iekārtas ar monitoru                  144 000    

1  anestēzijas iekārta kodolmagnētiskās rezonanses kabinetam                    50 000    

6 monitori reanimācijas nodaļai                    36 000    



1 bronhoskopijas iekārta                    25 000    
 --------------------------
* finansēšana 2001.gadā pieļaujama līdz Ls 1 500 000
** finansēšana uzsākama pēc 01.10.2001.

*** finansēšana uzsākama tikai pēc projektu un tāmju izstrādāšanas par katru 
konkrēto skolu un attiecīga Rīgas domes lēmuma pieņemšanas

SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA         1 057 158    

Ūdens skaitītāju uzstādīšana maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem*              265 000     Komunālais departaments 

Sociālās mājas Rīgā, Lubānas ielā 44/50, rekonstrukcijas 
projektēšana

                   30 000     Komunālais departaments 

Sociālās mājas Rīgā, Meldru ielā 58, jumta seguma remonts                19 650     Labklājības departaments 
Bērnu  uzturēšanas iestāžu rekonstrukcijas projektu izstrāde               50 000     Labklājības departaments 

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” - kopā, t.sk.:              149 265     Pilsētas attīstības departamenta 
Kapitālās celtniecības pārvalde 

sanitāro mezglu rekonstrukcija                      100 274    
jumta remonts                        44 270    
balkonu grīdu segumu nomaiņa                          4 721    

Centra rajona Sociālās palīdzības  dienesta ēdināšanas telpu 
būvizmaksas un ēdināšanas telpu tehnoloģiskās iekārtas

                       49 827    

Vidzemes priekšpilsētas Sociālās palīdzības dienests Vidrižu ielā 3                  493 416     Pilsētas attīstības departamenta 
Kapitālās celtniecības pārvalde 

DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA            478 393    

Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda jumtu remonti              230 000     Komunālais departaments 

Skolu un bērnudārzu katlumāju rekonstrukcijas projektēšana                  5 000     a/s "Rīgas siltums" 

Dzīvojamajā masīvā Ziepniekkalns-2 trīs nepabeigto 
dzīvojamo māju projektēšana būvniecības pabeigšanai                24 300     Pilsētas attīstības departamenta 

Kapitālās celtniecības pārvalde 

Rīgas pilsētas Kapsētu attīstība - kopā, t.sk.:             120 967     Komunālais departaments 

alejas sakopšanas no J.Čakstes pieminekļa līdz V.Lāča 
piemineklim projektēšana                  5 000    

Tēlnieka A.Gulbja izveidotās monumentālās sienas 
restaurācija un laukuma apzaļumošana Raiņa kapos                  7 198    

Jaunciema kapsētas paplašināšana 75 ha platībā - kopā, t.sk.:                35 400    

izpētes darbi               23 600    
projektēšana               11 800    

Mārtiņa kapsētas sarga mājiņas celtniecība               22 395    
Bolderājas kapu žoga izbūve               27 234    

8 Rīgas kapsētu  uzmērīšanas un kapsētu sektoru  kartēšana                23 740    

ISM ierīkošana Kurzemes rajonā                31 626     Komunālais departaments 

ISM ierīkošana Ziemeļu rajonā                66 500     Komunālais departaments 

SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA      11 594 566    

1. Ielu seguma izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana - kopā, 
t.sk.:          7 587 000     Satiksmes departaments  

 -----------------------



* finansēšana uzsākama pēc Rīgas domes lēmuma pieņemšanas par ūdens 
patēriņa  norēķinu kārtību, atdalot norēķinus starp ūdens piegādātāju un namu 
apsaimniekotāju un norēķiniem starp namu apsaimniekotāju un iedzīvotāju

1.1. Ielu seguma izbūve un rekonstrukcija, t.sk.:              2 789 000    
1.1.1. Uriekstes iela 28834 m2, t.sk. ietves 3868 m2 

1.1.2. Biķernieku iela (no Hipokrāta ielas līdz Juglas ielai)  
27020 m2, t.sk. ietves 5120 m2 

1.1.3. Ķīpsalas ielas rekonstrukcija (no Enkura ielas līdz Krišjāņa 
Valdemāra ielai) 16012 m2, t.sk. ietves 3986 m2

1.1.4. Neasfaltēto iekškvartālu ielu cietā seguma izbūve 500 000               
1.2. Ielu seguma atjaunošana:              3 736 000    
Kurzemes rajons

Podraga iela (no Daugavgrīvas ielas līdz Daugavai) 5127 m2, t.sk. 
ietves 1353 m2 

Jaunā Daugavgrīvas iela (no Balasta dambja līdz Krēslas ielai) 
19706 m2, t.sk. ietves 4606 m2 

Krišjāņa Valdemāra ielas nobrauktuves un uzbrauktuves (no 
Vanšu tilta līdz Zunda kanāla satiksmes pārvadam) 17500 m2, 
t.sk. ietves 2000 m2 

Lidoņu iela (no Baltās ielas līdz Dzirciema ielai) un Dzirciema 
iela (no Lidoņu ielas līdz rotācijas aplim) 20050 m2, t.sk. ietves 
6450 m2 

Buļļu iela (no Dagmāras ielas līdz Dzirciema ielai, ieskaitot 
rotācijas apli) 12700 m2, t.sk. ietves 4600 m2 

Kurzemes prospekts ( atsevišķi posmi ) 25000 m2, t.sk. ietves 
2300 m2 

Latgales priekšpilsēta
Centrāltirgus iela 5839 m², t.sk. ietves 1988 m² 
Puškina iela (no Gogoļa ielas līdz Dzirnavu ielai) 3802 m², t.sk. 
ietves 1616 m²
Pērnavas iela (no Augusta Deglava ielas līdz Vagonu ielai)    
5100 m², t.sk. ietves 1600 m² 
Jāņa Asara iela (no Lienes ielas līdz Pērnavas ielai) 9900 m², t.sk. 
ietves 3400 m² 
Turgeņeva iela 16730 m², t.sk. ietves 4730 m²
Valmieras iela (no Augusta Deglava ielas līdz Satekles ielai) 
12000 m², t.sk. ietves 3000 m² 
Ādmiņu iela 2800 m², t.sk. ietves 1400 m²
Krasta iela (no Dzirnavu ielas līdz dzelzceļa tiltam) 27000 m², 
t.sk. ietves 1000 m² 
Slāvu tilts un uzbrauktuves uz Slāvu tilta 5750 m², t.sk. ietves 
500 m² 

Vidzemes priekšpilsēta
Biķernieku iela (no Strautu ielas līdz Hipokrāta ielai) 11410 m², 
t.sk. ietves 200 m² 
Miera iela (no Mēness ielas līdz Tallinas ielai) 7250 m², t.sk. 
ietves 3200 m² 
Kastrānes  iela (no Biķernieku ielas līdz Ieriķu ielai) 14300 m², 
t.sk. ietves 6700 m² 
Murjāņu iela (no Juglas ielas līdz Brīvības gatvei) 24200 m², t.sk. 
ietves 4300 m² 
Maiznīcas iela 1600 m², t.sk. ietves 600 m²
Struktoru iela (no Biķernieku ielas līdz Brīvības gatvei) 4750 m², 
t.sk. ietves 50 m² 
Silciema iela (no Brīvības gatves līdz Murjāņu ielai) 8400 m², 
t.sk. ietves 2600 m²



Ilūkstes iela (no Dzelzavas ielas līdz Augusta Deglava ielai) 
10750 m², t.sk. ietves 150 m² 
Emiļa Melngaiļa iela (no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai) 
3550 m², t.sk. ietves 800 m²

Ziemeļu rajons
Eksporta iela (no Muitas ielas līdz Elizabetes ielai) 12500 m², 
t.sk. ietves 400 m² 
Pētersalas iela 9650 m², t.sk. ietves 3750 m² 
Sarkandaugavas iela 13432 m², t.sk. ietves 6318 m² 
Vīlandes iela 4950 m², t.sk. ietves 1820 m² 
Kokneses prospekts 16100 m², t.sk. ietves 2700 m²

Centra rajons
Matīsa iela (no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai) 5912 m², 
t.sk. ietves 2795 m² 
Brīvības iela (no Matīsa ielas līdz Krišjāņa Barona ielai)       
35000 m²

Zemgales priekšpilsēta
Zuteņu iela 2626 m², t.sk. ietves 914 m² 
Tēriņu iela (no Ojāra Vācieša ielas līdz pilsētas robežai)      
16000 m², t.sk. ietves 3700 m² 
Ventspils iela (no Lielirbes ielas līdz Kalnciema ielai) 2650 m², 
t.sk. ietves 750 m²
Bauskas iela (no Bišumuižas grāvja līdz Mūkusalas ielai)       
6750 m², t.sk. ietves 1050 m² 
Jelgavas iela (no Akmeņu ielas līdz Vienības gatvei) 6720 m², 
t.sk. ietves 1970 m² 
Mūkusalas iela no Akmens tilta līdz Laivu ielai  kopā 16460 m² , 
t.sk ietves 200 m² 
Atpūtas iela (no Liepājas ielas līdz Margrietas ielai) 8900 m², 
t.sk. ietves 1200 m² 
Liepājas iela (no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Mārupes ielai) 
5720 m², t.sk. ietves 1900 m² 

Sabiedriskā transporta pieturvietu seguma nomaiņa 1750 m²                    75 000    
Tramvaja un dzelzceļa pārbrauktuvju seguma nomaiņa uz betona 
bruģa segumu 1100 m²                    50 000    

1.3. Rajona nozīmes ielu seguma atjaunošana 114727 m², t.sk. ietves 
22348 m²:                 800 000    

Kurzemes rajons
Alīses iela (no Kristapa ielas līdz Kalnciema ielai) 1870 m², t.sk. 
ietves 668 m² 
Imantas 1. līnija 3500 m², t.sk. ietves 600 m² 
Meža iela (no jaunā asfalta līdz Nometņu ielai, krustojumu 
ieskaitot) 2852 m², t.sk. ietves 1110 m² 
Lielupes iela (no Stūrmaņu ielas līdz Kastaņu ielai) 6400 m², t.sk. 
ietves 400 m² 
Eduarda Smiļģa iela (no Slokas ielas līdz Meža ielai) 1860 m², 
t.sk. ietves 810 m² 

Latgales priekšpilsēta
Stopiņu iela (no ēkas Nr. 48 līdz Nīcgales ielai) 3500 m² 
Viļānu iela (no Lielās Kalnu ielas līdz Virsaišu ielai) 4600 m², 
t.sk. ietves 2250 m²
Virsaišu iela (no Līksnas ielas līdz Lauvas ielai) 4570 m², t.sk. 
ietves 2110 m² 
Rasas iela (no Aviācijas ielas līdz Prūšu ielai, pa posmiem)     
2850 m², t.sk. ietves 550 m² 
Pildas iela (no Dārzciema ielas līdz Ilūkstes ielai) 5200 m² 

Vidzemes priekšpilsēta
Andromedas gatve un Džohara Dudajeva gatve 11650 m², t.sk. 
ietves 2000 m² 



Baltezera iela 5815 m², t.sk. ietves 2300 m² 
Āraišu iela (no Tālivalža ielas līdz Struktoru ielai) 4200 m²
Salamandras iela 6650 m2, t.sk. Ietves 150 m² 

Ziemeļu rajons
Limbažu iela 4050 m², t.sk. ietves1650 m² 
Skuju iela (no Meldru ielas līdz Augusta Dombrovska ielai)  
6800 m², t.sk. Ietves 2000 m²
Eksporta iela (no Pētersalas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) 
5850 m², t.sk. ietves 250 m²
Tvaika iela (no Ezera ielas līdz muitas zonai) 4000 m², t.sk. 
Ietves 100 m²

Centra rajons
Ērgļu iela 5440 m², t.sk. ietves 2640 m²
 Vanšu tilta nobrauktuve uz Pils laukumu  5000 m², t.sk. ietves 
500 m²

Zemgales priekšpilsēta
Priedaines iela (no Zolitūdes ielas līdz Anniņmuižas ielai)      
4840 m²
Sērenes iela (no Vienības gatves līdz Spulgas ielai) 3300 m²
Iebraucamais ceļš starp Spulgas ielu un Valdeķu ielu 800 m², t.sk. 
ietves 150 m² 
Robežu iela (no Vienības gatves līdz Tēriņu ielai) 7400 m², t.sk. 
ietves 1950 m² 
Codes iela (no Tēriņu ielas līdz Kabiles ielai) 1110 m², t.sk. 
ietves 10 m²
Vanagu iela (no Vienības gatves līdz Jelgavas ielai) 620 m², t.sk. 
ietves 150 m² 

1.4. Velosipēdu ceļa "Vecrīga - Imanta" izbūve 21500 m², t.sk. ietves 
18000 m²                 262 000    

2. Tiltu, satiksmes pārvadu un krastmalu remonts - kopā, 
t.sk.:          3 062 400     Satiksmes departaments  

Kalnciema ielas satiksmes pārvada kapitālā remonta pabeigšana

Mīlgrāvja tilts
Satiksmes pārvads Daugavgrīvas šosejā (t.sk.ielas apgaismojums 
pieejā)

Lokveida estakāde uzbraukšanai no Krasta ielas uz Salu tilta

Lokveida estakāde nobraukšanai no Lāčplēša ielas uz Krasta ielu

Satiksmes pārvads pār tramvaja sliedēm Lāčplēša ielā 1
Satiksmes pārvads pār tramvaja sliedēm Lāčplēša ielā 2
Satiksmes pārvads pār tramvaja sliedēm Lāčplēša ielā 3
Gājēju tunelis Brīvības ielā pie VEF
Gājēju tunelis Viestura prospektā
Akmens tilts (2.kārta - balsti un laiduma konstrukcija)

3. Ielu ārējā apgaismojuma celtniecība, rekonstrukcija, 
projektēšana - kopā, t.sk.:             429 166     Satiksmes departaments  

Kapitāli remontējamie ielu apgaismojuma posmi:                  272 130    
Kokneses prospekts un Ķīšezera iela
Augļu iela, Bišuiela, Amālijas iela, Medus iela
Gogoļa iela
Elizabetes iela (no Marijas ielas līdz Strēlnieku ielai)

Aspazijas bulvāris (no Brīvības bulvāra līdz 13.janvāra ielai)

Bauskas iela (no Stērstu ielas līdz Skaistkalnes ielai)
Aleksandra Čaka iela (Lāčplēša iela - Ģertrūdes iela)



Lielvārdes iela (Zemitāna laukums - Stūrīša iela, 1.kārta)
Krūzes iela (no Liepājas ielas līdz Ventspils ielai)
Tērbatas iela (no Brīvības ielas līdz Stabu ielai)
Lielirbes ielas krustojums ar Kārļa Ulmaņa gatvi
Brīvības gatve (Šmerļa iela - Murjāņu iela)
Lāčplēša  iela (Gogoļa iela - Salu tilts)
Lienes iela
Jāņa Asara iela
Lidoņu iela

Kapitāli remontējamie ielu apgaismojuma sadales - uzskaites skapji                    28 671    

Kapitāli remontējamās ielu apgaismojuma cilpu kastes                    35 870    
Kapitāli remontējamie ielu apgaismojuma posmi uz "Latvenergo" 
īpašumā esošiem balstiem                    86 495    

Ielu apgaismojuma projektēšana:                      6 000    
Mazā Juglas iela (Ūdeļu iela - Smilškalnu iela)
Lizuma iela, Pakalniešu iela

4. Ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu celtniecība, 
rekonstrukcija un projektēšana - kopā, t.sk.:             210 000     Satiksmes departaments  

ceļa zīmju uzstādīšana - 200c/z                    10 000    
ceļa zīmju nomaiņas programma -  600c/z                    30 000    
sabiedriskā transporta pieturvietu zīmju nomaiņa - 100 c/z                      7 000    
kravas automašīnu braukšanas shēmu uzstādīšana - 200 c/z                    10 000    
horizontālais apzīmējums ar plastikātu - 1800 m²                    30 000    
gājēju barjeru uzstādīšana - 1170 m                    14 000    
ātrumvaļņu ierīkošana - 8 gab.                      4 000    
Luksoforu objektu celtniecība šādu ielu krustojumos:                    22 930    

Sesku iela - Nīcgales iela
Vairoga iela - Gaujas iela

Luksoforu objektu rekonstrukcija šādu ielu krustojumos:                    82 070    
11.novembra iela - 13.janvāra iela
Andreja Saharova iela - Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela
Krišjāņa Barona iela - Pērnavas iela
Marijas iela - Elizabetes iela
Vienības gatve - Satiksmes iela
Vienības gatve - Jelgavas iela
Vienības gatve - Kārļa Ulmaņa gatve
Andreja Saharova iela - Lubānas iela

5. Konkurss Daugavas jaunā šķērsojuma priekšprojekta un 
projektēšanas uzdevuma izstrādei             286 000     Finansu departaments 

6. Sarkano līniju noteikšana Daugavas jaunā šķērsojuma trasē               20 000     Finansu departaments 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS         3 424 800    

Rīgas pilsētas p/u "Tramvaju un trolejbusu pārvalde" tramvaju 
vagonu rekonstrukcija

              1 500 000    Rīgas pilsētas p/u "Tramvaju un 
trolejbusu pārvalde"

Rīgas pilsētas p/u "Autobusu parks "Imanta"" - autobusu 
iegāde*

              1 100 000    Rīgas pilsētas p/u "Imanta"

Rīgas pilsētas p/u "Tālava"  kopā, t.sk.:                 824 800    Rīgas pilsētas p/u "Tālava"
remontbāzes un stāvlaukumu rekonstrukcijas projektēšana 
(virsbūves cehs, galvenais korpuss, dzinēju cehs, mazgāšanas 
cehs)

                   66 000    

autobusu iegāde*                  758 800    
 ---------------------------



* līzinga iemaksa

VIDES AIZSARDZĪBA            458 046    

Rīgas pilsētas cieto sadzīves atkritumu izgāztuves projekta 
Iepirkumu vienība - projekta vadības nodrošinājums                74 400    

 Rīgas pilsētas cieto sadzīves 
atkritumu izgāztuves projekta 
Iepirkumu vienība 

Sabiedrisko objektu  rekonstrukcija - kopā, t.sk.:             124 124     Vides departaments 

sabiedriskās tualetes rekonstrukcija Mežaparkā pie Dziesmu 
svētku estrādes                    64 153    

sabiedriskās tualetes rekonstrukcija Uzvaras bulvārī 1                    40 000    
Zaķusalas sakopšana 2001.gada Līgo svētkiem                    19 971    

Komunistiskā terora upuru pieminekļa Esplanādē izbūves 
2.kārta                98 607     Vides departaments 

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs - Ūdensputnu mītnes 
rekonstrukcija              160 915    Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs

BRĪVAIS LAIKS, SPORTS, KULTŪRA UN 
RELIĢIJA         8 467 657    

Kultūras nama "Draudzība" Tilta ielā 32 remonta projektēšana                10 000     Kultūras pārvalde 

Koncertzāles "AVE SOL" ēkas fasādes restaurācijas 
projektēšana                  5 000     Kultūras pārvalde 

Rīgas kultūras centra "Iļģuciems" atsevišķu telpu remonts                21 000     Kultūras pārvalde 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības projekts              235 437     Pilsētas attīstības departaments 

Teritoriālplānošanas projekti Rīgas  pilsētas attīstības plāna 
precizēšanai              150 000     Pilsētas attīstības departaments 

Daugavas sporta nama  remonta projektēšana                70 000     Pilsētas attīstības departamenta 
Kapitālās celtniecības pārvalde 

Tirgus mājiņu izgatavošana un uzstādīšana 21.starptautisko 
Hanzas dienu norises nodrošināšanai Rīgā              502 320     Pilsētas attīstības departamenta 

Kapitālās celtniecības pārvalde 

Rīgas Rātsnama būvniecība           7 473 900     SIA "Rīgas nami" 

KOPĀ      40 399 409    

Domes priekšsēdētājs  A.Ārgalis 


