
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda programma 2004.gadam

/Ls/
Klasifi- Objekta nosaukums 2004.gada  budžets 
kācijas
 kods

01.500 Izpildvaras un likumdošanas institūcijas 4251139

Rātsnama atjaunošana un Rīgas Tehniskās universitātes ēkas rekonstrukcijas 132900
 projekta izstrādāšana

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram - kopā, t.sk.: 1511687
 - projekta "e-Rīga" stratēģiskā un vadības plānošana 2004.gadā 700000
 - Rīgas pilsētas digitālās kartes pārbaude un jauno slāņu veidošana 198240
 - grāmatvedības programmas "Apvārsnis" ieviešanas 2.kārta 299742
 - Rīgas domes e-pilsētas projekts 313705

2006.gada pasaules hokeja čempionāta sarīkošanai nepieciešamās mazās hokeja 2492752
 halles būvniecība

Valsts īpašuma privatizācijas fondā ieskaitāmie līdzekļi (2004.g.) 100000

Rīgas Sociālās krīzes fonds (2004.g.) 13800

04.000 Izglītība 659970

Jauna bērnudārza Rīgā, Valdeķu ielā 58, tehniskā projekta izstrādāšana 40000

Renovācijas un būvniecības darbi Rīgas pilsētas izglītības iestādēs, t.sk.: 410100
 - pedagogu un vecāku konsultatīvā centra pirmsskolas izglītības iestādē “Madariņa” 390300
   Rīgā, Dagmāras ielā 3
- Rīgas 194.bērnudārzā Rīgā, Zvaigžņu ielā 6 19800
Saskaņā ar Rīgas domes Finanšu komitejas 10.10.2001. sēdes protokolu Nr.22 
atļauts izmantot  pedagogu un vecāku konsultatīvā centra pirmsskolas izglītības
iestādei “Madariņa”,  Rīgas 60.vidusskolai un Rīgas 194.bērnudārzam piešķirtos
līdzekļus arī šo objektu projektēšanas darbiem

Rīgas 71.vidusskolas Rīgā, Iļģuciema ielā 6, skolas stadiona rekonstrukcija 47640
   un būvuzraudzība

Rīgas Sarkandaugavas sākumskolas Rīgā, Patversmes ielā 20, ēkas 110230
 rekonstrukcija, rekonstrukcijas projektēšana, būvuzraudzība un autoruzraudzība

Izglītības iestāžu remonts, t.sk.: 52000
   - logu nomaiņa Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestādē 20000
   - logu nomaiņa un telpu remonts Rīgas 23.pirmsskolas izglītības iestādē 7000
   - logu nomaiņa Rīgas 49.vidusskolā 20000
   - Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas remonts 5000

05.000 Veselības aprūpe 1212433

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas pilsētas Dzemdību nams”, t.sk.: 54000
- vecā korpusa ēkas (lit. Nr.2) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādāšana 30100
- bioloģisko atkritumu iznīcināšanas iekārtas iegāde 23900
Saskaņā ar Rīgas domes Finanšu komitejas 06.03.2002. sēdes protokolu Nr.41 
 Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas pilsētas Dzemdību nams” Uzņemšanas nodaļas
 un sevišķi bīstamo infekciju izolatoru telpu rekonstrukcijas projektēšanai piešķirti Ls 2950
Saskaņā ar Rīgas domes Finanšu komitejas 10.10.2001. sēdes protokolu Nr.22 
 Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas pilsētas Dzemdību nams” vecā korpusa ēkas
 (lit. Nr.2) tehniskā projekta iztrādei atļauts izmantot ne vairāk par Ls 1000 no piešķirtajiem
 līdzekļiem šī objekta tehnoloģiskai un tehniskai apsekošanai un rekonstrukcijas 
 projekta tehniskā uzdevuma izstrādei
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Klasifi- Objekta nosaukums 2004.gada  budžets 
kācijas
 kods

B/o valsts uzņēmums “Latvijas Infektoloģijas centrs" 3000
     - videomonitora iegāde 3000

Medicīnas aparatūras un aprīkojuma iegāde valsts a/s "P.Stradiņa klīniskā 15000
universitātes slimnīca" akūto slimnieku ārstēšanas un observācijas gultām - kopā, t.sk.:
- 3 mākslīgās plaušu ventilācijas aparāti (izmantojami slimnieku transportēšanas laikā) 15000

 Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija (RĀMPS) - kopā, t.sk.: 109396
 - daļējs ēkas Rīgā, Rušonu ielā 15, remonts sakarā ar Rīgā,  Krasta ielā,  esošās 95728
    RĀMPS   apakšstacijas pārvietošanu
 - RĀMPS izsaukumu  punkta izveidošana SIA “Veselības nams 5”  telpās Rīgā, 13668
   Grēcinieku ielā 34

 Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas 1.slimnīca” - kopā 265500
 - pārtikas bloka projektēšana 6500
 - slimnīcas siltumtīklu rekonstrukcija 160000
 - medicīnas aparatūras iegāde -  kopā, t.sk.: 99000
     -asins gāzu, oksimetrijas rādītāju un metabolītu analizators 18415
     -portatīvais pacientu ventilators                                        7000
     -intubācijas bronhoskops  5995
     -ķirurģisko instrumentu komplekts (ieskaitot  laparoskopiskos instrumentus) 50000
     -5 manuālie pulsa oksimetri   3000
     -artroskops 14590

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”” 89534
- 18.traumatoloģiskās nodaļas remonta pabeigšana 89534

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas pilsētas Dzemdību nams” 124637
- jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas telpu   rekonstrukcija (t.sk. būvuzraudzība) 124637

Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas 2.slimnīca" - kopā 213575
- divu slimnīcas 4.stāva   nodaļu remonts 157600
- slimnīcas fasādes remonts                                                                55975

Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas 2.slimnīca" ventilācijas sistēmas izbūve divās 1650
 slimnīcas 4.stāva nodaļās

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Bolderājas poliklīnika” 100000
- stacionārās rentgeniekārtas iegāde 100000

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais 34000
 centrs”  - kopā
 - ogļskābās gāzes tipa ķirurģiskās  lāzersistēmas ar nepieciešamo  papildaprīkojumu 19000
    (izmantošanai dermatoloģijā un veneroloģijā) iegāde
- fotodinamiskās terapijas lampu ar nepieciešamo papildaprīkojumu iegāde 15000

Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības stacionārajām un neatliekamās 202141
 palīdzības ārstniecības iestādēm - kopā

Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas 1.slimnīca" 84000
   - 10 pacientu intensīvās novērošanas sistēmas 84000

Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības b/o SIA "Klīniskā slimnīca 65341
 "Gaiļezers"" - kopā, t.sk.:
   - pārvietojamā griestu operācijas lampa 1995
   - 6 medicīnas skapji 1680
   - 6 pārsiešanas (anesteziologa) instrumentu galdiņi 788
   - narkozes aparāts 13650
   - mākslīgās plaušu ventilācijas aparāts 16800
   - defibrillators 2940
   - 6 perfuzori 3885
   - 3 infuzomāti 2310
   - elektriskais sūknis 1050
   - 20 statīvi infūzijām 893
   - 3 negatoskopi 945
   - 2 transporta rati (medikamentiem, saimnieciskie) 315
   - portatīvais rentgenaparāts 14110
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Klasifi- Objekta nosaukums 2004.gada  budžets 
kācijas
 kods

   - medicīnas mēbeles 2 pārsiešanas kabinetiem, ģipsēšanas    istabai un intensīvās 3980
terapijas palātai:
          - 3 medicīnas galdi (3 sekciju) 1260
          - 3 medicīnas sienas skapji (3 sekciju) 378
          - 6 mobilie pārsiešanas (anesteziologa) galdi ar atviktnēm 1008
          - 2 medicīnas skapji 336
          - medicīnas skapis (2 sekciju) 168
          - medicīnas galds (2 sekciju) 315
          - ģipša sagatavošanas galds ar uztvērēju 116
          - 2 mobilie pārsiešanas galdi 336
           - 3 krēsli 63

Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas pilsētas 1048
 Dzemdību nams"
   - 3 svari pacientu svēršanai 1048
Atipisku un sarežģītu protēžu izgatavošana bērniem 51752

06.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 96961

Renovācijas darbu pabeigšana mājā cilvēkiem ar garīga rakstura un kustību 76661
traucējumiem Rīgā,  Putnu ielā 6

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" telpu Rīgā, Pērnavas ielā 54, 7500
 remonts - kā līdzfinansējums projektam "Sieviešu invalīdu kvalificēta sagatavošana
 darba tirgum"

Žoga izbūve SIA "Atsaucība" (psihoneiroloģiskais pansionāts) nekustamā 12800
 īpašuma Rīgā, Telts ielā 1, teritorijas nožogošanai

07.000 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 3127064

Dzīvojamo māju iekšējo ūdensvadu rekonstrukcija sakarā ar 53 CSP likvidāciju 700000

Rīgas pilsētas kapu saimniecība 4800
      - Ziepniekkalna kapu kapličas projekta izstrādāšana 4800

 Komunālā un dzīvokļu saimniecība 1073840
       - karstā ūdens cirkulāciju līniju izbūve un daļēja vai pilnīga avārijas stāvoklī esošo 516450
karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pašvaldības dzīvojamā fonda ēkās
       - pašvaldības dzīvojamās mājas Rīgā, Nometņu ielā 45, renovācija 51490
       - ūdensvada ārējo un iekšējo sistēmu rekonstrukcija sakarā ar CSP likvidāciju 505900

Rīgas Zemgales priekšpilsētas dzīvojamo māju kapitālais remonts, t.sk.: 183010
      - ēku fasāžu remonts (4 dzīvojamām mājām) un šuvju hermetizācija 45630
      - ūdens un kanalizācijas tīklu remonts (8 dzīvojamās mājās) 137380

Ēku un būvju nojaukšana un teritorijas sakārtošana - kopā, t.sk.: 5700
 - Eduarda Smiļģa ielā 1 (ēku nojaukšana) 2200
 - Imantas 2.līnijā 6 (ēkas nojaukšana) 3500

Rīgas pašvaldības komunālās saimniecības objektu remonts un rekonstrukcijas 4774
darbu projektēšana - kopā, t.sk.:
- dzīvojamās mājas Rīgā, Daugavpils ielā 60 k-2, remontdarbu projekta izstrāde 4774

Nelikumīgi uzcelto būvju legalizācija 40000

Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk.: 473287
   - dzīvojamās mājas Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 44, divu stāvu remonts (55 istabas) 171433
   - dzīvojamās mājas Rīgā, Kuldīgas ielā 10, remonts (18 istabas) 40192
   - dzīvojamās mājas Rīgā, Jāņa Asara ielā 15, apkures sistēmas daļēja rekonstrukcija 15989
   - remontdarbu projekta dokumentācijas izstrāde avārijas stāvoklī esošajai dzīvojamai 20000
      mājai Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 79/81
   - remontdarbu projekta dokumentācijas izstrāde avārijas stāvoklī esošajai dzīvojamai 15015
      mājai Rīgā, Nītaures ielā 4
   - aukstā ūdens iekšējo sistēmu rekonstrukcijas darbi sakarā ar divu CSP likvidāciju 51686
    - brīvo, neizīrēto pašvaldības dzīvokļu renovācija 117187
    - no Krievijas armijas apsaimniekošanā pārņemto 11 dzīvojamo ēku avārijas stāvoklī 41785
       esošo elektrotīklu rekonstrukcija 3



Klasifi- Objekta nosaukums 2004.gada  budžets 
kācijas
 kods

Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas ēkas Rīgā, Daugavpils ielā 31, 71043
remonts, t.sk.:
         - fasādes renovācijas tehniskā projekta izstrādāšana 2832
         - fasādes renovācija 49921
         - darba telpu remonts 18290

Dzīvojamās mājas Rīgā, Stienes ielā 12, jumta remonts 7800

Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk.: 334600
  - dzīvojamās mājas Rīgā, Jūrmalas gatvē 101, avārijas situācijas likvidēšana - gala sienas 30000
      ārsienu paneļu nostiprināšana
  - cietā kurināmā katlu mājas Rīgā, Bauskas ielā 134A, modernizācija 23300
  - dzīvojamo māju Rīgā, Viestura prospektā 59, 61, 63, iekšējo aukstā ūdens apgādes 26784
     sistēmu rekonstrukcija
  - dzīvojamās mājas Rīgā, Veru ielā 3, jumta remonts 19500
  - pašvaldības brīvo dzīvokļu renovācija 96555
  - malkas apkures ierīču remonts 80005
  - avārijas stāvoklī esošo pasažieru liftu remonts vai nomaiņa 58456

Zaudējumu atmaksa SIA "Rīgas ūdens" par dzīvojamās mājās un dzīvokļos 135775
 uzstādīto ūdens skaitītāju patēriņa rādījumu starpību

Sabiedriskās tualetes Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā, remonts un uzturēšana 2435

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza rekonstrukcijas darbu turpināšanai 90000

08.000 Kultūra un māksla 1103233

Latvijas Nacionālā teātra renovācija, rekonstrukcija un transporta kustības 1000000
optimizācija ap teātra ēku
Saskaņā ar Rīgas domes Finanšu komitejas 12.09.2001. sēdes protokolu Nr.18  
 atļauts izmantot piešķirtos līdzekļus arī Latvijas Nacionālā teātra izpētes, restaurācijas
 darbu veikšanai un projektēšanai

Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem restaurācijas darbi Sudrabkalniņā, kā arī 31672
 piemineklim piegulošā skvēra labiekārtošana

Divu koncertflīģeļu iegāde Rīgas 2.mūzikas skolai un Pāvula Jurjāna mūzikas skolai 30000

Papildu finansējums divu koncertflīģeļu iegādei Rīgas 2.mūzikas skolai un 41561
Pāvula Jurjāna mūzikas skolai un flīģeļa iegādei Bolderājas mūzikas un mākslas skolai

12.000 Transports 42700

Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma projektēšana 42700

KOPĀ 10493500

Domes priekšsēdētājs
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9.pielikums
Rīgas domes
14.12.2004.noteikumiem Nr.60
(prot. Nr. 140, 1.§) 

Pasūtītājs

SIA "Rīgas nami"

Rīgas domes Informācijas 
tehnoloģiju centrs

Rīgas domes Finanšu departaments

Rīgas domes Finanšu departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Finansējums no valsts īpašuma 
objektu privatizācijas

Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas 
pilsētas Dzemdību nams"
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Pasūtītājs

Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas pašvaldības b/o SIA "Klīniskā 
slimnīca "Gaiļezers"

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas pašvaldības b/o SIA "Ādas un

seksuāli transmisīvo slimību centrs"

Rīgas domes Labklājības 
departaments
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Pasūtītājs

Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Komunālais departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Komunālais departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Komunālais departaments

A/s "Rīgas siltums"
Rīgas domes Komunālais departaments
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Pasūtītājs

Rīgas Latgales priekšpilsētas 

izpilddirekcija

Rīgas domes Komunālais departaments

Rīgas domes Komunālais departaments

Rīgas domes Komunālais departaments

Rīgas domes Komunālais departaments

Finansējums no valsts īpašuma 
objektu privatizācijas

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta Kapitālās celtniecības
pārvalde

Rīgas domes Kultūras pārvalde

Rīgas domes Kultūras pārvalde

Rīgas domes Satiksmes departaments

G.Bojārs
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