
7.pielikums
Rīgas domes
16.12.2003. noteikumiem Nr.43
(prot.Nr.108, 1.§)

 /Ls/
Funkciju
klasifikā- Objekta nosaukums Investīciju Pasūtītājs

cijas programma
kods 2004.gadam

01.000 VISPĀRĒJIE PĀRVALDES DIENESTI 817567

Apmeklētāju pieņemšanas centra struktūru izveidošana, t. sk.: 817567 Finanšu departaments
Rīgas dome 17045
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija 420174
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija 55077
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija 56675
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija 44620
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija 53976
Apmeklētāju pieņemšanas centra mēbeļu aprīkojumam, speciālās tehnikas 170000
un tehnoloģiju iegādei

04.000 IZGLĪTĪBA 3454968

A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas ēkas rekonstrukcijas 1.kārta  500000 Īpašuma departaments

Rīgas 1.internātpamatskolas ēkas (mācību korpusa un internāta) Maskavas ielā 178 1611587 Īpašuma departaments
rekonstrukcijas 1.kārta  

Rīgas 33.vidusskolas ēkas  Stūrmaņu ielā 19/23 rekonstrukcijas 1.kārta 863732 Īpašuma departaments

Rīgas Kultūru vidusskolas ēkas Ganību dambī 7 rekonstrukcijas  1.kārta 136268 Īpašuma departaments

Pirmsskolas izglītības iestādes Valentīna ielā 10A  rekonstrukcija 229175 Īpašuma departaments

Rīgas nedzirdīgo bērnu internātskola (projektēšana, būvniecība) 78500 Pilsētas attīstības
departaments

Peldbaseina  celtniecība Ziepniekkalnā (atlikums) 35706 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

05.000 VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 1023485

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas 1.slimnīca”, t. sk.: 123885 Īpašuma departaments
 - centralizētās skābekļa padeves sistēmas remonts 55467
 - slimnīcas kopējā datortīkla izveidošana 18418
 - patoloģijas nodaļas  ar histomorfoloģisko laboratoriju remonts 50000

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers””, t. sk.: 450314
 - helikopteru nosēšanās laukumu izveidošana (līdzfinansējums) 40000 Finanšu departaments
 - dezinfekcijas un sterilizācijas nodaļas kompleksā rekonstrukcija  252784 Īpašuma departaments
 - 16.neiroķirurģijas nodaļas remonts 157530

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas pilsētas Dzemdību nams” rekonstrukcijas 242604 Īpašuma departaments
  darbi uzņemšanas nodaļā un infekciju izolatoros

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas 2.slimnīca” pasažieru liftu nomaiņa 85751 Īpašuma departaments

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Dzirciema poliklīnika” apkures sistēmas un karstā 29692 Īpašuma departaments
ūdensvada kapitālais remonts

Investīciju programma  2004.gadam
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Rīgas pašvaldības b/o SIA "Iļģuciema poliklīnika" automātiskās ugunsdrošības 7527 Labklājības departaments
  signalizācijas sistēmas izveidošana

Rīgas pašvaldības b/o SIA "Primārās veselības aprūpes centrs “Ziepniekkalns””, t. sk.: 37458 Labklājības departaments
 - žoga izbūve 6997
 - ēkas dekoratīvā apmetuma remonts 7661
 - informācijas sistēmu drošības ierīkošana 2900
 - signalizācijas, ugunsdrošības un apsardzes sistēmas  rekonstrukcija 5600
 - vēdināšanas sistēmas rekonstrukcija 14300

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Torņakalna poliklīnika”,  t.sk.:   46254
 - ēku ugunsdrošības signalizācijas projektu dokumentācijas izstrādāšana un 4820 Labklājības departaments
      ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana
 - 1.korpusa un 3.korpusa fasādes remonts un logu nomaiņa 41434 Īpašuma departaments

06.000 SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 743704
Ģimenes krīzes centra "Mīlgrāvis" telpu Rīgā,  Ezera ielā 21, renovācija 89413 Īpašuma departaments

 Invalīdu uzbrauktuvju (20 gab.) izbūve 44000 Labklājības departaments

Rīgas pašvaldības bērnu nama "Vita" rekonstrukcijas 2.kārtas projektēšana 4687 Labklājības departaments

Sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" automātiskās ugunsdrošības signalizācijas 35115 Labklājības departaments
sistēmas izveidošana un  signalizācijas ierīkošana palātās

Aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Saule" ugunsdrošības signalizācijas 2421 Labklājības departaments
 sistēmas izveidošana

B/o SIA "Ģimenes atbalsta centrs", t.sk.: 7564 Labklājības departaments
 - grupu dzīvokļu mājas  Putnu ielā 6  remonts 6158
 - mazgājamās telpas izbūve grupu dzīvokļu mājā Putnu ielā  6 1406

Rīgas pašvaldības bērnu nams "Ziemeļi" Ezermalas ielā 36, t.sk.: 185886 Īpašuma departaments
 - remontdarbi 102621
 -  ēku siltināšana un logu nomaiņa 83265

Kosmētiskais remonts bērnu namā - patversmē "Apīte" 13122 Labklājības departaments

Sociālās aprūpes centrs "Stella Maris" Birzes ielā 54, t.sk.: 56185 Īpašuma departaments
 - ārējās apkures un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija 45600
 - iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija 10585

Rīgas pašvaldības bērnu nama "Imanta" saimniecības ēku rekonstrukcijas 16641 Īpašuma departaments
projektēšana

Krīzes centra ielas bērniem Marsa gatvē 16 kosmētiskais remonts 14712 Labklājības departaments

Sociālā  dzīvojamā  māja  Aglonas ielā 35 k-3, t.sk.: 1820 Labklājības departaments
 - apkures un ventilācijas sistēmas renovācijas projekts 1587
 - karstā ūdens un cirkulācijas ūdensvada renovācijas projekts 233

Daudzdzīvokļu mājas  Biešu ielā 6 rekonstrukcija ar grupu dzīvokļu ierīkošanu 209546 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
  jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

Vardarbībā cietušo bērnu krīzes centra Cieceres ielā 1 renovācija 62592 Īpašuma departaments

07.000 DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 1435711

Individuālo siltumpunktu un siltumtīklu  pievada izbūve un projektēšana 11940 Komunālais departaments

Projektēšanas un vispārējo celtniecības darbu veikšana 57 piebūvju  izbūvei 156750 Komunālais departaments
  pie pašvaldības dzīvojamām mājām (saistībā ar individuālo siltummezglu ierīkošanu)
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Rīgas ūdens  un apkārtējās  vides projekta 2.fāzes  realizācija 20000 SIA "Rīgas ūdens"

Dzīvojamās mājas Gobas ielā 22B būvniecība 179120 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Dzīvojamās mājas Lubānas ielā 44/50  renovācija 717415 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Rīgas pilsētas kapsētu attīstības programma: 350486 Komunālais departaments
Projektēšana, t.sk.: 35500
 - Beberbeķu  kapu kantora ēkas, kapličas, ceļu un teritorijas projektēšana 24000
 - Ulbrokas kapsētas ceļu projektēšana 3000
 - Bolderājas kapsētas kantora ēkas gāzes apkures sistēmas projektēšana 1500
 - I Meža kapu kantora ēkas elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektēšana 1500
 - Kapsētu pārvaldes ēkas Rīgā, Aizsaules ielā 1A, elektroapgādes sistēmas 2000
    rekonstrukcijas projektēšana
 - Sarkandaugavas kapu kantora ēkas un kapličas elektroapgādes sistēmas  2000
 projektēšana
 - Mārtiņa kapu kantora ēkas ūdensapgādes sistēmas projektēšana 1500

Kapsētu kantora ēku un zvana torņu remonts, t.sk.: 45986
 - I Meža kapu zvana torņa remonts 8408
 - Sarkandaugavas kapsētas kantora ēkas remonts 4000
 - Lāčupes kapsētas kantora ēkas remonts 10000
 - Ziepniekkalna kapsētas kantora ēkas remonts 17069
 - Kapsētu pārvaldes ēkas Rīgā, Aizsaules ielā 1A,  jumta remonts 6509

Rīgas Brāļu kapu ansambļa izpētes un projektēšanas darbi 80000

Pārējie kapsētu labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbi, t.sk.: 189000
 - II Meža kapu un Jaunciema kapu žogu remonts 10000
 - I Meža kapu ceļu asfaltēšana (4680 m² ) 30000
 - II Meža kapu J.Čakstes kapa pieminekļa ekspertīzes slēdziens 7500
 - J.Raiņa kapa pieminekļa ekspertīzes slēdziens 7500
 - Kapu pieminekļu sakārtošanas darbi Mārtiņa kapos (saskaņā ar tāmi) 4500
 - Matīsa kapu memoriālās sienas remonts 40000
 - I Meža kapu jauna apbedījumu vietu sektora ierīkošana (2 ha) 27000
 - Sarkandaugavas kapu kantora un kapličas elektroapgādes sistēmas izbūve 15000
 - I Meža, II Meža un Miķeļa kapu informācijas shēmu izgatavošana un uzstādīšana 10000
 - Jaunciema kapu ceļa remonts (≈ 1000 m² ) 8888
 - Ulbrokas kapu ceļu izbūves darbi (≈ 3200 m² )  28612

07.000 SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA 4836156

Šampētera ciemata ielu būvniecība 212000 Satiksmes departaments
Austrumu maģistrāle (pirmprojektēšana) 152770
Airu ielas remonts 44000
Neasfaltēto ielu cieta seguma izbūve 119475
Transportbūvju speciālo pārbaužu veikšana 39155
Specializētās tehnikas atjaunošana Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas gaisma" 22440 SIA "Rīgas gaisma"
Kalupes ielas rekonstrukcijas uzsākšana 78000 Satiksmes departaments
Ceļa zīmju uzstādīšana un nomaiņa, ceļu drošības audits, gājēju barjeru 188316
  uzstādīšana, ātrumvaļņu izbūve, t.sk.:
 - ceļa zīmju uzstādīšana 20000
 - ceļa zīmju  nomaiņas programma 40000
 - sabiedriskā transporta pieturvietu zīmju nomaiņa 8000
 - virziena rādītāju atjaunošana 21000
 - ceļu drošības audits 10000
 - gājēju barjeru uzstādīšana 20000
 - ātrumvaļņu izbūve 34800
 - gājēju pāreju papildu apgaismojuma ierīkošana 34516

Dienvidu tilta trase 3000000 Attīstības departaments
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Dreiliņu mikrorajona ielu tīkla izbūves  uzsākšana 980000 Satiksmes departaments

07.000 VIDES AIZSARDZĪBA 769854

Cieto sadzīves atkritumu izgāztuves projekts (tehniskais nodrošinājums, 645154 Iepirkuma vienība
PVN Pasaules bankas aizdevumam, vadības nodrošinājums)

Jūrmalas gatves rajona galveno novadgrāvju ierīkošana (atjaunošana) 77460 Vides departaments
teritorijas starp Jūrmalas gatvi un Rīgas–Jūrmalas dzelzceļu nosusināšanai

Jūrmalas gatves rajona galveno novadgrāvju ierīkošana (atjaunošana) 47240 Vides departaments
  teritorijas starp Beberbeķu un Ķiburgas ielu nosusināšanai

07.000 TERITORIĀLĀS  ATTĪSTĪBAS  PLĀNOŠANAS  PROGRAMMA 170000

Daugavas jaunā Ziemeļu šķērsojuma pievedceļu un tiem piegulošās teritorijas 170000 Pilsētas attīstības
 starp Rīgas pilsētas - Babītes pagasta robežu un Austrumu maģistrāli detālā departaments
 plānojuma projekts

08.000 BRĪVAIS LAIKS, SPORTS, KULTŪRA UN RELIĢIJA 1488207

Teritoriālplānošanas projekts Rīgas attīstības plāna precizēšanai 60000 Pilsētas attīstības
departaments

Latvijas Nacionālā teātra tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana 1428207 Īpašuma departaments

12.000 SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 1060000

Autobusu piestātņu rekonstrukcijas projekts a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" 60000 Satiksmes departaments

Rīgas pašvaldības b/o  SIA "Tramvaju un trolejbusu pārvalde" 1000000 Tramvaju un trolejbusu 
Trolejbusu iegāde  pārvalde

KOPĀ 15799652

Domes priekšsēdētājs G.Bojārs
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