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Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk.: 400000
Rīgas domes Komunālais 
departaments

 - 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 esošai
    dzīvojamai mājai Rīgā, KrišjāņaValdemāra ielā 79/81 20000
 - remontdarbu projekta dokumentācijas izstrāde avārijas stāvoklī esošai
    dzīvojamai mājai Rīgā, Nītaures ielā 4 15015
 - aukstā ūdens iekšējo sistēmu rekonstrukcijas darbi sakarā ar divu centrālo
    siltumpunktu likvidāciju 51686
 - pašvaldības brīvo, neizīrēto dzīvokļu renovācija 37767
 - kanalizācijas ierīkošana avārijas situācijas novēršanai dzīvojamā mājā Rīgā,
    Miera ielā 83 3061
 - dzīvojamās mājas Rīgā, Sporta ielā 3, avārijas stāvoklī esošo jumta konstrukciju
    nomaiņa 3072
 - no Krievijas armijas apsaimniekošanā pārņemto 11 dzīvojamo ēku avārijas
    stāvoklī esošo elektrotīklu rekonstrukcija 41785
Rīgas  kapsētu saimniecības uzturēšana  - Bolderājas kapsētas kantora 
telpu remontdarbi 1205

Rīgas domes Komunālais 
departaments

Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības stacionārajām 753000
 un neatliekamās palīdzības ārstniecības iestādēm - kopā, t.sk.:
 Stacionārās rentgeniekārtas digitalizācija pašvaldības b/o SIA "Bolderājas 
poliklīnika" 58347

Rīgas domes Labklājības 
departaments

 Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai - 
izbraukuma brigāžu nodrošināšana ar medicīnas aprīkojumu, t.sk.: 110750
 - 50 defibrillatoru akumulatoru baterijas 7500
 - defibrillatoru lādēšanas ierīce 1500
 - 60 garie mugurkaula imobilizācijas dēļi ar siksnām 12000
 - 100 galvas fiksatori garajiem mugurkaula imobilizācijas dēļiem 5000
 - 25 reanimācijas piederumu somas 5500
 - 35 perfuzori 22050
 - 26 plaušu mākslīgās ventilācijas ierīces 57200
 Medicīnas aparatūras iegāde, Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas 1.slimnīca", 
t.sk.: 118000
 - 10 pacientu intensīvās novērošanas sistēmas 80000
 - 2 operāciju galdi (ar decentralizētu kāju) 38000
 Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības b/o SIA "Klīniskā slimnīca 
"Gaiļezers"", t.sk.: 170100
 - 30 traumotoloģiskās gultas 36000
 - 10 funkcionālās gultas 15000
 - ģipsēšanas galds 2000
 - 2 pārsiešanas (operāciju) galdi 12000
 - gaisa  kompresors 5200
 - 5 abdukcijas šinas 4500
 - 10 ekstenzijas šinas, atsvari 9000
 - 2 transporta rati - guļrati 2400
 - 7 transporta rati - sēdrati 3500
 -pārvietojamā griestu operācijas lampa 1000

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu
izlietojuma programma 2004.gadam
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 - operāciju galds 6000
 - ģipsēšanas galds 500
 - navigācijas iekārtas iegāde neiroķirurģijas operāciju zāles aprīkojumam 73000
 Medicīnas aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības b/o SIA "Rīgas pilsētas 
Dzemdību nams", t.sk.: 82400
 -  2 ginekoloģiskie krēsli 4000
 - transporta rati 2000
 - 2 dopleri sirdstoņiem 800
 - 2 svari pacientu svēršanai 360
 - 3 dzemdību gultas - galdi 10500
 - 2 kardiotokogrāfi 8000
 - 2 dopleri sirdstoņiem 800
 - 3 jaundzimušo reanimācijas galdi 15000
 - 3 svari pacientu svēršanai 540
 - 2 infūzijas sūkņi 1520
 - 3 jaundzimušo gultas 420
 - 2 vakuumsūkņi 1860
 - operāciju galds un lampa 11500
 - stacionārs narkozes aparāts 13000
 - pārvietojams narkozes aparāts 8000
 - defibrillators 4100
 Medicīnas aparatūras iegāde,  b/o valsts uzņēmumam "Latvijas Infektoloģijas 
centrs", t.sk.: 149000
 - 7 mobilie monitori  slimnieku vitālo funkciju monitoringam 21000
 - 2 stacionārie monitori  - pultis 100000
 - automātiskais gāzu analizators 28000
Divu zobārstniecības iekārtu iegāde Rīgas pašvaldības  b/o SIA "Bērnu 
zobārstniecības poliklīnika" 9994
 Medicīnas aparatūras (spirogrāfa) iegāde b/o vu "Tuberkulozes un plaušu 
slimību valsts centrs" ambulatorās daļas bērnu nodaļai Nīcgales ielā 5 2657
Atipisku un sarežģītu protēžu izgatavošana bērniem 51752

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram - kopā, t.sk.: 1616332
Rīgas domes Informācijas 
tehnoloģiju centrs

 - pašvaldības portāla izstrāde 63235
 - projekta "e-Rīga" vadības un stratēģiskā plānošana 2004.gadā 700000
 - ĢIS programmatūras piegāde 41410
 - Rīgas pilsētas digitālās kartes pārbaude un jauno slāņu veidošana 198240
 - grāmatvedības programmas "Apvārsnis" ieviešanas 2.kārta 299742
 - Rīgas domes e-pilsētas projekts 313705

Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas ēkas, Rīgā 71043
Rīgas Latgales 
priekšpilsētas izpilddirekcija

Daugavpils ielā 31, remonts, t.sk.:
 - fasādes renovācijas tehniskā projekta izstrādāšana 2886
 - fasādes renovācija 51955
 - darba telpu remonts 16202

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

Rīgas domes Kultūras 
pārvalde

Valsts īpašuma privatizācijas fondā ieskaitāmie līdzekļi 60000

Rīgas Sociālās krīzes fonds 10000

KOPĀ 2941580

Domes priekšsēdētājs      G.Bojārs
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