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2005. gada Grozījumi 2005. gada 
precizētais

budžets budžets

Elijas ielas rekonstrukcija 138000 138000
Hospitāļu ielas rekonstrukcija, t.sk.: 525000 525000
     apgaismojuma rekonstrukcija 40200 40200
Augusta Deglava ielas, posmā no Andreja Saharova ielas līdz Hipokrāta ielai,  
rekonstrukcija 1505070 -497000 1008070
Jaunciema gatves, posmā no Jaunciema 6.šķērslīnijas līdz Jaunciema 9. 
šķērslīnijai, rekonstrukcija 160000 60000 220000
Gājēju luksoforu signalizācijas izbūve Jaunciema gatvē 7634 7634
Brauktuves virskārtas un ietvju izbūve Graudu ielā, posmā no Saulkalnes ielas 
līdz Valdeķu ielai 59000 59000
Jūrkalnes ielas, posmā no Zolitūdes ielas līdz Apuzes ielai, izbūve 486366 37801 524167
Jūrmalas gatves satiksmes pārvada pār dzelzceļu rekonstrukcija 1121795 812 1122607
Katlakalna ielas, posmā no Krustpils ielas līdz Katlakalna ielai 9 (nepāra numuru 
puses brauktuve), rekonstrukcija 62135 62135
Izdevumi būvdarbu organizēšanai (autoruzraudzība, būvuzraudzība, kā arī koku 
ciršanas atjaunotās vērtības,  jaunu koku stādīšanas samaksa un ielu seguma 
izbūves kvalitātes kontroles nodrošināšana) 40000 21393 61393
Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmes, drošības barjeras, 
gājēju barjeras, ātrumvaļņi u.c.) celtniecība, rekonstrukcija un projektēšana 154000 154000
Satiksmes drošības uzlabošana Slokas ielā, posmā no Kleistu ielas līdz Kurzemes 
prospektam (virzienā uz pilsētas robežas pusi) 19061 19061
Maskavas ielas, posmā no Turgeņeva ielas līdz Lāčplēša ielai, rekonstrukcija 64395 64395
Zilupes ielas, posmā no Lubānas ielas līdz Slāvu ielai, rekonstrukcija 63447 63447
Ķīšezera ielas, posmā no Ezermalas ielas līdz Kokneses prospektam, seguma 
atjaunošana 85494 85494
Šampētera ciemata ielu izbūve 60000 60000
Šampētera ciemata ielu apgaismojuma izbūve un rekonstrukcija 44000 44000
Lielezeres ielas, posmā no Slokas ielas līdz tirdzniecības centram Dzirciema ielā 
42, rekonstrukcija 5077 5077
Upesgrīvas ielas, posmā no Lielirbes ielas līdz Kukšu ielai, rekonstrukcija 73976 73976
Kārļa Ulmaņa gatves satiksmes pārvada pār dzelzceļu brauktuves seguma 
atjaunošana 59000 59000
Maltas ielas, posmā no Eglaines ielas līdz Bultu ielai, seguma atjaunošana 37000 37000
Zāģeru ielas seguma atjaunošana 47000 47000
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un pieteikuma veidlapu sagatavošana 
finansējuma saņemšanai projektam "Rīgas pilsētas lietusūdens kanalizācijas 
sistēmas uzlabošana" (daļējs finansējums) 81120 81120
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