
9.pielikums
Rīgas domes
21.06.2005.noteikumiem Nr.1
(prot. Nr.10, 1.§) 

Klasifi-
kācijas Objekta nosaukums Summa, Ls Pasūtītājs
 kods

01.000 Izpildvaras un likumdošanas institūcijas 2 980 242

Rātsnama atjaunošana un Rīgas Tehniskās universitātes ēkas 38 336 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas nami"
rekonstrukcijas projekta izstrādāšana

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram - kopā, t.sk.: 89354 Rīgas domes Informācijas 
 - projekta "e-Rīga" stratēģiskā un vadības plānošana 2004.gadā 10 774 tehnoloģiju centrs
 - Rīgas pilsētas digitālās kartes pārbaude un  veidošana 10 008
 - Rīgas domes e-pilsētas projekts 68 572

2006.gada pasaules čempionāta hokejā sarīkošanai nepieciešamās 2 492 752
mazās hokeja halles būvniecība (valsts finansējums)

Naudas kompensācija H.Neļķem par ēku (liters Nr.3) Rīgā, Marijas
ielā 21, Pērses ielā 16 191 800

Valsts īpašuma privatizācijas fondā ieskaitāmie līdzekļi 150 000 Rīgas domes Finanšu departaments

Rīgas Sociālās krīzes fonds 18 000 Rīgas domes Finanšu departaments

04.000 Izglītība 71 566

Jauna bērnudārza Rīgā, Valdeķu ielā 58, tehniskā projekta izstrāde 14 820 Rīgas domes Īpašuma departaments

Pedagogu un vecāku konsultatīvā centra renovācijas un būvniecības darbi 3 075 Rīgas domes Īpašuma departaments
pirmsskolas izglītības iestādē "Madariņa" Rīgā, Dagmāras ielā 3

Rīgas 71.vidusskolas Rīgā, Iļģuciema ielā 6,  stadiona rekonstrukcija un 1 671 Rīgas domes Īpašuma departaments
būvuzraudzība

Izglītības iestāžu remonts, t.sk.: 52000 Finansējums no valsts īpašuma
   - logu nomaiņa Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestādē 20000 objektu privatizācijas līdzekļiem
   - 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 703 004

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Dzemdību nams”, t.sk.: 53621 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību
 - vecā korpusa ēkas (liters Nr.2) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 44 510 nams"
- uzņemšanas nodaļas (ar bīstamu infekciju izolatoriem) notekūdeņu 9111
dezinfekcijas sistēmas izveidošana

Latvijas Infektoloģijas centrs - videomonitora iegāde 1125 Rīgas domes Labklājības departaments

Valsts a/s "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" - 3 plaušu mākslīgās
ventilācijas aparātu iegāde (izmantošanai slimniekiem transportēšanas laikā) 4776 Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" - ēdināšanas bloka, karstā ceha 14615 Rīgas domes Īpašuma departaments
kosmētiskais remonts, t.sk. būvuzraudzība

Rīgas pašvaldības SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" -18.traumatoloģiskās 5634 Rīgas pašvaldības SIA "Klīniskā 
nodaļas remonta pabeigšana slimnīca "Gaiļezers""

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietojuma programma 2005.gadam

1
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kācijas Objekta nosaukums Summa, Ls Pasūtītājs
 kods

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca" - slimnīcas kāpņu telpu remonts 17594 Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca" - ventilācijas sistēmas izbūve 1 650 Rīgas domes Īpašuma departaments
divās slimnīcas 4.stāva nodaļās

Rīgas pašvaldības SIA "Bolderājas poliklīnika" - stacionāras rentgeniekārtas 5 297 Rīgas domes Labklājības departaments
iegāde

Medicīniskās aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības stacionārajām un 49 665 Rīgas domes Labklājības departaments
neatliekamās palīdzības ārstniecības iestādēm - kopā, t.sk.:
- 10 pacientu intensīvās novērošanas sistēmu iegāde Rīgas pašvaldības 793
 SIA "Rīgas 1.slimnīca"
- 3 svaru pacientu svēršanai iegāde Rīgas pašvaldības  SIA "Rīgas Dzemdību nams" 1 048
- atipisku un sarežģītu protēžu izgatavošana bērniem 47824

Latvijas Infektoloģijas centrs, t.sk.: 67946 Rīgas domes Labklājības departaments
   - ekstrakorporālās aknu aizstājējterapijas iekārtas iegāde 
     intensīvās terapijas nodaļai 40 946
   - bronhoskopijas iekārtas iegāde intensīvās terapijas nodaļai 8 000
   - plaušu mākslīgās ventilācijas aparāta iegāde intensīvās terapijas nodaļai 16 000
   -asins plazmas un tās preparātu atsaldēšanas iekārtas iegāde intensīvās
     terapijas nodaļai 3 000

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija, t.sk.: 68 745 Rīgas domes Labklājības departaments
   - pieci borta datori 11 500
   - 20 elektrokardiogrāfijas aparāti 10 920
   - 75 trakcijas šinas 15 330
   - universālais pacientu simulators ar piederumiem 30 995

Rīgas pašvaldības SIA "Primārās veselības aprūpes centrs 49 950 Rīgas domes Labklājības departaments
"Ziepniekkalns"" -  digitālās sistēmas iegāde rentgenogrāfijas 
nodrošināšanai

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" - universālās stacionārās 132 156 Rīgas domes Labklājības departaments
rentgena iekārtas (ar digitalizācijas iespējām) iegāde un uzstādīšana

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2.slimnīca" - centrālās sterilizācijas 45 300 Rīgas domes Labklājības departaments
nodaļas aprīkojuma uzstādīšanas otrā kārta

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams", t.sk.: 67 930 Rīgas domes Labklājības departaments
    - divi dimensiju doplersonogrāfi 52 480
    - oftalmologa kabineta aprīkojums, t.sk.: 15 450
          - projektors 2 000
          - biomikroskops 2 500
          - foropters 2 000
          - tonometrs 850
          - autorefraktometrs 5 600
          - specializēts pacienta izmeklējamais galds ar krēslu 2 500

B/o valsts uzņēmums "Latvijas onkoloģijas centrs"  - divas dozimetrijas 62 000 Rīgas domes Labklājības departaments
iekārtas

Valsts a/s "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", t.sk.: 55 000 Rīgas domes Labklājības departaments
   - divi operāciju galdi 28 000
   - divas anestēzijas iekārtas 27 000

06.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 52898

Renovācijas darbu pabeigšana mājā Rīgā, Putnu ielā 6, kura paredzēta 32 598 Rīgas domes Labklājības departaments
cilvēkiem ar garīga rakstura un kustību traucējumiem

2



Klasifi-
kācijas Objekta nosaukums Summa, Ls Pasūtītājs
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Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" telpu Rīgā, 7 500 Rīgas domes Labklājības departaments
Pērnavas ielā 54, remonts (kā līdzfinansējums projektam "Sieviešu 
invalīdu kvalificēta sagatavošana darba tirgum")

Žoga izbūve SIA "Atsaucība" (psihoneiroloģiskais pansionāts) 12 800 Rīgas domes Īpašuma departaments
Rīgā, Telts ielā 1, teritorijas nožogošanai

07.000 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 1 096 222

Dzīvojamo māju iekšējo ūdensvadu rekonstrukcija sakarā ar 53. CSP 191 174 Rīgas domes Komunālais departaments
likvidāciju

Rīgas pilsētas kapu saimniecība - Ziepniekkalna kapu kapličas remonta 4 800 Rīgas domes Komunālais departaments
 projekta izstrāde

 Komunālā un dzīvokļu saimniecība, t.sk.: 113 171 Rīgas domes Komunālais departaments
       - karstā ūdens cirkulācijas līniju izbūve un daļēja vai pilnīga avārijas stāvoklī  49 819
esošo karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pašvaldības dzīvojamā fonda ēkās
       - pašvaldības dzīvojamās mājas Rīgā, Nometņu ielā 45, renovācija 51 490
       - ūdensvada ārējo un iekšējo sistēmu rekonstrukcija sakarā ar CSP likvidāciju 11 862

Rīgas Zemgales priekšpilsētas dzīvojamo māju kapitālais remonts, t.sk.: 183 010 Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija
      - ēku fasāžu remonts (4 dzīvojamās mājas) un šuvju hermetizācija 45 630
      - ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonts (8 dzīvojamās mājas) 137 380

Ēku un būvju nojaukšana un teritorijas sakārtošana - kopā, t.sk.: 5 700 Rīgas domes Īpašuma departaments
 - Eduarda Smiļģa ielā 1 (ēku nojaukšana) 2 200
 - Imantas 2.līnijā 6 (ēkas nojaukšana) 3 500

Dzīvojamās mājas Rīgā, Daugavpils ielā 60 k-2, remontdarbu projekta 4 774 Rīgas domes Komunālais departaments
izstrāde

Nelikumīgi uzcelto būvju legalizācija 28 255 Rīgas domes Īpašuma departaments

Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk.: 281 207 Rīgas domes Komunālais departaments
   - dzīvojamās mājas Rīgā, Eduarda Smiļģa 44, divu stāvu remonts (55 istabas) 9 617
   - dzīvojamās mājas Rīgā, Kuldīgas ielā 10, remonts (18 istabas) 13 985
   - dzīvojamās mājas Rīgā, Jāņa Asara ielā 15, apkures sistēmas daļēja rekonstrukcija 6 754 A/s "Rīgas siltums"
   - avārijas stāvoklī esošās dzīvojamās mājas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 79/81, 16 370 Rīgas domes Komunālais departaments
      remontdarbu projekta dokumentācijas izstrāde
   - avārijas stāvoklī esošās dzīvojamās mājas Rīgā, Nītaures ielā 4, remontdarbu 12 230
      projekta dokumentācijas izstrāde
   - iekšējo aukstā ūdens apgādes sistēmu rekonstrukcijas darbi sakarā ar divu CSP 1 636
      likvidāciju
    - brīvo, neizīrēto pašvaldības dzīvokļu renovācija 109 065
    - no Krievijas armijas apsaimniekošanā pārņemto 11 dzīvojamo ēku elektrotīklu 1 718
      (kuri ir avārijas stāvoklī) rekonstrukcija
    - avārijas situācijas likvidēšana dzīvojamā mājā Rīgā, Jūrmalas gatvē 101, gala 2 472
      sienas paneļu nostiprināšana
  - cietā kurināmā katlumājas Rīgā, Bauskas ielā 134A, modernizācija 22 482
  - dzīvojamo māju Rīgā, Viestura prospektā 59, Viestura prospektā 61, Viestura 513
    prospektā 63, iekšējo aukstā ūdens apgādes sistēmu rekonstrukcija
  - dzīvojamās mājas Rīgā, Veru ielā 3, jumta remonts 2 845
  - malkas apkures ierīču remonts 80 005
  - avārijas stāvoklī esošo pasažieru liftu remonts vai nomaiņa 1 515

Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas ēkas Rīgā, Daugavpils 1 056 Rīgas Latgales priekšpilsētas 
ielā 31, fasādes renovācija izpilddirekcija

Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk.: 49 000 Rīgas domes Komunālais departaments
 - Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda brīvo dzīvokļu renovācija 25 000
 - Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda brīvo dzīvokļu renovācijas (ar pārplānošanu)
   projektēšanas darbu izmaksas 4 000
 - pirmsavārijas stāvoklī esošo liftu remonts vai nomaiņa pašvaldības mājās 20 000

Sabiedriskās tualetes Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā, remonts un uzturēšana 2 435 Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija
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Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza rekonstrukcijas darbu turpināšana 90 000 Valsts finansējums

Avārijas stāvoklī esošo karstā ūdens apgādes sistēmu pašvaldības 141 640 Rīgas domes Komunālais departaments
dzīvojamās ēkās kapitālais remonts, t.sk.:
  - avārijas stāvoklī esošās karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts
  dzīvojamā mājā Rīgā, Ieriķu ielā 66 30 000

08.000 Kultūra un māksla 58018

Transporta satiksmes optimizācija ap Latvijas Nacionālā teātra ēku 31120 Rīgas domes Satiksmes departaments

Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem restaurācijas darbi Sudrabkalniņā, 26898 Rīgas domes Īpašuma departaments
 piemineklim piegulošā skvēra labiekārtošana

12.000 Transports 15442

Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma projektēšana 15442 Rīgas domes Satiksmes departaments

KOPĀ 4977392

Domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
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