
9.pielikums
Rīgas domes 16.05.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.44

Klasifi-
kācijas Objekta nosaukums Summa, Ls Pasūtītājs
 kods

01.000 Izpildvaras un likumdošanas institūcijas 412 610

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

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram - kopā, t.sk.: 10 774 Rīgas domes Informācijas 
 - projekta "e-Rīga" stratēģiskā un vadības plānošana 10 774 tehnoloģiju centrs

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas 100 000 Īpašuma departaments
procesa kvalitātes vadības projekts, t.sk.:
  - atalgojums (Ls 50 000) un sociālās iemaksas 62 045

Privātās partnerības pilotprojekti, t.sk: 50 000 Īpašuma departaments
atalgojums (Ls 25 000) un sociālās iemaksas 31 025
   - sociālās infrastruktūras objektu pārvaldīšanai
   - komunālās saimniecības izpētes jautājumiem
   - graustu likvidēšanas jautājumiem

Pašvaldības kapitāldaļu pārvaldības vienotās stratēģijas un 10 000 Īpašuma departaments
politikas pilotprojekts, t.sk.:
  - atalgojums (Ls 5 000) un sociālās iemaksas 6 205

Valsts īpašuma privatizācijas fondā ieskaitāmie līdzekļi 180 000 Finanšu departaments

Rīgas Sociālās krīzes fonds 23 500 Finanšu departaments

04.000 Izglītība 1 101 310

Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Valdeķu ielā 58, 14 820 Īpašuma departaments
tehniskā projekta izstrāde

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

Rīgas pilsētas izglītības iestāžu tehnisko projektu atkārtota saskaņošana 150 000 Īpašuma departaments

Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu logu un ārdurvju 433 000 Īpašuma departaments
nomaiņas darbi, t.sk.būvuzraudzība

Ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Rīgas pilsētas 330 000 Īpašuma departaments
pirmsskolas izglītības iestādēs, t.sk. būvuzraudzība

Elektroinstalācijas sistēmu rekonstrukcija Rīgas pilsētas 170 000 Īpašuma departaments
izglītības iestādēs, t.sk.būvuzraudzība

Izglītības iestāžu remonts, t.sk.: 415 Finansējums no valsts īpašuma objektu
 - logu nomaiņa Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestādē 20 privatizācijas līdzekļiem
 - logu nomaiņa Rīgas 49.vidusskolā 392
 - Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas remonts 3

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietojuma programma 2006.gadam
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Klasifi-
kācijas Objekta nosaukums Summa, Ls Pasūtītājs
 kods

05.000 Veselības aprūpe 277 410

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Dzemdību nams”, t.sk.: 187163 Rīgas pašvaldības 
 - vecā korpusa ēkas (liters Nr.2) rekonstrukcijas tehniskā projekta 180058 SIA "Rīgas Dzemdību nams"
izstrāde
- uzņemšanas nodaļas (ar bīstamu infekciju izolatoriem) notekūdeņu 7105
dezinfekcijas sistēmas izveidošana

Latvijas Infektoloģijas centrs - videomonitora iegāde 1125 Labklājības departaments

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

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" - ēdināšanas bloka, 10842 Īpašuma departaments
karstā ceha kosmētiskais remonts, t.sk. būvuzraudzība

Rīgas pašvaldības SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" - 3763 Rīgas pašvaldības SIA "Klīniskā 
18.traumatoloģiskās nodaļas remonta pabeigšana slimnīca "Gaiļezers""

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

Medicīniskās aparatūras iegāde Rīgas pašvaldības 25 939 Labklājības departaments
stacionārajām un neatliekamās palīdzības ārstniecības 
iestādēm - kopā, t.sk.:
- 3 svaru pacientu svēršanai iegāde Rīgas pašvaldības  SIA "Rīgas 1 048
Dzemdību nams"
- atipisku un sarežģītu protēžu izgatavošana bērniem 24 891

Latvijas Infektoloģijas centrs, t.sk.: 7 021 Labklājības departaments
   - ekstrakorporālās aknu aizstājējterapijas iekārtas iegāde 
     intensīvās terapijas nodaļai 2 936
   - bronhoskopijas iekārtas iegāde intensīvās terapijas nodaļai 1 085
   - asins plazmas un tās preparātu atsaldēšanas iekārtas iegāde intensīvās
     terapijas nodaļai 3 000

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija, t.sk.: 3 737 Labklājības departaments
   - universālais pacientu simulators ar piederumiem 3 737

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams", t.sk.: 15 450 Labklājības departaments
    - oftalmologa kabineta aprīkojums, t.sk.: 15 450
          - projektors 1 455
          - biomikroskops 3 245
          - foropters 3 045
          - autorefraktometrs 4 820
          - specializēts pacienta izmeklējamais galds ar krēslu 2 885

06.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 20920

Renovācijas darbu pabeigšana mājā Rīgā, Putnu ielā 6, kura 620 Labklājības departaments
paredzēta cilvēkiem ar garīga rakstura un kustību 
traucējumiem

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" telpu Rīgā, 7 500 Labklājības departaments
Pērnavas ielā 54, remonts (kā līdzfinansējums projektam 
"Sieviešu invalīdu kvalificēta sagatavošana darba tirgum")

Žoga izbūve SIA "Atsaucība" (psihoneiroloģiskais pansionāts) 12 800 Īpašuma departaments
Rīgā, Telts ielā 1, teritorijas nožogošanai
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kācijas Objekta nosaukums Summa, Ls Pasūtītājs
 kods

07.000 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 1 320 698

Rīgas pilsētas kapu saimniecība - Ziepniekkalna kapu kapličas 3 841 Komunālais departaments
remonta projekta izstrāde

 Komunālā un dzīvokļu saimniecība, t.sk.: 14 700 Komunālais departaments
       - karstā ūdens cirkulācijas līniju izbūve un daļēja vai pilnīga 14 700
avārijas stāvoklī esošo karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pašvaldības 
dzīvojamā fonda ēkās

Rīgas Zemgales priekšpilsētas dzīvojamo māju kapitālais 183 010 Rīgas Zemgales priekšpilsētas 
remonts, t.sk.: 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 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 3 148 Komunālais departaments
projekta izstrāde

Pašvaldības dzīvojamo māju ūdens apgādes iekšējo sistēmu 1 626 Komunālais departaments
rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība un būvuzraudzība

Nelikumīgi uzcelto būvju legalizācija 19 310 Īpašuma departaments

Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk.: 26 128 Komunālais departaments
   - avārijas stāvoklī esošās dzīvojamās mājas Rīgā, Krišjāņa 16 370
     Valdemāra ielā 79/81, remontdarbu projekta dokumentācijas
      izstrāde
   - avārijas stāvoklī esošās dzīvojamās mājas Rīgā, Nītaures ielā 4, 1 591
      remontdarbu projekta dokumentācijas izstrāde
    - brīvo, neizīrēto pašvaldības dzīvokļu renovācija 8 167

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

Koka apbūves konstruktīvā centra Rīgā, Krāsotāju ielā 12, 14 973 Rīgas Latgales priekšpilsētas 
tehniskā projekta izstrāde izpilddirekcija

Rīgas Tūrisma  koordinācijas un informācijas centra Tūrisma 5 921 Rīgas Latgales priekšpilsētas 
informācijas punkta Rīgā, Mūrnieku ielā 14, renovācijas darbu veikšana izpilddirekcija

Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk.: 7 448 Komunālais departaments
 - Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda brīvo dzīvokļu renovācijas 
   (ar pārplānošanu) projektēšanas darbu izmaksas 3 200
 - pirmsavārijas stāvoklī esošo liftu remonts vai nomaiņa 4 248
pašvaldības mājās

Dzīvojamās mājas Rīgā, Kuldīgas ielā 10, malkas novietnes izbūve 4 441 Komunālais departaments

Sabiedriskās tualetes Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā, remonts un 2 435 Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija
uzturēšana

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza rekonstrukcijas darbu 27 958 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas
turpināšana Nacionālais zooloģiskais dārzs"

Avārijas stāvoklī esošo karstā ūdens apgādes sistēmu 48 484 Komunālais departaments
pašvaldības dzīvojamās ēkās kapitālais remonts un 
projektēšana, t.sk: 
 - avārijas stāvoklī esošās karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais 
  remonts dzīvojamā mājā Rīgā, Ieriķu ielā 66 22 229
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Avārijas un pirmsavārijas stāvoklī esošo liftu iekārtu remonts un 71 351 Komunālais departaments
nomaiņa dzīvojamās mājās

Avārijas stāvoklī esošo karstā ūdens apgādes sistēmu kapitālais 9 197 Komunālais departaments
remonts (projektēšana un sistēmu nomaiņa) pašvaldības 
dzīvojamās ēkās 

Piebūvju inventarizācijas plānu pasūtīšana saistībā ar individuālo 409 Komunālais departaments
siltummezglu ierīkošanu un cietā kurināmā katlumājas Rīgā,  
Bauskas ielā 134A, modernizāciju rekonstruējamā piebūvē pie
pašvaldības dzīvojamās ēkas

Rīgas pašvaldības policijas ēkas Rīgā, Kuģu ielā 15/17, renovācija 823 000 Īpašuma departaments

Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma projektēšana 15442  Satiksmes departaments

Transporta satiksmes optimizācija ap Latvijas Nacionālā 31120 Satiksmes departaments
teātra ēku

08.000 Kultūra un māksla 251898

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

Kultūras nama "Draudzība" ēkas Rīgā, Tilta ielā 32, 35000 Īpašuma departaments
rekonstrukcijas tehniskā projekta atkārtota saskaņošana

Kultūras nama "Ziemeļblāzma" renovācijas projekta izstrāde 190000 Īpašuma departaments

Rezerves fonds neparedzētu izdevumu samaksai 144 020

KOPĀ 3528866

Domes priekšsēdētājs A.Aksenoks     
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