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Objekta nosaukums precizētais 
budžets

Estakādes pār Zunda kanālu renovācija 1895000
Gājēju tuneļa zem dzelzceļa, posmā Mangaļi - Sarkandaugava, renovācija 113000
Izdevumi būvdarbu organizēšanai (autoruzraudzība, būvuzraudzība, kā arī koku ciršanas
 atjaunotās vērtības, jaunu koku stādīšanas samaksa un ielu segumu izbūves kvalitātes
 kontroles nodrošināšana) 127940
Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmes, drošības barjeras, gājēju barjeras,
 ātrumvaļņi, triecienabsorbējošie elementi u.c.) celtniecība, rekonstrukcija un projektēšana 419336
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un pieteikuma veidlapu sagatavošana finansējuma
 saņemšanai projektam "Rīgas pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzlabošana" (2.daļa) 141664
Vienības gatves, posmā no Ģimnastikas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, rekonstrukcija 730000
Biķernieku ielas, posmā no Hipokrāta ielas līdz Kaivas ielai, rekonstrukcijas uzsākšana 1242794
Dzelzavas ielas, posmā no Lielvārdes ielas līdz Ulbrokas ielai, rekonstrukcijas uzsākšana 1375576
Elijas ielas rekonstrukcija 32683
Hospitāļu ielas rekonstrukcija 32731
Jaunciema gatves, posmā no Jaunciema 6.šķērslīnijas līdz Jaunciema 9. šķērslīnijai, 220000
 rekonstrukcija
Šampētera ciemata  ielu apgaismojuma rekonstrukcija (pasūtītājs RPA "Rīgas gaisma") 35206
Jūrkalnes ielas, posmā no Zolitūdes ielas līdz Apuzes ielai, izbūve 92488
Luksofora objekta Hipokrāta ielas un Biķernieku ielas krustojumā ierīkošana 35000
Salu tilta sūkņu stacijas spiedvada rekonstrukcija (projektēšana un būvdarbi) 39000
Salu tilta sūkņu stacijas hidroizolācijas ierīkošana 4000
Augusta Deglava ielas sūkņu stacijas drenāžas sistēmas remonts 5000
Augusta Deglava ielas sūkņu stacijas notekūdeņu sūkņu uzstādīšana 20000
Augusta Deglava ielas sūkņu stacijas jumta remonts 10000
Luksofora objekta  Dzelzavas ielas un Ulbrokas ielas krustojumā būvprojekta izstrāde 6500
Betona apmaļu  Altonavas ielas satiksmes pārvadam atjaunošana 15000
Betona apmaļu  Salu tilta kompleksa estakādei pār Bieķengrāvi atjaunošana 43000
Transporta barjeru  Salu tilta sadalošajā joslā uzstādīšana 242000
Luksofora objekta Dzelzavas ielas un Ulbrokas ielas krustojumā  ierīkošana 70000
Raiņa bulvāra, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim, seguma atjaunošana 103000
Brīvdabas ielas un pievedceļa Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rietumu vārtiem rekonstrukcija 494000
Kundziņsalas 6. šķērslīnijas,  posmā no Kundziņsalas 7.šķērslīnijas līdz dzelzceļa 227500
 pārbrauktuvei, rekonstrukcija
Aptiekas ielas rekonstrukcija 74500
Mazās Juglas ielas rekonstrukcija 665000
Luksofora objekta Dzirnavu ielas un Puškina ielas krustojumā būvprojekta izstrāde 3500
Luksofora objekta Krasta ielas un Puškina ielas krustojumā būvprojekta izstrāde 5000
Dumbrāja ielas rekonstrukcija 92800
Pavisam kopā 8613218
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