
7.pielikums
Rīgas domes 19.12.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.65
(Rīgas domes 13.11.2007.
saistošo noteikumu Nr.93 redakcijā)

/Ls/

Klasifi-
kācijas 
kods

01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 3582594

01.330 Elektroniskais paraksts 19748 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Rīgas domes e-pilsētas projekts - kopā, t.sk.: 818385 Informācijas tehnoloģiju centrs

   Rīgas pilsētas pašvaldības portāla izstrāde 4040
   E-pilsētas projekta apakšprojektu sagatavošana, stratēģiskā 717060
   plānošana
   Vienotās elektronisko dokumentu glabātavas izstrāde 2005
   un ieviešana
   Dzīvokļu rinda, bērnudārza rindas, 5 pakalpojumi 95280

01.330 Rīgas domes integrētā tīkla telekomunikāciju sistēmu 218788 Informācijas tehnoloģiju centrs
modernizācija

01.330 Datortehnikas iegāde Rīgas domes struktūrvienībām vecās 202150 Informācijas tehnoloģiju centrs
datortehnikas nomaiņai

01.330 Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolās 326404 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Network Associates Active Defense Suite ar 2 gadu parakstīšanos 128400 Informācijas tehnoloģiju centrs

uz jauninājumiem Rīgas skolām
01.330 Administratīvo lokālo tīklu ierīkošana Rīgas skolās 30219 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Datortehnikas iegāde Rīgas skolām 913300 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Optisko sakaru kanālu ierīkošana 300000 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Rīgas videonovērošanas sistēma (VNS) 300000 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Kapsētu informācijas sistēmas izveide 112800 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Digitālās kartes atjaunošana 212400 Informācijas tehnoloģiju centrs

03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 50141

03.140 Ūdenslīdēju un glābšanas dienesta glābšanas staciju "Vecāķi" 50141 Rīgas pašvaldības policija
un "Bābelīte" modernizācija

04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA 5059035

04.510 Ielu seguma atjaunošanas kapitālā remonta projektu izstrāde 41489  Satiksmes departaments 
04.510 Šampētera ciemata ielu būvniecība 53324  Satiksmes departaments 
04.510 Rezerves autoostas Vienības gatvē 6 satiksmes organizācijas  un 49843  Satiksmes departaments 

ielu tehniskā projekta izstrāde 
(Satiksmes organizācijas shēmas izstrāde Vienības gatvē un 
sasaiste ar Prāgas ielu 1, Vienības gatves papildu braucamās 
un gājēju joslas projektēšana, Akaču ielas projektēšana un 
sarkano līniju nospraušana)

04.510 Satiksmes pārvads pāri dzelzceļam Rīga-Skulte 306328  Satiksmes departaments 
(tehniskais projekts)

04.510 Dienvidu tilta 3.kārtas posma no Bauskas ielas līdz 353979  Satiksmes departaments 
Ziepniekkalna ielai būvprojekta izstrādes papildus projektēšanas 
darbiem (transporta tuneļa un satiksmes pārvada
tehniskā projekta izstrāde)

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2007.gadam

Objekta nosaukums Pasūtītājs
Investīciju 
programma   
2007.gadam
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04.510 Vagonu ielas rekonstrukcija 34220  Satiksmes departaments 
04.510 Dumbrāja ielas rekonstrukcija 105157  Satiksmes departaments 
04.510 Ielu rekonstrukcija atbilstoši teritorijas starp Sporta ielu, 229645  Satiksmes departaments 

Vesetas ielu, Zirņu ielu un dzelzceļa pārvadiem detālplānojumam,
2.kārta, 1.daļa

04.510 Aizvaru ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 10376  Satiksmes departaments 
04.510 Vecāķu prospekta posma no Liedaga ielas līdz Saulgriežu ielai 602  Satiksmes departaments 

rekonstrukcijas tehniskais projekts
04.510 Garciema ielas posma no Liedaga ielas līdz Saulgriežu ielai 602  Satiksmes departaments 

rekonstrukcijas tehniskais projekts
04.510 Saulgriežu ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts 809  Satiksmes departaments 
04.510 Kāpu prospekta rekonstrukcijas tehniskais projekts 7221  Satiksmes departaments 
04.510 Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas posma no Ulbrokas ielas līdz 21780  Satiksmes departaments 

Lubānas ielai rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
04.510 Kolektora Mūkusalas ielas un Kārļa Ulmaņa gatves rajonā 20674  Satiksmes departaments 

projektēšana
04.510 Mazās Krasta ielas posma no Grebenščikova ielas līdz 4104 Satiksmes departaments

iebrauktuvei tirdzniecības centrā "Mols" rekonstrukcija
04.510 Akmens tilta labā krasta satiksmes pārvada renovācija 616000  Satiksmes departaments 
04.510 Tilta pār Pilsētas kanālu Maskavas ielā renovācija 778000  Satiksmes departaments 
04.510 Tuneļa zem dzelzceļa, lai savienotu Ģertrūdes ielu 200000  Satiksmes departaments 

ar Daugavpils ielu, būvprojekta izstrāde
04.510 Tilta pār Baltezera kanālu Jaunciema gatvē renovācijas projekts 8000  Satiksmes departaments 
04.510 Tilta pār Juglu Brīvības gatvē projekta pārskaņošana 8000  Satiksmes departaments 
04.510 Tilta pār Pilsētas kanālu Krišjāņa Valdemāra ielā projekta 8000  Satiksmes departaments 

pārskaņošana
04.510 Tramvaja tuneļa zem dzelzceļa, posmā no Krišjāņa Barona 100000  Satiksmes departaments 

ielas līdz Brīvības gatvei, izbūve, t.sk. būvprojekta izstrāde
04.510 Veloceliņa Centrs-Vecmīlgrāvis (pirmais posms Centrs-Mežaparks) 535000  Satiksmes departaments 

būvdarbi
04.510 Ielu rekonstrukcija un projektēšana - kopā, t.sk. 1382562  Satiksmes departaments 

   Krūzes ielas posma no Ventspils ielas līdz Liepājas ielai 967000
   rekonstrukcija
   Vecaines ielas rekonstrukcija 96000
   Briežu ielas posma no Mores ielas līdz Lādes ielai rekonstrukcija 184562
  (daļējs finansējums) 
  Gājēju estakādes pāri Kārļa Ulmaņa gatvei Beberbeķos 40000
  būvprojekta izstrāde
  Gāršas ielas rekonstrukcija 95000

04.510 Satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumi Kārļa Ulmaņa 60000  Satiksmes departaments 
gatves nobrauktuvē uz  Mūkusalas ielu

04.510 Autobusa pieturvietas Tēriņu ielas un Bramberģes ielas 70782  Satiksmes departaments 
krustojumā rekonstrukcija

04.510 Rīgas transporta digitālā simulācijas modeļa uzlabošana ar 5000 Pilsētas attīstības
sabiedriskā transporta komponenti departaments

04.920 Rezerve - investīciju objektu izmaksu sadārdzinājumam 47538

05.000 VIDES AIZSARDZĪBA 1182888
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05.200 Jūrmalas gatves rajona galveno novadgrāvju ierīkošana 1234  Vides departaments
(atjaunošana) teritorijas starp Jūrmalas gatvi un Rīgas-Jūrmalas
dzelzceļu nosusināšanai

05.600 Parku apsaimniekošanas tehnikas iegāde 24000 Rīgas pašvaldības aģentūra
"Rīgas dārzi un parki"

05.600 Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes projektēšana 40000  Vides departaments
05.600 Māras dīķa apstādījumu rekonstrukcija 191531  Vides departaments
05.200 Cēres ielas, Sējas ielas, Sīpeles ielas novadgrāvja atjaunošana 90000  Vides departaments
05.200 Avotkalna ielas grāvja atjaunošana 47606  Vides departaments
05.200 Kundziņsalas meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 55000  Vides departaments
05.600 Šmerļupītes un Dreiliņupītes atjaunošana 184450  Vides departaments
05.600 Gaiļupītes un Strazdupītes atjaunošana un rekonstrukcija 243670  Vides departaments
05.600 Zaļais veloceliņš 99757  Vides departaments
05.600 Dzegužkalna parka rekonstrukcijas 2. kārta 28640  Vides departaments
05.600 Kobes dārza projektēšana 32000  Vides departaments
05.600 Kobes dārza ierīkošanas 1. kārta 55000  Vides departaments
05.600 Pilsētas sabiedrisko tualešu uzstādīšana - pilsētas centrā 90000  Vides departaments

06.000 PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU 17680890
APSAIMNIEKOŠANA

06.400 Apgaismojuma līniju izbūve Cēres ielā, Brūkleņu ielā, 18087 Rīgas pašvaldības aģentūra 
Dauguļu ielā "Rīgas gaisma"

06.400 Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Viestura prospektā, 1.kārta 11237 Rīgas pašvaldības aģentūra 
"Rīgas gaisma"

06.400 Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Hanzas ielā, posmā no 50700 Rīgas pašvaldības aģentūra 
Vesetas ielas līdz Eksporta ielai "Rīgas gaisma"

06.400 Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Ķeguma ielā, posmā no 15823 Rīgas pašvaldības aģentūra 
Stirnu ielas līdz Lielvārdes ielai "Rīgas gaisma"

06.400 Ielu apgaismojuma infrastruktūras sakārtošana - kopā, t.sk. 1000000 Rīgas pašvaldības aģentūra 
   Ielu apgaismojuma Maskavas ielā, posmā no Slāvu tilta Iīdz 190266 "Rīgas gaisma"
   ēkai Nr.460, kapitālā remonta 2. kārta
   Ielu apgaismojuma Viestura prospektā kapitālā remonta 2. kārta 178324
   un apgaismojuma kapitālais remonts Mīlgrāvja ielā
   Kapitāli remontējamie ielu apgaismojuma posmi uz 64513
   a/s "Latvenergo" īpašumā esošajiem balstiem
   Ielu apgaismojuma Brīvības gatvē, posmā no Juglas ezera līdz 70003
   Rīgas pilsētas robežai, kapitālā remonta 2.kārta
   Ielu apgaismojuma Ezermalas ielā kapitālā remonta 2. kārta un 160000
   apgaismojuma Ķīšezera ielā kapitālais remonts 
   Ielu apgaismojuma Krasta ielā, posmā no Salu tilta līdz Slāvu ielai, 66578
   kapitālais remonts
   Ielu apgaismojuma uz Salu tilta kapitālā remonta 1.kārta 101788
   (kronšteinu un gaismekļu nomaiņa)
   Novecojušo ielu apgaismojuma kabeļu skapju nomaiņa (38 gab.) 19130
   Novecojušo ielu apgaismojuma kabeļu skapju nomaiņa (11 gab.) 34000
   Apgaismojuma ierīkošanas Jaunciema gatvē, posmā no Traktora 23000
   ielas līdz Jaunciema 1.šķērslīnijai un no 10.šķērslīnijas līdz 
   Juglas kanālam, projektēšana
   Apgaismojuma Maskavas ielā, posmā no ēkas Nr.460 līdz 92398
   Taisnajai ielai, ierīkošana

06.600 Projektēšanas un vispārējo celtniecības darbu veikšana 57 884  Komunālais departaments 
piebūvju izbūvei pie pašvaldības dzīvojamām mājām (saistībā ar 
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individuālo siltummezglu ierīkošanu)
06.600 Rīgas Brāļu kapu ansambļa izpētes un projektēšanas darbi 68100  "Rīgas pieminekļu 

 aģentūra" 
06.600 Kolumbārija Rīgā, Varoņu ielā, būvprojekta izstrāde 26346  Komunālais departaments 
06.600 Divu dzīvojamo māju ar 324 dzīvokļiem Rīgā, Detlava Brantkalna 799 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

ielā, projektēšana
06.600 Dzīvojamās mājas Dzirciema ielā 24 rekonstrukcijas būvprojekta 94967 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

(skiču un tehniskais projekts) izstrāde (bijušās Rīgas pilsētas 
6.slimnīcas korpusa pārbūve)

06.600 Ziepniekkalna IV mikrorajona pirmsprojektēšanas sagatavošana 4000 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
06.600 Aukstā ūdens apgādes iekšējo sistēmu rekonstrukcija Rīgas 121588  Komunālais departaments 

pašvaldības dzīvojamās mājās saistībā ar centrālo siltumpunktu
likvidāciju (projektēšana un izbūve)

06.600 Pašvaldības dzīvojamo māju avārijas stāvoklī esošo karstā 114987  Komunālais departaments 
ūdens apgādes sistēmu kapitālais remonts (projektēšana un 
remontdarbi) 

06.600 Pašvaldības dzīvojamo māju apkures sistēmu kapitālais remonts 35448  Komunālais departaments 
(projektēšana un remontdarbi) 

06.600 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju (Čiekurkalna mikrorajonā) 18001  Komunālais departaments 
pievienošana pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam
(projektēšana un būvniecības darbi) 

06.600 Divu deviņstāvu dzīvojamo māju Detlava Brantkalna ielā 9882489 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
būvniecība

06.600 Jaunu kapavietu ierīkošana Bolderājas kapsētas 30623  Komunālais departaments 
19. un 20.sektorā

06.600 Pilastru remonts Rigondas gatvē 4 5339  Komunālais departaments 
06.600 Pārseguma remonts  -  projekta izstrāde Vilhelma Kreslera ielā 3 5444  Komunālais departaments 
06.600 Jumta seguma nomaiņa un skursteņu remonts Zvīņu ielā 1 13269  Komunālais departaments 
06.600 Jumta seguma nomaiņa un skursteņu remonts  Parādes ielā 1B 6059  Komunālais departaments 
06.600 Jaunā Daugavas Ziemeļu šķērsojuma pievedceļu un tiem 52389 Pilsētas attīstības

piegulošās teritorijas starp Rīgas pilsētas un Babītes pagasta departaments
robežu un Austrumu maģistrāli detālplānojuma projekts 

06.600 Detālplānojuma izstrāde Centrāltirgus teritorijai 20000 Pilsētas attīstības
departaments

06.600 Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna 30000 Pilsētas attīstības
īstenošanas Rīcības programmas izstrāde departaments

06.600 Teritoriālplānošanas projekti Rīgas  pilsētas attīstības plāna 4878 Pilsētas attīstības
precizēšanai departaments

06.600 Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas jumta stāva, 184870 Kurzemes rajona izpilddirekcija
pagraba, autostāvvietu, terases izbūve un dzimtsarakstu 
nodaļas telpu Dzirciema ielā 24 k-3 rekonstrukcija,
tehniskā projekta izstrāde

06.600 Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijas 117851  Zemgales priekšpilsētas 
administrācijas ēka Eduarda Smiļģa ielā 46 - kopā, t.sk.:  izpilddirekcija 
   telpu iekšējais kosmētiskais remonts 29527
   divu pasažieru liftu iegāde un uzstādīšana 62178
   jumta seguma nomaiņa 26146

06.600 Ugunsdrošības sistēmu atjaunošana daudzstāvu dzīvojamos 23091
namos - kopā, t.sk.:
   Dzirciema iela 25 un Dzirciema iela 27 19828 Kurzemes rajona izpilddirekcija
   Kaņiera iela 18 un Kaņiera iela 12 3263 Latgales priekšpilsētas 

 izpilddirekcija 
06.600 Pašvaldības daudzstāvu dzīvojamās mājās esošo ugunsdzēsības 102500  Komunālais departaments 

ūdensapgādes sistēmu atjaunošana

06.600 Individuālo siltummezglu izbūve pašvaldības izglītības, kultūras, 252000  Komunālais departaments 
sporta un struktūrvienībās, iestādēs, t.sk. projektēšana 

06.600 Pašvaldības 3 dzīvojamo māju kompleksu ārējo elektrotīklu 55320  Komunālais departaments 
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rekonstrukcija
06.600 Avārijas situāciju novēršana Rīgas pašvaldības dzīvojamās mājās - 1039877  Komunālais departaments 

kopā, t.sk. 
   Dzīvojamo māju liftu renovācija 348750
   Dzīvojamo māju avārijas stāvoklī esošo balkonu un to konstrukciju 80000
   renovācija
   Dzīvojamo māju jumtu seguma renovācija 479877
   Ogļu katlumāju likvidācija pašvaldības dzīvojamās mājās 131250
   (saistībā ar gāzes un kokskaidu granulu katlumāju izbūvi 
   un pieslēgšanu pie centralizētās siltumapgādes sistēmas
   ar siltumtīklu izbūvi un individuālo siltummezglu ierīkošanu, t.sk.
   projektēšanu)

06.600 Mūrnieku ielas unikāla, autentiska koka un mūra ēku ansambļa 617183 Latgales priekšpilsētas
renovācija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un izpilddirekcija
projekta vadība

06.600 Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu datubāzes izstrāde 50000 Pilsētas attīstības
departaments

06.600 Bolderājas kapu paplašināšanas tehniskā projekta izstrāde un 50000  Komunālais departaments 
1.kārtas būvniecības darbi

06.600 Valsts nozīmes pieminekļu (Jāņa Čakstes un Jāņa Raiņa) 27741  Komunālais departaments 
restaurācijas tehnisko projektu izstrāde 

06.600 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju  pievienošana pilsētas 99000 Komunālais departaments
ūdensvada un kanalizācijas tīklam, 
t.sk. projektēšana un būvniecība

06.600 Centralizātās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība 230000 SIA "Rīgas ūdens"
Selgas ielā un Pludmales ielā

06.600 Ielu seguma atjaunošana pēc ūdensvada un sadzīves 2700000 SIA "Rīgas ūdens"
kanalizācijas kolektoru izbūves darbu veikšanas

06.600 Rīgas Zemgales priekšpilsētas koka apbūves ēku 50000 Zemgales priekšpilsētas
atjaunošana Kalnciema ielā izpilddirekcija

06.600 Rīgas Kurzemes rajona koka apbūves Kalnciema ielā atjaunošana 50000 Kurzemes rajona
izpilddirekcija

06.600 Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve Graudu ielas 400000 SIA "Rīgas ūdens"
posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai

07.000 VESELĪBA 870670

07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams", 44940 Labklājības departaments
ventilācijas, ūdensvada, kanalizācijas un siltuma iekšējo
komunikāciju sistēmu renovācijas tehniskā projekta izstrāde 

07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Torņakalna poliklīnika", 1.korpusa 3100 Labklājības departaments
un 3.korpusa fasādes remonts un logu nomaiņa 

07.210 Ģimenes ārsta doktorāta Pāles ielā 14 renovācijas darbi 63109 Labklājības departaments
07.210 Ģimenes ārsta doktorāta Aglonas ielā 35/3 renovācijas darbi 40943 Labklājības departaments
07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ģimnastikas ielā 1, 140358 Labklājības departaments

pasažieru lifta nomaiņa - ārējās elektroapgādes remonts
07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers"" 326432 Labklājības departaments

Hipokrāta ielā 2, angiogrāfs invazīvai kardioloģijai (gala norēķins)
07.310 Valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 198525 Labklājības departaments

Vienības gatvē 45, mobilais angiogrāfs
07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1. slimnīca" Bruņinieku ielā 5, 24132 Labklājības departaments

insulta vienības telpu remonts

07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Torņakalna poliklīnika" Kokles ielā 12, ēku 29131 Labklājības departaments
remonta pabeigšana - 3. korpusa logu nomaiņa un fasādes
remontdarbi
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08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN  RELIĢIJA 773272

08.100 Ēku kompleksa Uzvaras bulvārī 10, Ojāra Vācieša ielā 2 38000 Īpašuma departaments
rekonstrukcija un rekonstrukcijas tehniskā projekta (2.daļa)
izmaiņu projekta izstrāde un pārskaņošana

08.600 Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija, t.sk. projektēšana 190401 Pilsētas attīstības
departaments

08.100 Papildu būvdarbi reģionālajā sporta centrā pie 146480 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
Rīgas Puškina liceja un Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" 

08.210 Bibliotēku remonts, t.sk. projektēšana 159000 Kultūras departaments
08.230 Kultūras pils "Ziemeļblāzma" ēku un būvju kompleksa un parka 65260 Īpašuma departaments

rekonstrukcija un restaurācija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība 
un projekta vadība

08.230 Kultūras centra "Iļģuciems" iekšējo telpu pārplānošana 13000 Kultūras departaments
08.230 Kultūras un atpūtas centra “Imanta” iekšējo telpu 12000 Kultūras departaments

pārplānošana
08.230 Bērnu un jauniešu sporta skolas "Rīdzene" Lucavsalas 149131 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

airēšanas bāzes labiekārtošana 

09.000 IZGLĪTĪBA 15951066

09.100 Pirmsskolas izglītības iestādes "Madariņa" būvdarbu 22376 Īpašuma departaments
pabeigšana

09.210 Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas Ģertrūdes ielā 18 1385396 Īpašuma departaments
renovācijas darbi, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un
projekta vadība

09.210 Rīgas 1.internātpamatskolas ēkas (mācību korpuss un 93809 Īpašuma departaments
internāts) Maskavas ielā 178 rekonstrukcija, t.sk. autoruzraudzība
un būvuzraudzība, tehniskā projekta izstrāde

09.210 Rīgas 1.internātpamatskolas Maskavas ielā 178 rekonstrukcijas 432600 Īpašuma departaments
4.kārta - teritorijas labiekārtošana un stadiona rekonstrukcija, t.sk.
autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība

09.210 Rīgas 33.vidusskolas ēkas Stūrmaņu ielā 19 rekonstrukcijas 1777203 Īpašuma departaments
2., 3.kārta, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība

09.210 Rīgas Ukraiņu vidusskolas ēkas  Visvalža ielā 4 renovācija un 11983 Īpašuma departaments
mēbeļu iegāde,
t.sk. būvuzraudzība un autoruzraudzība

09.210 A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas ēkas rekonstrukcija 1584511 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
09.210 Mākslinieciskās jaunrades centra "Mīlgrāvja Daiļamatniecības 1239734 Īpašuma departaments

skola" Baltāsbaznīcas ielā 14 rekonstrukcija un restaurācija, 
t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība

09.210 Rīgas 2.vidusskolas ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1 1102580 Īpašuma departaments
rekonstrukcija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un 
projekta vadība

09.210 Rīgas Juglas vidusskolas sākumskolas ēku Juglas ielā 27A 2371043 Īpašuma departaments
rekonstrukcija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un
projekta vadība

09.210 Bērnu mūzikas skolas ēkas Kronvalda bulvārī 8 renovācija, 800000 Īpašuma departaments
t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība, 
tehniskā projekta pārskaņošana

09.210 Rīgas 2.mūzikas skolas  Ziemeļblāzmas ielā 38 vecā koka 8038 Kultūras departaments
korpusa jumta remonts

09.210 Rīgas 4.mūzikas skolas Graudu ielā 59 apkures sistēmas 48000 Kultūras departaments
rekonstrukcija

09.100 Rīgas 182.pirmsskolas izglītības iestādes Dzelzavas ielā 17 355767 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
rekonstrukcija

09.100 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana - 500000
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kopā, t.sk.
   Rīgas 7. un 165.pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju renovācija 93980 Latgales priekšpilsētas

izpilddirekcija
   Rīgas 135. un 15.pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju renovācija 88573 Ziemeļu rajona izpilddirekcija
   Rīgas 200.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas renovācija 26045 Centra rajona izpilddirekcija
   Rīgas 251., 242., 61. un 241.pirmsskolas izglītības iestādes 78215 Vidzemes priekšpilsētas
   teritoriju renovācija  izpilddirekcija 
   Rīgas 199. un 157.pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju 114424 Kurzemes rajona
   renovācija  izpilddirekcija 
   Rīgas Zolitūdes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas 98763 Zemgales priekšpilsētas 
   renovācija  izpilddirekcija 

09.210 Rīgas Kultūru vidusskolas ēkas Ganību dambī 7 rekonstrukcija, 1200000 Īpašuma departaments
t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība

09.210 Teikas vidusskolas vecā korpusa Aizkraukles ielā 14 1180000 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
rekonstrukcija

09.210 Rīgas skolu stadionu renovācija - kopā, t.sk. 322689
   Rīgas 93.vidusskolas stadiona renovācija un 120000 Latgales priekšpilsētas
   Rīgas komercģimnāzijas stadiona projektēšana izpilddirekcija
   Rīgas Purvciema vidusskolas stadiona ierīkošana 101016 Vidzemes priekšpilsētas
   Rīgas 16.vidusskolas sporta laukuma sakārtošana  izpilddirekcija 
   un aprīkojuma uzstādīšana
   Rīgas 19.vidusskolas stadiona ierīkošana 11673 Kurzemes rajona 

izpilddirekcija
   Rīgas 53.vidusskolas stadiona ierīkošana 90000 Zemgales priekšpilsētas 

 izpilddirekcija 
09.210 Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Valdeķu ielā 58, 50000 Īpašuma departaments

t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība,
tehniskā projekta pārskaņošana

09.210 Būvprojektu izstrāde (t.sk. metu konkursa organizēšana) 300000 Īpašuma departaments
tipveida pirmsskolas izglītības iestāžu jaunbūvēm

09.210 Rīgas 1.ģimnāzijas jumta remonts 200000 Īpašuma departaments
09.210 Rīgas 47. vidusskolas sporta zāles ar palīgtelpām remonts 220000 Īpašuma departaments
09.210 Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas būvniecība 701719 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
09.210 Rīgas 45. vidusskolas Ropažu ielā 34 teritorijas 3934 Vidzemes priekšpilsētas

labiekārtošana - metāla žoga un vārtu izbūve  izpilddirekcija 
09.210 Futbola laukuma pamatnes izbūve "Polytan" segumam 39684 Vidzemes priekšpilsētas

Rīgas 45. vidusskolas stadionā Ropažu ielā 35  izpilddirekcija 

10.000 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 2209689

10.400 Rīgas pašvaldības bērnu nama "Ziemeļi" ēkas Ezermalas ielā 36 84056 Īpašuma departaments
renovācija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība

10.400 Rīgas pašvaldības bērnu nama "Ilga"  Motoru ielā 3A 62400 Labklājības departaments
vēdināšanas, siltummezgla, lietusūdens kanalizācijas, 
labiekārtojuma un vertikālā plānojuma renovācijas darbi

10.200 Sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 6 131498 Labklājības departaments
liftu renovācija

10.200 Sociālās aprūpes centra "Mežciems" Malienas ielā 3 73713 Labklājības departaments
divu pasažieru liftu un kravas lifta nomaiņa

10.700 Sociālās dzīvojamās mājas Aglonas ielā 35/3 karstā ūdens 178395 Labklājības departaments
apgādes iekšējās sistēmas, centrālās apkures iekšējās sistēmas
un vēdināšanas sistēmas renovācija

10.700 Sociālās dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 49 invalīdu riteņkrēslu 15885 Labklājības departaments
pacēlāja ierīkošana un labiekārtošanas darbi
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10.700 Sociālās dzīvojamās mājas  Dzirciema ielā 24 būvniecība 685000 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
10.120 SIA "Ģimenes atbalsta centrs" celtniecības un remonta darbi 64790 Labklājības departaments

dienas aprūpes centrā "Cerību ligzda" Balvu ielā 11
10.120 Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta teritoriālā centra 79485 Labklājības departaments

"Pļavnieki" ēkas Salnas ielā 2 renovācijas darbi un aprīkojuma 
uzstādīšana

10.120 Vardarbībā cietušo bērnu krīzes centra Cieceres ielā 1 renovācija 5234 Īpašuma departaments
10.120 Invalīdu elektromehānisko pacēlāju (19 gab.) izbūve 45889 Labklājības departaments
10.200 Sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 6 110027 Labklājības departaments

logu un durvju nomaiņa
10.700 Sociālās mājas Garozes ielā 15 logu un iekšējo durvju nomaiņa, 81317 Labklājības departaments

fasādes siltināšana
10.120 Vides pieejamības nodrošināšanas programma - invalīdu pacēlāju 75000 Labklājības departaments

izbūve
10.400 Rīgas bāreņu sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra "Marsa 145656 Labklājības departaments

gatve" ar struktūrvienību "Krīzes centrs ielas bērniem" renovācija
un teritorijas labiekārtošana

10.700 Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta Atbalsta centra 120000 Labklājības departaments
pieaugušajiem izveide Aglonas ielā 35/3,
renovācijas darbi un telpu aprīkojums

10.700 Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta teritoriālā 160000 Labklājības departaments
centra "Krasts" izveide Rēznas ielā 10/2,
renovācijas darbi un telpu aprīkojums

10.120 Biedrības  "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" celtniecības un 51457 Labklājības departaments
remonta darbi Dienas aprūpes centrā "Cerību māja"
Rēzeknes ielā 2A

10.700 Sociālās mājas Rīgā, Platajā ielā 30 (Gobas ielā 30), 39887 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
projektēšana un būvniecība

KOPĀ 47360245

Domes priekšsēdētājs J.Birks
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