
7.pielikums
Rīgas domes 18.12.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.102
(Rīgas domes 16.09.2008.
saistošo noteikumu Nr.135 redakcijā)

/Ls/

Klasifi-
kācijas 
kods

01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 946097

01.330 Rīgas domes e-pilsētas projekta apakšprojektu sagatavošana, 174018 Informācijas tehnoloģiju centrs
stratēģiskā plānošana

01.330 Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolās 73607 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Optisko sakaru kanālu ierīkošana 95937 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Rīgas videonovērošanas sistēma (VNS) 262007 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Kapsētu informācijas sistēmas izveide 34528 Informācijas tehnoloģiju centrs
01.330 Informācijas sistēmu izveide 306000 Informācijas tehnoloģiju centrs

03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 5910

03.140 Ūdenslīdēju un glābšanas dienesta glābšanas staciju "Vecāķi" 5910 Rīgas pašvaldības policija
un "Bābelīte" modernizācija

04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA 16486342

04.510 Ielu seguma atjaunošanas kapitālā remonta projektu izstrāde 16107  Satiksmes departaments 
04.510 Šampētera ciemata ielu būvniecība 25860  Satiksmes departaments 
04.510 Rezerves autoostas Vienības gatvē 6 satiksmes organizācijas  un 32399  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 153164  Satiksmes departaments 
(tehniskais projekts)

04.510 Vecāķu prospekta posma no Liedaga ielas līdz Saulgriežu ielai 600  Satiksmes departaments 
rekonstrukcijas tehniskais projekts

04.510 Garciema ielas posma no Liedaga ielas līdz Saulgriežu ielai 600  Satiksmes departaments 
rekonstrukcijas tehniskais projekts

04.510 Saulgriežu ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts 798  Satiksmes departaments 
04.510 Kāpu prospekta rekonstrukcijas tehniskais projekts 3593  Satiksmes departaments 
04.510 Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas posma no Ulbrokas ielas līdz 17107  Satiksmes departaments 

Lubānas ielai rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
04.510 Tramvaja tuneļa zem dzelzceļa, posmā no Krišjāņa Barona 211532  Satiksmes departaments 

ielas līdz Brīvības gatvei, izbūve, t.sk. būvprojekta izstrāde 
04.510 Veloceliņa Mežaparks-Vecāķi 550000  Satiksmes departaments 

(trešais posms Centrs-Mežaparks-Vecāķi) izbūve
04.510 Krūzes ielas posma no Ventspils ielas līdz Liepājas ielai 153003  Satiksmes departaments 

rekonstrukcija
04.510 Vecaines ielas rekonstrukcija 21226  Satiksmes departaments 
04.510 Briežu ielas posma no Mores ielas līdz Lādes ielai rekonstrukcija 45830  Satiksmes departaments 

(daļējs finansējums) 
04.510 Gājēju estakādes pāri Kārļa Ulmaņa gatvei Beberbeķos 32025  Satiksmes departaments 

būvprojekta izstrāde
04.510 Gāršas ielas rekonstrukcija 45287  Satiksmes departaments 
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04.510 Satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumi Kārļa Ulmaņa 549  Satiksmes departaments 
gatves nobrauktuvē uz  Mūkusalas ielu

04.510 Autobusa pieturvietas Tēriņu ielas un Bramberģes ielas 54312  Satiksmes departaments 
krustojumā rekonstrukcija

04.510 Vienības gatves posma līdz Ozolciema ielai rekonstrukcijas 18000  Satiksmes departaments 
tehniskais projekts

04.510 Tuneļa zem dzelzceļa, lai savienotu Ģertrūdes ielu 142500  Satiksmes departaments 
ar Daugavpils ielu, būvprojekta izstrāde

04.510 Tramvaja sliežu būvprojekta izstrādāšana un rekonstrukcija 400000  SIA "Rīgas satiksme" 
Krišjāņa Valdemāra ielā pie Latvijas Nacionālā teātra

04.510 Tramvaja sliežu būvprojekta izstrādāšana un rekonstrukcija 150000  SIA "Rīgas satiksme" 
Ropažu ielas un Džutas ielas krustojumā

04.510 Gājēju pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi pie Beberbeķu ielas 646249  Satiksmes departaments 
būvniecība

04.510 Veloceliņa Centrs-Berģi projekta izstrāde 50000  Satiksmes departaments 
04.510 Rīgas transporta digitālā simulācijas modeļa uzlabošana ar 25000 Pilsētas attīstības

sabiedriskā transporta komponenti departaments
04.510 Austrumu maģistrāles projektēšana un būvniecība, t.sk. 7850000  Satiksmes departaments 

autoruzraudzība, būvuzraudzība
04.510 Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla 780000  Satiksmes departaments 

projekta izstrāde un būvniecība
04.510 Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles rajonā 400000  Satiksmes departaments 

esošo ielu infrastruktūras projektu izstrāde
04.510 Skiču projekta izstrāde Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1243060 Pilsētas attīstības

2.posmam no Vairoga ielas pārvada līdz Daugavgrīvas ielai departaments
04.510 Dienvidu tilta 3.kārtas no Bauskas ielas līdz Ziepniekkalna ielai 3370003  Satiksmes departaments 

būvniecība
04.920 Rezerve - investīciju objektu izmaksu sadārdzinājumam 47538

05.000 VIDES AIZSARDZĪBA 1846099

05.200 Jūrmalas gatves rajona galveno novadgrāvju ierīkošana 778  Vides departaments
(atjaunošana) teritorijas starp Jūrmalas gatvi un Rīgas-Jūrmalas
dzelzceļu nosusināšanai

05.600 Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes projektēšana 29592  Vides departaments
05.600 Māras dīķa apstādījumu rekonstrukcija 651186  Vides departaments
05.200 Cēres ielas, Sējas ielas, Sīpeles ielas novadgrāvja atjaunošana 90000  Vides departaments
05.200 Avotkalna ielas grāvja atjaunošana 353  Vides departaments
05.200 Kundziņsalas meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 272  Vides departaments
05.600 Šmerļupītes un Dreiliņupītes atjaunošana 129669  Vides departaments
05.600 Gaiļupītes un Strazdupītes atjaunošana un rekonstrukcija 171975  Vides departaments
05.600 Zaļais veloceliņš 177489  Vides departaments
05.600 Dzegužkalna parka rekonstrukcijas 2.kārta 185290  Vides departaments
05.600 Kobes dārza projektēšana 26019  Vides departaments
05.600 Kobes dārza ierīkošanas 1.kārta 155000  Vides departaments
05.600 Pilsētas sabiedrisko tualešu uzstādīšana - pilsētas centrā 76810  Vides departaments
05.200 Vaķiltu ciemata aizsargdambja projektēšana un būvniecība (300 m) 51666  Vides departaments
05.200 Liepājas ielas, Ozolnieku ielas, Jaunpils ielas un 100000  Vides departaments

Jaunmoku ielas novadgrāvja atjaunošana

06.000 PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU 6339579
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APSAIMNIEKOŠANA

06.400 Ielu apgaismojuma Maskavas ielā, posmā no Slāvu tilta Iīdz 76964 Rīgas pašvaldības aģentūra 
ēkai Nr.460, kapitālā remonta 2. kārta "Rīgas gaisma"

06.400 Ielu apgaismojuma Viestura prospektā kapitālā remonta 2. kārta 100991 Rīgas pašvaldības aģentūra 
un apgaismojuma kapitālais remonts Mīlgrāvja ielā "Rīgas gaisma"

06.400 Apgaismojuma projektēšana Jaunciema gatvē, posmā no Traktoru 15861 Rīgas pašvaldības aģentūra 
ielas līdz Jaunciema 1.šķērslīnijai un no Jaunciema 10.šķērslīnijas "Rīgas gaisma"
līdz Juglas kanālam

06.600 Rīgas Brāļu kapu ansambļa izpētes un projektēšanas darbi 16865 Rīgas pašvaldības aģentūra 
 "Rīgas pieminekļu aģentūra" 

06.600 Aukstā ūdens apgādes iekšējo sistēmu rekonstrukcija Rīgas 447  Komunālais departaments 
pašvaldības dzīvojamās mājās saistībā ar centrālo siltumpunktu
likvidāciju (projektēšana un izbūve)

06.600 Pašvaldības dzīvojamo māju avārijas stāvoklī esošo karstā 4557  Komunālais departaments 
ūdens apgādes sistēmu kapitālais remonts (projektēšana un 
remontdarbi) 

06.600 Pašvaldības dzīvojamo māju (Čiekurkalna mikrorajonā) 6967  Komunālais departaments 
pievienošana pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam
(projektēšana un būvniecības darbi) 

06.600 Divu deviņstāvu dzīvojamo māju Detlava Brantkalna ielā 1824177 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
būvniecība

06.600 Jaunā Daugavas Ziemeļu šķērsojuma pievedceļu un tiem 144574 Pilsētas attīstības
piegulošās teritorijas starp Rīgas pilsētas un Babītes pagasta departaments
robežu un Austrumu maģistrāli detālplānojuma projekts 

06.600 Detālplānojuma izstrāde Centrāltirgus teritorijai 64782 Pilsētas attīstības
departaments

06.600 Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna 3930 Pilsētas attīstības
īstenošanas Rīcības programmas izstrāde departaments

06.600 Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijas administrācijas 19996  Zemgales priekšpilsētas 
ēkas Eduarda Smiļģa ielā 46 jumta seguma nomaiņa  izpilddirekcija 

06.600 Pašvaldības 3 dzīvojamo māju kompleksu ārējo elektrotīklu 33665  Komunālais departaments 
rekonstrukcija

06.600 Ogļu katlumāju likvidācija pašvaldības dzīvojamās mājās 116289  Komunālais departaments 
(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 Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu datubāzes izstrāde 50000 Pilsētas attīstības
departaments

06.600 Bolderājas kapu paplašināšanas tehniskā projekta izstrāde un 17768  Komunālais departaments 
1.kārtas būvniecības darbi

06.600 Pašvaldības dzīvojamo māju  pievienošana pilsētas 86079 Komunālais departaments
ūdensvada un kanalizācijas tīklam, 
t.sk. projektēšana un būvniecība

06.600 Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība 53383 SIA "Rīgas ūdens"
Selgas ielā un Pludmales ielā

06.600 Ielu seguma atjaunošana pēc ūdensvada un sadzīves 101086 SIA "Rīgas ūdens"
kanalizācijas kolektoru izbūves darbu veikšanas

06.600 Rīgas Zemgales priekšpilsētas koka apbūves ēku 51227 Zemgales priekšpilsētas
atjaunošana Kalnciema ielā izpilddirekcija

06.600 Rīgas Kurzemes rajona koka apbūves atjaunošana Kalnciema ielā 50009 Kurzemes rajona
izpilddirekcija

06.600 Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve Graudu ielas 20535 SIA "Rīgas ūdens"
posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai

06.600 Dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas centralizētajiem 537400 Komunālais departaments
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve

3



/Ls/

Klasifi-
kācijas 
kods

Objekta nosaukums
Investīciju 
programma   
2008.gadam

Pasūtītājs

06.600 Dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un 7100 Komunālais departaments
ārējo sistēmu cauruļvadu nomaiņas projektēšana un izbūve

06.600 Bolderājas kapsētas paplašināšana 150000 Komunālais departaments
06.600 Kolumbārija būvniecība 177953 Komunālais departaments
06.600 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju renovācijas 228000 Komunālais departaments

projektēšana un izbūve
06.600 Daudzstāvu dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmas 324000 Komunālais departaments

rekonstrukcija ar aukstā ūdens spiediena paaugstināšanas
sūkņu uzstādīšanu

06.600 Pašvaldības dzīvojamo māju konstrukciju avārijas 98400 Komunālais departaments
situācijas novēršanai projektēšana

06.600 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirciema ielā 24 būvniecība 395001 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
06.600 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gobas ielā 30 projektēšana 1436473 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

un būvniecība
06.600 Dzīvojamo māju kāpņu telpu renovācija 57290 Komunālais departaments
06.600 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju avārijas stāvoklī esošo 67810 Komunālais departaments

balkonu un to konstrukciju renovācija

07.000 VESELĪBA 514460

07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ģimnastikas ielā 1, 18953 Labklājības departaments
pasažieru lifta nomaiņa - ārējās elektroapgādes remonts

07.210 Rīgas pašvaldības SIA "Bērnu veselības centrs "Ķengarags"" 51265 Īpašuma departaments
Kaņiera ielā 13, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un 
modernizācija

07.210 Ģimenes ārsta doktorāta Slimnīcas ielā 2 rekonstrukcijas darbi 79495 Labklājības departaments
07.310 Mākslīgās asinsrites iekārtas iegāde valsts SIA "Bērnu klīniskā 200550 Labklājības departaments

universitātes slimnīca"
07.310 Endoskopijas iekārtu (video duodenoskops, video gastroskops, 135000 Labklājības departaments

video kolonoskops), universālas ultrasonogrāfijas iekārtas,
zobārstniecības iekārtas iegāde valsts aģentūrai "Latvijas
Infektoloģijas centrs"

07.310 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1. slimnīca" Bruņinieku ielā 5, 29197 Labklājības departaments
Pataloģijas nodaļas autopsijas zāles remonts un iekārtu iegāde

08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN  RELIĢIJA 7810581

08.100 Ēku kompleksa Uzvaras bulvārī 10, Ojāra Vācieša ielā 2 918619 Īpašuma departaments
rekonstrukcija un rekonstrukcijas tehniskā projekta (2.daļa)
izmaiņu projekta izstrāde un pārskaņošana

08.600 Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija, t.sk. projektēšana 4511431 Pilsētas attīstības
departaments

08.100 Papildu būvdarbi reģionālajā sporta centrā pie 13915 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
Rīgas Puškina liceja un Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" 

08.210 Bibliotēku remonts, t.sk. projektēšana 138000 Kultūras departaments
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 3616 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

airēšanas bāzes labiekārtošana 
08.240 M.Čehova Rīgas Krievu teātra ēku kompleksa Rīgā, Kaļķu ielā 14, 2200000 Īpašuma departaments

Kaļķu ielā 16 un Kalēju ielā 4, rekonstrukcija un restaurācija, t.sk.
autoruzraudzība un būvuzraudzība, projekta vadība

09.000 IZGLĪTĪBA 17044031
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09.210 Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas Ģertrūdes ielā 18 249462 Īpašuma departaments
renovācijas darbi, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un
projekta vadība

09.210 Rīgas 1.internātpamatskolas ēkas (mācību korpuss un 88510 Īpašuma departaments
internāts) Maskavas ielā 178 rekonstrukcija, t.sk. autoruzraudzība
un būvuzraudzība, tehniskā projekta izstrāde

09.210 Rīgas 1.internātpamatskolas Maskavas ielā 178 rekonstrukcijas 404927 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 197690 Īpašuma departaments
2., 3.kārta, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība

09.210 A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas ēkas rekonstrukcija 7959 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
09.210 Mākslinieciskās jaunrades centra "Mīlgrāvja Daiļamatniecības 450000 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 4500000 Īpašuma departaments
rekonstrukcija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un 
projekta vadība

09.210 Rīgas Juglas vidusskolas sākumskolas ēku Juglas ielā 27A 539208 Īpašuma departaments
rekonstrukcija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un
projekta vadība

09.210 Bērnu mūzikas skolas ēkas Kronvalda bulvārī 8 rekonstrukcija, 1364184 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 91320 Kultūras departaments
rekonstrukcija

09.100 Rīgas 182.pirmsskolas izglītības iestādes Dzelzavas ielā 17 2679710 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
rekonstrukcija

09.210 Rīgas Kultūru vidusskolas ēkas Ganību dambī 7 rekonstrukcija, 2270273 Īpašuma departaments
t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība

09.210 Teikas vidusskolas vecā korpusa Aizkraukles ielā 14 1787551 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
rekonstrukcija

09.100 Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Valdeķu ielā 58, 1167709 Īpašuma departaments
t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība,
tehniskā projekta pārskaņošana

09.210 Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas jumta remonts 186482 Īpašuma departaments
09.210 Rīgas 47. vidusskolas sporta zāles ar palīgtelpām remonts 216921 Īpašuma departaments
09.210 Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas būvniecība 336826 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
09.210 Rīgas 19.vidusskolas stadiona ierīkošana 180000 Īpašuma departaments
09.210 Rīgas Lietuviešu vidusskolas 4.korpusa ēkas tehniskā projekta 250000 Īpašuma departaments

korekcija un būvdarbu pabeigšana, t.sk. autoruzraudzība, 
būvuzraudzība

09.100 Pirmsskolas izglītības iestādes "Blāzmiņa" ēkas Skuju ielā 14 22024 Īpašuma departaments
renovācija, t.sk. tehniskās dokumentācijas izstrāde

09.100 Papildu būvdarbi Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestādes 45237 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
Vesetas ielā 11 rekonstrukcijai

10.000 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 2393675

10.400 Rīgas pašvaldības bērnu nama "Ziemeļi" ēkas Ezermalas ielā 36 84056 Īpašuma departaments
renovācija, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība
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10.400 Rīgas pašvaldības bērnu nama "Ilga"  Motoru ielā 3A 18089 Labklājības departaments
vēdināšanas, siltummezgla, lietusūdens kanalizācijas, 
labiekārtojuma un vertikālā plānojuma renovācijas darbi

10.200 Sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 6 13454 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 44654 Labklājības departaments
apgādes iekšējās sistēmas, centrālās apkures iekšējās sistēmas
un vēdināšanas sistēmas renovācija

10.120 SIA "Ģimenes atbalsta centrs" celtniecības un remonta darbi 266 Labklājības departaments
dienas aprūpes centrā "Cerību ligzda" Balvu ielā 11

10.200 Sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 6 2135 Labklājības departaments
logu un durvju nomaiņa

10.700 Sociālās mājas Garozes ielā 15 logu un iekšējo durvju nomaiņa, 1348 Labklājības departaments
fasādes siltināšana

10.120 Vides pieejamības nodrošināšanas programma - invalīdu 113602 Labklājības departaments
pacēlāju izbūve

10.400 Rīgas bāreņu sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra "Marsa 88161 Labklājības departaments
gatve" ar struktūrvienību "Krīzes centrs ielas bērniem" renovācija
un teritorijas labiekārtošana

10.700 Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta Atbalsta centra 85940 Labklājības departaments
pieaugušajiem izveide Aglonas ielā 35/3,
renovācijas darbi un telpu aprīkojums

10.700 Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta teritoriālā 117113 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

10.200 Sociālās aprūpes centra "Stella maris" Birzes ielā 54 50000 Īpašuma departaments
rekonstrukcija un jaunbūve, t.sk. būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība

10.120 Dienas aprūpes centra izveide (būvniecība) 300 bezpajumtniekiem 500000 Latgales priekšpilsētas
Rīgas Latgales priekšpilsētā, t.sk.autoruzraudzība, būvuzraudzība izpilddirekcija
un projekta ekspertīzes atzinums

10.700 Sociālās dzīvojamās mājas Lomonosova ielā būvniecība 1149687 SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
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