2.pielikums pārskata gala atskaitei

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna izpilde 2015. un 2016.gadā
PVS
ID

Projekta nosaukums

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
teritoriju labiekārtošana
Virtuvju renovācija Rīgas pilsētas izglītības iestāžu
ēkās
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nomaiņa Rīgas
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Sporta un aktu zāļu renovācija un izbūve

3471

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana valsts
nozīmes ģimnāzijās Rīgas pilsētā

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums

RD ĪD

2014.

Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas.

Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas.

RD ĪD

2014.

Renovētas virtuves.

Renovētas virtuves.

RD ĪD

2014.

Nomainīta ūdensvada un kanalizācijas sistēma.

Nomainīta ūdensvada un kanalizācijas sistēma.

RD ĪD

2014.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

RD IKSD
(sadarbībā ar
RD ĪD)

2016.-2018.

RD ĪD

2015.

–

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
Sagatavots projekta idejas pieteikuma projekts ES fondu
līdzekļu piešķiršanai mācību vides infrastruktūras uzlabošanai
Rīgas valsts ģimnāzijās.
Uzsākta valsts ģimnāziju apsekošana un mācību vides
uzlabošanas vajadzību apzināšana.
2017.g.plānots uzsākt būvdarbus, piesaistot ES fondu
līdzfinansējumu.

RD ĪD

2015.

Ēkas atjaunošanas darbi.

Ēkas atjaunošanas darbi.

RD ĪD

2015.

Ēkas atjaunošanas darbi.

Ēkas atjaunošanas darbi.

RD ĪD

2015.

Ēkas atjaunošanas darbi.

Ēkas atjaunošanas darbi.

RD ĪD

2015.

Ēkas atjaunošanas darbi.

Ēkas atjaunošanas darbi.

2015.gads

Uzsākta valsts ģimnāziju apsekošana un mācību vides
uzlabošanas vajadzību apzināšana.

2016.gads

Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas būvprojekta izstrāde
un renovācija Zvārdes ielā 1, Rīgā
Ēkas Krišjāņa Barona ielā 116 atjaunošana Rīgas
Centra vidusskolas sākumskolas izvietošanai
Rīgas 32.vidusskolas Viļānu ielā 1 atjaunošana
Friča Brīvzemnieka pamatskolas Zeļļu ielā 4
atjaunošana
Ēkas Katrīnas ielā 5A vienkāršota renovācija
pirmsskolas izglītības iestādes izvietošanai
Rīgas 6.vidusskolas Aleksandra Čaka ielā 102
atjaunošana
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas atjaunošana
Nacionālā Mākslu vidusskola

RD ĪD

2015.

Ēkas atjaunošanas darbi.

Ēkas atjaunošanas darbi.

RD ĪD
LR KM

2015.
2017.

Ēkas atjaunošanas darbi.
Darbība plānota 2017.gadā.

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

LR KM

2016.

Ēkas atjaunošanas darbi.
Darbība plānota 2017.gadā.
Ar MK rīkojumu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, kas
atrodas LR KM padotībā, 03.11.2015. ieguva
Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC)
statusu. Tā iegūšana ļaus piesaistīt papildu finansējumu,
tostarp ERAF līdzekļus mācību vides pilnveidošanai.
Informācijas avots:
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1407-rigasdizaina-un-makslas-vidusskola-ieguvusi-profesionalasizglitibas-kompetences-centra-statusu

Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” ēku kompleksa
Vecāķu prospektā 80, 82 un 86 pārbūve

RD ĪD

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

Plānots uzsākt ēku kompleksa pārbūvi.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
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Bērnu un jauniešu centru pielāgošana bērniem ar
RD ĪD
speciālām vajadzībām
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu
3236
medicīnisko kabinetu aprīkojuma atjaunošana un
RD IKSD
iegāde
Mācību
materiālu
un
tehniskās
bāzes
3237
modernizācija tehniskajā jaunradē, vides izglītībā,
RD IKSD
sportā u.c.
Rīgas
Angļu
ģimnāzijas
mācību
vides
infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu
ieviešana mācību procesā, mācību vides
RD IKSD, RD ĪD
ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un sporta
laukumu iekārtošana
Infrastruktūras pilnveide, ergonomiskas mācību
vides iekārtošana un inovatīvu IKT risinājumu
RD IKSD, RD ĪD
ieviešana mācību procesā Rīgas Franču licejā
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mācību vides
infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu
ieviešana mācību procesā, mācību vides
RD IKSD, RD ĪD
ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un
dabaszinātņu kabinetu iekārtošana
Mācību vides infrastruktūras uzlabošana valsts
nozīmes ģimnāzijās Rīgā un vispārizglītojošo skolu,
kuras atbilst Ministru kabineta 24.05.2016.
noteikumu Nr.323 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības
RD IKSD, RD ĪD
iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”
prasībām, mācību vides infrastruktūras pilnveide,
inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā
un mācību vides ergonomiska iekārtošana Rīgas
pilsētas apkaimēs
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
3241

Jauniešu centru tīkla izveide pilsētā (“Youth Space”
metodoloģijas kaskadēšana)

Jauniešu koprades mobilā rīka “Playtodo”
attīstības un starptautiskās atpazīstamības
veicināšana
RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
3243

1940

Kultūras centru un mūzikas un mākslas skolu
vienotā datu pārraides tīkla izveidošana,
mūsdienīga IT aprīkojuma iegāde

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

Plānots uzsākt bērnu un jauniešu centru pielāgošanu bērniem
ar speciālām vajadzībām.

2017.-2019.

Nav piešķirti finanšu līdzekļi.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2017.-2020.

Tiek nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību
tehniskais aprīkojums un inventārs.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2016.-2018.

Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

2016.-2018.

Darbības plānots uzsākt 2016.gadā.

Uzsākta tehniskās dokumentācijas izstrāde.

2016.-2018.

Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

2017.-2018.

Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD

2016.-2018.

2015.gadā netika izsludināti finansējuma konkursi šādu
projektu atbalstam.
Tiek apkopota informācija un dokumenti pieteikuma
iesniegšanai 2016.gadā.

2016.gadā netika izsludināti finansējuma konkursi šādu
projektu atbalstam.

RD IKSD

2016.

2015.gadā netika izsludināti finansējuma konkursi šādu
projektu atbalstam.

2016.gadā projekta ideja zaudēja savu aktualitāti.

RD IKSD

2016.-2019.

2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
(pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu
Nr.114-r).

2016.gadā arī projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties
ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).
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3247

"Steinway" flīģeļu iegāde 6 Rīgas kultūras centriem

RD IKSD

2016.-2022.

3248

"Steinway" flīģeļu iegāde 4 Rīgas mūzikas skolām

RD IKSD

2016.-2020.

RD ĪD

2016.

Mežaparka lielās estrādes Ostas prospektā 11,
Rīgā, būvniecība
2998

Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonta
un interjera projekta realizācija

2997

Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas un kapu
lauku laistīšanas sistēma ar krājrezervuāra izveidi

2992

Aleksandra vārtu restaurācija

3143

Pieminekļa 6.Rīgas kājnieku pulka karavīriem
– pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā Sudrabkalniņa
(valsts nozīmes vēstures piemineklis ar
aizsardzības Nr.7385) restaurācijas projekta III
kārta – teritorijas labiekārtošana un rekonstrukcija

2991

Skulptūras “Tautasdziesma” restaurācija

3330

Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra
Torņakalna stacijas ēkā izveide
Latvijas Nacionālā teātra atjaunošanas darbi

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RD ĪD
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2016.gadā arī projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties
ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).
2016.gadā arī projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties
ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).

Darbība plānota 2016.gadā.

Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukciju plānots
uzsākt 2017.gadā.

2016.-2017.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

2016.-2017.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

2016.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

2016.-2017.

Izstrādāts projekts un saskaņots ar visām atbildīgām
institūcijām.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

2016.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Tiks realizēts 2017.gadā no RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra”
budžeta.

2016.-2017.

Notiek RD pārrunas ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par
Torņakalna stacijas ēkas pārņemšanu īpašumā.

2015.

Uzsākti atjaunošanas darbi.

Notiek pārrunas ar “Rail Baltic” Latvijā pārstāvjiem, lai
projektu “Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra
Torņakalna stacijas ēkā izveide” realizētu sadarbībā ar viņiem.
Turpinās atjaunošanas darbi.

2016.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

2016.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

2016.-2017.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Veikta dzirnavu ēkas ģeoloģiskā izpēte, izstrādāts
dzirnavu ēkas jumta konstrukcijas projekts, teritorijas
labiekārtošana, dīķa un apkārtnes regulāri kopšanas
darbi.

Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana un labiekārtotās
teritorijas
sakopšana.
Finansiālu
apsvērumu
dēļ
labiekārtošanas un celtniecības darbi neturpinās.

Darbība plānota 2016.gadā.

Notikusi vienas iestādēs skaņas un
atjaunošana, atbilstoši finanšu iespējām.

3410

Brīvības pieminekļa aprūpe 2016

3436

Raiņa pieminekļa terases Esplanādes
rekonstrukcija un labiekārtošana

3531

Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas
izbūve

3529

Mazjumpravas muiža – kultūrvēsturiskās teritorijas
renovācijas un labiekārtošanas 1.kārta

AI

2015.-2017.

3246

Sešu skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana sešos
Rīgas kultūras centros

RD IKSD

2016.

parkā

2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
(pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu
Nr.114-r).
2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
(pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu
Nr.114-r).

gaismas
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sistēmu

3438
15022863
3245

3255

3256

3249

3250

3253
3251

Bolderājas mūzikas un mākslas skolas Stūrmaņu
ielā 31 jumta stāva izbūve, telpu piemērošana
mācību procesam, teritorijas nožogošana
Saimniecības ēkas (restaurācijas darbnīcas)
jaunbūve
VEF Kultūras pils pārbūve un piegulošās teritorijas
atjaunošanas darbi
Mūzikas
instrumentu
papildināšana
un
atjaunošana orķestrim “Rīga”
Dziesmu svētku procesa un tradicionālās kultūras
izzināšana un popularizēšana, Rīgas un Latvijas
kultūras pieredzes meistarklašu organizēšana
sadarbībā ar Rīgas partnerpilsētām
Atbalsts kultūras
diasporām ārvalstīs

jomā

dažādām

latviešu

Tautas
mūzikas
instrumentu
atjaunošana
17 folkloras ansambļiem un 10 kokļu ansambļiem
Mūzikas instrumentu atjaunošana 2 tautas
mūzikas
orķestriem,
2
instrumentālajiem
ansambļiem, 1 kapellai, 1 vokāli instrumentālajam
ansamblim un 5 pūtēju orķestriem
Tautas tērpu atjaunošana un papildināšana koru,
deju kolektīvu un folkloras kopu vajadzībām
Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai
Tradicionālo amatu studiju aprīkojuma un darba
rīku atjaunošana un papildināšana

RD ĪD

2016.

AI

2016.-2018.

RD ĪD

2015.

RD IKSD

2016.-2023.

Darbība plānota 2016.gadā.

Darbība nenotiek nepietiekama finansējuma dēļ.

Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.

Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.
Pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi uzsākti
2016.gadā.
Orķestrim “Rīga” notika instrumentu papildināšana un
atjaunošana.

–
Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.
2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
(pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu
Nr.114-r).
2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
(pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu
Nr.114-r).
Tika iegādāti instrumenti, piemēram, koklētāju
ansamblim “Cantata” un tautas instrumenti orķestriem.

RD IKSD

2017.-2024.

RD IKSD

2017.-2024.

RD IKSD

2015.-2021.

RD IKSD

2016.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notikusi mūzikas instrumentu atjaunošana un iegāde.

RD IKSD

2015.-2022.

–

Notikusi tautas tērpu atjaunošana un papildināšana.

RD IKSD

2015.-2022.

Iekārtu iegāde tautas lietišķās mākslas studiju – rotkaļu
ādu apstrādes un audēju vajadzībām.

Notikusi amatu studiju aprīkojuma un darba rīku atjaunošana
un papildināšana.
Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība Rīgas
pilsētā (kursu, meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas
iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu iegāde) notika Latvijas
Nacionālā kultūras centra rīkotajā akcijā “Satiec savu
Meistaru”.
2016.gadā izstrādāts Radošo kvartālu, apkaimju un teritoriju
atbalsta programmas projekts un rasts finansējums, lai
programmu uzsāktu īstenot. Programmas uzdevums 2016.gadā
bija finansiāli atbalstīt kultūras projektus, kuri tiek īstenoti
radošajos kvartālos vai teritorijās Stratēģijā noteiktajās Rīgas
pilsētas 58 apkaimēs. Programmas mērķi bija:
• veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā,
teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un
sekmēt to revitalizāciju;
• nodrošināt daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu,
kultūras jaunradi un sabiedrības izglītošanu;
• pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt pilsētas un apkaimju
iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību, nodrošinot Rīgas pilsētas
iedzīvotājiem lietderīga un radoša brīvā laika pavadīšanas

3252

Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un
attīstība Rīgas pilsētā (kursu, meistarklašu
organizēšana
Rīgas
pilsētas
iedzīvotājiem,
nepieciešamo materiālu iegāde)

RD IKSD

2015.-2022.

Iegādāti materiāli tautas lietišķās mākslas studiju
darbības nodrošināšanai.

3254

Atbalsts
dažādām
radošajām
apvienībām,
biedrībām, radošajiem kvartāliem, stiprinot to
kapacitāti, mērķprogrammas veidā

RD IKSD

2016.-2023.

Projektu konkursos finansiāli
apvienības un biedrības.

atbalstītas

radošās

Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

Atbalsts latviešu diasporām kultūras jomā paredzēts no
2017.gada.
Notikusi instrumentu atjaunošana atbilstoši budžetam.
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iespējas;
• radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu mijiedarbes telpu
un aktivizēt jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību,
vienlaikus stimulējot mijiedarbi un sociāli ekonomisko
potenciālu;
• veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras
infrastruktūras attīstību Rīgā.
Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā
piedalījās 22 pretendenti un finansiālo atbalstu saņēma
14 projekti.
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
Rīgas 25.vidusskolas sporta kompleksa būvniecība
Rušonu ielā 6

Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalnā

3148

Ķengaraga skeitparks – skeitborda laukums

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
SIA “Rīgas 2.slimnīca” atjaunošanas darbi,
infrastruktūras attīstība
SIA “Rīgas 2.slimnīca” pārprofilēšana un
rekonstrukcija, izveidojot neatliekamās medicīnas
palīdzības centru
SIA “Rīgas Dzemdību nams” atjaunošanas darbi,
infrastruktūras attīstība
SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5
rekonstrukcija un renovācija, t.sk. būvprojekta
izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība
SIA “Rīgas veselības centrs” atjaunošanas darbi,
infrastruktūras attīstība
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Rīgas patversmes vīriešu nodaļas atjaunošanas
darbi
RSAC “Stella maris”, “Mežciems” un “Gaiļezers”
atjaunošanas darbi, t.sk. citu sociālās nozares
objektu renovācija

RD ĪD

2015.

Darbība nenotika nepietiekama finansējuma dēļ.
Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” izsludinājis
starptautisku metu konkursu apjomīgās “Daugavas stadiona”
teritorijas atjaunošanas projektam, kura ietvaros tiks izstrādāta
kompleksa kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē
telpiskās attīstības koncepcija vai vīzija. Metu iesniegšanas
termiņš – 20.03.2017.
Informācijas avots:
http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/daugavasstadions-izsludinajis-apbuves-starptautisku-metukonkursu.d?id=48227409
Būvlaukuma sagatavošanas darbi – zemes darbi – pievadceļu
ierīkošanai. Tika izsludināts iepirkums būvprojekta realizācijai,
bez rezultāta. Atkārtoti iepirkums tiks izsludināts 2017.gadā.

Valsts SIA
“Kultūras un
sporta centrs
“Daugavas
stadions””

2016.

AI

2016.-2018.

RD ĪD

2016.

Plānots uzsākt.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD

2016.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD

2016.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD ĪD

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Apstiprināta kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā
teritorijas attīstības stratēģija.

Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.
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3205

Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības sociālo
pakalpojumu
un
veselības
aprūpes
sniedzējinstitūcijās

RD LD

2017.-2021.

2015.gadā vides pieejamības uzlabošana institūcijās tiek
veikta pakāpeniski atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.
Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pašvaldības īpašuma Skuju ielā 28 (bijusī Rīgas
46.vidusskolas ēka) pārprofilēšana par grupu
dzīvokli personām ar garīga rakstura traucējumiem

RD LD (projekta
partneris – RD ĪD)

2016.-2018.

Darbības plānots uzsākt 2016.gadā.

Pašvaldības īpašuma Vecmīlgrāvja 1.līnijā 53
(bijušais bērnudārzs) telpu pielāgošana dienas
aprūpes centra un specializēto darbnīcu
pakalpojuma personām ar garīga rakstura
traucējumiem izveidei un sniegšanai

RD LD (projekta
partneris – RD ĪD)

2016.-2018.

Darbības plānots uzsākt 2016.gadā.

2016.gadā vides pieejamības uzlabošana institūcijās tiek veikta
pakāpeniski atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
iespējām.
Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam RD netiek dota iespēja
piesaistīt
ES
finansējumu
deinstitucionalizācijas
9.3.1.1.pasākuma aktivitāšu īstenošanai Rīgas pilsētas
pašvaldībā, kuru ietvaros plānots īstenot minēto projektu, jo
Rīgas pilsētas pašvaldība nav Rīgas plānošanas reģiona
sadarbības partneris 9.2.2.1.pasākuma ietvaros. Rīgas
pašvaldība nav atteikusies no dalības deinstitucionalizācijas
projektā, bet gan nevarēja noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas
plānošanas reģionu sakarā ar to, ka Rīgas plānošanas reģiona
piedāvātā sadarbības līguma redakcija neatbilda iepriekš RD
apstiprinātajam Nodomu protokolam.

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
3016

Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība

RPP

2016.

3229

Drošības pasākumi pie/uz ūdens
Būves – ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības
vajadzībām – projektēšana

RPP

2017.

AI

2015.-2017.

3467

3015

3320
3304
1553
3079
3303
1990
3310
1528

“Tūristu celiņš”

Pilsētas videonovērošanas centra pilnveidošana un
attīstība
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Krustpils
ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai
Apgaismojuma ierīkošana
Krustpils ielā no
Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai
Ielu navigācijas sistēma Dārziņu apkaimē
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Maskavas
ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai
Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no Taisnās
ielas līdz pilsētas robežai
Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana
Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz
Jūrmalas gatvei
Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes prospektā
no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei

2015.gadā ir uzstādītas jaunas kameras 3 parkos –
Grīziņkalnā – 10 kameras, Ziedoņdārzā – 9 kameras,
Miera dārzā – 5 kameras, kā arī Valdeķu ielā 58, Rīgā,
sociālā mājā – 2 kameras.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2016.gadā RPP nav uzstādījusi jaunas videonovērošanas
kameras, bet nomainītas 11 analogās videonovērošanas
kameras.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.

Notiek sarunas, tehniskā projekta izstrādāšana.
Projekts šobrīd netiek realizēts, nav ieplānots arī konkrēts
laiks, kad to varētu uzsākt. Šobrīd aktuālāka ir paša
videonovērošanas centra pilnveidošana un attīstība, lai varētu
realizēt projektus, kas tiešā mērā saistīti ar videonovērošanas
centra darbību.

RPP

2016.

Projekts šobrīd netiek realizēts, nav ieplānots arī
konkrēts laiks, kad to varētu uzsākt. Šobrīd aktuālāka ir
paša videonovērošanas centra pilnveidošana un attīstība,
lai varētu realizēt projektus, kas tiešā mērā saistīti ar
videonovērošanas centra darbību.

RPP

2016.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Nomainīti divi vecie videonovērošanas serveri.

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2015.

2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2016.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

RPA “Rīgas
gaisma”

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RPA “Rīgas
gaisma”

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”
AI
RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”
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3305
2395
3301
3299
3302
3300
3313
3312
3314

Apgaismojuma izbūves projektēšana Jaunciema
gatvē
no
Jaunciema
10.šķērslīnijas
līdz
Juglas kanālam
Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē no
Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam
Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālā remonta
projektēšana
Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais remonts
Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana
Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz
Lielirbes ielai
Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa
Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana
Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes
ielai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē
no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana
Anniņmuižas bulvārī

3315

Apgaismojuma renovācija Anniņmuižas bulvārī

3401

Operatīvās vadības centra izveide

3433

Ielu apgaismojuma elektrisko tīklu rekonstrukcijas
3.kārta

3572

RPA “Rīgas
gaisma”

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

RPA “Rīgas
gaisma”

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RPA “Rīgas
gaisma”

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

RPA “Rīgas
gaisma”

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2016.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Rekonstruēti elektrotīkli Dārziņu ielā (posmā no Cidoniju
ielas līdz 1.līnijai), 1.līnijā (posmā no Dārziņu līdz Jāņogu
ielai), Jāņogu ielā (posmā no 1. līdz 14.līnijai) un
apstādījumu teritorija pie Jāņogu ielas.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”

RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”
RPP
AI

2015.-2016.

Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija
Dārziņos 4.kārta

AI

2016.

Tikai 2016.gadā.

Centralizētās videonovērošanas sistēmas izstrāde,
audio un videonovērošanas sistēmas ieviešana
klientu apkalpošanas centros

RNP

2016.

Ieviešana tika pārcelta uz 2016.gadu.

Pabeigts 2015.gadā.
Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija Dārziņos –
4.kārta, Dārziņu ielā (posmā no 55. līdz 61.līnijai), Jāņogu ielā
(posmā no 1.līnijas līdz Ragatu ielai), Sakņu ielā (posmā no
1.līnijas līdz Cidoniju ielai), 16.-20. (uz esošiem balstiem) līnijā
(posmā no Daugavmalas līdz Jāņogu ielai), Dārziņu parkā bērnu
spēļu laukumā. Papildu apgaismojums Rīgā.
Dārziņu apkaimes galvenās ielas ir apgaismotas, palikušas
sekundārās ielas.
Paveiktie darbi:
Saņemta atļauja personu datu apstrādei (videonovērošanai) no
Datu valsts inspekcijas (DVI). Pabeigts iepirkums, saņemta
tehnika. Uzsākta tehnikas uzstādīšana klientu apkalpošanas
centros un tehniskajās telpās. Darbi tiks pabeigti līdz
2017.gada vidum.
Sasniegtais rezultāts:
Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar
īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu,
t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību. Klientu apkalpošanas
kvalitātes uzlabošana.
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3230

3319

3402

Atjaunošanas darbi pašvaldības objektos, kurus
lieto RPP

RD ĪD

2014.

Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā
pilsētas teritorijā

RPP

2016.

Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana

GPS un videokameru sistēmas nomaiņa
operatīvajos transportlīdzekļos un peldlīdzekļos

RPP

RPP

2016.

2016.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2016.gadā iegādātas divas jaunas transporta vienības – vieglā
komerctransporta tipa (pikapa klases)
automašīna un
kvadricikls.

Pakāpeniski īstenojot pāreju uz viena modeļa/markas
ieroču ieviešanu policijas darbā un ar to saistīto uzkabes
elementu iegādi, tika iegādātas jaunas modifikācijas
ieroču makstis ar mērķi maksimāli nodrošināt drošu
ieroča nēsāšanu un tajā pašā laikā, panākot ātru ieroča
izvilkšanu no maksts, lai sagatavotu to tālākām
darbībām.
Policijas steku Tonfa nomaiņa uz kompaktākiem
teleskopiskiem stekiem, kas ir ērtāki nēsāšanai un tajā
pašā laikā funkcionālāki pielietošanas un izmantošanas
jomā.
Tiek plānots veikt transporta un peldlīdzekļos uzstādīto
GPS iekārtu savietojamību ar paredzamo radiosakaru
sistēmu Tetra, kam viena no pozīcijām ir radiosakaru
līdzekļos esošās GPS funkcijas aktivizēšana, izveidojot
Tetra GPS sistēmu.
Pašlaik saistībā ar noslēgtajiem līgumiem, tiek uzturētas
un remontētas esošās iekārtas.

Iegādāts ekipējums Instruktoru vienībai (aizsargvestes,
apakšdelmu un elkoņu aizsargu, delnas aizsargu, iegurņa
rajona un augšstilbu aizsargu, kāju sargu, prettrieciena ķiveru,
prettrieciena polikarbonāta vairogu, policijas aizsargcimdu,
zemķiveres pasega). Iegādātas vienota parauga pistoļu makstis
pistolēm GLOCK. Iegādātas uzkabes jostas un uzkabes elementi
(magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomainītu
nonēsātos un bojātos.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Atkarībā no piešķirtā
finansējuma, 2017.gadā plānots nomainīt pirmajām
50 transporta vienībām jauno GPS sistēmu. No 2017. līdz
2019.gadam plānots pilnībā pāriet uz jaunu GPS sistēmu un uz
to pārslēgt visus transporta līdzekļus, kā arī TETRA
radiostacijas.

3587

Laivas un dzinēja iegāde zivju resursu aizsardzībai

RPP

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

RPP piešķirtā LR ZM apakšprogrammas “Zivju fonds” projekta
“Laivas un dzinēja iegāde Zivju resursu aizsardzībai”
finansējuma un RD līdzfinansējuma ietvaros, Drošības uz ūdens
un civilās aizsardzības pārvaldes vajadzībām iegādāta aprīkota
kombinēta (plastikāta ar piepūšamajiem baloniem) laiva un
piekaramais laivu dzinējs, lai tiktu atvieglota pārvietošanās
Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās
ūdenstilpēs,
lai
atrastu
un
izņemtu
nelikumīgus
makšķerēšanas, zvejniecības rīkus, kā arī aizturētu
maluzvejniekus, tādējādi veicinot zivju resursu aizsardzības un
saglabāšanas pasākumus ilgtermiņā.

3588

Policijas sadarbība ar sabiedrību cīņā pret rasismu,
ksenofobiju un citām neiecietības formām
(PROXIMITY)

RPP

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

EK apstiprinājusi projektu. Tiek plānota projekta uzsākšana.

Darbība plānota 2016.gadā.

Plānota sistēmas izveide un ieviešana, kas ļautu sasaistīt LDC
Dzīvnieku reģistrā esošo informāciju par Rīgā reģistrētajiem
suņiem un to īpašniekiem ar RD norēķinu kontos iemaksātajām
nodevām par suņu turēšanu, lai noteiktu reģistrēto suņu
saimniekus, kas ir/nav veikuši nodevas samaksu, paredzot
iespēju automātiski sagatavot un nosūtīt vēstuli suņu
īpašniekiem, lai atgādinātu tiem par pienākumu veikt ikgadējo
suņu turēšanas nodevas nomaksu. Finansējuma trūkuma dēļ
2016.gadā sistēma netika izstrādāta un ieviesta.

2608

Nodevas par suņu turēšanu Rīgā administrēšanas
sistēmas izveide

RD MVD

2016.-2017.
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RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
3234

Inovatīvi finansēšanas avoti lokāliem ilgtspējīgas
enerģētikas risinājumiem

Dzīvojamā
fonda
atjaunošanas
(energoefektivitāte un ESKO)

projekti

RD FD

2014.

REA

RNP

2015.-2016.

RD FD šī pasākuma ietvaros departamenta līmenī
aktivitātes neveic.
Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas
tikšanās un informācijas apmaiņa ar SIA “RENESCO”
pārstāvjiem, tikšanās ar ERAB par iespējamo sadarbību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanā, piedalīšanās
REA rīkotajā konferencē (informācijas uzkrāšana).
Darbu veids

Remontdarbu
veikšana
pārvaldāmo
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā

māju

Bērnu rotaļlaukumu demontāžas un atjaunošanas
darbi
2127
3227
3227
3227
3227

3227

Rīgas
Ziemeļu
izpilddirekcijas
ēkas
Rūpniecības ielā 21 renovācija
Izdevumu atmaksa par dzīvojamās mājas
Ieriķu ielā 28, Rīgā, rekonstrukciju
Izdevumu atmaksa par dzīvojamās mājas
Aglonas ielā 35 k-1, Rīgā, rekonstrukciju
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
rekonstrukcija Prūšu ielā 25A, Rīgā (200 dzīvokļi)
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
rekonstrukcija Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā
(120 dzīvokļi)

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Ziepju ielā 11, Rīgā, rekonstrukcija

RNP

2015.-2016.

RNP

2015.-2016.

ZI

2017.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2015.-2016.
2015.-2016.

RD MVD

2017.-2020.

RD MVD

2017.-2020.

RD MVD

2017.-2020.

Asfaltēšana, ietves, ceļi
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve
Bērnu rotaļu laukumi
Ceļa zīmju uzstādīšana
Atkritumu urnu uzstādīšana dzīvojamo
māju teritorijā (nav piestiprinātas pie
mājām), vienības
Smilts uzglabāšanas konteineru
uzstādīšana

Darbi
(skaits)
11
4
4
9
109
12

2015.gadā RNP turpina nolietoto bērnu rotaļu laukumu
elementu demontāžu. Jauni rotaļu laukumi tiek uzstādīti
tikai pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav
pietiekama aktivitāte).
Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar
līdzekļu trūkumu.
Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ar SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks” finansējumu.
Projekta izmaiņās paredzēts izbūvēt 215 dzīvokļus.
Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, tiek
veikta iedzīvotāju izvietošana.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā
2020.gadā.
Iedzīvotāju pilnīga izvietošana, pamatojoties uz RD
13.09.2011. lēmumu Nr.3609, pabeigta 2014.gadā.
Veikta ēkas konservācija līdz tās pārbūves projekta
īstenošanai pēc 2 īpašumā esošo neapdzīvojamo telpu
atsavināšanas Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijas –
palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanai –
realizācijai. Atsavināšanu realizē RD ĪD. Pārbūves
projekta izstrādei 2017.gada budžetā pieprasīti finanšu
līdzekļi.

RD FD šī pasākuma ietvaros departamenta līmenī aktivitātes
neveic.
Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
Tika meklēts finansējums aktivitātes īstenošanai. Notika
tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par ESKO piedāvājuma
sagatavošanu.

Darbu veids
Asfaltēšana, ietves, ceļi
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve
Bērnu rotaļu laukumi
Ceļa zīmju uzstādīšana
Smilts uzglabāšanas konteineru
uzstādīšana

Darbi
(skaits)
19
1
0
14
72

Notiek nolietoto soliņu demontāža. 87 objektos uzstādīti jauni
soliņi.
Atkritumu tvertņu laukumu ierīkošanai nepieciešams projekts
un īpašnieku pilnvarojums projekta izstrādei.
2016.gadā RNP turpina nolietoto bērnu rotaļu laukumu
elementu demontāžu. Jauni rotaļu laukumi tiek uzstādīti tikai
pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav pietiekama
aktivitāte).
Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar
līdzekļu trūkumu.
Objekts nodots ekspluatācijā, pieņemts RD lēmums par
objekta atpirkšanu, tiek gatavots pirkuma līgums.
Objekts nodots ekspluatācijā, tiek gatavots akts ar RD par
objekta nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, turpinās
iedzīvotāju izvietošana.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā.

Iedzīvotāju pilnīga izvietošana, pamatojoties uz RD 13.09.2011.
lēmumu Nr.3609, pabeigta 2014.gadā. Veikta ēkas
konservācija līdz tās pārbūves projekta īstenošanai pēc
2 īpašumā esošo neapdzīvojamo telpu atsavināšanas Rīgas
pilsētas pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšana dzīvokļa
jautājumu risināšanai – realizācijai. Atsavināšanu veic RD ĪD.
Viena nedzīvojamā telpa Nr.1 atsavināta Rīgas pilsētas
pašvaldības vajadzībām, 2016.gadā par neapdzīvojamo telpu
RD ĪD turpina sarunas ar tās īpašnieku.
Pārbūves projekta izstrādei 2017.gada budžetā pieprasīti
finanšu līdzekļi.
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3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Valmieras ielā 24, Rīgā, rekonstrukcija

RD MVD

2017.-2019.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Ieriķu ielā 2A, Rīgā, rekonstrukcija

RD MVD

2017.-2020.

RD MVD

2017.-2019.

RD MVD

2017.-2020.

3227
3227

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Ieriķu ielā 2B, Rīgā, rekonstrukcija
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Viestura prospektā 73, Rīgā, pārbūve

Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu
plānojuma daļas rekonstrukcija

RD MVD,
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2017.-2019.

Pamatojoties uz RD 07.06.2016. lēmumu Nr.3865,
uzsākta iedzīvotāju izvietošana.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu 2017.gadā.

Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā
2020.gadā.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā
2020.gadā.
Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115,
atbrīvoti dzīvokļi pārbūvējamā daļā. Izstrādāts pārbūves
projekts, kura realizācijai pieprasīti finanšu līdzekļi 2016.
un 2017.gadā.

Darbu veids

RNP pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju
infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana

RNP

2015.-2016.

Aizsargapmaļu remonts
Augstspiediena stacijas
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes
pakalpojumu nodrošināšana
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes signalizācijas sistēmas
atjaunošana
Balkonu remonts
Elektroinstalācijas, apgaismojums,
drošības sistēmas
Fasādes un cokolu remonts
Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu
remonts
Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada
atjaunošana
Kanalizācija
Kāpņu telpu remonts
Liftu iekārtu drošas un ērtas
ekspluatācijas nodrošināšana
Pagrabu, bēniņu tīrīšana
Pastkastu uzstādīšana
Skursteņi, ventilācijas kanāli
Šuvju remontdarbi
Tekņu un noteku nomaiņa
Vispārceltnieciskie darbi

3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un
būvniecība Mežrozīšu ielas un Stūrmaņu ielas
teritorijā

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Darbi
(skaits)
42
2
184
23
8
363
76
62
1
79
54
85
(rem. darbi)
152
(av. darbi)
3
120
44
2
11
38

No 24 dzīvojamām telpām atbrīvotas 7, turpinās iedzīvotāju
izvietošana, pamatojoties uz RD 07.06.2016. lēmumu Nr.3865.
Uzsākts sagatavošanās darbs, lai 2017.gadā RD sēdē
izskatīšanai virzītu jautājumu par iedzīvotāju izvietošanu no
dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ieriķu ielā 2A, Rīgā.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā.
Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, atbrīvoti
dzīvokļi pārbūvējamā daļā. Izstrādāts pārbūves projekts, kura
realizācijai pieprasīti finanšu līdzekļi 2016. (nav piešķirti) un
2017.gadā.
2016.gadā sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta –
netika piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.
Darbi
(skaits)
74
5

Darbu veids
Aizsargapmaļu remonts
Augstspiediena stacijas
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes
pakalpojumu nodrošināšana
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana
Balkonu remonts
Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības
sistēmas
Fasādes un cokolu remonts
Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts
Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada
atjaunošana
Kanalizācija
Kāpņu telpu remonts
Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas
nodrošināšana
Pagrabu, bēniņu tīrīšana
Pastkastu uzstādīšana
Skursteņi, ventilācijas kanāli
Šuvju remontdarbi
Tekņu un noteku nomaiņa
Vispārceltnieciskie darbi

218
27
16
398
86
84
2
126
102
334
2
134
116
10
3
19

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, projekts tiek īstenots ar
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” finansējumu.
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2015.gadā finanšu trūkuma dēļ tualešu pārbūves darbi
nenotika. 2016.gadā tika renovēta sabiedriskā tualete
Grīziņkalna parkā Pērnavas ielā 31, kā arī RTU pagalmā
esošajai sabiedriskajai tualetei renovētas 4 kabīnes.
2015.gadā finanšu trūkuma dēļ tualešu būvniecība,
projektēšana netika veikta. 2016.gadā tika veikts
projekta pārskaņojums sabiedriskās tualetes būvniecībai
Mežaparkā, Janševska prospektā. Būvniecību plānots
realizēt 2017.gadā.
2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana,
sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī projekta metu
konkursa nolikuma izstrāde.
Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija
plānota ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
2015.gada beigās uzsākta Pils laukuma pārbūves
būvprojekta izstrāde. Darbs pie pārbūves būvdarbu
līdzfinansējuma piesaistes.

3232

Publisko tualešu pārbūve

RD MVD

2015.-2018.

3232

Publisko tualešu būvniecība, t.sk. projektēšana

RD MVD

2015.-2018.

3334

Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija
(būvprojekta izstrāde)

RD PAD

2016.-2020.

3334

Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija
(būvdarbi)

RD PAD

2017.-2020.

2785

Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde

RD PAD

2015.

3654

Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības un
kultūras tūrisma pakalpojumu attīstīšana UNESCO
Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta
“Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā

RD PAD

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

Aldara parka rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde

RD PAD

2015.

2015.gadā veikta parka teritorijas topogrāfiskā
uzmērīšana, sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī
projekta metu konkursa nolikuma izstrāde. Konkurss tiks
izsludināts 2016.gada vai II ceturksnī.

Aldara parka rekonstrukcija

RD PAD

2017.

Darbība plānota 2017.gadā.

AI

2016.

Nebija paredzēts.

3615

Metu konkursa
revitalizācijai

izstrāde

Maskavas

3616

Metu konkurss par 1991.gada barikāžu laukuma
labiekārtojumu un laukuma publiskajā ārtelpā
izvietotu vides objektu, veltītu barikāžu laikam

AI

2016.

Nebija paredzēts.

3641

Metu konkurss – Daugavas
priekšlaukuma rekonstrukcija

AI

2016.

Nebija paredzēts.

AI

2016.

Nebija paredzēts.

2017.

2015.gada noslēgumā izstrādāts Rīgas Ziemeļu
transporta koridora 1.posma tehniskais projekts
(būvprojekts). Noris darbs pie ES līdzfinansējuma
piesaistes Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma
būvniecības uzsākšanai.

sporta

dārza

nama

3574
Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība

3089

Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T
tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma
1.kārta (starta projekts)

RD PAD

2016.gada maijā tika izbūvētas dušu kabīnes Pērnavas ielā 31
sabiedriskās tualetes telpās.
2016.gada decembrī tika renovētas 4 tualešu kabīnes RTU
pagalma sabiedriskai tualetei.
2016.gadā jaunu sabiedrisko tualešu būvniecība nenotika. Tika
veikti projektēšanas darbi sabiedriskās tualetes būvniecībai
Mežaparkā, Janševska prospektā. 04.05.2016. tika atvērta
jauna sabiedriskā tualete pie LNMM, kas tika izbūvēta muzeja
rekonstrukcijas ietvaros.
Veikts metu konkurss projektā pārbūvējamajai teritorijai un
iesniegti 3 pretendentu piedāvājumi teritorijas pārbūvei.
Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija plānota ES
fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un saskaņošana
institūcijās.
Sagatavota un LR KM SAM 5.5.1. ietvaros projektu ideju
priekšatlasē iesniegta projekta ideja, kas atbilda vērtēšanas
kritērijiem. Projekta īstenošanai finansējums netika piešķirts,
jo specifiskā atbalsta pirmās atlases kārtas ietvaros nebija
pietiekams finansējums projekta idejas īstenošanai.
2016.gada II un III ceturksnī norisinājās metu konkurss, kura
ietvaros iesniegti divi metu piedāvājumi par parka tālāko
attīstību. Žūrijas vērtējumā augstāko vietu ieguvusi
personālsabiedrība “Re-Arta”, ar kuru 2016.gada II un III
ceturksnī notikusi sarunu procedūra par projektēšanas līguma
slēgšanu. Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt 9 mēnešu laikā
(indikatīvi līdz 2017.gada IV ceturksnim).
Darbība plānota 2017.gadā.
Metu konkursa nolikuma izstrāde, konkursa sagatavošanas
darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.).
Konkurss 2017.gadā turpinās.
Metu konkursa nolikuma izstrāde, konkursa sagatavošanas
darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.).
Konkurss 2017.gadā turpinās, tas tiks izsludināts starptautiskā
mērogā.
Notiek dokumentu sagatavošana un papildu saskaņošana RD
Pieminekļu padomē. Finansiālu apsvērumu dēļ tiks uzsākts
2017.gadā.
Finansiālu apsvērumu dēļ tiks uzsākts 2017.gadā.
Pamatojoties uz nepieciešamo finansējuma apmēru projekta
realizācijai, Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma izbūves
projekts ir iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas
projektu sarakstā.
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Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu iela–Vietalvas
iela) izbūve
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte
2101
ar pievedceļiem izbūve (1.kārta)
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte
2424
ar pievedceļiem izbūve (2.kārta): Tvaika ielas
pārbūve
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves
1.kārta: Salu tilts pār Daugavu; Salu tilts pār Mazo
2664
Daugavu; Zaķusalas uzbēruma posms; tilts pār
Bieķengrāvi lejtecē
Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves
2.kārta:
1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu;
2664
2) satiksmes pārvads Lucavsalā;
3) tilts pār Bieķengrāvi (augštecē);
4) estakāde pār Bieķengrāvi.
Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas
inženierbūves un inženierkomunikācijas) 1.kārta –
Vagonu ielas sakārtošana (Vagonu ielas atvēršana)
Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas
inženierbūves un inženierkomunikācijas) 2.kārta –
ārējo
inženierkomunikāciju
sakārtošana,
lietusūdens kanalizācijas kolektora un tā
pieslēguma izbūve
Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas
inženierbūves un inženierkomunikācijas) 3.kārta –
ārējo
inženierkomunikāciju
sakārtošana,
krustojumu pārbūve un satiksmes organizācijas
pārkārtošana Daugavas stadiona pievedceļos
3525
Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve
3526
Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve
2025
Brasas tilta atjaunošana un pārbūve
3322
Satiksmes pārvada starp Imantu un Zolitūdi izbūve
2669

2428
3364
3348
829
3049
2900

Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas pārbūve
Flotes ielas pārbūve (ar lietusūdens kanalizācijas
kolektora izbūvi) no Parādes ielas līdz ielas ziemeļu
galam
Durbes ielas no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai
izbūve
Jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu,
Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes
centru un Juglas ezeru
Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija
Krimuldas ielas pārbūve

RD SD

2016.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika būvprojekta izstrāde.

RD SD

2014.-2019.

Pabeigti darbi Salu tiltā pār Daugavu un Mazo Daugavu.

Uzsākti būvdarbi tilta pār Bieķengrāvi lejtecē.

RD SD

2015.-2020.

–

Būvprojekts iesniegts ekspertīzes veikšanai.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Uzsākta būvprojekta izstrāde.

RD SD

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD SD

2017.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD SD
RD SD
RD SD
RD SD

2016.-2021.
2016.-2021.
2015.-2020.
2015.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.
Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.
Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.
Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

RD SD

2015.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
Iepirkuma dokumentācijas izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde ieilgusi inženierkomunikāciju jautājumu
risināšanas dēļ.

RD SD

2015.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Būvprojekta izstrāde.

RD SD

2015.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Būvprojekta izstrāde uz laiku apturēta koku ciršanas jautājumā.

RD SD

2015.-2018.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

RD SD
RD SD

2016.-2019.
2015.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.
Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Būvprojekta izstrāde.
Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
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2891
2614
3162
3161
2977;
2978
2888
840
3619
3197
3042
3527
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3628
3629
3630
3631
3196

3627

Turaidas ielas pārbūve
Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens kanalizācijas
kolektora izbūvi
Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas līdz
ielas galam pie ēkas Nr.34
Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai
rekonstrukcija

RD SD

2015.-2017.

RD SD

2015.-2018.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

RD SD

2015.-2018.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

RD SD

2015.-2016.

Notika būvprojekta izstrāde.

Izstrādāts būvprojekts.

Dzelmes ielas un Vētras ielas pārbūve

RD SD

2015.-2018.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Brekšu ielu pārbūve
Lucavsalas ielas un Laivu ielas posmu pārbūve
Jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas turpinājuma
līdz piemineklim pārbūve Lucavsalā
Papildu satiksmes joslas ierīkošana Lubānas ielas
labajā pusē posmā no Ilūkstes ielas līdz Andreja
Saharova ielai
Krišjāņa Valdemāra ielas pārbūve (no Zirņu ielas
līdz Upes ielai, ieskaitot abus krustojumus)
Varoņu ielas un Aizsaules ielas un krustojuma
pārbūve
Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma
pārbūve
Jūrmalas gatves trīs joslu pieslēgums Kurzemes
prospektam pie Zolitūdes ielas, Rīgā
Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma
pārbūve
Vienības gatves un Tīraines ielas krustojuma
pārbūve
Juglas ielas pārbūve
Juglas ielas–Biķernieku ielas satiksmes rotācijas
apļa pārbūve
Lubānas ielas satiksmes rotācijas apļa pārbūve
Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no Bāriņu
ielas līdz Daugavgrīvas ielai
Auduma ielas izbūve no Lizuma ielas līdz
Baltezera ielai
Mangaļsalas ielas izbūve no Stāvvadu ielas līdz
Traleru ielai
Boļeslava Sloskāna ielas pārbūve
Lifta ierīkošana Vanšu tiltam Daugavas labajā
krastā

RD SD
RD SD

2015.-2018.
2015.-2017.

Notika būvprojekta izstrāde.
Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Būvprojekta izstrāde.

RD SD

2015.-2017.

–

Darbi pabeigti, projekts realizēts.

RD SD

2015.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Būvprojekts tika pārtraukts, jo ielas trasē aug dižkoks.

RD SD

2016.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2015.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Veikta izpēte par krustojuma attīstību.

RD SD

2017.-2022.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Darbība nenotika.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Darbība nenotika.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Darbība nenotika.

RD SD

2016.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

RD SD

2017.-2019.

Darbība plānota 2017.gadā.

Darbība nenotika.

RD SD

2017.-2021.

Darbība plānota 2017.gadā.

Darbība nenotika.

RD SD

2017.-2021.

Darbība plānota 2017.gadā.

Darbība nenotika.

RD SD

2015.-2017.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Darbi pabeigti, 2017.gada sākumā tiks nodots ekspluatācijā.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Noslēgti līgumi par auto novietņu izbūvi:
1) Hipokrāta ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no
Biķernieku līdz Gaiļezera ielai);
2) Lielvārdes ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no
Dzelzavas līdz Gunāra Astras ielai);
3) Malienas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no

Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves izbūve
ielu sarkanajās līnijās

RD SD

2016.-2021.

Darbi pabeigti, projekts realizēts.
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Veldres līdz Juglas ielai).
Darbus plānots veikt 2017.gadā.
3396
3323

1741

3297
2894
3604
3605

2796

3048
1688

3632
3043

3306

Sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas gatvē
rekonstrukcija
Gājēju tuneļa no krastmalas uz Vecrīgu un no
Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija
Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs-ĶengaragsRumbula-Dārziņi”
izbūve:
1.posms: Vanšu tilts-Spīķeru promenāde
2.posms: Grāpju pussala-Ķengaraga promenāde

RD SD

2015.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notika būvprojekta izstrāde.

RD SD

2015.-2017.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Tiek veikta iepirkuma procedūra. Plānots veikt būvdarbus
2017.gadā.

RD SD

2017.-2019.

Notika būvprojekta izstrāde.

Izstrādāts būvprojekts.

RD SD

2017.-2019.

Notika būvprojekta izstrāde.

3.posms: Mazjumpravas muiža-Dārziņi

RD SD

2016.-2019.

Notika būvprojekta izstrāde.

Veloceļa “Imanta-Daugavgrīva” izbūve
Veloceļa “Centrs-Ziepniekkalns” izbūve
Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā
Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu
labiekārtošana Dzirnavu ielā no Tērbatas ielas līdz
Skolas ielai

RD SD
RD SD
RD SD

2015.-2018.
2015.-2018.
2015.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.
Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.
Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Izstrādāts būvprojekts.
Izstrādāts būvprojekts. Nodots
organizēšanai.
Notiek būvprojekta izstrāde.
Notiek būvprojekta izstrāde.
Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2019.

Veikts kolektora remonts Kārļa Ulmaņa gatvē (posmā no
Paltmales līdz Liepājas ielai).

Uzsākti maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas kolektora bojāto
posmu remontdarbi Kārļa Ulmaņa gatvē (posmā no Lielirbes
līdz Liepājas ielai – posmi no LK13 līdz LK19, LK23 līdz LK24 un
LK32 līdz LK33). Darbi tiks pabeigti 2017.gada pavasarī.

RD SD

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

RD SD

2016.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

Noslēgts līgums ar SIA “Aqua-Brambis” par būvprojekta “Lietus
ūdens kanalizācijas pašteces kolektora izbūve no Stirnu ielas
līdz Šmerļupītei, Rīgā” minimālā sastāva izstrādi.

RD SD

2017.-2020.

Darbība plānota 2017.gadā.

Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

RD SD

2015.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2015.

Lietusūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana
Kārļa Ulmaņa gatvē
Lietus kanalizācijas kolektora Viestura prospektā
būvniecība no Meža prospekta
Stirnu ielas lietusūdens kanalizācijas sūkņu stacijas
likvidācija un pašteces tuneļkolektora Dn1500 mm,
L=2380 m izbūve
Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve
Veldres ielā, posmā no ēkas Veldres iela 7 līdz
Malienas ielai
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un
pie Akāciju ielas pārbūve
Elektrotransporta kustības nodrošināšana Skanstes
ielā – jaunas tramvaja līnijas izbūve un jaunu
zemās grīdas tramvaju iegāde

Tiek veiktas nepieciešamās izpētes un dokumentācijas
izstrāde projekta iesnieguma sagatavošanai.

AI

būvniecības

darbu

Noslēgts līgums ar SIA “AQUA-Brambis” par tehniskā projekta
izstrādi.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.2811 un pamatojoties uz CFLA2
uzaicinājumu3, iesniegts KF lielā projekta “Rīgas sabiedriskā
transporta infrastruktūras attīstība” iesniegums, veiktas
nepieciešamās izpētes un priekšdarbi projekta realizācijas
uzsākšanai.

1

MK 2016.gada 3.maija noteikumi Nr.281 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi”
2
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
3
CFLA 24.08.2016. vēstule Nr.39-2-60/4765 “Uzaicinājums iesniegt Kohēzijas fonda 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” lielā projekta iesniegumu”
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Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta
2.posma
realizācija
(4.tramvaja
maršruta
pielāgošana ZGT parametriem un ZGT iegāde,
apakšstaciju un kabeļu saimniecības rekonstrukcija
6. un 11.tramvaja maršrutos, ražošanas ēku
rekonstrukcija Brīvības ielā 191)

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2015.

Elektrotransporta infrastruktūras uzturēšanas darbu
ietvaros notiek atsevišķu tramvaja ceļa posmu
pielāgošana zemās grīdas tramvaja prasībām, t.sk. ZGT
projekta 2.posmā iekļautiem objektiem.

Turpinās darbs pie ZGT 2.posma realizācijas, kura ietvaros
paredzēts pielāgot tramvaja infrastruktūru ZGT ekspluatācijai
4.tramvaja maršrutā, kā arī veikt darbus 6. un 11.tramvaju
maršrutu infrastruktūrā, kas tika pārcelti no 1.posma.
2016.gadā jauni autobusi netika piegādāti, jo notika darbs pie
tehnoloģisko
risinājumu
izstrādes,
lai
savietotu
transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar sabiedriskā
transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un
informēšanas sistēmu (STIKPADIS). Piegāde plānota kopā ar
2017. gada piegādi.
2016.gadā jauni trolejbusi netika piegādāti, jo notika darbs pie
tehnoloģisko
risinājumu
izstrādes,
lai
savietotu
transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar STIKPADIS. Piegāde
plānota kopā ar 2017.gada piegādi.

3327

Autobusu iegāde (35 autobusi gadā)

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2013.

Piegādāti 35 autobusi.

3326

Trolejbusu iegāde (25 trolejbusi gadā)

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2013.

Piegādāti 25 trolejbusi.

3328

Tramvaju iegāde

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2017.

Ieceres stadijā.

Ieceres stadijā.

3480

Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs-Dārziņi”
turpinājuma izbūve 630 m garumā

AI

2016.

Projekta pamatā realizēts, uzbūvēts gājēju un veloceļa
turpinājums Daugavas promenādē posmā Ķengarags –
Rumbula.

Projekts realizēts pilnā apmērā (2015.gada atlikuma summa
tika realizēta veloceļa apkārtnes labiekārtojuma pabeigšanai).

3571

Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs-Dārziņi”
turpinājuma izbūve 500 m garumā publiskā
teritorijā

AI

2016.

Nebija paredzēts.

2014.

Noslēgts Granta līgums ar FCHJU par "NewBusFuel"
projekta realizāciju, kura ietvaros tiks veikti izpētes darbi
par ūdeņraža ražošanas un uzpildes infrastruktūras
izveidi.
Noslēgts Granta līgums ar INEA par “H2Nodes” projekta
realizāciju par ūdeņraža ražošanas un uzpildes
infrastruktūras projektēšanu un būvniecību, kā arī ar
ūdeņraža kurināmā elementa darbināmu trolejbusu
iegādi.

Ar
ūdeņraža
elementu
darbināmu
transportlīdzekļu iegāde, ūdeņraža ražošanas,
uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūve

RP SIA “Rīgas
satiksme”

Projekts realizēts, izbūvēts gājēju un veloceļa turpinājums
Daugavas promenādē posmā Rumbula virzienā uz Dārziņiem ar
labiekārtojumu (soli, apgaismojums, atkritumu urnas,
veloturētāji).
Turpinās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta
transporta darba programmas (CEF Transport) ietvaros
īstenojamā projekta, kas paredz ar ūdeņraža elementu
darbināmu transportlīdzekļu iegādi, ūdeņraža ražošanas,
uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūvi realizācija.
Noslēgts līgums par ūdeņraža uzpildes stacijas būvprojekta
izstrādi un realizāciju Vienības gatvē 6, Rīgā.
Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts iepirkuma līgums par
10 ar ūdeņraža kurināmo elementu aprīkotu trolejbusu iegādi.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana

2719

Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem projektēšana un izbūve

RD MVD

2015.-2020.

2015.gadā uzsākta 3 dzīvojamo māju (Brīvības gatvē 443,
445, 451) pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai
projekta izstrāde un realizācija no Infrastruktūras fonda
līdzekļiem. Plānots pabeigt 2017.gadā.
No Investīciju fonda ik gadu tiek lūgti līdzekļi
38 dzīvojamo
māju
pieslēgšanai
centralizētajam
kanalizācijas tīklam Vecmīlgrāvja mikrorajonā.

2549

Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes
sistēmu rekonstrukcija ar ūdens spiediena
paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu (saistībā ar
centrālo siltuma punktu likvidēšanas programmu)

RD MVD

2015.-2019.

Katru gadu tiek lūgts finansējums no Investīciju fonda
87 dzīvojamo
māju
ūdensapgādes
sistēmu
rekonstrukcijai ar ūdens spiediena paaugstināšanas
iekārtu uzstādīšanu.

2016.gadā izstrādāts 3 dzīvojamo māju (Brīvības gatvē 443,
445, 451) pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai projekts,
veikts iepirkums būvdarbiem, kas pārtraukts laika apstākļu dēļ
un to plānots no jauna izsludināt 2017.gadā. Realizāciju no
Infrastruktūras fonda līdzekļiem plānots pabeigt 2017.gadā.
No Investīciju fonda ik gadu tiek lūgti līdzekļi 38 dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam
Vecmīlgrāvja mikrorajonā.
Katru gadu tiek lūgts finansējums no Investīciju fonda
87 dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijai ar
ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu. Līdz šim
finansējums nav piešķirts.
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RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai
3487
attīstībai
Viedas pilsētas infrastruktūras noturība pret
3488
izmaiņām
Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu
veikšana pašvaldības ēkās – norobežojošo
konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija,
rekuperācijas sistēmu uzstādīšana u.c.
Ēkas un teritorijas atjaunošanas darbi Aviācijas
ielā 15, Burtnieku ielā 37 – pašvaldības un valsts
funkciju nodrošināšanai
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
273.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā
Zebiekstes ielā 1, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā
Jelgavas ielā 86A , Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
266.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Pļavnieku ielā 4, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
259.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
270.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Salnas ielā 18, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
106.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Ūnijas ielā 83, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
234.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Kurzemes prospektā 86C, Rīgā

REA

2015.

Darbība notiek pastāvīgi.

Organizēti 9 semināri, izstrādāti informatīvie materiāli.

REA

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

Izstrādāts risku novērtēšanas modelis, organizēti 2 pasākumi.

RD ĪD

2014.

–

Projekta virzība turpmākajos gados iespējama atbilstoši Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

RD ĪD

2014.

–

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Turpinās atjaunošanas darbi.
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Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
104.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Slokas ielā 207, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” ēkā
Tālavas gatvē 7, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Dardedze” ēkā
Slokas ielā 209, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
46.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Vecumnieku ielā 5A, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
215.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Usmas ielā 10, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garā ielā 24,
Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Kadiķītis” ēkā
Garā ielā 31, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
154.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Andromedas gatvē 3, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” ēkā
Iļģuciema ielā 4, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
220.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Aglonas ielā 4A, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
14.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Vircavas ielā 2, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19,
Rīgā

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

237

Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa
Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” ēkā
Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Laismiņa” ēkā
Slokas ielā 211, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Imanta” ēkā
Vecumnieku ielā 7, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
261.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Jaunrozes ielā 12, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
243.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Saktas ielā 3A, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” ēkā
Slokas ielā 126A, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” ēkā
Slokas ielā 126, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
224.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Prūšu ielā 82, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
197.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Birzes ielā 44, Rīgā
Kompleksi
energoefektivitātes
pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
94.pirmsskolas
izglītības
iestādes
ēkā
Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD, RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
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RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
Teritorijas (provizoriski Skanstes teritorija,
Torņakalna
“Ziemeļu
teritorija”,
Zaķusala)
revitalizācija, izveidojot sabiedrisku objektu ar
koncertzāles un konferenču centra funkciju (Rīgas
degradētā teritorija tiks izvēlēta konkursa kārtībā)

Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija

Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa izbūve
Lubānas ielā
Latvijas Valsts arhīva ēkas pārbūve un teritorijas
labiekārtojums Skandu ielā
Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai
piegulošās teritorijas revitalizācija

3530

Balvu ielas stūra teritorijas labiekārtošana

2591

Hapaka
grāvja
aizsargnostiprinājumi

(Kleistos)

krasta

LR KM

2017.

Darbība plānota 2017.gadā.

Darbība plānota 2017.gadā.

LR KM

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

25.10.2016. noslēdzoties sarunām, VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” (VNĪ) nespēja vienoties ar “RBSSKALS Būvvadību” par
būvdarbu turpināšanu, līdz ar no 27.10.2016. līgums vairs nav
spēkā esošs. Jaunu pārbūves darbu veicēju VNĪ noskaidroja
2016.gada novembrī sāktajā sarunu procedūrā bez konkursa
izsludināšanas. “Abora” bija vienīgais, kas iesniedza
piedāvājumu.
Informācijas avots: http://www.la.lv/vni-tabakas-fabrikaspielagosana-jrt-vajadzibam-par-95-pabeigta/

LR KM

2017.

Darbība plānota 2017.gadā.

Darbība plānota 2017.gadā.

LR KM

2016.

Darbība plānota 2016.gadā.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

LR KM

2017.

Darbība plānota 2017.gadā.

Darbība plānota 2017.gadā.

AI

2015.-2017.

Tehniskā projekta izstrāde, būvniecības sagatavošanas
darbi.

Teritorija Balvu ielas stūrī ir izbūvēta un labiekārtota – aprīkota
ar modernām bērnu rotaļu laukuma ierīcēm un sporta
aktivitātēm piemērotām iekārtām dažāda vecuma grupām.
Teritorija plānota, izmantojot Rīgas sadraudzības pilsētas
Erevānas kontūras. Ietvju segumam izmantoti zili, sarkani un
oranži bruģakmeņi, kas asociējas ar Armēnijas karoga krāsām.
Rotaļlaukuma segums izveidots saules formā, izmantojot
armēņu tautas kultūras elementus, kā rezultātā teritorija
ieguvusi Erevānas dārza nosaukumu.

RD MVD

2014.-2017.

Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.

Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā

RD PAD

2016.

2015.gadā sagatavotas projektu idejas projektu
priekšatlasei finansējuma saņemšanai no SAM
5.5.1.“Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu
un krasta erozija riskus” un iesniegtas LR VARAM.

Integrēta plānošana un sadarbības modelis
degradēto
teritoriju
revitalizācijai
(Baltic Urban Lab)

RD PAD

2015.

Uzsākta projekta realizācija

Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)

RD PAD

2015.

01.12.2015. uzsākta projekta īstenošana.

LR VARAM atbalstīja pretplūdu pasākumu realizāciju
Bolderājas apkaimē.
Sagatavota dokumentācija iepirkumam par priekšizpētes un
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku
novēršanas pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes
ietekas Daugavā.
Dalība projekta partneru sanāksmēs, darbs pie sabiedrības
iesaistes. Sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta
pilotteritorijas
esošās
situācijas
izpētei
un
iedzīvotāju/uzņēmēju aptaujai.
2016.gadā norisinājās 1. un 2.starptautiskā partneru
konference Helsinkos un Turku (Somija), kā arī notikusi iegūto
zināšanu pārnese Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu
pārstāvjiem konsultatīvās darba grupas ietvaros;
• izvirzītas pilotteritorijas inovatīvu lietusūdens pārvaldības
risinājumu izstrādei un Zaļo platību faktora (Green Area
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Factor) aprobēšanai;
• starptautiska studentu konkursa un starptautiskas studentu
vasaras skolas ietvaros partnerpilsētu izvirzītajām
pilotteritorijām tika izstrādāti inovatīvi lietusūdens
pārvaldības risinājumu piedāvājumi;
• izvirzītajai pilotteritorijai veikta topogrāfiskā uzmērīšana un
hidrogrāfiskie aprēķini;
• uzsākta pētījuma “Lietusūdens pārvaldības procesu un
resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un
priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai”
izstrāde.
Jaunciema, Bolderājas
digitalizācija
RV15 Laba vides kvalitāte
2862

un

2743

Rīgas
zooloģiskā
dārza
Āfrikas savannas būvniecība

3573

Dārziņu parka labiekārtojums

3085

Piekrastes
(CoHaBit)

597

Vecāķu pludmales labiekārtošana

3233
3149

biotopu

Pļavnieku

aizsardzība

attīstība

DP

kapu

–

“Piejūra”

Daugavas krastmalas labiekārtojums ar tehnisko
būvju rekonstrukciju Dārziņu apkaimes teritorijā
Strūgas – Maskavas forštates teritorijas
labiekārtojums visām paaudzēm
Kritušo lapu un zaļo atkritumu kompostēšanas
laukumu izveidošana

RD MVD

2016.-2018.

Darbi plānoti saskaņā ar Kapsētu attīstības koncepciju.

RD PAD

2017.

Izstrādāts būvprojekts ekspozīcijas Āfrikas savanna
(zebru un surikātu mītnes, pērtiķu mītnes un putnu
mītnes) būvniecībai, tika apzinātas būvniecības
finansējuma piesaistes iespējas.

AI

2016.

2015.gadā netika īstenots.

RD PAD

2016.

2015.gadā atkārtoti iesniegts projekta pieteikums LIFE+
programmas projektu konkursā.

ZI

2015.-2016.

Uzstādīti jauni elementi bērnu rotaļlaukumos.

AI

2016.-2017.

2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

AI

2014.-2017.

2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2016.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

SIA "Rīgas meži"

2015.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
Izbūvēta gājēju celiņa pamatne un daļa no apgaismojuma.
Veikta koku apzāģēšana un krasta nostiprinājuma izpēte un
novērtējums.

3298

Juglas kanāla malas rietumu puses rekonstrukcija
posmā no Vidzemes alejas līdz Brīvības gatvei 417

ZI

2015.-2016.

Atjaunoti apstādījumi un gājēju celiņa bruģa segums.
Veikti asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi. Izbūvēts
gumijas segums bērnu rotaļu laukumā. Renovētas kāpnes
Vidzemes alejā pie Juglas kanāla.

3484

Anniņmuižas parka
labiekārtošana

PI

2015.-2017.

Gājēju celiņu labiekārtošana.

3598

Lucavsalas dienvidu daļas labiekārtošana

PI

2016.-2017.

Nav.

Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija

RD MVD

2016.-2018.

Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana

RD MVD

2014.-2017.

1874

(meža)

gājēju

celiņu

Strūklakas “Sumpurnis, bārenīte un mātes meita”
restaurācijai 2016.gada budžetā tika prasīts finansējums,
kurš netika piešķirts.
Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.

Izstrādāta “Ekspozīcija
detalizācija.

“Āfrikas

savanna””

būvprojekta

Īstenots, izveidots, labiekārtots, apgaismots, Kudojara vārdā
nosaukts Dārziņu apkaimes parks ar sporta aktivitātēm, bērnu
rotaļu laukumu, iztīrītu dīķi, aprīkots ar atpūtas soliem.
Ar projekta vadošo partneri noslēgts sadarbības līgums.
Sagatavoti priekšlikumi DP “Piejūra” dabas aizsardzības plāna
aktualizācijai.
Ar kārkliem nostiprinātas kāpas, atjaunotas koka laipas,
izbūvēta kāpu atbalsta siena.

Projekta dokumentācijas izstrāde.
Gājēju celiņu labiekārtošana.
1) projekta dokumentācijas izstrāde;
2) teritorijas attīrīšana-rekultivācija;
3) asfalta seguma gājēju celiņa atjaunošana;
4) labiekārtojuma elementu uzstādīšana.
Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.
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Beberbeķu ielas, Krotes ielas novadgrāvja
RD MVD
atjaunošana
2237
Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas atjaunošana
RD MVD
2096
Šķērsielas grāvju atjaunošana
RD MVD
Pleskodāles un Šampētera apvidus galveno grāvju
879
RD MVD
atjaunošana
2089
Bišumuižas upītes rekonstrukcija
RD MVD
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
1453

3439

3479

Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta
Ķengaraga apkaimē “Zaļais teātris”

ielā

22,

Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna
apkaimē
Skanstes
teritorijas
revitalizācijas
1.kārtas
būvprojekta izstrāde
Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta

Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas
revitalizācijas 1.kārta
Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Torņakalnā
revitalizācija
Granīta ielas industriālās teritorijas attīstības
1.kārta
RV17 Augoša daudzprofilu osta
Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā
rekonstrukcijas II kārta
Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu

2016.-2017.

Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.

2014.-2017.
2016.2017.

Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.

2014.-2017.

Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.

2014.-2017.

Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.

AI

2015.-2017.

2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

RD PAD

2016.

RD PAD

2017.-2018.

Projektēšanas uzdevuma izstrāde.

RD PAD

2018.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD PAD

2018.-2019.

2017.gadā plānots uzsākt tehniskās dokumentācijas
izstrādes darbus.

Finansiālu apsvērumu dēļ 2016.gadā netika īstenots.
2017.gadā tiks pārskaņots tehniskais projekts un izbūvēti
pievadceļi.
Izstrādāts TEP, izvērtētas projekta realizācijas alternatīvas,
sagatavots darba uzdevums būvprojekta izstrādei.
Projektēšanas uzdevuma izstrāde, iepirkuma konkursa
izsludināšana.
2017.gadā plānots uzsākt tehniskās dokumentācijas izstrādes
darbus.
2017.gadā plānots uzsākt tehniskās dokumentācijas izstrādes
darbus.

RD PAD

2016.-2018.

Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.

RD PAD

2016.-2019.

Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.

RBP

2014.

Darbības nav veiktas.

Darbības nav veiktas.

RBP

2020.

Darbību plānots uzsākt 2020.gadā.

Projekta sagatavošana. Veikta industriālo risku izvērtēšana.
Sagatavots projektēšanas iepirkums.

2014.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Atjaunošanas darbi pašvaldības objektos, kurus
RD ĪD
lieto Iekšlietu ministrijas struktūrvienības

Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens
skaitītāju rādījumu iesniegšanai

“Billing system” izstrāde

RNP

RNP

Uzsākts darbs pie TEP izstrādes.

2015.-2016.

Darbs pie atbilstošāko risinājumu izstrādes.

2015.-2016.

Paveiktie darbi:
Rēķinu formāts piemērots drukāšanai ar personas datu
aizsardzību (t.s. page mail). Veikti sagatavošanas darbi erēķinu ieviešanai un maksājumu atpazīšanai. Ieplānoti
darbi (t.s. bank link (automātiska rēķinu apmaksa caur
internetbanku)) ieviešanai.
Sasniegtais rezultāts:
2016.gadā būs iespējams uzsākt drukāt rēķinus ar
personas datu aizsardzību.

Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts:
RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju
rādījumus īsziņas veidā.
RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju
rādījumus mobilajā aplikācijā bezmaksas pašapkalpošanās
vortālā www.e-parvaldnieks.lv.
Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts:
50 tūkst. Swedbank klientiem tiek nodrošināta iespēja
automātiski norēķināties ar e-rēķina palīdzību.
RD tiek nodrošināta iespēja norēķināties ar e-rēķina palīdzību
(1 tūkst. rēķini mēnesī).
2016.gadā veiksmīgi tika ieviesta maksājumu atpazīšanas
sistēma,
kā
arī
Swedbank,
DNB
un
Nordea
BankLink izmantošanas iespējas e-pārvaldniekā.
RNP norēķinu sistēmas uzlabošanas projekts turpināsies
2017.gadā, Horizon norēķinu sistēmas ieviešanas ietvaros.
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Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde

RNP

2015.-2016.

Preventīvie pasākumi un darbu plānošana.

Klientu elektroniskās uzziņu sistēmas izstrāde

RNP

2015.-2016.

Informācijas apkopošana, darbu plānošana.

2015.-2016.

Paveiktie darbi:
Klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanas nolūkos
ieviesti
internetkioski
ūdensskaitītāju
rādījumu
nodošanai klientu apkalpošanas centros.
Sasniegtais rezultāts:
Uzstādīts pirmais kiosks. Klientiem ir iespēja nodot ūdens
skaitītāju rādījumus.

2015.-2016.

Paveiktie darbi:
Pirmie testi ar pakalpojuma izstrādātājiem.
Sasniegtais rezultāts:
Kopumā sistēma ir darboties spējīga. Pieslēgtas 5 mājas.

2015.-2016.

Paveiktie darbi:
03.09.2015. KAC Rīgā, Mārtiņa ielā 7, tika atvērts jaunās
telpās, aprīkots ar klientu plūsmas vadības sistēmu un
lielāku Klientu apkalpošanas speciālistu skaitu.
Sasniegtais rezultāts:
Klientu plūsmas vadības sistēma aprīkota ar 2 līdz
5 izvēlnes iespējām, nodrošinot prioritāru apkalpošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotām personām.

2015.-2016.

2015.gadā paveikta pilnīga satura tulkošana uz krievu
valodu.
Tīmekļa vietne pieejama latviešu un krievu valodās,
tulkošana tiek veikta pastāvīgi, lai nodrošinātu
nepārtrauktu tīmekļa vietnes krievu valodas versijas
pieejamību.
Nodrošināta pastāvīga informācijas aktualizēšana.
Sasniegtais rezultāts:
Izveidota mūsdienīga vispārējas informācijas pieejamības
vietne:
• personāla informācijas apkopošana;
• saziņas līdzeklis ar RNP, kaimiņiem, māju

IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu
datu apkopošanai un uzskaitei ar skārienjutīgiem
ekrāniem un skeneriem

Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas
sistēmas izstrāde centralizētai ūdens patēriņa
skaitītāju datu apkopošanai

Klientu plūsmas vadības sistēmas ieviešana KAC

Uzņēmuma tīmekļa vietnes www.rnparvaldnieks.lv
pilnveidošana (risinājumu izstrāde, ieviešana,
integrācija)

RNP

RNP

RNP

RNP

Preventīvie pasākumi un darbu plānošana.
Projekta ieviešana pārcelta uz 2017.gada sākumu, kad sapulču
lēmumu pieņemšana notiks elektroniskā vidē.
Paveiktie darbi:
Sagatavota un gatava izmantošanai klientu apziņošanas
sistēma. Uzsākta “Mājas lietas” ieviešana/optimizācija.
Sasniegtais rezultāts:
Iespēja apziņot klientus pēc atsevišķām pazīmēm. “Mājas
lietas” ietvaros būs iespējams publicēt papildu informāciju eparvaldnieks.lv – robežplānus, kopšanas plānus, u.tml.
Projekts tika uzsākts 2015./2016.gadā. 2017.gadā tiks
turpināta internetkiosku ieviešana.
Klientiem ir iespēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus
internetkioskos.
Paveiktie darbi:
Sistēma darbojas testa režīmā, bet ir nepieciešams manuāls
darbs datu pārbaudei. Turpinās pārrunas ar piegādātājiem un
tehnisko risinājumu uzlabošana.
Sasniegtais rezultāts:
Dati no piegādātājiem tiek apstrādāti. Pieslēgtas 13 mājas.
Paveiktie darbi:
31.08.2016. noslēgts iepirkuma līgums par klientu plūsmas
vadības sistēmas ieviešanu 5 KAC – A.Čaka ielā 42,
A.Deglava ielā 106 k-4, Tilta ielā 11 k-1, E.Smiļģa ielā 46,
Maskavas ielā 168.
Sasniegtais rezultāts:
Klientu plūsmas vadības sistēma aprīkota ar 2 un vairāk
izvēlnes iespējām, nodrošinot prioritāru apkalpošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotām personām,
izmantojot personalizētu magnētiskās joslas klienta karti.
Papildus, izmantojot mobilo aplikāciju, klientiem ir iespēja
izņemt kārtas numuriņu attālināti, nepavadot laiku klātienē
rindā Klientu apkalpošanas centrā.
Tīmekļa vietnes savienošana ar vortālu www.e-parvaldnieks.lv.
(plānots 2018.gadā).
Sasniegtais rezultāts:
Aktuālā informācija par RNP tiek publicēta tīmekļa vietnē
www.rnparvaldnieks.lv;
Mūsdienīga
informācijas
pieejamības
vietne
–
www.rnparvaldnieks.lv. Tīmekļa vietnē pieejama informācija
arī par RNP personālu, vakancēm, prakses vietām u.tml.
Savukārt rēķinu saņemšana tiešsaistē pieejama RNP
bezmaksas pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā
arī noteiktu banku klientiem pieejama rēķinu apmaksas
iespēja, izmantojot banklink vai e-rēķinu. Vortālā www.e-
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“Horizon”
apsaimniekošanas
un
risinājuma programmatūras ieviešana

RNP autoparka modernizācija,
remonta nodrošināšana

norēķinu

automašīnu

RNP

RNP

2015.-2016.

2015.-2016.

Datortehnikas aprīkojuma atjaunošana

RNP

2015.-2016.

Datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju
sistēmas izveide un ieviešana

RNP

2015.-2016.

pilnvarotajām personām;
• iespējama rēķinu apmaksa tiešsaistē;
• skaitītāju rādītāju nodošanas vietne;
• nodrošināta mājas lietas pieejamība un atskaites par
darbiem;
• ieviesta tiešsaistes balsošanas sistēma;
• izveidota darba piedāvājumu un atskaišu sistēma
(2015. un 2016.gadā).
Paveiktie darbi:
Apsaimniekošanas un norēķinu risinājuma ieviešanas
darbi nodrošinās mūsdienīgu platformu un vienotās
uzskaites informācijas sistēmu.
Sasniegtais rezultāts:
Paātrināta datu apstrāde. Ieviesti papildu moduļi Finanšu
pārvaldes vajadzībām.

Paveiktie darbi:
Ņemot vērā, ka RNP specializētais transports ir gan
tehniski, gan morāli novecojis, tika veikti dažādi kapitālie
remonti (auto pacēlājiem, traktortehnikai, asenizācijas
mucām).

Paveiktie darbi:
Atbilstoši mūsdienu prasībām. nodrošināta biroja tehnika
darbinieku pienākumu kvalitatīvai veikšanai. Samazināta
darbinieku
dīkstāve, kas veidojas nolietotās
datortehnikas dēļ.
Sasniegtais rezultāts:
Dīkstāve, dēļ tehniskiem iemesliem, notika tikai dažas
reizes un tika operatīvi novērsta. Uzstādīta jauna
datortehnika ar augstāku veiktspēju, kas samazina laika
patēriņu dažādām operācijām.
Pozīcija dublējas ar punktu “Rezerves kopiju (backup)
risinājumu iegāde un konfigurēšana”.

parvaldnieks.lv iespējams iesniegt ikmēneša ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumus.

Paveiktie darbi:
Veikta Horizon un elektroniskās dokumentu vadības sistēmas
(EDUS) sasaiste. Iecirknī “Kurzeme” ieviesta jaunā uzskaites
sistēma.
Sasniegtais rezultāts:
Atvieglots darbs ar iecirkņa “Kurzeme” datu apstrādi. Uzlabota
sistēmas darbības stabilitāte un ātrdarbība.
Paveiktie darbi:
RNP Tehniskā pārvalde 2016.gadā ievērojami modernizēja un
atjaunoja RNP autoparku, tika iegādāti:
• VW Crafter 35, kurš aprīkots ar augstspiediena iekārtu ROM
Compact PRO, lai pašu spēkiem varētu tīrīt kanalizācijas
cauruļu aizsērējumus (samazināt ārpakalpojuma pasūtījumu
skaitu);
• kompaktiekrāvējs uz riteņiem CASE SV185, lai uzlabotu
atkritumu savākšanas procesu, sniega tīrīšanas un citus
darbus;
• 30 m liels hidrauliskais auto pacēlājs uz automašīnas bāzes
(iegādāts finanšu līzingā), lai veiktu remontdarbus mājām
(šuvju hermetizācija, reņu maiņa, apmetuma remonts u.c.),
kā arī tika iegādāts 22 m pacēlājs uz piekabes bāzes.
2016.gadā RNP turpināja veikt kapitālos remontus dažādai
specializētai tehnikai.
Sasniegtais rezultāts:
Pateicoties jauniegādātajai tehnikai (augstspiediena iekārtai un
auto pacēlājiem), ievērojami tika samazināti piesaistīto
ārpakalpojumu apjomi.
Paveiktie darbi:
Atbilstoši mūsdienu prasībām, nodrošināta biroja tehnika
darbinieku pienākumu kvalitatīvai veikšanai. Samazināta
darbinieku dīkstāve, kas veidojas nolietotās datortehnikas dēļ.
Sasniegtais rezultāts:
Dīkstāve, dēļ tehniskiem iemesliem, notika tikai dažas reizes un
tika operatīvi novērsta. Uzstādīta jauna datortehnika ar
augstāku veiktspēju, kas samazina laika patēriņu dažādām
operācijām.
Pozīcija dublējas ar punktu “Rezerves kopiju (backup)
risinājumu iegāde un konfigurēšana”.
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Serveru iegāde

RNP

2015.-2016.

Centralizētas apsardzes un piekļuves sistēmas
izveidošana

RNP

2015.-2016.

Parādnieku sistēmas izveidošana

RNP

2015.-2016.

Elektronisko pakalpojumu ieviešana

RNP

Rezerves kopiju (backup) risinājumu iegāde un
konfigurēšana

RNP

Tīkla datu plūsmas monitoringa sistēmas izveide

RNP

Licenču iegāde

RNP

RNP darbinieku apmācības

RNP

2018.

2015.-2016.

2015.-2016.

2015.-2016.

Paveiktie darbi:
Nodrošināti moderni papildu serveri, kas aizstās morāli
novecojušos serverus.
Skatīt punktu “Centralizētās videonovērošanas sistēmas
izstrāde, audio un videonovērošanas sistēmas ieviešana
klientu apkalpošanas centros”.

Projekta preventīvie pasākumi pārcelti uz 2016.gadu.

Skatīt punktus:
• “Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens
skaitītāju rādījumu iesniegšanai”;
• ““Billing system” izstrāde”;
• “Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde”;
• “IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu
datu apkopošanai un uzskaitei ar skārienjutīgiem
ekrāniem un skeneriem”;
• “Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas
sistēmas izstrāde centralizētai ūdens patēriņa
skaitītāju datu apkopošanai”;
• “Uzņēmuma tīmekļa vietnes www.rnparvaldnieks.lv
pilnveidošana (risinājumu izstrāde, ieviešana,
integrācija)”;
• “Parādnieku sistēmas izveidošana”.
Paveiktie darbi:
2017.gadā RNP esošais disku masīvs būs pilns ar
informāciju, tādēļ nepieciešama disku masīvu iekārtu
iegāde, datu uzglabāšanas vietas palielināšana, datu
uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas
izveide un ieviešana.
Izņemts no RNP plāna. Aizvietots ar vienkāršāku
risinājumu, ko veic iekšējā monitoringa sistēma.
Paveiktie darbi:
VMWare licences (virtualizācijas servisi). SQL licences
Horizon un ALS datu bāzēm.
Sasniegtais rezultāts:
Nomainīta virtualizācijas vide no Citrix uz VMWare, kas
nodrošina plašākas izmantošanas iespējas un uzlabo
ātrdarbību.
2015.gadā 1 009 RNP darbiniekiem tika nodrošinātas
iekšējās un ārējās mācības. 679 RNP darbiniekiem (67%
no kopējā mācībās piedalījušos darbinieku skaita)
nodrošinātas
iekšējās
mācības,
bet
330 RNP

Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība.
Skatīt punktu “Centralizētās videonovērošanas sistēmas
izstrāde, audio un videonovērošanas sistēmas ieviešana klientu
apkalpošanas centros”.
Paveiktie darbi:
Uzsākts darbs pie sistēmas izveidošanas.
Sasniegtais rezultāts:
Izveidota specifikācija un sastādīts darba plāns. Ieviešana
plānota līdz 2017.gada beigām.
Skatīt punktus:
• “Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens skaitītāju
rādījumu iesniegšanai”;
• ““Billing system” izstrāde”;
• “Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde”;
• “IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu datu
apkopošanai un uzskaitei ar skārienjutīgiem ekrāniem un
skeneriem”;
• “Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas
izstrāde centralizētai ūdens patēriņa skaitītāju datu
apkopošanai”;
• “Uzņēmuma tīmekļa vietnes www.rnparvaldnieks.lv
pilnveidošana (risinājumu izstrāde, ieviešana, integrācija)”.
• “Parādnieku sistēmas izveidošana”.
Paveiktie darbi:
Pabeigti darbi pie disku masīva uzstādīšanas un konfigurācijas.
Rezerves kopiju sistēmas izveide ieplānota 2017.gada pirmajā
pusē.
Sasniegtais rezultāts:
Novecojušā sistēma tiks aizstāta ar jaunu un modernu, kas ļaus
izvairīties no datu pazušanas un, nepieciešamības gadījumā,
dos iespēju maksimāli ātri atjaunot informāciju.
Izņemts no RNP plāna. Aizvietots ar vienkāršāku risinājumu, ko
veic iekšējā monitoringa sistēma.

Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība, jo 2014.-2015.gada
laikā tika iegādātas licences ar kalpošanas termiņu – 3 gadi.

2016.gadā iekšējās un ārējās mācības tika nodrošinātas
1 557 RNP darbiniekiem. 972 RNP darbinieki (62% no kopējā
mācībās piedalījušos darbinieku skaita) piedalījās iekšējās
mācības, bet 585 RNP darbiniekiem (38% no kopējā mācībās
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darbiniekiem (33% no kopējā mācībās piedalījušos
darbinieku skaita) tika nodrošinātās ārējās mācības.

piedalījušos darbinieku skaita) tika nodrošinātās ārējās
mācības.

2017.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika piešķirti līdzekļi RD SD sistēmas integrēšanai RDVIS.

3637

Sistēmas “BEDRES” funkcionalitātes nodrošināšana
RD struktūrvienību izmantošanai RDVIS sistēmā

3333

Rīgas
pilsētas
vietējā
ģeodēziskā
tīkla
pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām
“Mežaparks” un “Vecāķi”, pilnveidošana teritorijās
“Vecrīga” un “Torņakalns-Āgenskalns”)

RD PAD

2015.-2017.

Pilnveidošanas apraksti teritorijām “Mežaparks” un
“Vecāķi” ir sagatavoti. Saņemti atzinumi no LĢIA.
Teritorijās ”Vecrīga” un "Torņakalns-Āgenskalns" darbi ir
izpildīti un pieņemti daļēji.

3416

Rīgas
pilsētas
vietējā
ģeodēziskā
tīkla
pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām
“Berģi” un “Ķīpsala”, pilnveidošana teritorijās
“Skanste-Brasa”, “Mežaparks”)

RD PAD

2015.-2017.

Pilnveidošanas apraksti teritorijām “Berģi” un “Ķīpsala” ir
sagatavoti. Saņemti atzinumi no LĢIA. Pilnveidošanas
process vēl nav uzsākts, kamēr nav pabeigts iepriekšējais.

Rīgas
pilsētas
vietējā
ģeodēziskā
tīkla
pilnveidošana:
- pilnveidošanas apraksts paaugstinātas klases
nivelēšanai visai Rīgas pilsētas teritorijai;
- pilnveidošana teritorijās “Vecāķi” un “Berģi”.

RD PAD

2017.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD SD

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors

Teritorijās ”Vecrīga” un "Torņakalns-Āgenskalns” darbi ir
izpildīti un pieņemti daļēji. Atlikušo darbu izpildes termiņš
šobrīd ir pagarināts līdz 28.02.2017. Izpildītājam ir jāsniedz
atskaite LĢIA, lai saņemtu atzinumu par vietējā tīkla
pilnveidošanu vai jāveic labojumi atbilstoši LĢIA norādījumiem.
Secīga vietējā tīkla pilnveidošana teritorijās “Skanste – Brasa”,
“Mežaparks”, “Berģi” un “Ķīpsala” netika uzsākta plānotajos
termiņos, pilnveidošanas procesa aizkavēšanās teritorijās
”Vecrīga” un "Torņakalns-Āgenskalns” dēļ. Ja tiks saņemts
pozitīvs atzinums no LĢIA par pilnveidošanu teritorijās
“Vecrīga” un “Torņakalns – Āgenskalns”, tiks turpināta
pilnveidošana turpmākajās teritorijās.
Nākamās teritorijas, kurās plānota pilnveidošana ir “Skanste –
Brasa” un “Mežaparks”. Tomēr, ņemot vērā Skanstes-Brasas
teritorijā plānotos ielu remontdarbus tuvākajos periodos, kas
var apdraudēt no jauna ierīkotā un pilnveidotā tīkla veselumu
un attiecīgi arī lietojamību, plānots mainīt pilnveidošanas
secību, vispirms pilnveidojot vietējo tīklu teritorijās
“Mežaparks” un “Vecāķi”. Pēc pilnīgas ielu remontdarbu
pabeigšanas teritorijā, tiks pilnveidots vietējais tīkls teritorijā
“Skanste-Brasa”.
Skatīt iepriekš sniegto informāciju
teritorijām un pilnveidošanas secību.

par

pilnveidošanas

Dz.Balodis
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