
2. pielikums pārskata gala atskaitei

Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

3235

RP BJC „Kurzeme”, BJC „IK Auseklis”, TJN 

„Annas 2”, MJC

„Praktiskās estētikas skola” pielāgošana 

bērniem ar

speciālām vajadzībām

 RD IKSD Netika piešķirts finansējums.

3236

Sporta izglītības iestāžu medicīnisko 

kabinetu aprīkojuma atjaunošana un 

iegāde

RD IKSD Netika piešķirts finansējums.

3237

Mācību materiālu un tehniskās bāzes 

modernizācija tehniskajā jaunradē, vides 

izglītībā, sportā u.c

RD IKSD X
Iegādāts Planetārija kupols Tehniskās jaunrades namam „Annas2” un Ledus kombains Rīgas 

Hokeja skolai, uzstādītas ielu vingrošanas konstrukcijas Rīgas Jauno tehniķu centrā.

Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas renovācija/ 

rekonstrukcija Zvārdes ielā 1, Rīgā
RD ĪD X

Virtuvju renovācija Rīgas pilsētas izglītības 

iestāžu ēkās
RD ĪD X

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 

nomaiņa Rīgas pilsētas pašvaldības 

izglītības iestāžu ēkās

RD ĪD X

Sporta un aktu zāļu renovācija un izbūve RD ĪD X

Skolas ēkas Lauku ielā 9 vienkāršota 

renovācija
RD ĪD X

XRD ĪD

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA IZPILDE 2014.gadā

Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 

iestāžu teritoriju labiekārtošana

Rotaļu laukumu izbūve;

Žoga nomaiņa;

Celiņu sakārtošana;

Sporta laukumu renovācija;



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

3241

Jauniešu centru tīkla izveide pilsētā 

(„Youth Space” metodoloģijas 

kaskadēšana)

RD IKSD sporta un 

jaunatnes pārvalde
2014.gadā nebija pieejami ES granti projekta pieteikuma iesniegšanai.

3243

Jauniešu koprades mobilā rīka „Playtodo” 

attīstības un starptautiskās 

atpazīstamības veicināšana

RD IKSD sporta un 

jaunatnes pārvalde
2014.gadā nebija pieejami ES granti projekta pieteikuma iesniegšanai.

3195
Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija, 

2.kārta

RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
X

Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija, 2.kārta. Nav realizēta papildus vienošanās Nr.3 pie 

līguma  nr.RPA-14-12-lī „ Par Rīgas Brāļu kapu renovācijas 2.kārtu” , uz kuras pamatojoties 

vēl jāveic  „transporta ceļa zonas atjaunošanas darbi”.

2996

Rīgas Brāļu kapu teritorijas 

elektroapgādes un

apgaismošanas izbūve un 

videonovērošanas sistēmas

izveide

RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
X

Pašlaik notiek sarunas ar A/S Latvenergo par  „teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas 

izbūves”  darbu segšanu ar ziedojumiem.

2998
Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu 

remonta un interjera projekta realizācija

RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
X

2997

Rīgas Brāļu kapu ūdens apgāde, teritorijas 

un kapu lauku laistīšanas sistēma ar 

krājrezervuāra izveidi

RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
X

2992 Aleksandra vārtu restaurācija
RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
X

3143

Pieminekļa 6. Rīgas pulka karavīriem – 

pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā 

Sudarabkalniņa (Valsts nozīmes vēstures 

piemineklis ar aizsardzības Nr. 7385) 

restaurācijas projekta III kārta – teritorijas 

labiekārtošana un rekonstrukcija.

RPA "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
X 2014.gadā tika izstrādāts projekts, ir jau saskaņots ar visām atbildīgām institūcijām.

2991 Skulptūras „Tautasdziesma” restaurācija
RPA "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
X

3226
Rīgas Centrāltirgus priekšizpēte, t.sk. 

tehniskā projekta izstrāde
RD PAD X Sagatavota informācija topogrāfiskā plāna iepirkumam.

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

3245

Mūzikas instrumentu papildināšana un 

atjaunošana profesionālajam pūtēju 

orķestrim „Rīga”

RD IKSD X

1940

Kultūras centru un mūzikas un mākslas 

skolu vienotā datu

pārraides tīkla izveidošana, mūsdienīga IT 

aprīkojuma

iegāde 

RD IKSD X

3246
Sešu skaņas un gaismas sistēmu 

atjaunošana sešos Rīgas kultūras centros
RD IKSD X Skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana KC „Ritums” filiālei. 

3251
Tradicionālo amatu studiju aprīkojuma un 

darba rīku atjaunošana un papildināšana
RD IKSD X

Tautas lietišķās mākslas studiju aprīkojuma un darba rīku atjaunošana un materiālu iegāde.

3252

Tradicionālo amata prasmju saglabāšana 

un attīstība Rīgas pilsētā (kursu, 

meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas 

iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu 

iegāde)

RD IKSD X

3253

Tautas tērpu atjaunošana un 

papildināšana koru, deju kolektīvu un 

folkloras kopu vajadzībām Dziesmu un 

deju svētku procesa nodrošināšanai

RD IKSD X

Tautas tērpu atjaunošana un papildināšana.

3255

Dziesmu svētku procesa un tradicionālās 

kultūras

izzināšana un popularizēšana, Rīgas un 

Latvijas kultūras

pieredzes meistarklašu organizēšana 

sadarbībā ar Rīgas

partnerpilsētām

RD IKSD X

1. mūzikas virziena meistarklase

Balss trenera 2. Arturas Burke (Lietuva) meistarklase vokāliem ansambļu vadītajiem 

3254

Atbalsts dažādām radošajām apvienībām, 

biedrībām,

radošajiem kvartāliem, stiprinot to 

kapacitāti,

mērķprogrammas veidā

RD IKSD

Netika īstenots, jo neapstiprināja jaunu budžeta programmu. Radošās apvienības, biedrības 

u.c. tiek atbalsti caur kultūras projektu konkursiem. 

3256
Atbalsts kultūras jomā dažādām latviešu 

diasporām ārvalstīs
RD IKSD

Netika īstenots, jo neapstiprināja jaunu budžeta programmu. Radošās apvienības, biedrības 

u.c. tiek atbalsti caur kultūras projektu konkursiem. 



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

2946
Baltijas metropoļu zīmola un Baltijas jūras 

reģiona identitātes veidošana / ONE BSR
RD Ārlietu pārvalde X

 ASV tūrisma industrijas mediju un tūroperatoru grupu uzņemšana Rīgā ar mērķi 

iepazīstināt ar Rīgu kā atraktīvu tūrisma galamērķi. 

Noorganizēts seminārs Japānas Osakas reģiona tūrisma industrijas speciālistiem 

(12.06.2014.), lai iepazīstinātu ar Rīgas tūrisma piedāvājumu un nokļūšanas iespējām no 

Japānas. Seminārs notika Rīgas dienu Kobē ietvaros. 

3330

Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības 

centra Torņakalna stacijas ēkā izveide 

(Komunistiskā terora upuru memoriāla 

Torņakalnā 3.kārtas būvniecība

RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
X

Notiek RD pārrunas ar VAS Latvijas dzelzceļu par Torņakalna stacijas ēkas pārņemšanu 

īpašumā.

1502-2863
VEF Kultūras pils rekonstrukcija un 

restaurācija Ropažu ielā 2, Rīgā
RD ĪD X

3219

Rīgas pilsētas pašvaldības poliklīniku 

renovācija un

rekonstrukcija (RPSIA „Torņakalna 

poliklīnika”; RPSIA

„Iļģuciema poliklīnika”; RPSIA „Bērnu 

veselības centrs

„Ķengarags””; RPSIA „Primārās veselības 

aprūpes centrs

„Ziepniekkalns”"; RPSIA „Bolderājas 

poliklīnika")

RD LD X

Sakarā ar reorganizācijas procesu, kā rezultātā izveidots SIA ”Rīgas veselības centrs” 

2014.gadā projekta izpilde/ realizācija pārcelta to sakaņojot ar ĪD.

Rīgas 1.slimnīcas atsevišķu korpusu 

renovācija/ rekonstrukcija Bruņinieku ielā 

5, Rīgā

RD ĪD X

Rīgas Dzemdību nama izlases veida 

renovācija Miera ielā 45
RD ĪD X

Ēkas tehniska stāvokļa dēļ  tiek risināts jautājums par pakalpojuma nodrošināšanu citā ēkā, 

t.i. tiek meklētas patversmei piemērotas telpas.

Kā alternatīva liftam ēkā nodrošināts mobilais pacēlājs, jo lifta izbūve ir tehniski sarežģīta 

un dārga.

RD LD X3222

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

Rīgas patversmes sieviešu nodaļas 

Bārddziņu ielā 2

rekonstrukcija un Rīgas patversmes 

vīriešu nodaļas

Maskavas ielā 208 vides pieejamības 

uzlabošana (lifts)

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

3206

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu 

multifunkcionālā rehabilitācijas centra 

revitalizācija Ādažos un esošo telpu 

renovācija BJC struktūrvienībās „Ziemeļi” 

un „Marsa gatve”

RD LD X

RP BJC multifunkcionālā rehabilitācijas centra revitalizācija Ādažos līdz šim brīdim nav 

veikta, jo tam nav piešķirti līdzekļi.

BJC struktūrvienībā „Ziemeļi” ir renovētas divas bērnu grupas. 

BJC struktūrvienība „Marsa gatve” ir pārdēvēta par „Krīzes centru”.

3205

Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības 

sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes 

sniedzējinstitūcijās

RD LD

RP SIA „Rīgas Dzemdību nams

uzstādīts specializēts pacēlājs (lifts) personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu.

Pie pacēlāja atbilstoši CSN prasībām izveidota stāvvieta personām ar kustību traucējumiem.

Pie Uzņemšanas nodaļas, atbilstoši CSN noteikumiem, izvietotas autotransporta apstāšanās 

vietu ceļa zīmes, lai  koordinēti organizētu pacientu autotransporta plūsmu autovadītājiem 

saprotamā veidā.

3319
Policijas individuālā ekipējuma 

pilnveidošana
RPP X

Iegādātas un sāktas lietot 26 mobilās videokameras, ar mērķi nodrošināt preventīvo darbu 

un pierādāmo apstākļu fiksāciju. 

3016
Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas 

attīstība
RPP X

2014.gadā RPP nav uzstādījusi jaunas videokameras, bet policijas eksperti konsultēja RD 

Pilsētas attīstības departamenta darbiniekus par videokameru izvietojumu un pieslēguma 

vietām Spīķeru kvartālā, kā arī Nacionālā Mākslas muzeja ārējās platības videonovērošanas 

jautājumos.

3015 „Tūristu celiņš” RPP

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.

2942
Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās 

ēkās
RD PAD X

Sadarbojoties ar projekta partneriem izstrādāta kopēja labās prakses rokasgrāmata 

ugunsdrošības pasākumu uzlabošanai vēsturiskajās ēkās.

Izstrādāts rīcības plāns ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā.

3079 Ielu navigācijas sistēma Dārziņu apkaimē AI Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

3304

Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana 

Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz 

Maskavas ielai

RPA „Rīgas gaisma” X

3303

Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana 

Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz 

pilsētas robežai

RPA „Rīgas gaisma” X

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

3305

Apgaismojuma izbūves projektēšana 

Jaunciema gatvē no Jaunciema 

10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam

RPA „Rīgas gaisma” X

3299
Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais 

remonts
RPA „Rīgas gaisma” X

3300

Ielu apgaismojuma kapitālais remonts 

Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves 

līdz Lielirbes ielai

RPA „Rīgas gaisma” X

3362 Operatīvā autotransporta iegāde RPP X

2014.gadā iegādātas 28 jaunas transporta vienības, no kurām:

1) 1 motorlaiva

2) 3 kvadricikli

3) 2 auto piekabes

4) 3 laivu piekabes

5) 3 vieglās automašīnas

6) 16 operatīvie mikroautobusi

3006 Mājokļu energoauditi 2013 REA X

Pabeigti 80 māju energoauditi.

Process turpinās.

3007

Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 

12 tipveida daudzdzīvokļu māju 

renovācijai 

REA X
Kavējas sakarā ar valsts reglamentējošo dokumentu maiņu energoauditu un māju 

renovācijas procesam, kā arī ar būvnormatīvu maiņu 2014.gadā

3115 Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija RD PAD X
Izsludināts iepirkums par satiksmes plūsmas modulēšanu Āgenskalna tirgus laukumam 

pieguļošajās ielās. Iepirkumu konkurss noslēdzies bez rezultāta.

3116 Dižozolu ielas rekonstrukcija RD PAD X Sagatavots darba uzdevums tehniskā projekta izstrādei.

2127
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas 

Rūpniecības ielā 21 renovācija
ZI X Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija sakarā ar līdzekļu trūkumu.

3150
Pļavnieku parks – jauno dzīvojamo 

daudzstāvu ēku rekreācijas telpa
AI X Realizēta projekta 2.kārta.

3227
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās 

mājas rekonstrukcija Ieriķu ielā 28, Rīgā
RD MVD X

RD 08.07.2014. lēmums Nr. 1367 „Par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 28, Rīgā (kadastra Nr. 

01000702221), ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas pilsētbūvnieks” 

pamatkapitālā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas rekonstrukcijas par 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju”; izstrādāts tehniskais projekts pārbūvei.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma rekonstrukcija Aglonas ielā 35 k-

1, Rīga (152 dzīvokļi)

RD MVD X

RD 08.07.2014. lēmums Nr.1366 „Par sociālās dzīvojamās mājas ar sociālajiem dzīvokļiem 

Aglonas ielā 35 k-1,Rīgā, projektēšanu, rekonstrukciju un finansēšanu”; izstrādāts tehniskais 

projekts pārbūvei.

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma rekonstrukcija Prūšu ielā 25A, 

Rīgā (200 dzīvokļi)

RD MVD X

Pamatojoties uz 17.06.2014. RD lēmumu Nr. 1255 „Par dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā,  iedzīvotāju izvietošanu”,  2014.gadā uzsākta 

iedzīvotāju izvietošana.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma rekonstrukcija Eduarda Smiļģa 

ielā 44, Rīgā (120 dzīvokļi)

RD MVD X

3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma Dolomīta ielā 1, Rīgā, renovācija
RD MVD X 2014.gadā notikusi objekta konservācija un izstrādāts pārbūves tehniskais projekts.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma Ziepju ielā 11, Rīgā, 

rekonstrukcija

RD MVD X 2014.gadā tika pabeigta iedzīvotāju izvietošana un veikta objekta konservācija.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma Valmieras ielā 24, Rīgā, 

rekonstrukcija

RD MVD X

3232
Publisko tualešu būvniecība, t.sk. 

projektēšana
RD MVD 2014.gadā šim projektam netika piešķirti finanšu līdzekļi.

2477

Publiskās tualetes būvniecība skvērā 

Maskavas ielā 121B, Rīgā (bijušais ’’Siena 

tirgus’’)

AI

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ. Novecojusi projekta tehniskā dokumentācija, kā 

arī pašreiz tiek renovēts par Eiropas piesaistīto finansējumu  tuvējais Miera dārzs ar 

atbilstošu infrastruktūru (t.sk. publiskās tualetes).

Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda 

paplašināšana: trīs sociālās dzīvojamās 

mājas, veselības centrs un sociālā 

dienesta telpas Imantas 8.līnijā

SIA „Rīgas 

pilsētbūvnieks”
X

3335
Esplanādes, Viesturdārza un Kronvalda 

parka rekonstrukcija
RD PAD X

Sagatavots iepirkums topogrāfisko plānu izgatavošanai, izstrādāts metu konkursa darba 

uzdevuma projekts.

3334
Mūkusalas ielas krasta promenādes 

rekonstrukcija
RD PAD X

Sagatavots projektēšanas uzdevums, veikti sabiedrības iesaistes pasākumi (forums „Rīga 

dimd”), sagatavota informācija topogrāfiskā plāna iepirkumam.

3337
Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta 

izstrāde
RD PAD X

Sagatavota dokumentācija iepirkuma par skiču projekta precizēšanu un būvprojekta izstrādi 

izsludināšanai.

3089
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 

1.posma tehniskā projekta izstrāde
RD PAD X

Veiktas iepirkumu procedūras tehnisko projektu izstrādei ar mērķi atslogot no transporta 

radītās slodzes Rīgas centru, uzlabot vides stāvokli pilsētas centrā un pilsētvides kvalitāti 

kopumā. Līdz ar to projekta projektēšanas fāze pakāpeniski tuvojas noslēgumam. Papildus, 

2014.gada nogalē projekta īstenošanai piešķirts papildus līdzfinansējums no TEN-T atbalsta 

programmas.

2669
Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu iela 

– Vietalvas iela) izbūve
RD SD X Organizēts konkurss būvprojekta izstrādei.

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

725

Salu tilta kompleksa atjaunošanas un 

pārbūves 1.kārta, t.sk., tiltu pār Daugavu 

un Mazo Daugavu renovācija, Salu tilta 

kompleksa Zaķusalas posma lietusūdens 

novades un apgaismojuma renovācija

RD SD X Uzsākti būvdarbi.

2705 Eksporta ielas izbūve RD SD Netiek īstenots. Nav pietiekama finansējuma.

3162

Mežrozīšu ielas rekonstrukcija no 

Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas 

Nr.34

RD SD X Veikta būvprojekta izstrāde.

2904 Caurteku rekonstrukcija RD SD X Veikta būvprojekta izstrāde.

3048
Lietus kanalizācijas kolektora Viestura 

prospektā būvniecība no Meža prospekta
RD SD X Netiek īstenots. Nepieciešama projekta pārskaņošana. 

1738

Gājēju un velosipēdu ceļa „Vecmīlgrāvis-

Vecāķi” posma

Vecāķu prospektā no Kalngales ielas līdz 

Atlantijas ielai

izbūve

RD SD X Uzsākti būvdarbi.

3306

Elektrotransporta kustības nodrošināšana 

Skanstes ielā – jaunas tramvaja līnijas 

izbūve un jaunu zemās grīdas tramvaju 

iegāde

RP SIA „Rīgas satiksme” X

3327 Autobusu iegāde RP SIA „Rīgas satiksme” X

3326 Trolejbusu iegāde RP SIA „Rīgas satiksme” X

3328 Tramvaju iegāde RP SIA „Rīgas satiksme” X

3324

Akmens tilta kreisā krasta satiksmes 

pārvada gājēju un

velosipēdu ceļa izbūve savienošanai ar 

Uzvaras bulvāri un

nobrauktuves tuneļa rekonstrukcija

RD SD X Veikti būvdarbi 2015.g.1.cet.objektu nodos ekspluatācijā.

3297
Veloceļa „Imanta-Bolderāja-Vakarbuļļi ” 

izbūve
RD SD X Organizēts konkurss būvprojekta  izstrādei.

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

2894 Veloceļa „Centrs-Ziepniekkalns” izbūve RD SD X Organizēts konkurss būvprojekta  izstrādei.

3322
Satiksmes tuneļa izbūve starp Imantu un 

Zolitūdi
RD SD X Organizēts konkurss būvprojekta  izstrādei.

3323

Gājēju tuneļa no krastmalas uz Vecrīgu 

un no Rīgas Centrāltirgus uz dzelzceļa 

staciju renovācija

RD SD X Organizēts konkurss būvprojekta  izstrādei.

2605
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

paplašināšana Mārupē 2013.-2014.g.
SIA „Rīgas ūdens” X

Jauni ūdensvadi 23,5 km.

Jauni kanalizācijas vadi 32,4 km un spiedvadi

1,5 km.

Kanalizācija sūkņu stacijas 3.gab.

2605
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

paplašināšana Katlakalnā 2013.-2014.g.
SIA „Rīgas ūdens” X

Jauni ūdensvadi 8,8 km.

Jauni kanalizācijas vadi 13,2 km un spiedvadi

1,3 km.

Kanalizācija sūkņu stacijas 4.gab.

2605
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

paplašināšana Bolderājā 2013.-2014.g.
SIA „Rīgas ūdens” X

Jauni un rekonstruēti ūdensvadi 7,3 km.

Jauni un rekonstruēti kanalizācijas vadi 8,64 km un spiedvadi 0,4 km.

Kanalizācija sūkņu stacijas 1.gab.

2605
Ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā 

projektēšana un izbūve 2013.-2015.g.
SIA „Rīgas ūdens” X Pabeigta tehniskā projekta izstrāde uzsākti būvdarbi.

2605
Citi izdevumi (būvuzraudzība un 

autoruzraudzība, PVN)
SIA „Rīgas ūdens” X

2948

Videi draudzīgo informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju tīkls 

"GreenITNet"

REA X

Pabeigts projekts. 

Sagatavots un izlaists  E-katalogs ar 16 labākās prakses projektiem viedai pilsētai.

3037

Energoefektivitātes stratēģiskie 

instrumenti pilsētu attīstības plānošanai 

STEP UP

REA X
Sagatavots un 2014. gadā apstiprināts Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 

viedai pilsētai 2014.-2020.gadam.

Ēku energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumu veikšana pašvaldības ēkās - 

norobežojošo konstrukciju siltināšana, 

apgaismojuma renovācija, rekuperācijas 

sistēmu uzstādīšana u.c.

RD ĪD X Fasādes siltināšanas darbi.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

Ēku energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumu veikšana pašvaldības ēkās - 

norobežojošo konstrukciju siltināšana, 

apgaismojuma renovācija, rekuperācijas 

sistēmu uzstādīšana u.c.

RD ĪD X Apgaismojuma renovācija.

Ēkas un teritorijas Aviācijas ielā 15 

vienkāršota renovācija
RD ĪD X

2622
Rīgas pilsētas degradētās teritorijas 

Torņakalnā revitalizācija
RD PAD X Tiek gatavots projekts ES līdzfinansējuma saņemšanai.

3052

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Rīgas pilsētas izgāztuves Augusta Deglava 

ielā Nr.01944/675/PV rekultivācija

RD PAD X Projektam saņemts KF līdzfinansējums, oktobrī uzsākti būvdarbi.

1719
Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves 

"Kleisti" rekultivācija
RD MVD X

Noslēgti līgumi - 23.04.2014. Nr.DMV-14-94-lī ar Konsorciju BRR par būvdarbiem, 

26.08.2014. Nr.DMV-14-208-lī ar SIA „Geo Consultants” par būvdarbu būvuzraudzību.

Izstrādāts būvprojekts un iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē.

1622
Jauno ebreju kapu kantora ēkas izbūve un 

teritorijas rekonstrukcija
RD MVD Projekts zaudējis aktualitāti, jo esošajā administrācijas ēkā veikts kapitālais remonts.

2213
Bolderājas kapu paplašināšana, 

2.būvniecības kārta
RD MVD X

3124 Bolderājas kapu paplašināšana, 3.kārta RD MVD Projekts nav aktuāls, jo 2. kārtā sagatavota teritorija izmantota tikai daļēji.

2862
Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu 

digitalizācija
RD MVD X

Piesaistot finanšu līdzekļu paredzēts uzsākt pēc Kapsētu koncepcijas izstrādāšanas 

2016.gadā.

2591
Hapaka grāvja (Kleistos) krasta 

aizsargnostiprinājumi
RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

2947
Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte. SUM 

Project
REA X

Projekts pabeigts. Sagatavota

informatīvi  pašvaldība

elektromobilitātes ieviešanai 

(papildus 20 elektromobi

ļi) un projektu izstrādei ūdeņraža transportlīdzekļu ieviešanai.

3225
Anniņmuižas kultūras un atpūtas parka 

izveide
PI 2014.gadā netika uzsākts finansiālu apsvērumu dēļ.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

RV15 Laba vides kvalitāte 



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

2687
Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza 

teritorijas revitalizācija
RD PAD X

Noris būvdarbi visā projekta teritorijā- Grīziņkalna parkā, Ziedoņdārzā, Miera dārzā, Lienes, 

Pļavas, Zaķu, Sparģeļu ielās un tiek rekonstruēts 9 ielu apgaismojums.

3085
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas 

parkā „Piejūra” (CoHaBit)
RD PAD X Projekta pieteikums iesniegts LIFE+ programmas projektu konkursā.

597 Vecāķu pludmales labiekārtošana ZI X

Izveidots volejbola laukums ar 5 spēļu laukumiem Vecāķu pludmalē.

Atjaunota nobrauktuve personām ar kustību traucējumiem Vecāķos.

3233

Daugavas krastmalas labiekārtojums ar 

tehnisko būvju rekonstrukciju Dārziņu 

apkaimes teritorijā

AI Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3149
Strūgas – Maskavas forštates teritorijas 

labiekārtojums visām paaudzēm
AI

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ. Projekta dokumentācija novecojusi. Tiks realizēts 

pie iespējas piesaistīt kādu investoru vai Eiropas finansējumu.

865 Māras dīķa apstādījumu rekonstrukcija RD MVD X
2014.gadā dažādi labiekārtošanas darbi veikti par Latvijas vides aizsardzības fonda 

līdzekļiem. 

1617 Kobes dārza izveide RD MVD X 2014.gadā veikts celiņu tīkla remonts par Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem. 

1874 Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

1453
Beberbeķu, Krotes ielas novadgrāvja 

atjaunošana
RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

2237
Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas 

atjaunošana
RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

2336
Piķurgas pārtīrīšanas I kārta, Šķērsielas 

grāvju atjaunošan
RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

2335 Piķurgas pārtīrīšanas II kārta RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

2096 Šķērsielas grāvju atjaunošana RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

879
Pleskodāles un Šampētera apvidus 

galveno grāvju atjaunošana
RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

2089 Bišumuižas upītes rekonstrukcija RD MVD 2014.gadā netika piešķirti finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" 

attīstība
SIA "Rīgas meži" X Kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" pārskata gadā tika noorganizēti 22 pasākumi.

3298

Juglas kanāla malas rietumu puses 

rekonstrukcija posmā no Vidzemes alejas 

1 līdz Brīvības gatvei 417

ZI X

1. Ierīkots apgaismojums

2. Apstādījumu rekonstrukcija

3. Gājēju celiņu seguma atjaunošana 

4. Ierīkots bērnu, senioru spēļu un sporta laukums 



Plānots 

uzsākt
Īstenojas Pabeigts

Projekta stadija

PVS ID Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār netiek īstenots)

Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā 

rekonstrukcijas II kārta
Rīgas brīvostas pārvalde X Veikti darbi, kas saistīti ar pieejas kanāla uzturēšanu un rekonstrukciju.

Austrumu un Rietumu mola 

rekonstrukcija, teritorijas izveide aiz 

Rietumu mola

Rīgas brīvostas pārvalde X

3341

Eiropas Komisijas iniciatīvas JESSICA 

ieviešana Rīgas pilsētas pašvaldības 

pilsētvides attīstībai

RD PAD X
Veikts pētījuma „Eiropas Komisijas iniciatīvas JESSICA ieviešanas iespēju Rīgas domes 

pilsētvides attīstības un atjaunošanas projektu īstenošanai izvērtēšana”.

Dz.BalodisRīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

RV7 Augoša daudzprofilu osta

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība


