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2.pielikums pārskata gala atskaitei 

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna izpilde 2015.gadā 

PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība 

 
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 
teritoriju labiekārtošana 

RD ĪD   X 
Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas 

 
Virtuvju renovācija Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 
ēkās 

RD ĪD   X 
Renovētas virtuves 

 
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nomaiņa Rīgas 
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās 

RD ĪD   X 
Nomainīta ūdensvada un kanalizācijas sistēma 

 Sporta un aktu zāļu renovācija un izbūve RD ĪD   X Renovētas sporta un aktu zāles 

3471 
Mācību vides infrastruktūras uzlabošana valsts 
nozīmes ģimnāzijās Rīgas pilsētā 

RD IKSD 

(sadarbībā ar 

RD ĪD) 

X   

Uzsākta valsts ģimnāziju apsekošana un mācību vides uzlabošanas vajadzību 
apzināšana 

 
Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas būvprojekta izstrāde 
un renovācija Zvārdes ielā 1, Rīgā 

RD ĪD X   
 

 
J.G.Herdera Grīziņkalna vidusskolas ēkas Lauku ielā 
9 vienkāršota renovācija 

RD ĪD   X 
Ēkas atjaunošanas darbi 

 
Ēkas Krišjāņa Barona ielā 116 atjaunošana, Rīgas 
Centra vidusskolas sākumskolas izvietošanai 

RD ĪD   X 
Ēkas atjaunošanas darbi 

 Rīgas 32. vidusskolas Viļānu ielā 1 atjaunošana RD ĪD   X Ēkas atjaunošanas darbi 

 
Friča Brīvzemnieka pamatskolas Zeļļu ielā 4 
atjaunošana 

RD ĪD   X 
Ēkas atjaunošanas darbi 

 
Ēkas Katrīnas dambī 5A vienkāršota renovācija 
pirmsskolas izglītības iestādes izvietošanai 

RD ĪD   X 
Ēkas atjaunošanas darbi 

 
Rīgas 6.vidusskolas Aleksandra Čaka ielā 102 
atjaunošana 

RD ĪD   X 
Ēkas atjaunošanas darbi 

 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas atjaunošana RD ĪD   X Ēkas atjaunošanas darbi 

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

RD ĪD X   
 

 
Bērnu un jauniešu centru pielāgošana bērniem ar 
speciālām vajadzībām 

RD ĪD X   
 

3236 
Sporta izglītības iestāžu medicīnisko kabinetu 
aprīkojuma atjaunošana un iegāde 

RD IKSD    
Nav piešķirti finanšu līdzekļi 

3237 
Mācību materiālu un tehniskās bāzes 
modernizācija tehniskajā jaunradē, vides izglītībā, 
sportā u.c 

RD IKSD  X  
Tiek nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību tehniskais aprīkojums un 
inventārs 

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam 

3241 
Jauniešu centru tīkla izveide pilsētā (RPA  “Youth 
Space” metodoloģijas kaskadēšana) 

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

3243 
Jauniešu koprades mobilā rīka “Playtodo” 
attīstības un starptautiskās atpazīstamības 
veicināšana 

RD IKSD    
2015. gadā netika izsludināti finansējuma konkursi šādu projektu atbalstam 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide 

1940 
Kultūras centru un mūzikas un mākslas skolu 
vienotā datu pārraides tīkla izveidošana, 
mūsdienīga IT aprīkojuma iegāde 

RD IKSD X   
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) 

3247 “Steinway” flīģeļu iegāde 6 Rīgas kultūras centriem RD IKSD X   
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) 

3248 “Steinway” flīģeļu iegāde 4 Rīgas mūzikas skolām RD IKSD X   
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) 

2996 
Rīgas Brāļu kapu teritorijas  elektroapgādes un 
apgaismojuma izbūve un videonovērošanas 
sistēmas  izveide 

RPA  “Rīgas 

pieminekļu  

aģentūra” 

X   

Pašlaik notiek sarunas ar AS “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 ūdensapgāde, 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 Sudrabkalniņa  
(valsts nozīmes vēstures piemineklis ar 
aizsardzības Nr.7385) restaurācijas projekta III 
kārta – teritorijas labiekārtošana un rekonstrukcija 

RPA  “Rīgas 

pieminekļu  

aģentūra” 

X   

Ir izstrādāts projekts un saskaņots ar visām atbildīgām institūcijām 

2991 Skulptūras “Tautasdziesma” restaurācija 

RPA  „Rīgas 

pieminekļu  

aģentūra” 

X   

 

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 dzelzceļš” par Torņakalna stacijas ēkas 
pārņemšanu īpašumā 

 

 Latvijas Nacionālā teātra atjaunošanas darbi RD ĪD   X  

3410 Brīvības pieminekļa aprūpe 2015 

RPA “Rīgas 

pieminekļu 

aģentūra” 

X   

 

3376 Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācija 

RPA “Rīgas 

pieminekļu 

aģentūra” 

  X 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

3246 
Sešu skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana sešos 
Rīgas kultūras centros 

RD IKSD    
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) 

 
Bolderājas mūzikas un mākslas skolas Stūrmaņu 
ielā 31 jumta stāva izbūve, telpu piemērošana 
mācību procesam, teritorijas nožogošana 

RD IKSD    
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) 

RD ĪD X    

 

Kultūras un dabas mantojuma atjaunošana 
(kultūras mantojuma objekts tiks izvēlēts konkursa 
kārtībā, provizoriski Rīgā identificēti sekojoši 
atjaunojamie objekti: Rīgas pils laukuma 
labiekārtošana, Aldara parka, Mežaparka estrādes 
un piegulošās teritorijas labiekārtošana, Rīgas 
Latviešu biedrības nams, Latvijas Nacionālās 
operas ēka) 

RD KM    

 

3337 Pils laukuma rekonstrukcija RD PAD  X  
2015.gada beigās ir uzsākta Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, kas 
noslēgsies 2016.gada vidū. Notiek darbs pie rekonstrukcijas būvdarbu līdzfinansējuma 
piesaistes 

3382 Aldara parks RD PAD  X  
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 

 Dailes teātra laukums RD PAD    Darbība nenotiek 

3245 
Mūzikas instrumentu papildināšana un 
atjaunošana profesionālajam pūtēju orķestrim 
“Rīga” 

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

3255 

Dziesmu svētku procesa un tradicionālās kultūras 
izzināšana un popularizēšana, Rīgas un Latvijas 
kultūras pieredzes meistarklašu organizēšana 
sadarbībā ar Rīgas partnerpilsētām 

RD IKSD  X  

Tautas lietišķās mākslas izstādes un gadatirgi 

3256 
Atbalsts kultūras jomā dažādām latviešu 
diasporām ārvalstīs 

RD IKSD X   
 

3249 
Tautas mūzikas instrumentu atjaunošana 20 
folkloras ansambļiem un 7 kokļu ansambļiem 

RD IKSD  X  
 

3250 
Mūzikas instrumentu atjaunošana 4 tautas 
mūzikas orķestriem un 5 pūtēju orķestriem 

RD IKSD  X  
Instrumentu atjaunošana tautas instrumentu orķestriem “Sadko”, “Kriviči”, “Kadanss” 

3253 
Tautas tērpu atjaunošana un papildināšana koru, 
deju kolektīvu un folkloras kopu vajadzībām 
Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai 

RD IKSD   X 

Atjaunoti tautas tērpi un mācību līdzekļi  (74 koriem, 116 tautas deju kolektīviem, 7 
folkloras kopām, 9 speciālo skolu projekta kolektīviem, 4 mūsdienu deju kolektīviem, 8 
pūtēju orķestriem, 17 koklētāju ansambļiem, 8 simfoniskā un kamerorķestru un 6 
teātra kolektīviem), nodrošinot dalību  “XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos” 

3251 
Tradicionālo amatu studiju aprīkojuma un darba 
rīku atjaunošana un papildināšana 

RD IKSD  X  
 

3252 
Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un 
attīstība Rīgas pilsētā (kursu, meistarklašu 

RD IKSD  X  
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

organizēšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, 
nepieciešamo materiālu iegāde) 

3254 
Atbalsts dažādām radošajām apvienībām, 
biedrībām, radošajiem kvartāliem, stiprinot to 
kapacitāti, mērķprogrammas veidā 

RD IKSD X   
 

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas 

 
Rīgas 25.vidusskolas sporta kompleksa būvniecība 
Rušonu ielā 6 

RD ĪD   X 
Izbūvēts sporta komplekss 

 Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalnā RD IZM     

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe 
 SIA “Rīgas 2.slimnīca” atjaunošanas darbi RD ĪD X    

 
Rīgas Dzemdību nama atjaunošanas darbi Miera 
ielā 45 

RD ĪD   X 
Veikti atjaunošanas darbi 

 
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 1.slimnīca” atsevišķu 
korpusu atjaunošanas darbi, infrastruktūras 
attīstība 

RD ĪD   X 
Veikti atjaunošanas darbi 

 
SIA “Rīgas veselības centrs” atjaunošanas darbi, 
infrastruktūras attīstība 

RD ĪD   X 
Veikti atjaunošanas darbi 

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma 

 
Rīgas patversmes sieviešu nodaļas, vīriešu nodaļas 
atjaunošanas darbi 

RD ĪD   X 
Veikti atjaunošanas darbi 

3208 
Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām 
vajadzībām (Pārdaugavā) 

RD LD    

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām 2015.gadā tika izvirzītas citas 
prioritātes  sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā. 
Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas  pašvaldības 
budžeta iespējām 

 
Sociālās nozares objektu renovācija (dažādi 
objekti) 

RD ĪD    
 

3205 
Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
sniedzējinstitūcijās 

RD LD    

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 

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība 

3016 Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība RPP  X  
2015.gadā   ir uzstādītas jaunas kameras 3 parkos – Ģrīziņkalnā – 10 kameras, 
Ziedoņdārzā – 9 kameras, Miera dārzā – 5 kameras, kā arī Valdeķu ielā 58, Rīgā, sociālā 
māja – 2 kameras 

3229 Drošības pasākumi pie/uz ūdens RPP    Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ 

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 

3320 
Pilsētas videonovērošanas centra pilnveidošana un 
attīstība 

RPP    
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ 

3304 
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Krustpils 
ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
X   
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

1553 
Apgaismojuma ierīkošana  Krustpils ielā no 
Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai 

RPA  “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3079 Ielu navigācijas sistēma Dārziņu apkaimē 
Izpilddirekcija 

(AI) 
X   

2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ 

3303 
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Maskavas 
ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
   

 

1990 
Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no 
Taisnās ielas līdz pilsētas robežai 

RPA  “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3310 
Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana 
Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas 
gatvei 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3305 
Apgaismojuma izbūves projektēšana Jaunciema 
gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas 
kanālam 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
X   

 

2395 
Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatves posmā no 
10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam 

RPA  “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3301 
Vērmanes dārza apgaismojuma  kapitālā remonta 
projektēšana 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
X   

 

3299 Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais remonts 
RPA “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3300 
Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa 
Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3312 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē 
no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3314 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana 
Anniņmuižas bulvārī 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3317 
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana 
Daugavgrīvas šosejā 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
   

 

3302 
Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana 
Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz 
Lielirbes ielai 

RPA “Rīgas 

gaisma” 
X   

 

3401 Operatīvās vadības centra izveide RPP    Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ 

 
Atjaunošanas darbi pašvaldības objektos, kurus 
lieto Rīgas pašvaldības policija 

RD ĪD   X 
 

3230 
Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā 
pilsētas teritorijā 

RPP    
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ 

3319 Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana RPP  X  

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 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

nēsāšanai un tajā pašā laikā funkcionālāki pielietošanas un izmantošanas jomā 

3402 
GPS un videokameru sistēmas nomaiņa 
operatīvajos transportlīdzekļos un peldlīdzekļos 

RPP X   

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 

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis 
3006 Mājokļu energoauditi 2013 REA   X  

3007 
Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 
tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai 

REA    
Netiks īstenots 

3234 
Inovatīvi finansēšanas avoti lokāliem ilgtspējīgas 
enerģētikas risinājumiem – INFINITE Solutions 

REA  X  
 

3234 Pašvaldības Rotācijas fonda izveidošana REA, RD FD  X  

Projekta ietvaros plānots izveidot Rīgas energoefektivitātes Rotācijas fonda darbības 
modeli. Vairākās ES valstīs darbojas pašvaldību organizēti un administrēti 
Energoefektivitātes  rotācijas fondi, kuru līdzekļus veido ES struktūrfondu, 
starptautisko banku, siltumapgādes uzņēmumu un pašvaldības budžeta iemaksas. Šādu 
fondu līdzekļi uz izdevīgiem noteikumiem un zemām procentu likmēm tiek aizdoti 
privāto daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Atmaksātie aizdevuma 
līdzekļi tiek iemaksāti atpakaļ fondā un tiek izmantoti jaunu energoefektivitātes 
projektu realizācijai. Pašlaik LR normatīvie akti neatļauj pašvaldībām veidot šādus 
fondus (tajā skaitā rotācijas fondus). Tāpat pastāv ierobežojumi pašvaldībai finanšu 
tirgū aizņemties nepieciešamo finansējumu šādu Rotācijas fondu finansēšanai.  
2015.gada laikā projekta ietvaros ir sagatavots RP Rotācijas fonda koncepcijas projekts, 
veikti aprēķini un izveidots ekonomiskais modelis. LR EM ir sagatavojusi izmaiņas 
Energoefektivitātes likumā, kas atļautu veidot pašvaldību Energoefektivitātes fondus. 
Diemžēl līdz šim brīdim nepieciešamās izmaiņas likumos un citos normatīvajos aktos 
nav veiktas 

3150 
Pļavnieku parks – jauno dzīvojamo daudzstāvu ēku 
rekreācijas telpa 

Izpilddirekcija 

(AI) 
  X 

Labiekārtota publiska rekreācijas teritorija (apgaismojums, soli, atkritumu urnas, suņu 
pastaigas laukums, vingrošanas iekārtas, u.c.) 

2127 
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rūpniecības ielā 
21 renovācija 

Izpilddirekcija 

(ZI) 
 X  

Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija sakarā ar līdzekļu trūkumu 

3227 
Izdevumu atmaksa par dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 
28, Rīgā, rekonstrukciju 

SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks” 
X   

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā projekts tiek īstenots ar RPB finansējumu 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
rekonstrukcija Aglonas ielā 35 k-1, Rīga (152 
dzīvokļi) 

SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks” 
 X  

Projekta izmaiņās paredzēts izbūvēt 215 dzīvokļus. No kopējām projekta izmaksām 
2015.gadā apgūti 1 142 946,28 EUR (bez PVN) 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
rekonstrukcija Prūšu ielā 25A, Rīgā (200 dzīvokļi) 

RD MVD  X  
Pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, tiek veikta iedzīvotāju 
izvietošana 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
rekonstrukcija Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā  (120 
dzīvokļi) 

RD MVD X   
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  
Ziepju ielā 11, Rīgā, rekonstrukcija 

RD MVD  X  
Iedzīvotāju pilnīga izvietošana, pamatojoties uz Rīgas domes 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 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanai – 
realizācijai. Atsavināšanu realizē Rīgas domes Īpašuma departaments. Pārbūves 
projekta izstrādei 2017.gada budžetā pieprasīti finanšu līdzekļi. 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  
Valmieras ielā 24, Rīgā, rekonstrukcija 

RD MVD  X  
Pamatojoties uz Rīgas domes 07.06.2016. lēmumu Nr.3865, uzsākta iedzīvotāju 
izvietošana. 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  
Ieriķu ielā 2A, Rīgā, rekonstrukcija 

RD MVD X   
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu 2017.gadā 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
Ieriķu ielā 2B, Rīgā, rekonstrukcija 

RD MVD X   
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā 

3227 
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  
Viestura prospektā 73, Rīgā, pārbūve 

RD MVD X   
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā 

3227 
Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu 
plānojuma daļas rekonstrukcija 

RD MVD, SIA 

“Rīgas 

pilsētbūvnieks” 

X   

Pamatojoties uz Rīgas domes 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, atbrīvoti dzīvokļi 
rekonstruējamā daļā. Izstrādāts pārbūves projekts, kura realizācijai pieprasīti finanšu 
līdzekļi 2016., 2017.gadā. 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/11/09/328 “Daudzdzīvokļu 
mājas Bauskas ielā 51, Rīgā” – siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi" 

RNP   X 

Paveiktie darbi: siltināta fasāde, cokols, bēniņu un pagraba pārsegums. Nomainīts 
jumts. Sakārtotas apkures un ventilācijas sistēmas, t.sk. nosiltinātas apkures un karstā 
ūdens caurules. Nomainītas/atjaunotas koplietošanas telpu durvis.  
Sasniegtais rezultāts: Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 46,96% gadā 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/10/0540 “Siltumnoturības 
uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Platajā ielā 28 k-2, 
Rīgā” 

RNP   X 

Paveiktie darbi: Renovēta un siltināta fasāde, pamati. Siltināti bēniņi, pagraba 
pārsegums, pamati. Remontēts jumts. Nomainīti visi logi un koplietošanas durvis. 
Nomainīta siltumapgādes un karstā ūdens sistēmas cauruļvadu izolācija. 
Sasniegtais rezultāts: Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 43,00% gadā 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 “Siltumnoturības 
uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Vīlipa ielā 10, Rīgā” 

RNP    

Projekts netiks īstenots sakarā ar to, ka dzīvokļu īpašniekiem neizdevās pieņemt 
lēmumu par projekta finansēšanu. 
31.08.2015. projekta realizācija ir izslēgta no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” investīciju 
plāna 2015.-2018.gadam 

 

ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/085 
“Energoefektivitātes paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Dārza ielā 38A, 
Rīgā” 

RNP    

Projekts netiks īstenots sakarā ar to, ka dzīvokļu īpašniekiem neizdevās pieņemt 
lēmumu par projekta finansēšanu. 
31.08.2015. projekta realizācija ir izslēgta no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” investīciju 
plāna 2015.-2018.gadam 

 

ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/173 
“Energoefektivitātes paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Augusta 
Dombrovska ielā 49, Rīgā” 

RNP   X 

Paveiktie darbi: Renovēta fasāde, pamati. Siltināti bēniņi, pagraba pārsegums. 
Renovētas koplietošanas telpas, nomainīti dzīvokļu logi un iestiklotas lodžijas. Renovēts 
jumts.  Sakārtotas apkures un ventilācijas sistēmas. 
Sasniegtais rezultāts: Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 41,09% gadā 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/10/195 “Siltumnoturības 
uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Altonavas ielā 22, 
Rīgā” 

RNP    

Projekts netiks īstenots sakarā ar to, ka nebija iespējams piesaistīt finansējumu 
projekta īstenošanai. 
31.08.2015. projekta realizācija ir izslēgta no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” investīciju 
plāna 2015.-2018.gadam 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/10/194 “Siltumnoturības 
uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Altonavas ielā 22A, 
Rīgā” 

RNP    

Projekts netiks īstenots sakarā ar to, ka nebija iespējams piesaistīt finansējumu 
projekta īstenošanai. 
31.08.2015. projekta realizācija ir izslēgta no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” investīciju 
plāna 2015.-2018.gadam 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/217 “Siltumnoturības 
uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Ļermontova ielā 8, 

RNP   X 
Paveiktie darbi: Siltināta fasāde, pamati, bēniņu pārsegums, pagraba griesti. Nomainīts 
jumta segums, koplietošanas telpu durvis un logi. 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

Rīgā” Sasniegtais rezultāts: Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 45,1% gadā 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.3/13/060 “Siltumnoturības 
uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Atpūtas ielā 2A, 
Rīgā” 

RNP    

Projekts netiks īstenots sakarā ar to, ka dzīvokļu īpašniekiem neizdevās pieņemt 
lēmumu par projekta finansēšanu. 
31.08.2015. projekta realizācija ir izslēgta no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” investīciju 
plāna 2015.-2018.gadam 

 
ID Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/059 “Siltumnoturības 
uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Daudzeses ielā 1, 
Rīgā” 

RNP    

Projekts netiks īstenots sakarā ar to, ka nebija iespējams piesaistīt finansējumu 
projekta īstenošanai. 
31.08.2015. projekta realizācija ir izslēgta no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” investīciju 
plāna 2015.-2018.gadam 

 Izgaismoto ēku numuru zīmju uzstādīšana RNP  X  

22.10.2013. apstiprināti RD saistošie noteikumi Nr.62 “Par ielu un laukumu nosaukuma 
zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju un infrastruktūras, kultūras 
vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”, kas paredzēja visā Rīgā ieviest 
izgaismotas ēku numerācijas zīmes. Līdz ar to RNP bija ieplānojis iepirkumu ar 
izgaismoto ēku numerācijas zīmju iegādi. RNP veica cenu aptauju un aprēķinu par šādu 
izgaismoto zīmju uzstādīšanu pie visām RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām 
mājām. Izmaksas bija neadekvāti lielas (par 90 % dārgākas nekā neizgaismotās) un 
nebija plānotas RNP budžetā. Grozījumi RD saistošajos noteikumos Nr.62 stājās spēkā 
09.06.2015. un paredz citus noteikumus par ēku numerācijas zīmju izvietošanu 
(izgaismotās zīmes ir tikai viens no variantiem). RNP izsludinātais iepirkums un 
noslēgtais līgums par ēku numerācijas zīmju iegādi ir atbilstošs šobrīd spēkā esošajiem 
saistošajiem noteikumiem, kuriem atbilstoši arī tiek izvietotas zīmes: 
-  500x500mm cinkotas zīmes 5 stāvu un vairāk stāvu mājām; 
- 320x220/280mm cinkotas zīmes visām pārējām dzīvojamajām mājām un 
320x220/280mm emaljētas zīmes Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kā 
arī kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem.  
2015.gadā uzstādītas  1155 zīmes 

 
Remontdarbu veikšana apsaimniekojamo māju 
apkaimes teritoriju labiekārtošanā 

RNP  X  

2015.gadā veiktais darbs (provizoriskie dati): 
Asfaltēšana, ietves, ceļi – 11; 
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve – 4; 
Bērnu rotaļu laukumi – 4; 
Ceļa zīmju uzstādīšana – 9; 
Atkritumu urnu uzstādīšana dzīvojamo māju teritorijā (nav piestiprinātas pie mājām), 
vienības – 109; 
Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana – 12 

 
Remonta darbu veikšana apsaimniekojamo māju  
infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai 

RNP  X  

2015.gadā paveikti darbi (provizoriskie dati): 
Aizsargapmaļu remonts – 42; 
Augstspiediena stacijas – 2; 
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana – 184; 
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana 
– 23; 
Balkonu remonts – 8; 
Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas – 363; 
Fasādes un cokolu remonts – 76; 
Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts – 62; 
Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana – 1; 
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Projekta stadija 
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uzsākt 
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Kanalizācija – 79; 
Kāpņu telpu remonts – 54; 
Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana – 85 (remontdarbi) 152 
(avārijas darbi); 
Pagrabu, bēniņu tīrīšana – 3; 
Pastkastu uzstādīšana – 120; 
Skursteņi, ventilācijas kanāli – 44; 
Šuvju remontdarbi – 2; 
Tekņu un  noteku nomaiņa – 11; 
Vispārceltnieciskie darbi – 38 

 
Ēku lokālo energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanas remontdarbu veikšana 

RNP  X  

2015.gadā paveikti darbi (provizoriskie dati): 
Apkures sistēmas – 6; 
Bēniņu siltināšana – 35; 
Cauruļu siltumizolācija – 35; 
Kāpņu telpu durvju uzstādīšana – 249; 
Jumti – 139; 
Karstais ūdens – 285; 
Logi – 285; 
Sienu siltināšana – 7; 
Siltummezglu iekārtu maiņa – 136 

 Tehniskās dokumentācijas izstrāde RNP  X  

Sagatavoti un iesniegti Rīgas enerģētikas aģentūrā 125 pieteikumi energoauditu 
veikšanai 
Izstrādāti 38 energoaudita pārskati 
Izstrādāti 47 neatkarīgo ekspertu tehniskās apsekošanas atzinumi. 
Noslēgti līgumi par 30 objektu tehnisko projektu izstrādi 

3232 Publisko tualešu pārbūve RD MVD     

3232 Publisko tualešu būvniecība, t.sk. projektēšana RD MVD     

2477 
Publiskās tualetes būvniecība skvērā Maskavas ielā 
121B, Rīgā (bijušais “Siena tirgus”) 

Izpilddirekcija 

(AI) 
   

Netiek  īstenots finansiālu apsvērumu dēļ, 2015.gada aktualizētajā investīciju plānā ir 
izņemts 

3335 
Esplanādes, Viesturdārza un Kronvalda parka 
rekonstrukcija 

RD PAD  X  
2015.gadā veikta visu trīs parku teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības 
iesaistes aktivitātes 

3332 

Pilsētvidē integrētas gājēju sistēmas izveidošanas 
izvērtēšana un pamatotu priekšlikumu sniegšana 
gājēju ielas attīstības koncepcijas realizēšanai 
Tērbatas ielā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī un  
Vaļņu ielā 

RD PAD    

Tiek izvērtētas iespējas piesaistīt ES finansējumu  

3334 Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija RD PAD  X  
2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības iesaistes aktivitātes, 
kā arī projekta metu konkursa nolikuma izstrāde. Konkursu plānots izsludināt 
2016.gada II ceturksnī 

3115 Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija RD PAD  X  
2015.gadā veikta satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus laukumam pieguļošajā 
teritorijā 

3116 Dižozolu ielas rekonstrukcija RD PAD    
Ņemot  vērā zemesgabalu īpašuma tiesības  (lielākā daļa no ielas ir privātīpašums) 
projekta realizācija šobrīd nav aktuāla 

 Latviešu strēlnieku laukuma rekonstrukcijas RD PAD    Darbība nenotiek 
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projekta izstrāde 

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība 

3089 
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma 
tehniskā projekta izstrāde 

RD PAD  X  
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 

3089 
Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T 
tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma 
1.kārta (starta projekts) 

RD PAD  X  
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 

2669 
Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu iela – 
Vietalvas iela) izbūve 

RD SD X   
 

2101 
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte 
ar pievedceļiem (1.kārta) būvniecība 

RD SD X   
 

RV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 
2705 Eksporta ielas izbūve RD SD    Nav piešķirts finansējums būvniecībai 

3162 
Mežrozīšu ielas rekonstrukcija no Stūrmaņu ielas 
līdz ielas galam pie ēkas Nr.34 

RD SD X   
 

2904 Caurteku rekonstrukcija RD SD X    

 Lietus kanalizācijas kolektora Viestura prospektā 
būvniecība no Meža prospekta 

RD SD X   
 

Notiek 
rekonstrukcija 

Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada 
deformācijas šuvju rekonstrukcija 

RD SD  X  
 

Notiek 
rekonstrukcija 

Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija RD SD  X  
 

3161 
Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai 
rekonstrukcija 

RD SD X   
 

2895 
Jāņa Čakstes gatves no Ziepniekkalna ielas līdz 
Vienības gatvei būvniecības tehniskā projekta 
izstrāde 

RD SD    
Nav piešķirts finansējums būvniecībai 

2428 
Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas 
rekonstrukcija 

RD SD X   
 

829 
Jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu, 
Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes 
centru un Juglas ezeru 

RD SD X   
 

2796 
Lietusūdens kanalizācijas kolektora remonts Kārļa 
Ulmaņa gatvē 

RD SD  X  
 

3047 
Lietusūdens kanalizācijas pārplūžu kolektora 
izbūve Krasta ielā 

RD SD   X 
 

1688 
Stirnu ielas lietusūdens kanalizācijas  sūkņu stacijas 
likvidācija un pašteces tuneļkolektora Dn1500mm, 
L=2380m izbūve 

RD SD X   
 

3342 
Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā apkārtējās 
infrastruktūras rekonstrukcija 

RD PAD    
Nodots RD SD atbildībā. Tiek plānots piesaistīt ES fondu finansējumu aktivitāšu 
īstenošanai 

2664 Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves RD SD   X  
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

1.kārta: Salu tilts pār Daugavu; Salu tilts pār Mazo 
Daugavu. Zaķusalas uzbēruma posms. 

2664 Tilts pār Bieķengrāvi - lejtecē RD SD X    

2664 
Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 
2.kārta: 
1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu 

RD SD X   
 

2664 2) satiksmes pārvads Lucavsalā RD SD X    

2664 3) tilts pār Bieķengrāvi augštecē RD SD X    

2664 4) estakāde pār Bieķengrāvi Kārļa Ulmaņa gatvē RD SD X    

2660 
Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija posmā no Lidoņu 
ielas līdz Podraga ielai 

RD SD    
Nav piešķirts finansējums būvniecībai 

3197 
Papildu satiksmes joslas ierīkošana Lubānas ielas 
labajā pusē posmā no Ilūkstes ielas līdz Andreja 
Saharova ielai 

RD SD  X  
 

2891 Turaidas ielas rekonstrukcija RD SD  X   

2977; 2978 Dzelmes ielas un Vētras ielas rekonstrukcija RD SD X    

3196 
Lifta ierīkošana Vanšu tiltam Daugavas labajā 
krastā 

RD SD  X  
 

3043 Akāciju ielas rekonstrukcija RD SD X    

809 
Ietves izbūve Ķīšezera ielas posmā, Valsts 
ieņēmuma dienesta ēkas pieejās, no Rusova ielas 
līdz degvielas uzpildes stacijai “LUKOIL” 

RD SD   X 
 

2888 Ielu rekonstrukcija Brekšos RD SD X    

2900 Krimuldas ielas rekonstrukcija RD SD X    

2614 
Dandāles ielas rekonstrukcija ar lietus ūdens 
kanalizācijas kolektora izbūvi 

RD SD X   
 

3042 
Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcija (no Zirņu 
ielas līdz Upes ielai, ieskaitot abus krustojumus) 

RD SD X   
 

3348 
Durbes ielas no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai 
izbūve 

RD SD X   
 

840 Lucavsalas ielas izbūve RD SD X    

3364 
Flotes ielas rekonstrukcija ar lietusūdens 
kanalizācijas kolektora izbūvi no Parādes ielas līdz 
ielas Ziemeļu galam 

RD SD X   
 

3322 Satiksmes tuneļa izbūve starp Imantu un Zolitūdi RD SD X    

2382 

Eiropas komunikāciju tīklu projekta “Rīgas pilsētas 
un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros 
“Rīgas brīvostas savienojuma ar Via Baltica 
dienvidu ievadu Rīgā (Raņķa dambja un Vienības 
gatves, Mūkusalas ielas savienojums)” 

RD SD    

Nav piešķirts finansējums būvniecībai 

2025 
Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas 
renovācija 

RD SD X   
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

3306 
Elektrotransporta kustības nodrošināšana Skanstes 
ielā – jaunas tramvaja līnijas izbūve un jaunu 
zemās grīdas tramvaju iegāde 

SIA “Rīgas 

satiksme” 
X   

 

 

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) 

SIA “Rīgas 

satiksme” 
X   

 

3396 
Sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas gatvē 
rekonstrukcija 

RD SD X   
 

3327 Autobusu iegāde (35 autobusi gadā) 
SIA “Rīgas 

satiksme” 
 X  

 

3326 Trolejbusu iegāde (25 trolejbusi gadā) 
SIA “Rīgas 

satiksme” 
 X  

 

3328 Tramvaju iegāde 
SIA “Rīgas 

satiksme” 
X   

 

2887 

Sabiedriskā transporta maršrutu optimizācija 
Austrumu maģistrālei piegulošajās teritorijās: 
trolejbusu kontakttīklu pārbūve un pieturvietu 
labiekārtošana, autobusu pieturvietu pārcelšana 
un labiekārtošana 

RD SD    

Projektu paredzēts pārstrādāt un iekļaut Austrumu maģistrāles izbūves projektā 

3324 

Akmens tilta kreisā krasta satiksmes pārvada 
gājēju un velosipēdu ceļa izbūve savienošanai ar 
Uzvaras bulvāri un nobrauktuves tuneļa 
rekonstrukcija 

RD SD   X 

 

3297 Veloceļa “Imanta-Bolderāja-Vakarbuļļi” izbūve RD SD X    

2894 Veloceļa “Centrs-Ziepniekkalns” izbūve RD SD X    

3323 
Gājēju tuneļa no krastmalas uz Vecrīgu un no Rīgas 
Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija 

RD SD X   
 

1738 
Gājēju un velosipēdu ceļa “Vecmīlgrāvis-Vecāķi” 
posma Vecāķu prospektā no Kalngales ielas līdz 
Atlantijas ielai izbūve 

RD SD   X 
 

1741 
Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs-Ķengarags-
Rumbula-Dārziņi” izbūve 

RD SD  X  
 

 
Ar ūdeņraža kurināmā elementu darbināmu 
trolejbusu iegāde, ūdeņraža uzpildes infrastruktūra 

SIA “Rīgas 

satiksme" 
X   

 

 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana 
transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to 
uzlādes infrastruktūras ieviešanai 

RNP  X  
Saimnieciskajā darbībā tiek lietoti divi automobiļi (iegādāti projekta “Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes 
infrastruktūras ieviešanai” ietvaros) 

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana 

3023 
Dzīvojamo māju Sila ielā 8 un 16 Rīgā, 
pievienošana pilsētas centralizētajiem 

MVD   X 
Pabeigts, nodots ekspluatācijā 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 

2605 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
paplašināšana Mārupē 2013.-2014.g. 

SIA “Rīgas 

ūdens” 
  X 

Pabeigts, nodots ekspluatācijā 

2605 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
paplašināšana Katlakalnā 2013.-2014.g. 

SIA “Rīgas 

ūdens” 
  X 

Pabeigts, nodots ekspluatācijā 

2605 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
paplašināšana Bolderājā 2013.-2014.g. 

SIA “Rīgas 

ūdens” 
  X 

Pabeigts, nodots ekspluatācijā 

2605 
Ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā 
projektēšana un izbūve 2013.-2015.g. 

SIA “Rīgas 

ūdens” 
  X 

Pabeigts, nodots ekspluatācijā  

2605 
Citi izdevumi (būvuzraudzība un autoruzraudzība, 
PVN) 

SIA “Rīgas 

ūdens” 
  X 

 

2719 
Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem projektēšana un izbūve 

RD MVD X X  

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 Vecmīlgrāvja 
mikrorajonā pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam.  

2549 

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

RD MVD X   

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

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana 

2948 
Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju tīkls “GreenITNet” 

REA   X 
Ir iesniegta un apstiprināta gala atskaite 

3037 
Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu 
attīstības plānošanai STEP UP 

REA   X 
Ir iesniegta un apstiprināta gala atskaite 

 

Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
veikšana pašvaldības ēkās – norobežojošo 
konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, 
rekuperācijas sistēmu uzstādīšana u.c. 

RD ĪD   X 

 

 
Ēkas un teritorijas atjaunošanas darbi Aviācijas ielā 
15, Burtnieku ielā 37 – pašvaldību un valsts 
funkciju nodrošināšanai 

RD ĪD   X 
 

1502-2863 
VEF Kultūras pils pārbūve un piegulošās teritorijas 
atjaunošanas darbi 

RD ĪD X   
 

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) 

LR KM    

 

 Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija LR KM     

 Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa izbūve LR KM     
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

Lubānas ielā 

 
Latvijas Valsts arhīva ēkas pārbūve un teritorijas 
labiekārtojums Skandu ielā 

LR KM    
 

 
Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai 
piegulošās teritorijas revitalizācija 

LR KM    
 

3052 
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas 
pilsētas izgāztuves  Augusta Deglava ielā  
Nr.01944/675/PV rekultivācija 

RD PAD   X 

Pārvietojot vairāk kā 900 000 m3 atkritumu, izveidots 35 metrus augstu kalns, kas 
pārklāts ar pretfiltrācijas 50 cm māla un auglīgas grunts slāni 20 cm, kā arī apsēts ar 
zālāju. Kalna konfigurāciju veido dažāda slīpuma nogāzes, radot vizuāli interesantu 
objektu apkārtnē. Lai nodrošinātu virsūdens plūsmas savākšanu un sadalīšanu, ir 
izbūvētas divas ievalkas pa kalna perimetru. Ap kalnu ir izveidots žogs, lai saglabātu 
pretfiltrācijas slāni. 
Pārējā projekta teritorijā blakus kalnam, kas atbrīvota no atkritumiem, izveidots 15 cm 
apzaļumots auglīgas grunts slānis,  kā arī pretī Rīgas 84.vidusskolai iestādītas desmit 
liepas. Tādējādi bijušās izgāztuves vietā ir izveidota sakopta teritorija 19,3 ha platībā.  
Visā projekta īstenošanas laikā veikta piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšana līdz MK 
noteikumos paredzētajiem lielumiem. No atkritumiem atbrīvotajā teritorijā ap kalnu ir 
izveidoti pieci monitoringa urbumi, ar kuru palīdzību kontroles nolūkā varēs veikt 
regulārus piesārņojuma līmeņa mērījumus.  
Papildus projektā paredzētajiem darbiem veikta teritorijas sakārtošana gar A.Deglava 
ielu, kā arī sakārota vairāk kā 2 ha izpilddirekcija (ZI) pārziņā esošās teritorijas, kurā 
atrodas koku birzs. 

1719 
Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves “Kleisti” 
rekultivācija 

RD MVD   X 
Objekts nodots ekspluatācijā 02.12.2015. 

2591 
Hapaka grāvja (Kleistos) krasta 
aizsargnostiprinājumi 

RD MVD    
Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts. 

3363 Pretplūdu pasākumu realizācija Rīgas pilsētā RD PAD X   Sagatavotas projektu idejas projektu priekšatlasei atbalstam no SAM 5.1.1. 

1622 
Jauno ebreju kapu kantora ēkas izbūve un 
teritorijas rekonstrukcija 

RD MVD    
Projekts zaudējis aktualitāti, jo esoša administrācijas ēkā veikts kapitālais remonts. 

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

2862 
Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu 
digitalizācija 

RD MVD    
Darbi plānoti saskaņā ar Kapsētu attīstības koncepciju 

RV15 Laba vides kvalitāte 

3225 Anniņmuižas kultūras un atpūtas parka izveide 
Izpilddirekcija 

(PI) 
   

Nav aktuāls 

2743 
Rīgas zooloģiskā dārza attīstība – 
 Āfrikas savannas būvniecība 

RD PAD  X  
Izstrādāts būvprojekts ekspozīcijas Āfrikas savanna (zebru un surikātu mītnes, pērtiķu 
mītnes un putnu mītnes) būvniecībai, tiek apzinātas būvniecības finansējuma piesaistes 
iespējas 

2687 
Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza 
teritorijas revitalizācija 

RD PAD  X  

Ziedoņdārzā rekonstruēta dārznieka ēka, uzbūvēta publiskā tualete, atjaunots 
bradājamais baseins, no jauna izveidots bērnu rotaļu laukums, Grīziņkalnā izveidots 
vingrošanas laukums, suņu pastaigu laukums, bērnu rotaļu laukums un bradājamais 
baseins, Miera dārzā veikta sabiedriskās tualetes izbūve un izveidots multifunkcionāls 
laukums. Parkos izvietotas videonovērošanas kameras. 
Veikta četru ielu – Pļavas ielas, Zaķu ielas, Sparģeļu ielas un Lienes ielas – 
rekonstrukcija, kā arī apgaismojuma rekonstrukcija deviņās ielās – Terēzes ielā, 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

Alauksta ielā, Laboratorijas ielā, Vārnu ielā, Lauku ielā, Zvaigžņu ielā, Augšielā, J.Asara 
ielā un Krāsotāju ielā. Veikti ielas seguma bruģēšana un apmaļu uzlikšana, apakšzemes 
inženierkomunikāciju nomaiņa, zāliena veidošana, apgaismojuma atjaunošana, ceļa 
zīmju uzstādīšana, jaunu komunikāciju un apgaismes objektu uzstādīšana, koku 
zarošana, ietvju un zaļās zonas atjaunošana 

3085 
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 
“Piejūra” (CoHaBit) 

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

597 Vecāķu pludmales labiekārtošana 
Izpilddirekcija 

(ZI) 
 X  

Uzstādīti jauni rotaļelementi bērnu rotaļlaukumos 

3233 
Daugavas krastmalas labiekārtojums ar tehnisko 
būvju rekonstrukciju Dārziņu apkaimes teritorijā 

Izpilddirekcija 

(AI) 
X   

2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ, īstenos 2016.gadā no 01.07. - 
01.11. 

3149 
Strūgas – Maskavas forštates teritorijas 
labiekārtojums visām paaudzēm 

Izpilddirekcija 

(AI) 
X   

2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ 

1617 Kobes dārza izveide RD MVD    
Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem 2014.gadā veikts gājēju celiņu remonts, 
bet 2015.gadā – dīķa krastu stiprināšana, bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana un 
apgaismojuma ierīkošana 

 Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” attīstība 
SIA “Rīgas 

meži” 
X   

 

 
Parku revitalizācija (Dzegužkalna atpūtas parks, 
Anniņmuižas parka izveide, Viesturdārza, 
Jaunatnes dārza, Aldara parka revitalizācija) 

SIA “Rīgas 

meži” 
   

 

 
Kritušo lapu un zaļo atkritumu kompostēšanas 
laukumu izveidošana 

SIA “Rīgas 

meži” 
   

 

3298 
Juglas kanāla malas rietumu puses rekonstrukcija 
posmā no Vidzemes alejas līdz Brīvības gatvei 417 

Izpilddirekcija 

(ZI) 
 X  

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

3187 AB dambja teritorijas labiekārtošana 
Izpilddirekcija 

(PI) 
  X 

Atjaunots brauktuves un gājēju ietves asfaltbetona segums; 
Uzstādīti parka soliņi AB dambja teritorijā; 
Ierīkotas  videonovērošanas sistēmas  
Atjaunotas atkritumu urnas  AB dambja teritorijā 

3384 
Autostāvvietas un gājēju celiņu izbūve Lucavsalas 
teritorijā 

Izpilddirekcija 

(PI) 
  X 

Attīstīta Lucavsalas ziemeļu daļas infrastruktūra, atbilstoši atpūtas un rekreācijas zonas 
prasībām pilsētvidē, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.  
Veikti bruģa un asfalta celiņu ierīkošanas darbi 

3387 Anniņmuižas meža teritorijas labiekārtošana 
Izpilddirekcija 

(PI) 
  X 

Anniņmuižas meža teritorijā novadgrāvju sistēmas renovācija: meliorācijas novadgrāvja 
kopšanas darbi un meliorācijas grāvja caurtekas ierīkošana brauktuvei Anniņmuižas 
meža teritorijā. 
Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija: parka apgaismojuma ierīkošana no 
sporta laukuma līdz Anniņmuižas bulvārim, apgaismojuma elektriskā tīkla 
rekonstrukcijas darbi Anniņmuižas parkā. Bērnu rotaļu un atpūtas zonas revitalizācija 

 Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija RD MVD    
Strūklakas “Sumpurnis, bārenīte un mātes meita” restaurācijai tika prasīts finansējums 
2016.g. budžetā, kurš netika piešķirts 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

1874 Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana RD MVD    Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

1453 Beberbeķu, Krotes ielas  novadgrāvja atjaunošana RD MVD    Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

2237 Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas  atjaunošana RD MVD    Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

2336 
Piķurgas  pārtīrīšanas I kārta, Šķērsielas grāvju 
atjaunošana 

RD MVD    
Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

2335 Piķurgas pārtīrīšanas II kārta RD MVD    Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

2096 Šķērsielas grāvju atjaunošana RD MVD    Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

879 
Pleskodāles un Šampētera apvidus galveno grāvju 
atjaunošana 

RD MVD    
Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

2089 Bišumuižas upītes rekonstrukcija RD MVD    Finansējums pieprasīts, bet nav piešķirts 

2947 Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte – SUM Project REA   X Ir iesniegta un apstiprināta gala atskaite 

 
Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās 
kartes izstrāde - atjaunošana 

RD MVD   X 
Atjaunota (pārstrādāta) 2008.gadā izstrādātā Rīgas aglomerācijas vides trokšņa 
stratēģiskā karte, kura elektroniskā formā tiek uzglabāta un izmantota RD MVD Vides 
pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļā 

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā attīstība 

2117 
Rīgas industriālo teritoriju attīstība (Spilves ZTP, 
Ziepniekkalna ZTP, Granīta iela) 

RD PAD  X  
Granīta ielas projekta ideja izvirzīta kā alternatīvais projekts SAM 5.6.2. SAM ietvaros 

 
Rīgas pilsētas pretplūdu pasākumu novērtēšana, 
prioritizācija un pilotprojektu (teritoriju) attīstība 

RD PAD    
Projekta pieteikums tika iesniegts ES fonda finansējuma piešķiršanai, bet netika 
apstiprināts 

 Torņakalna multimodālā mezgla izbūve RD PAD X   Uzsākts darbs pie Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes 

 
Rīgas Centrāltirgus 2.kārtas attīstība – ārtelpas 
labiekārtošana (izņemot Rūpniecības preču tirgu) 

RD PAD  X  
Plānota labiekārtošana SAM 5.6.2. ietvaros 

RV17 Augoša daudzprofilu osta 

 
Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā 
rekonstrukcijas II kārta 

RBP    
 

 
Austrumu un Rietumu mola rekonstrukcija, 
teritorijas izveide aiz Rietumu mola 

RBP    
 

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība 

3375  

IKT balstīta publisko pakalpojumu pārvaldība: 
mākoņdatošanas platforma un mobilās 
tehnoloģijas sociālo pakalpojumu pilnveidošanai 
un attīstībai 

RD ITC    

Finansējums netika piešķirts, projekts netiks realizēts 

 
Atjaunošanas darbi pašvaldības objektos, kurus 
lieto Iekšlietu ministrijas struktūrvienības 

RD ĪD    
 

3333 

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

RD PAD  X  

Pilnveidošanas apraksti teritorijām “Mežaparks” un “Vecāķi” ir sagatavoti (summa EUR 
4633,03 (2015)). Saņemti atzinumi no Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras. 
Teritorijās ”Vecrīga” un "Torņakalns-Āgenskalns" darbi ir izpildīti un pieņemti daļēji.  

 

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

RD PAD  X  

Pilnveidošanas apraksti teritorijām “Berģi” un “Ķīpsala” ir sagatavoti (summa EUR 
4615,67 (2015. g.)). Saņemti atzinumi no LĢIA. Pilnveidošanas process vēl nav uzsākts, 
kamēr nav pabeigts iepriekšējais. 
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PVS ID Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta stadija 
Pārskata gadā paveiktais (paskaidrojumi/piezīmes, ja plānotais vispār 

netiek īstenots) 
Plānots 

uzsākt 

Tiek 

īstenots 
Pabeigts 

 

Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 
pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām 
“Granīta ielas rajons” pilnveidošana teritorijās 
“Vecāķi” un “Berģi”) 

RD PAD 2017   

 

 
Lauka reģistratora (GNSS + elektroniskais 
tahimetrs) un ģeoradara iegāde 

RD PAD  X  
Lauka reģistrators iegādāts.  

Ģeoradara iegāde plānota 2016.gadā 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors            Dz.Balodis 


