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1
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu (pirmsskolu, skolu) 

teritoriju labiekārtošana, t.sk. stadionu izbūve
PRV1

U1.1., U1.2., 

U1.3., U1.5.
8,700,000.00 RD ĪD 8,700,000.00 Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas. 2019 2 gadi

1
1 APS0237

Ēkas Rūpniecības ielā 21, Rīgā, telpu pārbūve pirmsskolas telpu 

grupu izveidošanai
PRV1 U1.1. 1,600,000.00 RD ĪD 1,600,000.00

Veicot telpu pārbūvi ēkā Rūpniecības ielā 21, Rīgā, plānots izveidot jaunu pirmsskolas izglītības 

iestādi, atverot piecas pirmsskolas grupas un nodrošinot vietas 100 bērniem.
2021 7 mēneši RD IKSD

1
2 APS0238

Ēkas Slāvu ielā 19, Rīgā, telpu pārbūve pirmsskolas telpu grupu 

izveidošanai
PRV1 U1.1. 3,168,000.00 RD ĪD 3,168,000.00

Pēc ēkas Slāvu ielā 19, Rīgā, telpu pārbūves tiks izveidota jauna pirmsskolas izglītības iestāde ar 

11 grupām, nodrošinot vietas 198 bērniem.
2021 7 mēneši RD IKSD

2 4098

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, esošo pirmsskolas 

izglītības iestāžu paplašināšana: 

1.Rīgas 80.vidusskola, Andromedas gatvē 11, telpu pārbūve 

pirmsskolas telpu grupu izveidošanai; 

2.Rīgas 61. vidusskola, Pārslas ielā 14, telpu pārbūve pirmsskolas 

telpu grupu izveidošanai;

3.Pirmsskolas izglītības iestādes "Bizmārīte" ēkas Motoru ielā 6a, 

telpu pārbūve pirmsskolas telpu grupu izveidošanai;

4.Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku kompleksa izbūves darbi 

Grostonas ielā 6, Rīgā.

PRV1 U1.2., U1.3. 9,500,000.00 RD ĪD 9,500,000.00 Būvniecības un atjaunošanas darbi 2020 2 gadi

3

Skolu un pirmsskolu ēku atjaunošanas/renovācijas darbi, t.sk. 

inženierkomunikāciju nomaiņa, mācību un koplietošanas funkcionālo 

telpu atjaunošana un modernizācija (aktu zāles, sporta zāles, ēdnīcas, 

garderobes, bibliotēkas, pagrabi u.tml. telpas)  

PRV1 U1.2., U1.3. 12,000,000.00 RD ĪD 12,000,000.00 Atjaunošana, renovācija, modernizācija. 2019 2 gadi

4 Mūzikas un mākslas skolu telpu atjaunošana PRV1 U1.5. 1,000,000.00 RD ĪD 1,000,000.00 Atjaunošanas darbi. 2019 2 gadi

5 Nacionālā Mākslu vidusskola PRV1 U1.3. 4,512,638.00 Kultūras ministrija 3,835,742.00 676,896.00 Skiču un tehniskā projekta izstrāde, modernizēta izglītības iestāde. 2017 3 gadi

6 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola PRV1 U1.3. 1,145,983.00 Kultūras ministrija 974,085.55 171,897.45 Skiču un tehniskā projekta izstrāde, modernizēta izglītības iestāde. 2016 3 gadi

7 3237
Mācību materiālu un inventāra nodrošināšana efektīvai sporta un 

interešu izglītības procesa nodrošināšanai 
PRV1 U1.5. 55,414.00 RD IKSD 55,414.00 Nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību tehniskais aprīkojums un inventārs. 2019 2 gadi

8 3937

Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana kompetenču pieejā balstītā 

vispārējās izglītības satura ieviešanai (IT, mēbeles, materiāltehniskā 

bāze)

PRV1 U1.2, U1.3. 1,412,955.00 RD IKSD 1,412,955.00 Nodrošināta mūsdienīga mācību vide. 2019 2 gadi

9 3248
Tehniskās bāzes modernizācija Rīgas mūzikas un mākslas skolās un 

kultūras iestādēs
RV3

U3.1., U3.4.,

U3.5., U3.7.
1,735,907.00 RD IKSD 1,735,907.00 Nodrošināts augstvērtīgs kultūras un mācību process. 2019 2 gadi

10 4101
Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, rekonstrukcija - 

B daļas 2.posma īstenošana
RV3 U3.1. 23,000,000.00 RD ĪD 23,000,000.00 Estrādes būvniecība, teritorijas labiekārtošana. 2020 2 gadi

11 2998
Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonta un interjera 

projekta realizācija
RV3 U3.2. 156,515.90

RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
156,515.90

Veikts Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonts. Sakārtotas telpas atbilstoši mūsdienu 

vajadzībām informācijas centram un Rīgas Brāļu kapu  apsardzei.
2019.-2020. 15 mēn.

12 2997
Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas un kapulauku laistīšanas 

sistēma ar krājrezervuāra izveidi
RV3 U3.2. 469,833.69

RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
469,833.69

Veikta laistāmā ūdens rezervuāra ierīkošana, artēziskie urbumi, ūdensapgādes un laistīšanas tīklu 

ierīkošana u.c.
2019.-2020.

11 mēn. 

30 d.

13 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

RV3 U3.2. 122,016.95
RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
122,016.95

Pilnībā pabeigts pieminekļa restaurācijas projekts. Sakārtota teritorija  - atjaunots priekšlaukuma 

segums, renovēts parks un apstādījumi pēc A.Zeidaka projekta.  Sakārtota vide valsts svētku 

svinīgo pasākumu norisei.

2019.-2020.
13 mēn. 

29 d.

14 3330
Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas 

ēkā izveide 
RV3 U3.2. 865,106.06

RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
865,106.06

1. Torņakalna stacija ir pārņemta Rīgas domes īpašumā.

2. Torņakalna stacijā ir ierīkoti:

- izstāžu zāle;

- informācijas zāle par represijām saistībā ar Torņakalna stacijas ēku;

- semināru telpa;

- tūrisma informācijas birojs.

3. Atvērts kultūras un izglītības centrs.

2019.-2020. 20 mēn.

15 Rīgas kultūras un atpūtas centra “Imanta” rekonstrukcija
RV3 U3.1.

3,500,000.00 RD ĪD 3,500,000.00 Rekonstrukcijas darbi. 2019 2 gadi

16 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāļu ēku renovācija
RV3 U3.1.

700,000.00 RD ĪD 700,000.00 Renovācijas darbi. 2019 2 gadi

17 3436
Raiņa pieminekļa terases Esplanādes parkā rekonstrukcija un 

labiekārtošana
 RV3 U3.2. 117,488.99

RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
117,488.99

1. Esošo granīta elementu, betona ieseguma plāķšnu (zem būvējamā pandusa)  un terases plākšņu 

pamatu demontāža.

2. Granīta elementu restaurācija, virsmas atjaunošana.

3. Atbalsta sienu un pakāpienu pamatu apsekošana, bojātās virsējās daļas demontāža.

4. Pamatu atjaunošana.

5. Pamatu zem terases un pandusa ierīkošana.

6. Granīta atbalsta sienu elementu un terases plākšņu uzstādīšana.Apzaļumošanas darbi.

2020 3 mēn.

18 3531 Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas izbūve  RV3 U3.2. 800,000.00
RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
800,000.00 Izbūvēta jauna apkalpes ēka. 2019.-2020. 17 mēn. 29 d.

19 3529
Mazjumpravas muiža – kultūrvēsturiskās teritorijas renovācijas un 

labiekārtošanas 2.kārta
RV3 U3.2. 640,000.00 AI 562,450.00 77,550.00 Labiekārtota publiskā ārtelpa, nodrošināta ar kultūras un tūrisma infrastruktūru 2015 5 gadi RD ĪD, RD PAD

1
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20 3943
Pieminekļa “1905.gada revolūcijas notikumiem Grīziņkalnā” 

restaurācija – aprūpe
RV3 U3.2. 49,640.00

RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
49,640.00

1. Objekta fiksācija un bojājumu kartēšana un restaurācijas programmas izstrāde, saskaņošana, 

atļaujas izņemšana.

2. Akmens virsmas apstrāde ar biocīdu un vispārēja tīrīšana un lokāla akmens virsmas ķīmiska 

tīrīšana un mikroabrazīvā tīrīšana.

3.  Nepiemērota sastāva pielabojumu likvidācija un pieveidojumu iestrāde.

4. Zemo–horizontālo virsmu šūnakmens demontāža un virsmu kodolmūra nostiprināšana – lokāla 

mūra atjaunošana.

5. Jauno Langezalcas travertīna plākšņu izgatavošana un piegāde un  travertīna plākšņu 

enkurošana, montāža.

6. Šūnakmens līmēšana, līmēto vietu aizpildīšana, tonēšana, retuša un inerālā šuvojuma 

atjaunošana.

7. Akmens virsmu aizsargpārklāšana – hidrofobizācija.

2019 5 mēn. 18 d.

21 3942
Pieminekļa “Padomju armijas karavīriem - Padomju Latvijas un 

Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” aprūpe
RV4 U3.2. 217,573.00

RPA “Rīgas 

pieminekļu aģentūra”
217,573.00

1. Demontāžas darbi, t.sk.apdares pelēkā un rozā akmens plāksnītes  nojaucamas, saglabājot 

betona pamatni.

2. Bojāto skārda elementu demontāža.

3. Bojāto saplākšņa lokšņu demontāža.

4. Betona  sienas remonta un konservācijas  darbi.

5. Betona virsmas tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu.

6. Sienu gruntēšana, apmešana ar sanācijas apmetumu.

7. Stilobata norobežošanas  sienas apdare ar granīta imitacijas plāksnēm.

8. Metāla  karkasa uzstādīšana.

9. Stilobata norobežošanas  sienas apšūšana ar fasādes apdares plāksnēm horizontālās un 

vertikālās  daļās, izņemot apakšdaļas.

2019 5 mēn. 15. d.

22 3438 Restaurācijas mācību darbnīcas (saimniecības ēkas) jaunbūve RV3 U3.2. 135,273.00 AI 135,273.00 Pabeigts koka ēku renovācijas centra "Koka Rīga" komplekss Krāsotāju ielā 12, Rīgā 2018 2 gadi RD PAD, RD ĪD

23
Latvijas Nacionāla teātra ēka, Kronvalda bulvāris 2 (metu konkurss + 

vestibila atjaunošana)
RV3 U3.3. 800,000.00 RD ĪD 800,000.00 Atjaunošanas darbi. 2019  2 gadi

24 3888
Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – 

UrbCulturalPlanning
RV3 U 3.9 273,040.00 RD PAD 52,006.00 221,034.00

Lielāka izpratne un kapacitāte Baltijas jūras reģionā par kultūras plānošanas metodēm un to 

pielietošanu pilsētu reģenerācijā un attīstībā apkaimju un kopienu līmenī. 

Izstrādātas vadlīnijas tādu politiku veidošanai, kas veicina kultūras plānošanas metožu 

pielietošanu un tādējādi atbalsta iedzīvotāju radītus risinājumus vietējo kopienu izaicinājumiem. 

Palielināta vietējo un reģionālo institūciju kapacitāte izveidot un pārraudzīt kultūras plānošanas 

procesus kultūras, pilsētplānošanas un sociālajās programmās.

Tīmekļa platforma kultūras plānošanas zināšanu pārnesei un sadarbībai.

Ilgtermiņa kultūras plānošanas stratēģijās ir iesaistītas vietējās kopienas un attiecīgas 

organizācijas.

Ir radīti dažādi sadarbības modeļi kultūras plānošanas metodoloģijas pielietošanai apkaimes vai 

kopienas mērogā. 

2019 2,5 gadi

Dānijas Kultūras institūts,

Heinriha Bolla fonda Šlēsvigas-Holšteinas nodaļa,

Kopenhāgenas Starptautiskais teātris,

Gdaņskas Pilsētas kultūras institūts,

projektu kompānija “Kiel-Gaarden”,

Guldborsundas pašvaldība (Dānija),

Pomerānijas reģions (Polija),

Pori pilsētas pašvaldība,

Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte,

"Inland Norway" Lietišķo zinātņu augstskola,

Skovdes universitāte (Zviedrija),

Baltijas jūras kultūras centrs.

25 3799
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības projekts “North 

Star Film Alliance”
RV3 516,678.83 RD PAD 86,260.77 405,814.31 24,603.75

Būtiski palielināts eksports Latvijas, Igaunijas un Somijas filmu ražošanas nozarē, līdz 

2021.gadam panākot 25% pieaugumu ārvalstu filmēšanas projektiem reģionā (ieskaitot vismaz 65 

kino producentus Centrālajā Baltijas jūras reģionā).

2018 3 gadi

Vadošie partneri: Igaunijas filmu ražošanas eksporta alianses fonds,

Helsinku pašvaldība,

Rīgas pilsētas pašvaldība,

Asociētie partneri:

Latvijas Producentu asociācija,

Nacionālais kino centrs,

Igaunijas Filmu institūts,

Somijas Inovāciju finansēšanas aģentūra.

26 Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē RV5 U5.6.

Investīciju plāna 

projekti Nr. 111., 

112., 113.

41,207,348.21

VSIA “Kultūras un 

sporta centrs 

“Daugavas 

stadions””

31,434,731.90 3,147,733.81 6,624,882.50
Izveidots mūsdienīgs kultūras un sporta kvartāls ar daudzveidīgu kultūras un sporta aktivitāšu 

piedāvājumu.
2016 6 gadi RD SD

27 3148 Ķengaraga skeitparks − skeitborda laukums                      RV5 U5.6. 173,000.00 AI 173,000.00 Izveidots skeitborda laukums zemesgabalā 7711 m
2
 platībā. 2018 3 gadi RD SD, RD PAD, RD ĪD

28
SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija un 

renovācija
 RV6 U6.1. 5,000,000.00 RD ĪD 5,000,000.00 Rekonstrukcijas un renovācijas darbi. 2019 2 gadi RD, SIA "Rīgas 1.slimnīca"

29
SIA “Rīgas veselības centrs” ēku atjaunošanas darbi un 

infrastruktūras attīstība
 RV6 U6.1. 200,000.00 RD ĪD 200,000.00 Atjaunošanas darbi, infrastruktūras attīstība. 2019 2 gadi RD, SIA "Rīgas veselības centrs"

30 Rīgas Sociālās aprūpes centru  ēku/telpu atjaunošanas darbi RV7 U7.1. 400,000.00 RD ĪD 400,000.00 Atjaunošanas darbi. 2019 2 gadi

31 4102
Pretkritienu digitālās sistēmas ieviešana sociālos aprūpes centros un 

aprūpējamo kientu mājās - viedā pacientu uzraudzības sistēma
RV7 U7.2. 888,159.00 RD LD 888,159.00

Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt 392 pretkrišanas digitālos risinājumus Rīgas sociālos aprūpes 

centros un 50 pretkrišanas digitālos risinājumus klientu kuriem nepieciešama īpaša aprūpe mājās. 

Rīgas sociālos aprūpes centros tiks ieviesta vienota klientu aprūpes uzraudzības sistēma, kura 

nodrošinās klientu drošības un labsajūtas līmeņa paaugstināšanos, kā arī darbinieku (aprūpētāju) 

savlaicīgu reaģēšanu, kā arī klienta apmeklēšanu tikai vajadzības gadījumā.

2020 2 gadi un 6 mēneši
Rīgas sociālie aprūpes centri - "Gaiļezers", "Mežciems" un "Stella maris", kā 

arī aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu sniedzēji.

31
1 4106

E-pakalpojuma “Iztikas līdzekļu deklarācijas sociālās palīdzības 

izvērtēšanai” ieviešana
RV7 U7.2 135,000.00

RD Labklājības 

departaments
135,000.00

"Projekta ietvaros tiks veidots jauns e-pakalpojums E-Rīga platformā. E-pakalpojums tiks 

sasaistīts ar esošo administrēšanas sistēmu SOPA (pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas 

informācijas sistēma). Šis būs būtisks risinājums Rīgas Sociālā dienesta klientu plūsmas 

mazināšanai, tādējādi tas būs viens no rīkiem COVID pandēmijas apkarošanai. Tiks mazināts 

klientu administratīvais slogs, tostarp tiks ietaupīti klienta finanšu un laika resursi. Vienlaikus tiks 

mazināts iestādes administratīvais slogs. "

2020 16 mēneši RD ITC, Rīgas Sociālais dienests.

32 3016  Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība RV8 U8.1.  3320 1,268,187.00 RPP 1,268,187.00

Rīgas pilsētas VNS attīstība: vienotās VNS ieviešana, lai var operatīvi piekļūt videoieraksta 

iekārtām un kamerām. Sistēmu integrācija ar mobilām videonovērošanas kamerām 

transportlīdzekļos un policistu (on-body) kamerām. Iespējamā videonovērošanas centra telpu 

paplašināšana un funkciju papildināšana (OVC+VNC). VNS integrācija ar RPP transportlīdzekļu 

globālās pozicionēšanas sistēmu. Digitālo pierādījumu uzglabāšanas sistēmas iegāde un ieviešana.

 2016 4 gadi

33  3229  Drošības pasākumi pie/uz ūdens RV8 U8.1. 30,000.00 RPP 30,000.00

Pilnveidot RPP glābēju materiāltehnisko nodrošinājumu.

2017.gadā iegādātas 4 ūdenstransporta vienības, 2018.gadā iegādātas divas motorlaivas ar 

piekaramajiem dzinējiem, trīs piekabes - laivu vedēji ar mērķi pastiprināt sabiedriskās kārtības un 

drošības uz ūdens kontroli. 2019./2020. gadā plānots iegādāties kvadraciklus.

 2017 3 gadi

34 3304
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Krustpils ielā no Rencēnu 

ielas līdz Maskavas ielai
RV8 U8.1.

 3304

(projektēšana)
30,619.47 RPA “Rīgas gaisma” 30,619.47 Sagatavots projekts. 2019 1 gads

35  1553
Apgaismojuma ierīkošana  Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz 

Maskavas ielai
RV8 U8.1.

 1553

(būvniecība)
434,362.84 RPA “Rīgas gaisma” 434,362.84 Uzstādīti 122 gaismas ķermeņi, un ierīkots ielu apgaismojums 3,6 km garā posmā. 2020 1 gads

36 3303
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Maskavas ielā no Taisnās 

ielas līdz pilsētas robežai
RV8 U8.1.

3303 

(projektēšana)
36,757.77 RPA “Rīgas gaisma” 36,757.77 Sagatavots projekts. 2019 1 gads
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37  1990
Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz 

pilsētas robežai 
RV8 U8.1.

 1990 

(būvniecība)
462,777.36 RPA “Rīgas gaisma” 462,777.36 Uzstādīti 174 gaismas ķermeņi, un ierīkots ielu apgaismojums 5,2 km garā posmā. 2020 1 gads

38  3310
Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kurzemes 

prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei
RV8 U8.1.

3310 

(projektēšana)
50,759.39 RPA “Rīgas gaisma” 50,759.39 Sagatavots projekts. 2019 1 gads

39 1528
Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes prospektā no Slokas ielas 

līdz Jūrmalas gatvei
RV8 U8.1.

1528

(būvniecība)
663,903.29 RPA “Rīgas gaisma” 663,903.29

Nomainīti 140 gaismas ķermeņi, uzstādīti jauni balsti ar 132 gaismas ķermeņiem - rekonstruēts 

ielu apgaismojums 6,5 km garā posmā.
2020 1 gads

40 3305
Apgaismojuma izbūves projektēšana Jaunciema gatvē no Jaunciema 

10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam
RV8 U8.1.

3305

(projektēšana)
41,758.87 RPA “Rīgas gaisma” 41,758.87 Sagatavots projekts. 2019 1 gads

41 2395
Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas 

līdz Juglas kanālam
RV8 U8.1.

2395

(būvniecība)
521,431.95 RPA “Rīgas gaisma” 521,431.95 Uzstādīti 210 gaismas ķermeņi, un ierīkots ielu apgaismojums 6,5 km garā posmā. 2020 1 gads

42 3301 Vērmanes dārza apgaismojuma  kapitālā remonta projektēšana RV8 U8.1.
3301 

(projektēšana)
44,032.09 RPA “Rīgas gaisma” 44,032.09 Sagatavots projekts. 2019 1 gads

43 3299 Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais remonts RV8 U8.1.
3299

(būvniecība)
465,931.28 RPA “Rīgas gaisma” 465,931.28

Nomainīti 2800 m kabeļa, uzstādīti 130 apgaismojuma balsti un 131 gaismas ķermeņi - 

rekonstruēts apgaismojums visā parkā.
2020 1 gads

44 3302
Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kārļa Ulmaņa 

gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai  
RV8 U8.1.

3302 

(projektēšana)
57,955.94 RPA “Rīgas gaisma” 57,955.94 Sagatavots projekts. 2019 1 gads

45 3300
Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa Ulmaņa gatvē no 

Vienības gatves līdz Lielirbes ielai  
RV8 U8.1. 3300 (būvniecība) 785,007.73 RPA “Rīgas gaisma” 785,007.73 Nomainīti 260 gaismas ķermeņi un rekonstruēts ielu apgaismojums 8,5 km garā posmā. 2020 1 gads

46 3313
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Jūrmalas gatvē no 

dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai
RV8 U8.1.

3313

(būvniecība)
22,964.01 RPA “Rīgas gaisma” 22,964.01 Sagatavots projekts. 2019 1 gads

47 3312
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē no dzelzceļa 

pārvada līdz Zolitūdes ielai
RV8 U8.1.

3312 

(projektēšana)
327,728.27 RPA “Rīgas gaisma” 327,728.27 Nomainīti 93 gaismas ķermeņi, un rekonstruēts apgaismojums 2,8 km garā posmā. 2020 1 gads

48 3314
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Anniņmuižas 

bulvārī
RV8 U8.1.

3314 

(projektēšana)
35,582.65 RPA “Rīgas gaisma” 35,582.65 Sagatavots projekts. 2019 1 gads

49 3315 Apgaismojuma renovācija Anniņmuižas bulvārī RV8 U8.1.
3315

(būvniecība)
476,003.64 RPA “Rīgas gaisma” 476,003.64 Nomainīti 157 gaismas ķermeņi, un rekonstruēts apgaismojums 2,4 km garā posmā. 2020 1 gads

50 3401 Operatīvās vadības centra izveide RV8 U8.1. 3230 78,258.00 RPP 78,258.00

RPP operatīvās vadības centra izveidošana, nodrošinot Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Vienota tālruņa numura ieviešana. Saņemto iedzīvotāju zvanu 

operatīva apstrāde un reaģēšana.

2016 3 gadi

2016.gadā RD ITC ir iegādājies aparatūru un licences lokālo zvanu centru 

izveidei RPP dežūrdaļās. 2017.gadā iekārtas tiks uzstādītas un veikti 

sagatavošanās darbi, lai 2018.gadā varētu realizēt vienotu operatīvo zvanu 

centru.

51 3572 Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija Dārziņos, 4.kārta RV8 U8.1. 228,250.00 AI 228,250.00 Jauns, moderns un ekonomiski izdevīgs ielu apgaismojums Dārziņos. 2018 2 gadi RPA "Rīgas gaisma"

52 211 Rīgas videonovērošanas sistēma RV8 U8.1. 5,950,000.00 RD ITC 5,950,000.00

Pilsētas iedzīvotāju un apmeklētāju drošības veicināšanai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 

izveidota Rīgas pilsētā vienota VNS, tās darbībai izmantojot Rīgas domes datu pārraides tīkla 

resursus.

Kopējai VNS pievienotas lokālās VNS dažādos objektos (piemēram, skolu kārtības novērošanas 

sistēmas), nodrošinot pieeju tām no centralizētajiem novērošanas centriem. Atsevišķām kamerām 

nodrošināta pieslēgšanās no interneta. Jaunu, augstas kvalitātes 175 videokameru uzstādīšana, un 

novērošanas tehniskā centra ierīkošana.

2019 4 gadi

53 Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku sakārtošanu RV8 U8.2. 800,000.00 RD ĪD 800,000.00 Atjaunošanas darbi. 2019 2 gadi

54  3230 Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā pilsētas teritorijā  RV8 U8.2. 570,000.00 RPP 570,000.00

Iegādāta 29 auto un moto transporta vienības ar mērķi pastiprināt sabiedriskās kārtības 

efektivitāti un reaģēšanas ātrumu visā pilsētas teritorijā. 2016. gadā tika iegādāts: 1 jauns apvidus 

(pikapa klases) trafarēts un aprīkots auto un 1 kvadracikls. 2017.gadā tika iegādāti 6 jauni 

furgona tipa trafarēti un aprīkoti automobiļi – 223 000 EUR (izsludināts iepirkums). 2018.gadā 

Iegādātas 17 jaunas transporta vienības – desmit operatīvās komercfurgona tipa vieglās 

automašīnas, viena apvidus klases operatīvā automašīna, viena vieglā pasažieru automašīna, divas 

motorlaivas ar piekaramajiem dzinējiem, trīs piekabes - laivu vedēji. 2019./2020.gadā tiks veikta 

nolietoto transportlīdzekļu nomaiņa.

 2016 3 gadi

55 3319 Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana  RV8 U8.2. 162,786.00 RPP 162,786.00

64 individuālo videokameru iegāde ar mērķi nodrošināt preventīvo darbu un pierādāmo apstākļu 

fiksāciju. 2016.gadā iegādātas 35 portatīvās videonovērošanas kameras. Iegādāts ekipējums 

Instruktoru vienībai (aizsargvestes, apakšdelmu un elkoņu aizsargi, delnas aizsargi, iegurņa rajona 

un augšstilbu aizsargi, kāju sargi, prettrieciena ķiveres, prettrieciena polikarbonāta vairogi, 

policijas aizsargcimdi, 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. 2017.gadā iegādāts ekipējums Instruktoru vienībai 

(šaujamieroču Glock 17 konversijas komplekti un kolimatori). Iegādātas uzkabes jostas un 

uzkabes elementi (magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomainītu nonēsātos un bojātos. 

2018.gadā iegādāta 101 bruņu veste, 98 teleskopiskie steki, 125 lukturi, 60 teleskopisko steku 

turētāji, instruktoru vienībai 60 aptveres maki, 105 roku dzelžu maki. 2019.gadā plānots 

iegādāties bruņuvestes un elektrošoka pistoles.

 2016  3 gadi

56 3588
Policijas sadarbība ar sabiedrību cīņā pret rasismu, ksenofobiju un 

citām neiecietības formām (PROXIMITY)
RV8 U8.2. 33,170.00 RPP 6,634.00 26,536.00

Izstrādāts praktisks rīcības komplekss policijai, kā novērst, identificēt un rīkoties pret rasisma, 

ksenofobijas incidentiem un naida noziegumiem. Novadīts mācību seminārs policijai. Izstrādāts 

vietējais rīcības plāns un protokols (identificēšana, reģistrēšana, rīcība, prevencija, koordinācija ar 

citām institūcijām, palīdzības sniegšana cietušajiem, koordinācija ar sabiedrību). Izveidots 

praktisks apmaiņas tīkls.

2016 2 gadi

57 3838 Inovatīvā pilsētas drošība - IcARUS RV8 U8.2. 5,025,080.00 RPP 5,025,080.00

Projekta vispārējais ieguldījums ir uzlabot esošo pilsētas drošības politikas izpratni un pārdomāt 

tos inovatīvā veidā, lai reaģētu uz jaunajām Eiropas problēmām un ļautu tiesībsargājošajām 

institūcijām pārvarēt konstatētos institucionālos šķēršļus. Pateicoties apmaiņai un daudzveidīgai 

partnerībai, tiks uzlabotas un apvienotas zināšanas, lai veicinātu novatoriskas pārvaldības pieejas, 

kuru pamatā ir iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, kopēja drošības un iekļaušanas veidošana no 

sociālajiem un tehnoloģiskajiem jaunievedumu mehānismiem, kas var samazināt sociālo izdevumu 

daļu no valsts/pašvaldības budžeta.

2019 3 gadi

58 3837 Progresīvi risinājumi, lai cīnītos pret vardarbību RV8 U8.2. 5,627,178.00 RPP 5,627,178.00

Izstrādāti jauni tehnoloģiskie risinājumi, kuri garantēs cietušajiem iespēju sniegt noderīgu 

informāciju, saglabāt pierādījumus un, ja nepieciešams, anonīmi nosūtīt ziņu tiesībaizsardzības 

iestādēm un citām kompetentajām iestādēm un atbalsta tīkliem, kas darbojas šajā teritorijā. 

Kompetentās iestādes pēc kārtas varēs izmantot piedāvātās autonomās sistēmas, lai uzlabotu cīņu 

pret noziedzību, kā arī kartētu vardarbību un iegūtu pamatinformāciju un pierādījumus. Turklāt 

iestādes varēs piekļūt progresīviem informācijas paneļiem, lai izsekotu un uzraudzītu tiešsaistes 

saturu, kas saistīts ar iebiedēšanu un radikalizāciju. Lai varētu efektīvāk un labāk aizsargāt 

neaizsargātās grupas (bērnus un sievietes), ierosinātā platforma jāintegrē daudznozaru 

ekosistēmā, kas nosaka, kā jāizmanto katrs tehnoloģiskais risinājums, lai sniegtu efektīvu atbalstu 

šīs noziedzīgās parādības apkarošanā un atklātu visplašāko iespējamo draudu klāstu.

2019 3 gadi
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59 3839 Efektīva policija – upuru un vardarbības liecinieku aizsardzība RV8 U8.2. 285,085.45 RPP 285,085.45

Policijas darbinieku jauno prasmju apgūšana vardarbības ģimenē apkarošanā un pareiza pieeja 

neatkarīgi no rases, dzimuma, tautības, reliģijas; efektīvāki policijas darbinieku novērojumi, kas 

liecina par vardarbības ģimenē pazīmēm; vardarbības upuru izpratne – kam upuri tiek pakļauti un 

kā viņi uz to var reaģēt; saziņas veicināšana starp tiesībaizsardzības iestādēm un vardarbības 

upuriem, tostarp tiem, kuriem ir cita nacionālā vai kultūras izcelsme. Tips un iesniegto materiālu 

skaits - mobilā lietojumprogramma, apmācības programma, brošūras policijai saņēmēju valodās 

(elektroniski + 1 500 papīra eksemplāru) - brošūras vardarbības upuriem saņēmēju valodā 

(elektroniski +10 000 papīra eksemplāru).

2018 1.5 gadi

60
Vienkāršotās atjaunošanas projekti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai
RV9 U9.1. 25,199,017.00 RNP 304,499.00 9,762,656.00 15,131,862.00

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai - 

atjaunotas līdz 15% no RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām, samazināti rēķini par 

apkuri, uzlabots ēku estētiskais izskats, veikta CO2 emisiju samazināšana.

2019 3 gadi

61
Labiekārtošanas darbu veikšana pārvaldāmo māju piesaistīto 

zemesgabalu teritorijās
RV9 U9.2. 1,500,000.00 RNP 1,500,000.00

Labiekārtošanas darbu veikšana pārvaldāmo māju piesaistīto zemesgabalu teritorijās - soliņu 

nomaiņa/uzstādīšana, atkritumu urnu un smilts uzglabāšanas konteineru izvietošana, celiņu,  

ietvju remonts, zāliena ierīkošana, apstādījumu kopšana, apzaļumošana u.c..

2019 3 gadi

62  3919 Tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu izbūve Kameņu ielā RV9 U.9.2.3. 105,400.00 AI 105,400.00 Mūsdienu kvalitātei atbilstošs rotaļu un sporta laukums apkaimē. 2018 2 gadi  RD SD, RD PAD

63 3916
Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu 

izbūve Lubānas ielā
RV9 U9.2.3. 3,000.00 AI 3,000.00 Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija dzīvojamo ēku apbūves iekškvartālā - būvprojekts. 2019 1 gads RD PAD, RD ĪD

64 3917
Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu 

izbūve Dagdas ielā 6
RV9 U9.2.3. 3,850.00 AI 3,850.00 Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija dzīvojamo ēku apbūves iekškvartālā - būvprojekts. 2019 1 gads RD PAD, RD ĪD

65 3922 Aktīvās atpūtas, rotaļu laukuma izbūve Ķengaraga promenādē RV9 U9.2.3. 88,000.00 AI 88,000.00 Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija Daugavas malā. 2019 2 gadi RD PAD, RD ĪD, RD MVD, 

66 3923 Noejas kāpņu uz Daugavu  remonts Ķengaraga promenādē RV9. U9.2.2. 35,400.00 AI 35,400.00 Droša un ērta piekļuve Daugavas malai. 2019 2 gadi RD PAD, RD ĪD, RD MVD, 

67 3924 Pļavnieku parka gājēju celiņu atjaunošana RV9. U9.2.2. 20,000.00 AI 20,000.00 Uzlabota un droša vide Pļavnieku apkaimē. 2019 2 gadi RD PAD, RD ĪD, RD MVD, 

68 3925 Dekoratīvas skulptūras ierīkošana Erevānas dārzā RV9 U9.2.2. 3,790.00 AI 3,790.00 Jaunas kvalitātes - pievienotās vērtības īstenošana jaunizveidotajā Erevānas dārzā. 2019 1 gads RD PAD

69 3926
Varšavas laukuma izveidošana Maskavas ielas un Varšavas ielas 

krustojumā − metu konkurss
RV9 U9.2.2. 10,000.00 AI 10,000.00 Labiekārtota un droša teritorija Maskavas forštatē par godu sadraudzības pilsētai Varšavai. 2019 1 gads RD PAD, RD ĪD

70  3920
Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu 

izbūve Maskavas ielā 285
RV9 U9.2.3. 107,900.00 AI 107,900.00 Kvalitatīvs un drošs rotaļu laukums apkaimē. 2019 2 gadi  RD PAD, RD MVD

71 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Prūšu ielā 25A, Rīgā,  

atjaunošana (pārbūve) (200 dzīvokļi)
RV9 U9.4. 4,079,373.48 RD MVD 4,079,373.48

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 3 gadi RNP

72 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Eduarda Smiļģa ielā 

44, Rīgā,  atjaunošana (pārbūve)  (120 dzīvokļi) 
RV9 U9.4. 3,057,751.52 RD MVD 3,057,751.52

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 3 gadi RNP

73 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Ziepju ielā 11, Rīgā,  

atjaunošana (pārbūve)
RV9 U9.4. 2,774,600.03 RD MVD 2,774,600.03

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 3 gadi RNP

74 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Valmieras ielā 24, 

Rīgā,  atjaunošana (pārbūve)
RV9 U9.4. 42,686.15 RD MVD 42,686.15

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 2 gadi RNP

75 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Ieriķu ielā 2A, Rīgā,  

atjaunošana (pārbūve)
RV9 U9.4. 3,064,865.88 RD MVD 3,064,865.88

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 3 gadi RNP

76 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 2B, Rīgā,  

atjaunošana (pārbūve)
RV9 U9.4. 3,537,259.32 RD MVD 3,537,259.32

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 2 gadi RNP

77 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Viestura prospektā 

73, Rīgā, pārbūve
RV9 U9.4. 2,400,384.74 RD MVD 2,400,384.74

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 3 gadi RNP

78 3227
Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu plānojuma daļas 

atjaunošana (pārbūve)
RV9 U.9.4. 3,146,000.00

RD MVD, SIA 

“Rīgas 

pilsētbūvnieks”

3,146,000.00
Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu labiekārtojuma un 

sanitārajām normām.
2020 2 gadi SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

79
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu 

māju infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana 
RV9 U9.4. 25,000,000.00 RNP 25,000,000.00

Lai uzlabotu RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, kopējais veicamo 

remontdarbu apjoms plānots aptuveni 3,7 tūkstošos dzīvojamo māju. Remontdarbu finansēšanai 

tiks novirzīti iepriekšējos gados dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku uzkrātie līdzekļi nākamo 

periodu remontdarbiem.

2019 3 gadi

80
3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Mežrozīšu 

ielas un Stūrmaņu ielas teritorijā
RV9 U9.5. 15,196,057.12

SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks”
15,196,057.12 3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Mežrozīšu ielas un Stūrmaņu ielas teritorijā. 2016 3 gadi

81 3232 Publisko tualešu būvniecība, t.sk. projektēšana RV9 U9.8. 90,115.21 RD MVD 90,115.21 Uzbūvēta publiskā tualete Mežaparkā, Janševska prospektā. 2019 2 gadi

82 3334 Mūkusalas ielas krasta promenāde (būvprojekta izstrāde) RV9 U9.8. 3932 317,428.43 RD PAD 317,428.43
Arhitektūras (metu) konkurss; būvprojekta  izstrāde; autoruzraudzība, sabiedrības līdzdalības 

pasākumi.
2016 3 gadi

83 3932 Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve RV9 U9.8. 3334 12,200,000.00 RD PAD 12,200,000.00 Būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. 2020 2 gadi

84 3382 Aldara parka pārbūves būvprojekta izstrāde RV9 U9.8. 120,000.00 RD PAD 120,000.00 Arhitektūras (metu) konkurss. Izstrādāts būvprojekts. 2015 4 gadi
AS "Aldaris", Rīgas 28.vidusskola, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Dauderu nodaļa

85 3927 Aldara parka pārbūve (1., 2. un 3.kārta) RV9 U9.8. 3,720,055.00 RD PAD 3,720,055.00
1.kārta - veloparka izbūve, 2.kārta - parka apkalpes ēkas izbūve, 3.kārta - mākslīgo pilsdrupu 

pārbūve, baseina/strūklakas izbūve, bunkura/amfiteātra pārbūve, teritorijas labiekārtošana.
2020 3 gadi Rīgas 28.vidusskola, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa 

86 3615 Metu konkursa izstrāde Maskavas dārza revitalizācijai - būvprojekts RV9 U9.8. 15,510.00 AI 15,510.00
Sagatavoti priekšlikumi tālākai Maskavas dārza labiekārtojuma tehniskā projekta izstrādei un 

realizācijai dabā.
2019 3 gadi

RD PAD, RD MVD, RD SD, 

Rīgas pašvaldības aģentūras

87 3574 Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā RV9 U9.8. 234,500.00 AI 234,500.00 Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija dzīvojamo ēku apbūves iekškvartālā. 2018 2,5 gadi
RD PAD, RD MVD, RD SD, 

Rīgas pašvaldības aģentūras

88 3695
Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I kārta – Jāņa 

Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai
RV10 U10.2. 60,372,000.00 RD SD 36,372,000.00 24,000,000.00 Izprojektēta un izbūvēta Jāņa Čakstes gatve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai. 2017 5 gadi

89 2669 Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela−Vietalvas iela RV10 RV10.2. 78,393,017.00 RD SD 27,064,337.00 23,016,339.00 28,312,341.00

1. Izbūvēts Austrumu maģistrāles trūkstošais posms.

2. Izveidots pieslēgums ostas teritorijām.

3. Izveidots Rīgas vēsturiskā centra apvedceļš un radīta iespēja slēgt kravu transporta satiksmi uz 

Akmens tilta un 11.novembra krastmalā.

4. Uzlabota Rīgas pilsētas rajonu transporta infrastruktūras saikne un mazināts maģistrālo ielu 

fragmentārais raksturs.

2016 7 gadi

4
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90 2101 
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem  

izbūve
RV10  U10.2. 2424 60,567,800.00 RD SD 32,452,820.00 28,114,980.00

1. Izbūvēts pārvads Viestura prospekta (Austrumu maģistrāles trases) savienošanai ar Tvaika ielu.

2. Nodrošināta piekļūšana ostas teritorijām Jaunmīlgrāvī, Kundziņsalā un Sarkandaugavā.

3. Samazināta tranzīta satiksme caur Sarkandaugavas dzīvojamo rajonu par 80%.

 2016 6 gadi

91 3766

Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves (2.kārta) 1.etaps: 

1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu; 

2) satiksmes pārvads Lucavsalā; 

3) tilts pār Bieķengrāvi (augštecē); 

4) estakāde pār Bieķengrāvi.

PRV11 U11.1. RD SD

Veikta objektu Salu tilta satiksmes pārvada pār Krasta ielu, satiksmes pārvada Lucavsalā, t.sk. 

Zaķusalas estakāžu, tilta pār Bieķengrāvi (augštecē), estakādes pār Bieķengrāvi un Salu tilta 

kompleksa pievedceļu, t.sk. Mūkusalas apļa projektēšana un pārbūve.

2015 6 gadi

92 3766

Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve (2.kārta) 2.etaps: 

1) Satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu Lāčplēša ielā pārbūve;

2) Gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas Maskavas ielā pārbūve;

3) Uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve Daugavas krasta promenādes 

savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm;

4) Zaķusalas krastmalas brauktuves/ietves seguma atjaunošana;

5) Segumu atjaunošana uzbrauktuvei no Mūkusalas apļa līdz Kārļa 

Ulmaņa gatvei un Bauskas ielai (Pārdaugavas virzienā) un gājēju 

luksoforu uzstādīšana gājēju pārejās abās gājēju tuneļa pusēs.

PRV11 U11.1. RD SD

Veikti projektēšanas un izbūves darbi sekojošiem objektiem: satiksmes pārvads pār Mazo Krasta 

ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā, papildus joslas izbūve nobrauktuvē no Salu tilta ar pieslēgumu 

Mūkusalas ielai un esošo joslu pārbūve vai atjaunošana. Veikta projektēšana un Zaķusalas 

krastmalas ceļa / ietves seguma atjaunošana un uzbrauktuves no Mūkusalas apļa Pārdaugavas 

virzienā līdz Kārļa Umaņa gatvei un Bauskas ielai seguma atjaunošana, un gājēju luksoforu 

uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs.

2017 5 gadi

93
Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un 

inženierkomunikācijas) 1.kārta 
PRV11 U11.1. 5,632,351.90 RD SD 1,138,298.32 4,494,053.58 Augusta Deglava tilta pārbūve. 2016 4 gadi

94 2025 Brasas tilta atjaunošana un pārbūve PVP11 RVP11.1. 17,200,000.00 RD SD 17,200,000.00
Veicot tilta pārbūvi, tiks apturēta tilta esošo bojājumu tālāka attīstība, nodrošināta tilta ilgizturība 

un  nestspēja, paaugstināta satiksmes drošība un komforts.
2015 9 gadi

95 2428 Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas atjaunošana PRV11 U11.1. 5,000,000.00 RD SD 5,000,000.00 Veikta Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas seguma atjaunošana 2018 3 gadi

96 3049 Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija PRV11 U11.1. 498,000.00 RD SD 498,000.00
Veikta Ielejas ielas un Asnu ielas pārbūve. Nodrošināta piebraukšana Rīgas pilsētas līdzvērtīgās 

zemes kompensācijas fondā esošajiem zemesgabaliem.
2016 4 gadi

97 2900 Krimuldas ielas pārbūve PRV11 U11.1. 700,000.00 RD SD 700,000.00 Veikta Krimuldas ielas pārbūve. 2015 6 gadi

98 2614 Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūvi PRV11 U11.1. 300,000.00 RD SD 300,000.00 Pārbūvēta Dandāles iela ar lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūvi. 2015 6 gadi

99 3162
Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas 

Nr.34
PRV11 U11.1. 375,000.00 RD SD 375,000.00 Pārbūvēta Mežrozīšu iela un nodrošināta piebraukšana pašvaldības dzīvojamai ēkai. 2015 6 gadi

100 3161 Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai rekonstrukcija PRV11 U11.1. 635,000.00 RD SD 635,000.00 Pārbūvēta Eiženijas iela, novērsta piegulošās teritorijas applūšana. 2015 6 gadi

101 3949
Murjāņu ielas pārbūve un Lojas ielas izbūve (no Juglas ielas līdz 

Strazdumuižas ielai)
PRV11 U11.1. 1,000,000.00 RD SD 1,000,000.00 Veikta Murjāņu ielas pārbūve un izbūvēta Lojas iela no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai. 2019 4 gadi

102 3947 Seguma atjaunošana Krasta ielā no Salu tilta līdz Jēzusbaznīcas ielai PRV11 U11.1. 1,047,517.00 RD SD 1,047,517.00 Veikta seguma atjaunošana Krasta ielā no Salu tilta līdz Jēzusbaznīcas ielai (abos virzienos). 2018 2 gadi

103 3948 Krasta ielas veloceļa izbūve PRV11 U11.1. 1,535,876.00 RD SD 1,535,876.00 Veikta Krasta ielas veloceļa izbūve no  Salu tilta līdz Ogres ielai. 2018 2 gadi

104 3968
Veloceļa  "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi" posma no 

Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūve
PRV11 U11.1. 215,000.00 RD SD 215,000.00

Veikta veloceļa "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi" posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga 

ielai izbūve.
2018 2 gadi

105 3950 Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošana PRV11 U11.1. 3,200,000.00 RD SD 3,200,000.00 Veikta Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma atjaunošana. 2018 2 gadi

106 3965 Vanšu tilta kāpņu atjaunošana  PRV11 U11.1. 455,000.00 RD SD 455,000.00 Veikta Vanšu tilta kāpņu atjaunošana. 2018 2 gadi

107 3966 Ietves labiekārtojums Ilūkstes ielā 103 PRV11 U11.1. 400,000.00 RD SD 400,000.00 Veikts ietves labiekārtojums Ilūkstes ielā 103. 2018 2 gadi

108 3954
Ietves izbūve Atpūtas ielas posmā no ēkas Atpūtas ielā 6 līdz ēkai 

Atpūtas ielā 22
PRV11 U11.1. 50,000.00 RD SD 50,000.00 Veikta  Atpūtas ielas gājēju ietves izbūve. 2017 5 gadi

109 3967 Luksoforu objektu būvniecība PRV11 U11.1. 1,572,445.00 RD SD 1,572,445.00

1.daļa:                                                                                                                  

a) Luksoforu objekts Miera ielas un Tallinas ielas krustojumā; 

b) luksoforu objekts Prūšu ielas un Rušonu ielu krustojumā; 

c) luksoforu objekts Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”. 

2.daļa:

a) Luksoforu objekts Augusta Deglava ielas un Lapsu ielas krustojumā; 

b) luksoforu objekts Kurzemes prospekta un Slokas ielas krustojumā; 

c) luksoforu objekts Nīcgales ielā 2; 

d) luksoforu objekts Ojāra Vācieša ielas un Torņakalna ielas krustojumā.

2017 3 gadi

110 3952 Regulējamu gājēju pāreju izbūve PRV11 U11.1. 125,000.00 RD SD 125,000.00
Luksofora objekta izbūve Mūkusalas ielā pie Mūkusalas apļa un Buļļu ielas un Kleistu ielas 

krustojumā
2017 5 gadi

111 3953
Ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no Ceļinieku ielas līdz 

Allažu ielai
PRV11 U11.1. 146,824.00 RD SD 146,824.00 Veikta ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai. 2016 5 gadi

112 3955
Ietves izbūve Malienas ielas posmā no Šmerļa ielas līdz autobusu 

pieturvietai "Pansionāts"
PRV11 U11.1. 24,845.00 RD SD 24,845.00

Veikta ietves izbūve Malienas ielas posmā no Šmerļa ielas līdz autobusu pieturvietai. 

"Pansionāts"
2016 5 gadi

113 3620 Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve PRV11 RVP11.1. 900,000.00 RD SD 900,000.00
Veikta  satiksmes organizācijas un drošības uzlabošana Maskavas ielas un Krustpils ielas 

krustojumā.
2016 5 gadi

114 4093
Gājēju pārejas ar papildus apgaismojumu ierīkošana Dzirciema ielas 

un Buļļu ielas rotācijas apļa pieejās
PRV11 U11.1. 71,819.09 RD SD 71,819.09 Tiks uzlabota satiksmes dalībnieku drošība pārbūvējot esošo gājēju pāreju 2020 2 gadi

115 3043
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un pie Akāciju ielas 

pārbūve
PRV11 U11.1 293,900.00 RD SD 293,900.00 Novadgrāvis aizvietots ar lietusūdens kolektoru un drenāžu. 2015 5 gadi

116 3617
Multimodālā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē 

(būvprojekta izstrāde)
PRV11 U11.1. 290,000.00 RD PAD 290,000.00 Izstrādāts būvprojekts multimodālā transporta mezgla izveidei Torņakalna apkaimē. 2016 4 gadi

117 3502
Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē 

(būvdarbi)
PRV11 U11.1. 16,406,269.00 RD PAD 9,312,929.00 7,093,340.00 Izbūvēts multimodālais transporta mezgls Torņakalna apkaimē. 2020 3 gadi Latvijas Universitāte

5

7,104,640.00 17,121,549.0024,226,189.00
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118 3673
Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras 

reģiona valstīs – SUMBA
PRV11 U11.1. 524,042.51

RD PAD, RP SIA 

"Rīgas satiksme"
54,519.38 308,943.13 160,580.00

1. Izstrādātas modelēšanas un datu vākšanas vadlīnijas. Iegūtās zināšanas par transporta 

modelēšanu un datu vākšanu tiek izplatītas Baltijas jūras reģiona pilsētu starpā.

2. Labās prakses piemēru apkopojums. Uzlabotas potenciālo transporta plūsmu plānotāju un 

ieinteresēto pušu (steikholderu) zināšanas par iespējamiem risinājumiem par to, kā uzlabot 

pārvietošanās pakalpojumus.

3. Vienotas salīdzinošās shēmas/novērtēšanas instrumenta izstrāde: cik labi ir attīstīta transporta 

sistēma, lai maksimāli apmierinātu satiksmes dalībnieku vajadzības.

4. Vienotas metodoloģijas izstrāde, lai sagatavotu pārvietošanās plāna projektu. Izstrādāts 

pārvietošanās plāna pilotmodelis katrā partnerpilsētā.

5. Transporta plūsmas modeļa pielāgošana katrā no partnerpilsētām, ieinteresēto pušu/asociēto 

partneru iesaiste modeļa ieviešanā.

6. Ziņojums par rezultātiem iesaistītajās pilsētās.

* RP SIA "Rīgas satiksme" piedalās projektā kā partneris ar līdzfinansējumu 

160 580.00 EUR. 

2017 Līdz 2020.gadam

Vadošais partneris ir Hamburgas pilsēta un koordinējošā institūcija Baltijas 

Vides forums (Vācija).

Partneri:

1) Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija);

2) Olštinas pilsētas pašvaldība (Polija);

3) Šauļu pilsētas pašvaldība (Lietuva);

4) Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija);

5) Tallinas pilsētas pašvaldība un Harju apgabals (Igaunija);

6) Vekšes pilsētas pašvaldība (Zviedrija); 

7) Vācijas aviācijas un kosmosa centrs (Vācija);

8) Baltijas Vides forums Igaunijā;

9) Baltijas Vides forums Latvijā.

118
1 APS0249

Satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā 

remontdarbi
PVP11 RVP11.1. 1,250,000.00 RD SD 1,250,000.00

Projektā tiks veikta tilta nesošo konstrukciju ilgmūžības nodrošināšana un pilsētvides sakārtošana.  

Veicamās aktivitātes papildus ļaus samazināt gan negadījumu iespējamību, gan autotransporta 

radīto negatīvo ietekmi uz vides kvalitāti.

2020 31 mēnesis

119 3627
Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves izbūve ielu sarkanajās 

līnijās
PRV11 U11.2. 1,572,362.00 RD SD 1,572,362.00 Izbūvētas autonovietnes ielu sarkanajās līnijās. 2016 5 gadi

120 3297 Veloceļa “Imanta-Daugavgrīva" izbūve PRV11 U11.4. 8,000,000.00 RD SD 8,000,000.00
Izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš no Imantas uz Daugavgrīvu 12 km garumā. Izveidotas 

labiekārtotas atpūtas vietas. Nodrošināta droša piekļuve Daugavgrīvas pludmalei.
2015 6 gadi

121 2894 Veloceļa "Centrs–Ziepniekkalns" izbūve RV19 U19.4. 1,800,000.00 RD SD 1,800,000.00 Veikta veloceļa "Centrs–Ziepniekkalns" izbūve no Telts ielas līdz Ozolciema ielai. 2015 7 gadi 3 mēneši

122 3604 Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā RV19 U19.4. 1,200,000.00 RD SD 1,200,000.00

Pilnveidots pilsētas velosatiksmes tīkls. Izveidots maģistrālā veloceļa “Centrs-Dārziņi" 

savienojums ar pilsētas centra velosatiksmes tīklu. Izbūvēts veloceļš Turgeņeva ielā no Ģenerāļa 

Radziņa krastmalas (Spīķeru promenādes) līdz Dzirnavu ielas velojoslām, kā arī veikta ielas 

seguma atjaunošana.

2015 8 gadi

123 3605
Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavu ielā 

no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
PRV11 U11.4. 350,000.00 RD SD 350,000.00

Pilnveidots pilsētas velosatiksmes tīkls. Turpināta velojoslas izbūve Dzirnavu ielā no Tērbatas 

ielas līdz Skolas ielas veloceļam.
2016 4 gadi

124 3886
Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs−Dārziņi” turpinājuma izbūves 

3.posms − būvprojekts
PRV11 U11.4. 45,718.00 AI 45,718.00

Daugavmalas promenādes turpinājums, drošs veloceliņš velobraucējiem un labiekārtots gājēju 

ceļš.
2018 3 gadi RD SD, RD ĪD

125 4097 Pastāvīgās satiksmes uzraudzības un svēršanas sistēmas ieviešana PRV11 U11.5. 800,000.00 RD SD 800,000.00 Uzstādītas 10 pastāvīgās satiksmes uzraudzības un svēršanas sistēmas 2020 4 gadi

126 4096 Luksoforu objektu modernizācija PRV11 U11.5. 7,000,000.00 RD SD 7,000,000.00

Veikta luksoforu objektu modernizācija un uzlabot satiksmes vadības efektīvitāte:                                                                                                                              

1.Gājēju pogu aizstāšana ar gājēju detektoriem (400 gājēju pogas)

2.	Sabiedriskā transporta detektoru uzstādīšana (200 detektori)

3.	Veco luksoforu kontrolleru nomaiņa uz jauniem. (250 luksofori)

4.	Transporta detektoru uzstādīšana 25 lielākajos krustojumos

2020 2 gadi

127 4095
Centrālās luksoforu pārvaldības programmas uzlabošana RDSD 

Satiksmes vadības centram
PRV11 U11.5. 1,200,000.00 RD SD 1,200,000.00

Luksoforu vadības sistēma nodrošina Satiksmes vadības centru ar informāciju par luksoforu 

darbību Rīgas pilsētā. Arvien vairāk ieviešot tehnoloģiski jaunus luksoforus un pieslēdzot tos 

luksoforu vadības apakšsistēmai, Satiksmes vadības centrā tehnoloģiski paveras arvien plašākas 

iespējas regulēt pilsētas luksoforu darbību atbilstoši satiksmes plūsmai, kā arī ir iespējams  

savlaicīgi konstatēt, kuriem luksoforiem ir nepieciešams remonts.

2020 2 gadi

128 Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija PRV11 U11.3. 111,834,342.00
RP SIA “Rīgas 

satiksme”
111,834,342.00

1., 7. un 11.tramvaja maršruta infrastruktūra pielāgota zemās grīdas tramvaja ekspluatācijai. 

Sliežu ceļu pārbūve. Kontakttīkla pārbūve un kontakttīkla balstu nomaiņa. 2.parka infrastruktūras 

pielāgošana ūdeņraža transporta apkalpošanai. Apakšstaciju un kabeļu saimniecības 

rekonstrukcija tramvaja kustības nodrošināšanai.

No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir  32 795 888 EUR un 

2021.−2022.gadā −   53 611 000 EUR.

2015 9 gadi

129 3327 Autobusu iegāde PRV11 U11.3. 85,763,332.00
RP SIA “Rīgas 

satiksme”
85,763,332.00

Iegādāti un nodoti ekspluatācijā 140 autobusi.  Papildus iegādāti 88 autobusi (2018.gada oktobrī 

noslēgta papildu vienošanās par vēl 88 autobusu iegādi līdz 2021.gadam).

No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir 34 980 000 EUR.

2013 9 gadi

130 3326 Trolejbusu iegāde PRV11 U11.3. 81,468,725.00
RP SIA “Rīgas 

satiksme”
81,468,725.00

Iegādāti 100 trolejbusi (saņemti 58 trolejbusi, no tiem 52  nodoti ekspluatācijā) .

No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir  39 247 632 EUR.

2013 8 gadi

131 Zemās grīdas tramvaju iegāde PRV11 U11.3. 62,591,477.00
RP SIA “Rīgas 

satiksme”
62,591,477.00

Iegādāti 20 zemās grīdas tramvaji (saņemti 7 tramvaji). 

No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir  52 338 265 EUR.

2015 7 gadi

132
Ar ūdeņraža elementu darbināmu transportlīdzekļu iegāde, ūdeņraža 

ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūve
PRV11 U11.6. 18,435,992.00

RP SIA “Rīgas 

satiksme”
8,347,833.00 10,088,159.00

Iegādāti 10 ar ūdeņraža elementu darbināmi trolejbusi (saņemti 10 trolejbusi). Uzbūvēta ūdeņraža 

uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūra .

Uzstādīta ar ūdeņraža elementu darbināmo trolejbusu apkopei nepieciešamā nojume.

No kopējās indikatīvās summas 2019.-2020.gada izmaksas ir 12 687 578 EUR.

2014
Līdz 2020.gada 

30.jūnijam

133 3931  Zaļā mobilitāte senioriem (GREEN SAM) PRV11 U11.21., 11.22. 260,000.00 REA 68,750.00 191,250.00

1. Izstrādāts analītisks ziņojums par vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotāju mobilitātes 

vajadzībām un paradumiem, kā arī ieteikumi par ieradumu maiņu.

2. Starpvalstu pieredzes apmaiņa un koprade (“mobilitātes risinājumu laboratorija”), lai uzlabotu 

apstākļus vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem mobilitātes jomā.

3. Uz inovatīvas tehnoloģijas pielietojumu balstīta pilotprojekta ieviešana, kas tiks izstrādāts 

GREEN SAM projekta ieviešanas laikā, lai vecāka gadagājuma iedzīvotāji aizvien vairāk 

izmantotu pilsētai draudzīgu transportu.

4. Pieredzes apmaiņas braucieni, projekta rezultātu izplatīšana Baltijas jūras reģionā.

2019  3 gadi
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134 3930 Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)
PRV11, 

RV13

U13.1., U11.21., 

11.22.
250,000.00 REA 65,550.00 184,450.00

1. Pētījumi (t.i., datu analīze, simulācijas, mērķu noteikšana, pasākumu atlase u.c.) ar ostām 

saistīto transporta plūsmu vadībai un pārvaldībai; ar ostām saistītas mobilitātes optimizēšanas 

scenāriju izstrāde – ar mērķi mazināt smagā ostas tranzīta satiksmes plūsmas Rīgas pilsētas 

centrā.

2. Viedas un ilgtspējīgas mobilitātes ITS risinājuma pilotprojekta izstrāde un ieviešana ar mērķi 

demonstrēt uz ITS risinājumiem balstītu ilgtspējīgas mobilitātes pārvaldības pieeju un risinājumus 

pilsētvidē.

3. Sabiedrības līdzdalības veicināšana un risinājumu koprade (co-creation).

4. Zemu emisiju mobilitātes principu izstrāde – ar mērķi aktualizēt “Rīgas pilsētas ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata Rīcības plānu”.

2019 3 gadi

135 3557 Bezizmešu transporta risinājumi Baltijas jūras reģionā (BSR electric) PRV11 U11.21., 11.22. 240,000.00 REA 36,000.00 204,000.00

Palielināta spēja iestādēm, ostās, infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem un operatoriem, 

transporta lietotājiem veicināt videi draudzīgu dažādu transporta risinājumu lietošanu pilsētu 

teritorijās.

Veikta esošās situācijas izpēte.

Pieredzes un jauniegūto atziņu apmaiņa, veiktas dažādas tematiskās analīzes un pētījumi.

Zināšanu veicinoši pasākumi, tostarp pieredzes apmaiņas braucieni.

Rekomendāciju izstrāde.

Ceļa kartes par e-mobilitāti izstrāde, kas ietvers specifiskus projekta rezultātus un labās prakses 

pieredzi.

2 uzlādes stacijas e-transportam (Jaunciema kapu teritorijā un Rīgas 1.slimnīcas teritorijā).

10 elektriskie skūteri invalīdiem/pensionāriem.

2017  3 gadi

136 3819 Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma RV11 U11.1. 553,500.00
RD PAD, RP SIA 

"Rīgas satiksme"
360,000.00 193,500.00

Izstrādātas Rīcības programmas īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa laika posmiem, paredzot 

Rīgas pilsētas transporta sistēmas ilgtspējīgu attīstību.

1. Īstermiņa rīcības programmas, kas realizējama līdz 2025.gadam, izstrāde. Tās ietvaros tiek 

veikta esošās situācijas izpēte un piedāvāts ilgtermiņa rīcības programmas iespējamais redzējums.

2. Vidējā termiņa rīcības programmas, kas realizējama līdz 2030.gadam, izstrāde.

3.  Ilgtermiņa rīcības programmas, kas realizējama līdz 2050.gadam izstrāde. Tās pilnveido un 

detalizē piedāvāto ilgtermiņa rīcības programmas iespējamo redzējumu, ņemot vērā konsultantu 

izstrādāto ilgtermiņa mobilitātes vīziju Rīgas pilsētai.

4. Rīcības programmas izstrādē tiks piesaistīti ekspertu ar starptautisku pieredzi konsultāciju 

pakalpojumi.

5. Katra no programmām tiek iesniegta konsultantam ar starptautisku pieredzi eksperta slēdziena 

sniegšanai.

2018 18 mēn. RP SIA “Rīgas satiksme”, RD SD

137 2719
Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas centralizētajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve
RV12 U12.7. 24,784,000.00 RD MVD 24,784,000.00

Uzlaboti 533 dzīvojamo māju iedzīvotāju dzīves apstākļi – nodrošināts kvalitatīvs dzeramais 

ūdens, ievērojami samazināts maksājums par kanalizācijas pakalpojumu, kvalitatīvāka un videi 

draudzīgāka ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana, 

ilgtspējīgas pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnveidošana. Mazināts vides 

piesārņojums ar kanalizācijas notekūdeņiem.

2020 5 gadi

SIA “Rīgas ūdens",

RNP

138 2549

Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija ar 

ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu (saistībā ar 

centrālo siltuma punktu likvidēšanas programmu)

RV12 U12.7. 1,740,000.00 RD MVD 1,740,000.00

Pabeigta AS "Rīgas siltums" uzsāktās centrālo siltuma punktu likvidācijas programmas pēdējā – 

3.kārta Rīgā. Nodrošināta kvalitatīva aukstā ūdens apgāde (pamatpakalpojums) un spiediens 87 

Rīgas pašvaldības dzīvojamās mājās.

2020 4 gadi

SIA “Rīgas ūdens",

RNP

139

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta (ūdensvada un 

kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos)

RV12 U12.7. 20,747,595.00 SIA “Rīgas ūdens” 9,932,725.00 10,814,870.00

Ministru kabineta 21.06.2016.  noteikumi Nr. 403. "Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstītīt un uzlabot ūdenapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas" īstenošanas 

noteikumi". Specifiskā atbalsta ietvaros uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto 

iedzīvotāju skaita pieaugums - 2959.

2017 5 gadi

140 3682
Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju 

renovācijai (INNOVATE)
RV13

U13.1., U13.2., 

U13.4.
98,000.00 REA 9,000.00 89,000.00

1.  Patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde: mērķis ir sasniegt augstus energoefektivitātes 

rādītājus, kā arī reaģēt uz galvenajiem jautājumiem, kas rūp māju īpašniekiem (piemēram, 

pielāgojot mājvietas veco ļaužu/invalīdu vajadzībām, mājokļu remonts, piemēram, jauna terase vai 

virtuve.

2. Mārketings un komunikācija: mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par ikdienas ieguvumiem 

un ilgtermiņa vērtību, ko sniedz dziļa energoefektivitātes modernizēšana viņu mājām, un padarīt 

vispārēju renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un pieejamu.

3. Sniegt neatkarīgas konsultācijas un tehnisko atbalstu visā procesā.

4. Īpaši mērķim paredzētas finanšu konsultācijas: individuālā veidā veidoti atsevišķi finanšu plāni 

katrai mājsaimniecībai, ņemot vērā tās finanšu stāvokli un atbilstību esošajām subsīdijām un 

nodokļu priekšrocībām.

5. Piegādātāju/līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumiem, ESKO (energoservisa kompānija), 

amatniekiem, tehnoloģiju piegādātājiem) ķēdes koordinācija, kas ierosina globālus risinājumus 

dziļai renovācijai un veic enerģijas pārbūves darbus.

6. Nodrošināt augstas kvalitātes standarta kosmētiskās renovācijas darbus un uzraudzīt reālo 

enerģijas patēriņu.

7. Ilgtermiņā pieejams finansējums, ko veido jaukts publiskais un privātais finansējums.

2017  3 gadi

141
Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un 

dzīvojamās mājas renovācijai
RV13

U13.1., U13.2., 

U13.4.
500,000.00 REA 500,000.00 Atbalsts remotdarbiem daudzdzīvokļu mājās. 2018 2020

142 3600   Multimodāla pilsēta / CMM (cities.multimodal) RV13
U13.1., U13.2., 

U13.4.
250,000.00 REA 38,000.00 212,000.00

1. Multimodālu pilsētu centru iekškvartālu izveide:

Veicināt alternatīvu transporta veidu izmantošanu pilsētvidē, kā arī to efektīvu apvienošanu, tai 

skaitā:

- īstenot dažādus pagaidu un pastāvīgos pasākumus, kas veicina kājāmiešanu, riteņbraukšanu un 

sabiedriskā transporta izmantošanu pilsētā, nodrošina sabiedrības informētību un sekmē 

iedzīvotāju aktīvu līdzdalību projekta aktivitāšu īstenošanā;

- veidot savienojošos punktus pilsētas transporta mezglu punktos, apvienojot alternatīvus 

transporta veidus – publiskā transporta pieturvietas ar velostāvvietām, koplietošanas velo/auto 

tīklu u.tml.;

- attīstīt multimodālās informācijas sistēmas un aplikācijas pilsētas publiskā transporta 

lietotājiem;

- pilnveidot pilsētu centru tiešo pieejamību, mazināt CO2 izmešus pilsētvidē un vietas konfliktus, 

ko izraisa motorizētie transportlīdzekļi, piemēram, veidot pilsētā zema oglekļa zonas, galvenos 

ceļus papildinot ar velojoslām, paplašinot gājēju zonas u.c.

2. Ilgtspējīgas mobilitātes pārvaldības konceptu izstrāde un ieviešana:

- izstrādāt mobilitātes vadības sistēmas iestādēm, izvērtēt visus transporta veidus un sniegt 

ieteikumus, kā motivēt cilvēkus pievērsties ilgtspējīgākiem pārvietošanās veidiem;

- mainīt pilsētas iedzīvotāja attieksmi, uzvedību un izvēli par labu ilgtspējīgiem pārvietošanās 

veidiem pilsētvidē u.c. 

2017  3 gadi
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143 4099

Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojošo konstrukciju 

siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, 

rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c. 

 RV13  U13.2. 15,000,000.00 RD ĪD 15,000,000.00 CO2 izmešu samazināšana. 2020 2 gadi

144 3963

Starptautiska līmeņa novērtējuma nodrošināšana Rīgas transporta 

sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas daļām - Vidējā 

termiņa rīcības programma un Ilgtermiņa rīcības programma

RV13 U13.2. 250,000.00 RD PAD 250,000.00

Izstrādāta Rīgas pilsētas mobilitātes vīzija uz 2050.gadu, kura vīzijas līmenī noteiktu galvenos 

mobilitātes attīstības virzienus Rīgas pilsētai, tādējādi respektējot pilsētas vēsturi un vienlaicīgi 

attīstot ilgtspējīgu, visaptverošu mobilitāti. 

Izstrādāta Vidējā termiņa rīcības programma, kas realizējama līdz 2030.gadam un Ilgtermiņa 

rīcības programma, kas realizējama līdz 2050.gadam. Abas programmas atbilst ilgtspējīgas 

plānošanas un ilgtspējības principiem, Eiropas labai praksei, kā arī saņēmusi pozitīvu 

starptautiska līmeņa novērtējumu.

Izstrādāti vairāki ielu un/vai publisko ārtelpu koncepta dizaini konkrētās pilsētas teritorijās, ņemot 

vērā konkrēto situāciju un liekot uzsvaru uz konkrēto mērķauditoriju un tās vēlmēm. 

2019 11 mēn. RP SIA “Rīgas satiksme”, RD SD

145

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) 

RV14 U14.1. 30,000,000.00 Kultūras ministrija 20,000,000.00 10,000,000.00

Skiču un tehniskā projekta izstrāde; revitalizēta Rīgas degradētā teritorija - izbūvētas 

inženierkomunikācijas; īstenoti ceļu, laukumu, labiekārtojuma projekti; izveidoti vairāki (2-3) 

maza mēroga publiski objekti (kultūras un konferenču pasākumu norisēm).

2017 5 gadi

146 Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija RV14 U14.1. 5,000,000.00 Kultūras ministrija 4,250,000.00 750,000.00
Skiču un tehniskā projekta izstrāde; revitalizēta Rīgas degradētā teritorija, izveidojot maza mēroga 

publiskus un infrastruktūras objektus ar kultūras funkciju.
2016 5 gadi

147 Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa izbūve Lubānas ielā RV14 U14.1. 5,000,000.00 Kultūras ministrija 4,250,000.00 750,000.00
Skiču un tehniskā projekta izstrāde, revitalizēta Rīgas degradētā teritorija, izbūvēts noliktavu un 

darbnīcu komplekss.
2017 4 gadi

148
Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai piegulošās teritorijas 

revitalizācija
RV14 U14.1. 5,000,000.00 Kultūras ministrija 4,250,000.00 750,000.00

Skiču un tehniskā projekta izstrāde, revitalizēta Rīgas degradētā teritorija, pārbūvēta ēka, 

piemērojot to radošā pudura funkcijām.  
2017 5 gadi

149 2591 Hapaka grāvja (Kleistos) krasta aizsargnostiprinājumi RV14 U14.4. 347,749.87 RD MVD 347,749.87
Nostiprināts Hapaka grāvja stāvkrasts 1 km garumā, un  paveikti Hapaka piekrastes teritorijas 

labiekārtošanas darbi. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava.
2019 3 gadi

150

Pieteikuma stadija: Sea HeritAge REvitalisation: Rebuilding identity 

through creative, novel and inclusive urbanisation (SHARE) 

[“HORIZON 2020” uzsaukuma “SC5-20-2019 - IA Innovation 

action” ietvaros]

RV14, 

RV15, RV9, 

RV3, RV19 

14.1., 14.2., 

14.5., 14.7., 

15.7., 15.14., 

19.11.

500,000.00 RPA RPAB 75,000.00 425,000.00

Radīt pamatu jaunai ekonomiskai, sociālai un kultūras aktivitātei bijušajās ostas un ražošanas 

teritorijās Rīgā (īpaši fokusējoties uz Andrejsalu un tai piegulošajām vēsturiskajām ostas 

teritorijām un krastmalu). Projekta mērķis ir rast jaunus pārvaldības modeļus, kas spēj koncentrēt 

publiskos un privātos resursus vēsturiskā arhitektoniskā mantojuma tālākas degradācijas 

apturēšanai, industriālā piesārņojuma seku likvidēšanai un priekšnosacījumu radīšanai jaunai 

ekonomiskai aktivitātei: 

• uzlabot vietējo kopienu dzīves kvalitāti, iesaistot un stiprinot vietējās uzņēmējdarbības vidi;

• iesaistīt vietējās kopienas un uzņēmējus industriālā piesārņojuma un vides problēmu 

mazināšanā;

• iesaistīt uzņēmumus, radošās grupas un iedzīvotājus, lai veicinātu jaunas funkcijas iemiesošanu 

vēsturiskajās ēkās;

• pārņemt labākos prakses piemērus no citām Eiropas valstīm.

2020 3 gadi Rīgas Stradiņa universitāte

151 3609 Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā RV14 U14.4. 4,524,705.88 RD PAD 542,964.70 3,846,000.00 135,741.18
Atbilstoši pieejamam finansējumam realizēts hidrobūvju projekts Rīgas pilsētvidē Bolderājas 

apkaimē.
2020 3 gadi

152 3676 Bolderājas pretplūdu pasākumu būvprojekta izstrāde RV14 U14.4. 295,000.00 RD PAD 295,000.00 Izstrādāts būvprojekts plūdu novēršanai Bolderājas apkaimē. 2017 2 gadi

153 3825
“Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai” (BSR 

Water)”

RV14

RV15

RV19

U14.4.

U15.3.

U19.4.
82,436.00 RD PAD 18,735.30 63,700.70

Apkopot un analizēt Baltijas jūras reģiona pilsētu labo praksi par visaptverošu pilna cikla ūdens 

pārvaldību pilsētvidē, pārņemt pieredzi par ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanas risinājumu 

ieviešanu, sagatavot priekšlikumus šādu risinājumu ieviešanas šķēršļu mazināšanai un veikt 

pilsētvides ūdens aizsardzības atbalsta instrumentu apkopojumu. Attīstīt ilgtspējīgu ūdens cikla 

apsaimniekošanas risinājumu papildu kvalitāti, lai tie atbilstu ilgtspējīgas un kvalitatīvas 

pilsētvides prasībām.

2018 2,5 gadi

Baltijas pilsētu savienība,

Helsinku pilsētas pašvaldība, Baltijas jūras vides aizsardzības komisija - 

Helsinku komisija, Berlīnes Tehniskā universistāte, Gdaņskas Tehniskā 

universitāte, Tartu universistāte

154 2862 Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu digitalizācija RV14 U14.5. 207,739.28 RD MVD 207,739.28
Sakārtota triju Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu saimniecība, kas nodrošinās operatīvu 

informācijas ieguvi par apbedījumiem un kapavietām Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās.
2020 24 mēn.

155 3226 Rīgas Centrāltirgus revitalizācija RV14 U14.1. 20,000,000.00 RD PAD 20,000,000.00

1. Atjaunota Centrāltirgus iela no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai, t.sk. tramvaja sliežu ceļš, un 

stāvvietu zona gar Centrāltirgus ielu.

2. Pārbūvēta un labiekārtota kanālmala gar Kārļa baseinu.

3. Pārbūvēta Piegādes zona.

4. Pārbūvēts stāvlaukums pie Zivju paviljona.

5. Ar būvniecības procesa nodrošināšanu saistīto inženiertīklu atjaunošana un bojāšanās risku 

novēršana.

2019 3 gadi

156 Piesārņotas vietas sannācija Sarkandaugavas kanālā RV14 14.2 44,888,130.00 RD MVD 44,888,130.00

Realizēta Sarkandaugavas sanācijas programma. Saimnieciskās darbības atjaunošanai 

Sarkandaugavas kanālā ir nepieciešams atjaunot tā dziļumu, vides stāvokli un novērst citas 

degredētas teritorijas pazīmes. Kā ieguvums projekta realizācijā ir sakārtota apkārtējā vide, ko 

iespējams pilnvērtīgi apsaimniekot.

2020 5 gadi

157 3085
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (LIFE 

CoHaBit)
RV15 U15.2. 340,475.83 RD PAD 212,004.83 103,643.00 24,828.00

Aktualizēts dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāns. Veikta sugu un biotopu 

inventarizācija. Organizētas sabiedriskās apspriešanas un pieredzes apmaiņas vizītes. Veikti 

labiekārtošanas un apsaimniekošanas  darbi biotopu saglabāšanai. Izbūvēts autostāvlaukums, 

sabiedriskās tualetes, uzstādītas koka barjeras, informācijas stendi un robežzīmes. Izdoti bukleti, 

izveidota projekta mājaslapa un izstrādāts LIFE darbības plāns.

2016 4 gadi

Carnikavas novada dome,

Dabas aizsardzības pārvalde,

biedrība "Baltijas krasti"

158 3149
Strūgas – Maskavas forštates teritorijas labiekārtojums visām 

paaudzēm
RV15 U15.1. 285,000.00 AI 285,000.00 Labiekārtota kultūrvēsturiska teritorija Rīgas vēsturiskajā centrā multifunkcionālām aktivitātēm. 2019 3 gadi RD PAD, RD ĪD

159 3773 Kojusalas dārza labiekārtošana − būvprojekts RV15 U15.1. 14,100.00 AI 14,100.00 Kultūrvēsturiska parka revitalizācija, labiekārtošana - būvprojekts. 2019 1 gads RD PAD, RD MVD, RD SD, 

160 3146 Krīdenera dambja un turpinājuma līdz Daugavas krastmalai attīstība RV15 U15.1. 996,010.00 AI 996,010.00
Krīdenera dambja labiekārtojums ar laivu nolaišanas vietu, sasaiste ar Grāpju pussalu un 

Maskavas forštati (gājējiem un velosipēdistiem).
2019 5 gadi

RD PAD, RD MVD, RD SD, 

Rīgas pašvaldības aģentūras

161 3771 Zirņu pussalas labiekārtošana Dārziņu apkaimē RV15  U15.1. 25,000.00 AI 25,000.00
Labiekārtota Zirņu pussala ar publisku peldvietu, tiltu pār slūžām un veloceliņu, rotaļu un sporta 

laukumi Dārziņu apkaimē.
2019 2 gadi RD PAD, RD ĪD, RD MVD, RD SD

162 3439
 Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta ielā 22, Ķengaraga apkaimē 

“Zaļais teātris” 
RV15 U15.1. 718,188.00 AI 718,188.00 Labiekārtota teritorija, izmantojot nogāzes reljefu, ar augstvērtīgu aprīkojumu. 2019 3 gadi RD PAD, RD MVD

163 3484 Anniņmuižas parka (meža) gājēju celiņu labiekārtošana RV15 U15.1. 209,659.69 PI 209,659.69 Paredzēts labiekārtot meža teritorijā esošos gājēju celiņus, atjaunot asfaltbetona segumu. 2015 48 mēn. SIA “Rīgas meži”, RPA “Rīgas gaisma”

164 3840 Lielupes ielas rotaļu laukuma, gājēju celiņu un apgaismojuma izbūve RV15 U15.1. 295,059.63 PI 295,059.63
Rotaļu laukuma gājēju celiņu izbūve, šūpoļu zonas norobežojošā labiekārtojuma elementa izbūve, 

apgaismojuma izbūve, zāliena ierīkošana. 
2018 16 mēn. RPA “Rīgas gaisma”

165 Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija RV15 U15.1. 185,000.00 RD MVD 185,000.00 Tiek atjaunots kultūrvēsturiskais piemineklis (strūklaka), kas celts ap 1930.gadu. 2019 2 gadi

166 3918 Ēkas brīvības ielā 124 pagalma labiekārtošana RV15 U15.1. 10,500.00 AI 10,500.00 Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtošanas darbi - būvprojekts. 2019 1 gads RD PAD, RD ĪD, RD MVD, 
8



Nr.p.k.

PVS

ID

Projekta nosaukums

Papildinātība ar 

citiem 

projektiem (PVS 

ID)

Indikatīvā 

summa (euro)

Atbildīgā 

iestāde

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji Partneri

RV U
Pašvaldības

 budžets

ES fondu 

finansējums

Privātais

sektors
Cits

Projekta 

uzsākšanas

gads

Projekta 

realizācijas

ilgums

Finanšu instruments  (euro)

Plānotais 

projekta laika

periods

Atbilstība jaunajām

 vidējā termiņa prioritātēm

167 3921
Peldvietas “Rumbula” paplašināšana, stāvlaukuma pie peldvietas 

izbūve
RV15 U15.1. 121,500.00 AI 121,500.00 Rekreācijas telpas paplašināšana un pakalpojuma nodrošināšana - vides kvalitātes nodrošināšana. 2019 2 gadi RD PAD, RD ĪD, RD MVD, 

168
Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” degradēto teritoriju 

sakārtošanas 1.posms 
RV15 U15.1. 130,000.00 SIA “Rīgas meži” 130,000.00

Projekta ietvaros tiks nojauktas avārijas stāvoklī esošās ēkas un demontēti padomju laika atrakciju 

pamati, veikti atsevišķi infrastruktūras uzlabošanas darbi.
2019 1 gads

169 4100
Rīgas parku un skvēru atjaunošanas darbi Rīgas vēsturiskajā centrā 

(Dailes teātra skvērs, Brīvības iela 75 un Strēlnieku laukuma skvērs)
RV15 U15.1. 1,980,000.00 RD ĪD 300,000.00 1,680,000.00 Atjaunošanas darbi. 2020  2 gadi

170 4092 Gājēju celiņa seguma atjaunošana Esplanādē RV15 U.15.1. 1,909,690.77 RD MVD 1,909,690.77
Atjaunots celiņu un laukumu segums Esplanādē -  novērsta bīstama situācija, labiekārtota 

teritorija
2020-2021 2 gadi

171 1874 Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana RV15 U15.4. 136,168.83 RD MVD 136,168.83 Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 1300 m. 2019 3 gadi

172 1453 Beberbeķu ielas, Krotes ielas novadgrāvja atjaunošana RV15 U15.4. 50,000.00 RD MVD 50,000.00 Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 1300 m. 2019 1 gads

173 2237 Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas  atjaunošana RV15 U15.4. 233,726.62 RD MVD 233,726.62 Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 4200 m. 2019 3 gadi

174 2096 Šķērsielas grāvju atjaunošana RV15 U15.4. 102,162.20 RD MVD 102,162.20
Pārtīrīts Šķērsielas grāvis visā garumā, iztīrītas tā caurtekas - 860 m. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves 

apstākļi un dabas ainava.
2019 1 gads

175 879 Pleskodāles un Šampētera apkaimju galveno grāvju atjaunošana RV15 U15.4. 340,440.00 RD MVD 340,440.00
Iztīrītas grāvju gultnes 5 km garumā, nodrošinot grāvju dziļumu 1,1-1,3 m. Sagatavota noteka 350 

ha platību nosusināšanai. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un pilsētas vide.
2019 3 gadi

176 2089 Bišumuižas upītes rekonstrukcija RV15 U15.4. 96,755.28 RD MVD 96,755.28 Pārtīrīts grāvja posms 2100 m garumā. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un pilsētas vide. 2019 1 gads

177 3785 Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā RV19 U.15.1. 366,178.00 RD MVD 366,178.00
Atjaunota Jaunatnes dārza infrastruktūra – gājēju celiņi, kāpnes, atbalsta sienas, novērsta bīstama 

situācija, labiekārtota teritorija.
2019 1 gads

178 3479 Skanstes teritorijas revitalizācija (būvprojekta izstrāde) PRV16 U16.6. 355,000.00 RD PAD 355,000.00

Izstrādāts būvprojekts “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un izstrādāts būvprojekts 

"Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana 

ar Bukultu ielu".

2016 3 gadi

178
1 4107

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīva vēsturiskās būvniecības 

dokumentācijas digitalizācija
RV19 U19.1 2,500,000.00

Rīgas pilsētas 

būvvalde
2,500,000.00

"Digitalizējot Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīva rīcībā esošās vēsturiskās būvniecības 

dokumentācijas lietas un kartes, tiktu nodrošināta operatīva piekļuve dokumentiem gan 

speciālistiem, gan investoriem, īpašniekiem un sabiedrībai (iespēju robežās nodrošinot 

īpašniekiem piekļuvi bez maksas). Paredzamais risinājums nodrošinātu procesu optimizāciju un 

pilnīgu administratīvā sloga likvidēšanu. Aptuveni 4000 pieprasījumu un 20000 izsniegto lietu 

pilnīga automatizācija, bez cilvēkresursu iesaistes."

2020 5 gadi

178
2 4108 Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis RV19 U19.1 500,000.00

Rīgas pilsētas 

būvvalde
500,000.00

"Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija ir 300 km2, ar esošajiem resursiem nav 

iespējams visu operatīvi apsekot, nevar uzreiz noteikt problēmsituācijas pašvaldības 

infrastruktūras projektu realizācijai, konstatējama pilsētvidē esošo vēsturisko objektu apzināšanas 

neesība. Izveidot Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālo dvīni/modeli, kas 

būtu pilsētas digitālais modelis, ko ātri un ērti varētu virtuāli ""izstaigāt"" un aplūkot, kā arī 

saglabāt liecības par objektiem ar vēsturiskā nozīmīguma pazīmēm, šo informāciju varētu 

izmantot pie nojaukšanas vai bojāšanas. Dažādu projektu termiņu paātrināšana, visas 

administratīvās teritorijas apskatīšana vienlaicīgi. Nodrošināt digitalizēto vēsturisko būvniecības 

dokumentu piesaisti objektiem, lai informācija nav jāpieprasa un jāgaida vairākas dienas, bet 

varētu operatīvi piekļūt tai. Projektu realizācija (ielu funkciju maiņa, pašvaldības infrastruktūras 

objektu izbūve u.c.) varētu pāatrināties vismaz par 6 mēnešiem, tiktu nodrošināts būvniecības 

ieceru izvērtējuma paātrinājums, jo varētu ātrāk izvērtēt objekta iekļaušanos vienotā pilsētvidē un 

trešo pušu intereses, pastāv arī iespēja pāatrināt plānošanas procesu. Iespēja nodrošināt objektu ar 

vēsturisku vērtību saglabāšanu vai to elementu saglabāšanu."

2020 3 gadi

179 Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu RV17 U17.1. 30,000,000.00
Rīgas brīvostas 

pārvalde
24,000,000.00 6,000,000.00

Nodrošināta ostas teritorijas un Rīgas pilsētas infrastruktūras sasaiste - Aldara tilts un tā 

savienojums ar Tvaika ielu un Eksporta ielas pārvadu pār Sarkandaugavas atteku.
2017

Līdz 2023.gada 

31.decembrim

180 Klientu portālā vadības sistēmas SMART uzlabojumi RV19 U19.1. 300,000.00 RNP 300,000.00

Klientu portālā vadības sistēmas SMART  darba vides izveidošana visu ar debitoru piedziņu 

saistīto dokumentu (gan automatizēto, gan individuāli gatavoto) sagatavošanai, uzkrāšanai.  

Dokumentu veidņu izveidošana un sasaiste ar sistēmas datiem. Turpināt darbu pie sistēmas 

pilnveidošanas, kas uzsākta 2018.gadā:

1) Zvanu reģistra izveide;

2) tiesvedības procesa ar maksātnespējīgiem debitoriem uzskaite;

3) tiesvedības procesa lietās ar saistību pārņēmējiem uzskaite;

4) RNP Juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas brīdīnājumu izveide SMART vidē.

Sagaidāmais ieguvums:

Uzlabojumi nepieciešami detalizētai parādu piedziņas procesa uzskaitei, monitoringam un 

kontrolei, kas nepieciešams RNP prioritārā uzdevuma nodrošināšanai, proti, operatīvi un efektīvi 

atgūt līdzekļus no parādniekiem. Sistēmas uzlabojumi nodrošinās dažādu procesu automatizāciju, 

kas ļaus vienlaicīgi uzsākt darbu ar parādniekiem – ārpakalpojumam nododamo debitoru 

automatizācija, pirmstiesas brīdinājumu sagatavošanas automatizācija. Tas nodrošinās  RNP 

iespējas vienlaicīgi veikt parādu piedziņu no ievērojami lielāka parādnieku skaita, kā arī uzlabos 

darba efektivitāti.

2019 1 gads

181
Daudzfunkcionālas bezmaksas mobilās aplikācijas izstrāde un 

ieviešana
RV19 U19.1. 30,000.00 RNP 30,000.00

Daudzfunkcionālas bezmaksas mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana - bezmaksas RNP mobilā 

aplikācija,  klientam pieejama 24 stundas diennaktī. Vismaz divpakāpju drošības līmeņi:

1) neautorizētam lietotājam pieejama vispārīga informācija par RNP kontaktinformāciju un 

rekvizītiem, sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu piegādes pārtraukumiem, RNP darbību 

regulējošiem normatīviem, kā arī iespēja attālināti paņemt kārtas numuriņu Klientu apkapošanas 

centra apmeklējumam u.c.;

2) autorizētam lietotājam (piemēram, pieraksts individuālajā profilā, izmantojot portālu 

www.latvija.lv, bankas autorizāciju vai eID kartes autorizāciju), pieejama dažāda dokumentācija 

par savu īpašumu (piemēram, pārvaldīšanas līgums, tāmes, pārskati, plānotie remonta darbi, 

brīdinājumi par parādiem, izlīgumu grafiki), elektroniskie rēķini, veikto maksājumu vēsture, 

iespēja veikt maksājumus uzreiz aplikācijā, iespēja nodot ūdens patēriņa /gāzes/elektrības 

skaitītāju rādījumus, kā arī pieteikt avārijas, tehniskos un apsaimniekošanas darbus, paredzot 

atsevišķu izvēlni maksas pakalpojumiem, kura bloķējas, ja klientam ir kavētas maksājuma 

saistības ilgāk par 1 mēnesi un nav noslēgts izlīgums, vai noslēgtais izlīgums ir bloķēts.

2020 2 gadi
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182
Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON pilnvērtīga 

ieviešana
RV19 U19.1. 1,200,000.00 RNP 1,200,000.00

Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON pilnvērtīga ieviešana - datu pārcelšana no 

komunālo maksājumu aprēķina un uzskaites programmas IRMA ar mērķi atteikties no 

programmas IRMA izmantošanas tās novecojušās un nepilvērtīgās funkcionalitātes dēļ.

Resursu vadības un uzskaites sitēmas HORIZON pilvērtīgāka integrācija ar elektronisko 

dokumentu uzskaites sistēmu EDUS un  klientu portāla vadības sistēmu  SMART.

2019 1 gads

183
Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON zemes nomas 

uzskaitei nepieciešamo moduļu uzlabojumi
RV19 U19.1. 150,000.00 RNP 150,000.00

Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON zemes nomas uzskaitei nepieciešamo moduļu 

uzlabojumi - nekustamo īpašumu pakalpojuma līgumu (Zemes nomas līgumu) reģistra 

pilnveidošana, t.i., nepieciešamo datu ievade sistēmā (informācija par zemesgabala īpašniekiem, 

tiem piederošām īpašuma domājām daļām, zemes nomas līguma procentu likmi u.tml.), tajā skaitā 

papildu lauku izveidošana. Izveidot vidi Zemes nomas līguma sagatavošanai, tajā skaitā vidi 

aprēķinu sagatavošanai (atbilstoši procentu likmei, kadastrālai vērtībai, zeme īpašnieku 

domājamajām daļās un funkcionāli nepieciešamajam zemesgabalam vai tā daļai). 

2020 1 gads

184
Klientu apkalpošanas centru aprīkošana ar vides pieejamības 

tehnisko aprīkojumu personām ar kustību traucējumiem
RV19 U19.1. 35,000.00 RNP 35,000.00

KAC aprīkošana ar vides pieejamības tehnisko aprīkojumu personām ar kustību traucējumiem - 8 

(astoņas) RNP KAC pieņemšanas vietas aprīkot ar nepieciešamo vides pieejamības tehnisko 

nodrošinājumu klientiem ar kustību traucējumiem -  uzbrauktuvēm (pieņemšanas vietas 

"Austrumi", ""Daugava", "Jugla", "Kurzeme"), stacionāriem diagonālajiem pacēlājiem ar vienu 

kāpņu laidu (pieņemšanas vietas "Austrumi", "Bolderāja", "Daugava", "Kurzeme"), mobilie 

kāpurķēžu pacēlāji pieņemšanas vietās, kur tehniski nav iespējams ierīkot stacionāro pacēlāju vai 

drošu uzbrauktuvi (pieņemšanas vietas "Centrs", "Ziemeļi")

2019 3 gadi

185
Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas izstrāde 

centralizētai ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanai
RV19 U19.1. 50,000.00 RNP 50,000.00

Sistēmas ieviešana attālinātai ūdens, gāzes, elektrības, siltuma skaitītāju nolasīšanai pēc saskaņota 

formāta. Atvieglots klientu pienākums katru mēnesi nolasīt un nodot patēriņa skaitītāju rādījumus. 

Sistēmas izstrāde, lai nodrošinātu ūdens, gāzes, elektrības, siltuma skaitītāju rādījumu attālinātu 

nolasīšanu arī RNP iekšējām vajadzībām, tādējādi ietaupot RNP resursus.

2019 3 gadi

186
Klientu apkalpošanas centru aprīkošana ar modernu rindu vadības 

sistēmu 
RV19 U19.1. 10,000.00 RNP 10,000.00

KAC pieņemšanas vietu "Bolderāja", "Jugla", "Kurzeme" aprīkošana ar klientu rindu vadības 

sistēmu, kas ir līdzvērtīga vai tāda pati kā pieņemšanas vietās "Austrumi", "Centrs", "Daugava", 

"Zemgale" un "Ziemeļi", kā arī visu pieņemšanas vietu saslēgšana vienotā bezmaksas mobilā 

aplikācijā, lai klientiem būtu iespēja attālināti pieteikties rindā klienta izvēlētajā KAC 

pieņemšanas vietā.

2019 2 gadi

187 RNP autoparka modernizācija, automobiļu remonta nodrošināšana RV19 U19.1. 1,113,424.00 RNP 1,113,424.00

RNP autoparka modernizācija, automašīnu remonta nodrošināšana - tehniski un morāli 

novecojušie transportlīdzekļi aizstāti ar moderniem un efektīvākiem transportlīdzekļiem. Veikta 

neefektīvo transportlīdzekļu noņemšana no ekspluatācijas. Izmantojot savu auto apkopes 

aprīkojumu, sasniegts remonta izmaksu samazinājums.

2019 3 gadi

188
Novecojošās datortehnikas nomaiņa ar jaunām, jaudīgākām 

darbastacijām operatīvākai darbu veikšanai
RV19 U19.2. 315,000.00 RNP 315,000.00

Novecojošās datortehnikas nomaiņa ar jaunām, jaudīgākām darbastacijām operatīvākai darbu 

veikšanai.
2019 1 gads

189

Rezerves kopiju (Backup) risinājuma paplašināšana, alternatīva datu 

centra izveidošana, esošo serveru programmatūras aizstāšana ar 

jaunāku

RV19 U19.2. 145,000.00 RNP 145,000.00

Rezerves kopiju (Backup) risinājuma paplāšināšana, alternatīva datu centra izveidošana, esošo 

serveru un to programmatūras aizstāšana ar jaunāku - nodrošinātas rezeves kopiju veidošanas 

risinājuma iekārtas un programmatūra, ar kuras palīdzību iespējams veikt pilnīgas esošo sistēmu 

rezerves kopijas.

2019 1 gads

190 Esošo serveru aizstāšana ar jaunākiem RV19 U19.2. 75,000.00 RNP 75,000.00 Nodrošināti moderni papildu serveri, kas aizstās morāli novecojušos serverus. 2019 1 gads

191 Licenču un drošības sertifikātu iegāde RV19 U19.2. 107,500.00 RNP 107,500.00
Licenču un drošības sertifikātu iegāde - pastāvīga serveru, operētājsistēmu, lietojumprogrammu, 

antivīrusu un citu licenču atjaunināšana. Pastāvīga drošības sertifikātu iegāde.
2019 1 gads

192 3416
Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (II periods) − 

VT pilnveidošana teritorijā “Mežaparks”

RV16

RV19

U16.6 

U19.2
69,090.87 RD PAD 69,090.87

Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams

 (t.sk. ģeotelpisko pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls prioritārajās 

attīstības teritorijās.

2018 2 gadi

193 3416
Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (II periods) − 

Paaugstinātas precizitātes nivelēšanas tīkla izveidošana

RV16

RV19

U16.6 

U19.2
36,619.00 RD PAD 36,619.00

Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams (t.sk. ģeotelpisko 

pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls.
2018 2 gadi

194 3416
Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (II periods) − 

Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošana

RV16

RV19

U16.6 

U19.2
15,000.00 RD PAD 15,000.00

Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams (t.sk. ģeotelpisko 

pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls.
2019 1 gads

195 3698 Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums (PKIP) RV19 U19.2. 4,500,000.00 RD ITC 540,000.00 3,825,000.00 135,000.00
Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas iekšējo un ārējo procesu  pilnveide, veicinot pašvaldības 

izmantoto IKT risinājumu sadarbspēju.
2018 3 gadi Valsts reģionālās attīstības aģentūra un 60 pašvaldības

196 3638
Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)
RV19 U19.2. 9,380.64 RD ITC 9,380.64

1. Pilnveidoti darbības procesi.

2. Ieviests VIRSIS.

3. Funkcionāli pilnveidots DEPP veidojošais risinājums, 1.kārta.

4. Ieviesta datu publicēšanas platforma (DPP), 1.kārta.

5. Izstrādāts centralizēto koplietošanas platformu projektējums (DEPP (2.kārta), DPP (2.kārta), 

VIRSIS, Datu izplatīšanas platformai un Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformai).

6. Īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi.

2016 36 mēn. un 29 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Uzņēmumu reģistrs, 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Ventspils dome

197 3668 RD IKT infrastruktūras modernizācijas 1.kārta RV19 U19.2. 1,000,000.00 RD ITC 1,000,000.00

1. Nomainīta deputātu balsošanas sistēma, izvietotas 10 stacionārās un 2 grozāmās kameras, kā 

arī 2 displeji konferenču zālē.

2. Palielināta veiktspēja, kas ietver ugunsmūra un divu 3.līmeņa komutatoru uzstādīšanu, un 

interneta stabilitātes nodrošināšana.

3. Modernizēta telefonu sistēma, ietverot 700 telefonu, atbalsta infrastruktūras nomaiņu un 

funkcionalitātes palielināšanu.

4. Izveidoti vismaz 10 Wi-Fi brīvpieejas piekļuves punkti.

5. Pilnveidots E-portfelis un sēžu pārvaldības sistēma.

6. Darbinieku UDV pilnveidošana, kas ietver Rezolūciju moduļa funkcionalitātes un darbinieku 

(ar saskaņošanas plūsmu) un atvaļinājumu iesniegumu pārnešanu uz UDV (vis.riga.lv).

7. Ieviests incidentu preventīvas novēršanas un pakalpojumu kvalitātes noteikšanas risinājums.

2019 2 gadi

198
Aktīvās direktorijas un "Exchange" migrācija uz 2016 R2 serveriem, 

atbilstošu licenču iegāde
RV19 U19.2. 55,000.00 RNP 55,000.00

Aktīvās direktorijas un "Exchange migrācija" uz 2016 R2 serveriem. Atbilstošu licenču iegāde - 

esošo sistēmu ("Active directory" un "Exchange") pāreja uz jaunākas versijas serveru 

programmatūru (plus licences).

2019 1 gads
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198
1 Rīgas pilsētas pašvaldības vienotās ģeotelpiskās informācijas 

sistēmas GeoRīga pilnveidošana
RV19 U19.2. 503,500.00 RD PAD 503,500.00

Rīgas pilsētas pašvaldības vienotās ģeotelpiskās informācijas sistēmas GeoRīga pilnveidošana 

nodrošinās ārējiem lietotājiem (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, investoriem) ērtu un attālinātu 

bezkontakta piekļuvi pašvaldības rīcībā esošajai ģeotelpiskajai informācijai, veicinās un uzlabos 

ģeotelpisko datu apmaiņu un lietošanu pašvaldībā, kā arī ilgtermiņā nodrošinās  ģeotelpisko datu 

pakalpojumu sniegšanai atbilstošu Rīgas pilsētas pašvaldības vienotās ģeotelpiskās informācijas 

sistēmas GeoRīga IT infrastruktūru un tehniskās pārvaldības procesus. Rīgas pilsētas pašvaldības 

vienotā ģeotelpiskās informācijas sistēma GeoRīga būs pieejama no lietotāja darbstacijas 

neatkarīgi no atrašanās vietas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Tiks palielināta pašvaldībā 

pieejamo ģeotelpisko datu lietošana darba uzdevumu  izpildei un lēmumu pieņemšanas procesā, 

sakārtota ģeotelpisko datu aprite, lai tā atbilstu normatīvo aktu pasībām un lietotāju vajadzībām, 

kā arī tiks nodrošināti ģeotelpisko datu uzturēšanas risinājumi un vienlaicīgi ar IT infrastruktūras 

uzlabojumiem tiks uzlabota procesu tehniskā pārvaldība.

2020 3 gadi  RD ITC

199 3890

Rīgas attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānu 

aktualizācijas un uzraudzības elektroniskās sistēmas (APS sistēma) 

izveide

RV19

PRV16

U19.2.

U19.4.

U19.6.

200,000.00 RD PAD 200,000.00

Izstrādāta APS sistēma, kas nodrošina plānošanas, uzraudzības un projektu pārraudzības 

procesus.

Ieviests jaunais process, kas aizstāj esošās plānošanas, uzraudzības un projektu vadības jomas 

dublējošās darbības, kā arī veicina informācijas pieejamību.

2018 2 gadi RD ITC, RD FD

200 3881 Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi RV19 U19.4. 7,800.00 RD PAD 3,540.00 4,260.00

Nodrošināti 3 pieredzes braucieni uz Ziemeļeiropas pilsētu pašvaldībām (Helsinkos, Oslo un 

Kopenhāgenā), kurās tiek novadīti 3 dienu semināri par Baltijas jūras reģiona konkurētspējas 

pasaulē sekmēšanu caur kopīgu izpratni pilsētām svarīgu izaicinājumu risināšanā, t.sk. klimata 

pārmaiņas, mobilitātes paradumu maiņa, pilsētvides kvalitāte un sadarbība ar aglomerāciju.

2019 1 gads

201 3860

Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto

teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases

nodrošināšanai

RV19 U19.4. 74,750.00 RD PAD 9,750.00 55,250.00 9,750.00 Nodrošināta ITI projektu iesniegumu atlase atbilstoši deleģēšanas līgumā noteiktajam. 2019 3 gadi

202 3970 Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE) RV19
U19.9., U19.10., 

U19.11
168,100.00 RD PAD 40,515.00 127,585.00

Sagatavots ziņojums par partneru pieeju Regulas Nr.1301/2013 7.panta 4.punkta ietvaros 

paredzēto finanšu līdzekļu investēšanu pilsētā ilgtspējīgas attīstības integrēto stratēģiju ieviešanai, 

ietverot veiktās darbības, labās prakses piemērus un rekomendācijas.

Izstrādāts rīcības plāns par atbalsta instrumenta pilnveidošanu vietējā mērogā.

2019
Līdz 31.12.2021. 

(29 mēneši)

Eixo, Dienvidspānijas pilsētu apvienība (Spānija); Pilzenes pilsētas pašvaldība 

(Čehijas republika); Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija); Larnakas pilsētas 

pašvaldība/Nikozijas attīstības aģentūra (Kipra); Ļubļinas reģiona vietējā 

pašvaldība (Polija); Alba Julijas pašvaldība (Rumānija); Atlantijas loka pilsētu 

konference (Francija); ASEV, Nodarbinātības veicināšanas aģentūras 

Dienviditālijas birojs (Itālija); Stratēģiskais partneris (eksperti): ACR+, Pilsētu 

un reģionu asociācija ilgtspējīgai resursu pārvaldībai (Beļģija)

203 3972

Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas 

veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās 

pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros

RV19 U19.4. 20,000.00 RD PAD 20,000.00

Rīgas un Edmontonas zināšanu un labās prakses pieredzes apmaiņa par ilgtspējīgas pilsētvides 

attīstību, tostarp klimatu, publisko ārtelpu un pilsētas mobilitāti. 

Pilsētu sadarbības rīcības plāna izstrāde ilgtspējīgas pilsētvides veicināšanai.

2019 1,5 gadi
Edmontonas pilsētas pašvaldība,

Starptautiskā pilsētsadarbības programma (IUC)

* Projektu ID numurns no Projektu vadības sistēmas (PVM)

KOPĀ EUR 1,153,865,564.40 395,334,595.09 292,672,714.62 48,365,519.81 417,492,734.88

Domes priekšsēdētājs:                                  M.Staķis 11


