2.pielikums pārskata gala atskaitei

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna izpilde 2016. un 2017.gadā
PVS
ID

Projekta nosaukums

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
(pirmsskolu, skolu) teritoriju labiekārtošana,
t.sk. stadionu izbūve

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

RD ĪD

2017.-2021.

Izpildes raksturojums
2016.gads

Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas.

2017.gads

Labiekārtotas šādas izglītības iestāžu teritorijas:
 Rīgas 36.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Lugažu ielā 8, Rīgā;
 Rīgas 79.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Klijānu ielā 17, Rīgā;
 Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Alises ielā 19, Rīgā;
 Rīgas 153.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Mārkalnes ielā 2, Rīgā;
 Rīgas 161.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
A.Dombrovska ielā 9C, Rīgā;
 Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Ilūkstes ielā 101, k-4, Rīgā;
 Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”
teritorija Ventspils ielā 13A, Rīgā;
 Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
teritorija Biešu ielā 2A, Rīgā;
 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zilbīte”
teritorija Malnavas ielā 4, Rīgā;
 Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Salnas ielā 18, Rīgā;
 Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Dravnieku ielā 8, Rīgā;
 Rīgas 247.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”
teritorija Vecmīlgrāvja 1.līnijā 41, Rīgā;
 Rīgas 231.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Dzelzavas ielā 87, Rīgā;
 Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija
Marsa gatvē 16, Rīgā;
 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Sapņudārzs”
teritorija Juglas ielā 5, k-3, Rīgā;
 Rīgas 84.vidusskolas teritorija Lielvārdes ielā 141,
Rīgā;
 Rīgas 64.vidusskolas teritorija Burtnieku ielā 34,
Rīgā;
 Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teritorija
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ID

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads
Kr.Barona ielā 116A, Rīgā;
Rīgas 88.vidusskolas teritorija Ilūkstes ielā 30, Rīgā;
Rīgas 47.vidusskolas teritorija Skaistkalnes ielā 7,
Rīgā;
 9.maiņu vidusskolas teritorija Stāmerienas ielā 8,
Rīgā;
 Rīgas Futbola skolas stadions “Arkādija” O.Vācieša
ielā 2, Rīgā;
 Rīgas Ukraiņu vidusskolas teritorija Visvalža ielā 4,
Rīgā.
Veikti fasādes atjaunošanas darbi Rīgas Teikas
vidusskolas ēkai Aizkraukles ielā 14, Rīgā.
Izbūvēts Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta
centra kvartāls Kr.Barona ielā 116A. Darbība iespējama
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.
Atjaunošanas darbi veikti sekojošās izglītības iestādēs:
 Rīgas 10.vidusskolā, Lenču ielā 1, Rīgā – jaunas
bibliotēkas ēkas būvniecība;
 Rīgas Mūzikas internātvidusskolā, Šampētera ielā
98, Rīgā – vienkāršotas atjaunošanas darbi;
 Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas izvietošanai
Burtnieku ielā 34, Rīgā;
 Rīgas Austrumu vidusskolā, Viļānu ielā 13, Rīgā –
siltummezgla pārbūves darbi;
 Rīgas 7.pirmsskolas izglītības iestādē, Ludzas ielā
30/32, Rīgā – vienas grupas telpas atjaunošanas
darbi;
 Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, Rīgā – izlases
veida vienkāršotas atjaunošanas darbi;
 Rīgas 80.vidusskolā, Andromedas gatvē 11, Rīgā –
pagraba telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi;
 Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141, Rīgā –
pagrabstāva telpu izlases veida vienkāršotas
atjaunošanas darbi;
 Rīgas 4.speciālās internātpamatskolā, Tirzas ielā 2,
Rīgā – izlases veida vienkāršotas atjaunošanas
darbi;
 Rīgas Franču liceja izvietošanai Kr.Valdemāra
ielā 48, Rīgā;
 Rīgas 61.vidusskolā, Pārslas ielā 14, Rīgā –
ģērbtuves vienkāršotas atjaunošanas darbi;
 Rīgas 92.vidusskolā, Ulbrokas ielā 3, Rīgā – aktu



Vēsturisko fasāžu atjaunošana

RD ĪD

2017.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Sporta kompleksu (sporta halles) būvniecība pie
pašvaldības skolām

RD ĪD

2017.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

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)

RD ĪD

2017.-2021.

Atjaunotas virtuves un nomainīta ūdensvada un kanalizācijas
sistēma.
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2017.gads

























zāles atjaunošanas darbi;
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, Vietalvas ielā 15,
Rīgā – aktu zāles atjaunošanas darbi;
Rīgas Igauņu pamatskolā, Atgāzenes ielā 26, Rīgā –
vienkāršoti atjaunošanas 1.kārtas un lifta izbūves
darbi;
Rīgas Āgenskalna pirmsskolas izglītības iestādē,
Cieceres ielā 3, Rīgā – grupas telpu izlases veida
atjaunošanas darbi;
Rīgas 95.vidusskolā, Bruknas ielā 5, Rīgā – telpu
atjaunošana pirmsskolas grupu izvietošanai;
Rīgas Ostvalda vidusskolā, Dammes ielā 20, Rīgā –
sporta zāles atjaunošanas darbi;
Rīgas 37.vidusskolā, Čiekurkalna 1.līnijā 53, Rīgā –
izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi;
Rīgas Valdorfskolā, Baltā ielā 10, Rīgā – koka logu
nomaiņa un telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi;
Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestādē, Madonas
ielā 32, Rīgā – divu grupu telpu un gaiteņa grīdas
seguma atjaunošanas darbi;
Rīgas 209.pirmsskolas izglītības iestādē, Bišu ielā 5,
Rīgā;
Rīgas
264.pirmsskolas
izglītības
iestādē
“Zelta atslēdziņa”, Zolitūdes ielā 40, Rīgā;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”,
Zolitūdes ielā 44, Rīgā;
Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādē, Lēdurgas
ielā 18A, Rīgā;
Rīgas 169.pirmsskolas izglītības iestādē, Viestura
prospektā 27, Rīgā;
Rīgas Hanzas vidusskolā, Grostonas ielā 5, Rīgā –
izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi;
Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”,
Gaujas ielā 32B, Rīgā – vienas grupas telpas
atjaunošanas darbi;
Rīgas 75.vidusskolā, Ogres ielā 9, Rīgā – gaiteņu
izlases veida atjaunošanas darbi;
Rīgas Ķengaraga vidusskolā, Maskavas ielā 273,
Rīgā – ģērbtuves atjaunošanas darbi;
Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādē, Aglonas
ielā 4A, Rīgā – aktu zāles atjaunošanas darbi;
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkās
Bruņinieku ielā 24, 24A un 24B, Rīgā – vienkāršotas
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2017.gads



























atjaunošanas 3.kārtas darbi;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Domino”,
Ilūkstes ielā 2, Rīgā – vienas grupas telpas un
kāpņu telpas izlases veida atjaunošanas darbi;
Rīgas 64.vidusskolā, Ūnijas ielā 93, Rīgā;
Mežciema pamatskolā, Hipokrāta ielā 29, Rīgā;
Rīgas 96.vidusskolā, Auru ielā 6A, Rīgā;
Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38, Rīgā;
Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādē, Kurzemes
prospektā 86C, Rīgā – kāpņu telpas atjaunošanas
darbi;
Rīgas 210.pirmsskolas izglītības iestādē, Brūžu
ielā 6, Rīgā – aktu zāles atjaunošanas darbi;
Rīgas
135.pirmsskolas
izglītības
iestādē
“Liepziediņi”, Čiekurkalna 1.līnijā 53A, Rīgā;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Vadakstīte”,
Vadakstes ielā 16, Rīgā;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”,
Zolitūdes ielā 44, Rīgā – kāpņu telpas atjaunošanas
darbi;
Rīgas 49.pirmsskolas izglītības iestādē, Grostonas
ielā 8, Rīgā;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Māra”,
Zebiekstes ielā 1, Rīgā;
Rīgas 97.pirmsskolas izglītības iestādē, Ikšķiles
ielā 8, Rīgā;
Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10, Rīgā;
Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestādē,
Finiera ielā 21, Rīgā;
Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē, Raunas
ielā 43B, Rīgā;
Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādē “Pērlīte”,
Jelgavas ielā 86A, Rīgā;
Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē, Sofijas
ielā 3, Rīgā;
Rīgas 256.pirmsskolas izglītības iestādē, Ilūkstes
ielā 28, Rīgā;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”,
Hipokrāta ielā 25A, Rīgā;
Rīgas Pārdaugavas pamatskolā, Kartupeļu ielā 2,
Rīgā;
Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā,
Salaspils ielā 14, Rīgā;
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Rīgas 94.vidusskolā, Ozolciema ielā 26, Rīgā;
Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā, Stāmerienas
ielā 8, Rīgā;
Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38, Rīgā;
Rīgas 28.vidusskolā, Sliežu ielā 23, Rīgā;
Rīgas 180.pirmsskolas izglītības iestādē, Tebras
ielā 6A, Rīgā;
Rīgas 53.vidusskolā, Melnsila ielā 6, Rīgā – ēdnīcas
telpas atjaunošanas darbi;
Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābecītis”,
Altonovas ielā 1, Rīgā – izlases veida atjaunošanas
darbi;
Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestādē, Stērstu
ielā 19, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi;
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Lavīzes ielā 2A, Rīgā –
kāpņu telpas atjaunošanas darbi;
Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādē, Lidoņu
ielā 10A, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi;
Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādē, Ūnijas
ielā 83, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi;
Rīgas 112.pirmsskolas izglītības iestādē, Brīvības
gatvē 363A, Rīgā – izlases veida atjaunošanas
darbi;
Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte”,
Biķernieku ielā 47A, Rīgā – izlases veida
atjaunošanas darbi;
Rīgas 193.pirmsskolas izglītības iestādē, Maskavas
ielā 266, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi;
Mežciema pamatskolā, Hipokrāta ielā 31, Rīgā –
kabineta grīdas seguma un kāpņu laukuma
pakāpienu atjaunošanas darbi;
Friča Brīvzemnieka pamatskolā, Zeļļu ielā 4, Rīgā –
vienkāršotas atjaunošanas 3.kārtas darbi;
Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Kalpaka bulvārī 8,
Rīgā – otrā stāva gaiteņa grīdas seguma
atjaunošanas darbi;
Rīgas 60.vidusskolā, Vaidavas iela 6, Rīgā – ieejas
mezgla atjaunošanas darbi;
Puškina licejā, Sarkandaugavas ielā 22, Rīgā – telpu
atjaunošanas darbi;
Rīgas 13.vidusskolā, P.Brieža ielā 25, Rīgā – izlases
veida atjaunošanas darbi;
Ziemeļvalstu ģimnāzijā, P.Lejiņa ielā 12, Rīgā –
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RD ĪD

2017.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

ģērbtuves vienkāršotas atjaunošanas darbi;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”,
Zvaigžņu ielā 6, Rīgā – divu ieejas mezglu
atjaunošanas darbi;
 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā,
Skrindu ielā 1, Rīgā – metāla apstrādes iekārtas
dzelzsbetona pamata izbūves darbi;
 izglītības iestādes ēkā Miglas ielā 9, Rīgā – griestu
atjaunošanas darbi;
 izglītības iestādes ēkā Sakņu ielā 75, Rīgā;
 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā,
Aspazijas bulvārī 34, Rīgā – fasādes apgaismojuma
atjaunošanas darbi.
Pasūtīta pārbūves projekta ekspertīze.

RD ĪD

2017.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Atjaunošanas darbi uzsākti, tie turpināsies 2018.gadā.

RD ĪD

2018.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Ir uzsākta projekta izstrāde.

RD ĪD

2017.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

IKT risinājumi, mācību vides uzlabošana, ēkas
atjaunošana – Rīgas Franču liceja ēkā Kr.Valdemāra ielā
48, Rīgā.

RD ĪD

2017.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Darbi veikti sekojošās iestādēs:
 Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā,
Salaspils ielā 14, Rīgā;
 Rīgas 3.speciālajā pamatskolā, Āpšu ielā 24, Rīgā;
 Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā,
Slāvu ielā 19, Rīgā;
 Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā,
Baltāsbaznīcas ielā 40, Rīgā;
 Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, Vietalvas ielā 15,
Rīgā;
 Rīgas Hokeja skolā, Vietalvas ielā 15A (halle un
kopmītnes), Rīgā;
 Rīgas 34.vidusskolā, Kandavas ielā 4, Rīgā;



Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā,
piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas
mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu
Rīgas Franču liceja ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 48,
Rīgā, renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību
vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema iela 38, Rīgā,
piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas
mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu
Skolu telpu renovācija, attīstot kompleksu
tehnoloģiju vidi izglītības kvalitātes nodrošināšanai
(mācību laboratorijas, mācību telpas, iekļaujot IKT
resursus)
Programmas “Drošības pasākumi un sistēmu
uzlabošana” ieviešana skolās, t.sk. ugunsdrošības,
apziņošanas, videonovērošanas sistēmu
atjaunošana/uzstādīšana
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Rīgas 28.vidusskolā, Sliežu ielā 23, Rīgā;
Rīgas skolēnu pilī, Kr.Barona ielā 99, Rīgā;
Rīgas 89.vidusskolā, Hipokrāta ielā 27, Rīgā;
Rīgas 75.vidusskolā, Ogres ielā 9, Rīgā;
Rīgas 45.vidusskolā, Ropažu ielā 34, Rīgā;
Rīgas 74.vidusskolā, Induļa ielā 4, Rīgā;
Rīgas 31.vidusskolā, Skuju ielā 11, Rīgā;
Ziepniekkalna sākumskolā, Vienības gatvē 184,
Rīgā;
 Rīgas 63.vidusskolā, Baltezera ielā 6, Rīgā.
Telpu atjaunošana veikta sekojošās izglītības iestādēs:
 Rīgas Mūzikas internātvidusskolā, Šampētera
ielā 98, Rīgā – vienkāršotas atjaunošanas darbi;
 Augusta
Dombrovska
mūzikas
skolā,
Ziemeļblāzmas ielā 38, Rīgā;
 Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā,
Prūšu ielā 13A, Rīgā – ventilācijas sistēmas izbūves
darbi;
 Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, Baložu ielā 27, Rīgā –
izlases veida atjaunošanas darbi;
 bērnu un jaunatnes sporta skolā “Jugla”, Juglas ielā
16, Rīgā – sporta zāles grīdas seguma nomaiņas
darbi.
Ar MK 17.11.2016. rīkojumu Nr.682 “Par profesionālās
izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu
Nacionālajai
Mākslu
vidusskolai”
izveidotajam
profesionālās izglītības kompetences centram (PIKC) ar
MK 07.03.2017. rīkojumu Nr.110 “Par Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas
pievienošanu profesionālās izglītības kompetences
centram “Nacionālā Mākslu vidusskola”” Nacionālajai
mākslu vidusskolai pievienota Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskola un Rīgas Horeogrāfijas vidusskola. PIKC
attīstībai ar grozījumiem MK 19.04.2016. noteikumos
Nr.249
“Darbības
programmas “Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
īstenošanas noteikumi” papildus tika noteikts
nepieciešamais finansējums.
Veikts atklāta konkursa virssliekšņa iepirkums Slokas
ielas 52a un 52b ēku pārbūves projektēšanai un
autoruzraudzībai, noslēgts līgums ar SIA “Dual arhitekti”
par būvprojekta izstrādi, šobrīd notiek projektēšanas









Mūzikas un mākslas skolu telpu atjaunošana

RD ĪD

2017.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Nacionālā Mākslu vidusskola

LR KM

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
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Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
3236

3237

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu
medicīnisko kabinetu aprīkojuma atjaunošana un
iegāde
Mācību materiālu un tehniskās bāzes
modernizācija tehniskajā jaunradē, vides izglītībā,
sportā u.c.

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

2016.-2019.

RD IKSD

2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD IKSD

2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

darbi.
Iepriekš Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas noslēgtā
līguma ietvaros ar SIA “Sestais stils” notiek minimālā
sastāva projekta izstrāde Kalnciema ielas ēkas 10/12
pārbūvei un Meža ielas 15 jaunbūvei (plānota sporta
zāles jaunbūve). Projekts izstrādāts minimālā sastāvā un
šobrīd tiek gatavots iesniegšanai VNĪ saskaņošanai.
14.07.2017. noslēgts līgums ar CFLA par projekta
īstenošanu.
Aktivitāte netika veikta, jo nebija piešķirts finansējums.

2018.-2019.

Projekta īstenošana paredzēta no 2018.gada.

2018.-2020.

Nebija pieejami ES un nacionālā līmeņa projektu konkursi šādu
projektu atbalstam.

Nebija pieejami ES un nacionālā līmeņa projektu konkursi
šādu projektu atbalstam.

2016.-2019.

Projekta darbība arī 2016.gadā nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties
uz RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).
Projekta darbība arī 2016.gadā nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties
uz RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).
Projekta darbība arī 2016.gadā nenotika, saskaņā ar RD IKSD
investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties
uz RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).
Mežaparka lielās estrādes pirmā posma pārbūvi plānots uzsākt
2017.gadā.

Sadarbībā ar RD ITC Rīgas pašvaldības mūzikas un
mākslas skolām 2017.gadā tika piegādāti kopā 18 datori
un kultūras centri (t.sk. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu
apvienības iestādes) saņēma kopā 12 datorus.
VEF Kultūras pilij iegādāts viens “Steinway" flīģeļis.

“Steinway” flīģeļu iegāde 6 Rīgas kultūras centriem

RD IKSD

2018.-2024.

3248

“Steinway” flīģeļu iegāde 4 Rīgas mūzikas skolām

RD IKSD

2018.-2022.

RD ĪD

2017.-2021.

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2017.-2018.

Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonta
un interjera projekta realizācija

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

2017.gads

Aktivitāte netika veikta pilnā apmērā, jo nebija piešķirts
pietiekošs finansējums.
Finanšu līdzekļi piešķirti attiecīgo budžeta programmu
ietvaros.
161 pašvaldības PII (t.sk. 10 filiālēm un bērnu un jauniešu
centram “IK Auseklis” pirmsskolas grupām) iegādātas
multifunkcionālas drukas ierīces.
Projekta īstenošana paredzēta no 2018.gada.

3247

2998

2016.gads

LR KM

Mācību vides uzlabošana piecās valsts nozīmes
RD IKSD
ģimnāzijās, nodrošinot ergonomiskas mācību vides
ierīkošanu un inovatīvu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
3241
Jauniešu centru tīkla izveide pilsētā (“Youth Space”
RD IKSD
metodoloģijas kaskadēšana)
RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
1940
Kultūras centru un mūzikas un mākslas skolu
RD IKSD
vienotā datu pārraides tīkla izveidošana,
mūsdienīga IT aprīkojuma iegāde

Mežaparka Lielās estrādes būvniecība

Izpildes raksturojums

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

Aktivitāte netika veikta, jo nebija piešķirts finansējums.

Veikti visi plānotie pārbūves darbi, kas turpināmi
2018.gadā. Mežaparka lielās estrādes pirmā posma
pārbūvi plānots nodot ekspluatācijā 2018.gadā.
Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
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2997

3143

3330

Projekta nosaukums

2017.gads

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

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

2017.-2018.

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

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

Notiek pārrunas ar “Rail Baltic” Latvijā pārstāvjiem par
sadarbību projekta “Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības
centra Torņakalna stacijas ēkā izveide” realizācijā.

Notiek pārrunas ar “Rail Baltic” Latvijā pārstāvjiem par
sadarbību projekta “Daudzfunkcionāla kultūras un
izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide”
realizācijā.
Pārbūvi plānots uzsākt 2018.gadā un pabeigt 2021.gadā.

2016.-2017.

Rīgas kultūras un atpūtas centra “Imanta”
rekonstrukcija
“Rīgas Centrālā bibliotēka” filiāļu ēku renovācija

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
AI

2017.

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

Atjaunošana nav veikta. Darbība iespējama turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
iespējām.
Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

2017.-2018.

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

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

2015.-2019.

Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana un labiekārtotās
teritorijas sakopšana. Labiekārtošanas un celtniecības darbi
netika turpināti finansiālu apsvērumu dēļ.

RD IKSD

2018.-2024.

Notikusi skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana vienā iestādē.

1. Dīķī uzstādīta strūklaka.
2. Dzirnavu ēkas drupām uzbūvēta nojume – kārniņu
seguma jumts.
3. Veikta dzirnavu ēkas drupu konservācija.
4. Uzstādīts vides objekts Dzirnakmens.
Skaņas un gaismas aparatūras atjaunošana nenotika.

AI

2017.-2019.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Investoru piesaistes mēģinājumi, tie neīstenojās.

RD ĪD

2016.-2018.

Uzsākta pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi.

Samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija. VEF Kultūras
pils nodota ekspluatācijā.

RD ĪD

2016.-2018.

Uzsākta pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi.

RD IKSD

2016.-2023.

RD IKSD

2017.-2024.

Notika instrumentu papildināšana un atjaunošana orķestrim
“Rīga”.
Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti visi nepieciešamie pārbūves un atjaunošanas
darbi. VEF Kultūras pils nodota ekspluatācijā.
Aktivitāte netika veikta, jo 2017.gadā nebija atbilstošs
finansējums.
Ar pašvaldības atbalstu notika kultūras pieredzes
meistarklašu organizēšana sadarbībā ar Rīgas
partnerpilsētām. Nodrošināta kultūras centru dalība

Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas
izbūve

3529

Mazjumpravas muiža – kultūrvēsturiskās teritorijas
renovācijas un labiekārtošanas 1.kārta

3246

Sešu skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana
6 Rīgas kultūras centros
Restaurācijas mācību darbnīcas (saimniecības ēkas)
jaunbūve
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts
nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī
VEF Kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā
VEF Kultūras pils pārbūve un piegulošās teritorijas
atjaunošanas darbi
Mūzikas instrumentu papildināšana un
atjaunošana Orķestrim “Rīga”
Dziesmu svētku procesa un tradicionālās kultūras
izzināšana un popularizēšana, Rīgas un Latvijas
kultūras pieredzes meistarklašu organizēšana

3255

2016.gads

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

3531

15022863
3245

Izpildes raksturojums

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

Raiņa pieminekļa terases Esplanādes parkā
rekonstrukcija un labiekārtošana

15022863

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2017.-2018.

Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas un
kapulauku laistīšanas sistēma ar krājrezervuāra
izveidi
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
Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra
Torņakalna stacijas ēkā izveide

3436

3438

Atbildīgā
iestāde
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Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads

sadarbībā ar Rīgas partnerpilsētām

3256
3249
3250

3253

3251
3252

Atbalsts kultūras jomā dažādām latviešu
diasporām ārvalstīs
Tautas mūzikas instrumentu atjaunošana
17 folkloras ansambļiem un 10 kokļu ansambļiem
Mūzikas instrumentu atjaunošana 2 tautas
mūzikas orķestriem, 2 instrumentālajiem
ansambļiem, 1 kapellai, 1 vokāli instrumentālajam
ansamblim un 5 pūtēju orķestriem
Tautastērpu atjaunošana un papildināšana koru,
deju kolektīvu un folkloras kopu vajadzībām
Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai

RD IKSD

2017.-2024.

RD IKSD

2015.-2021.

Atbalsts latviešu diasporām kultūras jomā paredzēts no
2017.gada.
Notikusi instrumentu atjaunošana atbilstoši budžetam.

RD IKSD

2016.-2021.

Notikusi mūzikas instrumentu atjaunošana un iegāde.

RD IKSD

2015.-2022.

Notikusi tautastērpu atjaunošana un papildināšana.

Tradicionālo amatu studiju aprīkojuma un
darbarīku atjaunošana un papildināšana
Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un
attīstība Rīgas pilsētā (kursu, meistarklašu
organizēšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem,
nepieciešamo materiālu iegāde)

RD IKSD

2015.-2022.

RD IKSD

2015.-2022.

Notikusi amatu studiju aprīkojuma un darba rīku atjaunošana
un papildināšana.
Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība Rīgas
pilsētā (kursu un meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas
iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu iegāde) notika Latvijas
Nacionālā kultūras centra rīkotajā akcijā “Satiec savu
meistaru! 2016”.

VSIA “Kultūras un
sporta centrs
“Daugavas
stadions””

2016.-2022.

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalnā

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””
izsludinājis starptautisku metu konkursu apjomīgās “Daugavas
stadiona” teritorijas atjaunošanas projektam, kura ietvaros tiks
izstrādāta kompleksa kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna
apkaimē telpiskās attīstības koncepcija vai vīzija. Metu
iesniegšanas termiņš – 20.03.2017.
Informācijas avots:
http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/daugavasstadions-izsludinajis-apbuves-starptautisku-metu-

2017.gads
37.Starptautisko Hanzas dienu kultūras programmā
Kampenā (Nīderlande).
Nodrošināta Rīgas dienas Sudžou (Ķīna) kultūras
programma.
Aktivitāte netika veikta, jo 2017.gadā nebija atbilstošs
finansējums.
Mūzikas instrumentu atjaunošana notika atbilstoši
piešķirtajam finansējumam kultūras centriem.
Kultūras centriem ir atjaunoti mūzikas instrumenti.

Notikusi tautastērpu atjaunošana un papildināšana
visiem kultūras centriem (Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu apvienības centriem, Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centram “Mazā ģilde”, kultūras un tautas
mākslas centram “Ritums” un VEF Kultūras pilij).
Nebija atbilstošs finansējums.
Arī 2017.gadā tradicionālo amata prasmju saglabāšana
un attīstība notika sadarbībā ar Latvijas Nacionālā
kultūras
centra
rīkoto
akciju
“Satiec
savu
meistaru! 2017”, kuras mērķis ir vēstīt plašākai
sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī par meistariem,
viņu zināšanām un prasmēm. Rīgā plašu programmu
piedāvāja Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā
ģilde”, tautas tērpu centrs “Senā Klēts”, kultūras un
tautas mākslas centrs “Ritums”, Rīgas Kultūras centrs
“Iļģuciems” u.c.
“Satiec savu meistaru! 2017” tradicionāli norisinājās
vienlaikus ar projektu “Eiropas amatu prasmju dienas”,
kas veltīts amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai
un tālāknodošanai.
Projekta 1.posms – Rietumu tribīnes pārbūves būvdarbi
notiek atbilstoši līgumam un to plānots nodot
ekspluatācijā līdz 15.05.2018.
Centrālajā tribīnē aktīvi norisinās skatītāju krēslu
montāžas darbi un komunikāciju tīklu izbūve. Pabeigtas
iekšējo sienu konstrukcijas, ir uzstādīti kondicionieri un
ventilācijas agregāti.
Teritorijā pabeigti bruģēšanas un asfaltēšanas darbi.
Izbūvēti skaņas sienas pamati 240 m garumā un šobrīd
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2016.gads
konkursu.d?id=48227409

3148

Ķengaraga skeitparks – skeitborda laukums

3575

Sporta laukums Rumbulas apkaimē – Daugavmalas
promenādē
RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
SIA “Rīgas Dzemdību nams” inženierkomunikāciju
sistēmu nomaiņa un palātu atjaunošanas darbi
SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5
rekonstrukcija un renovācija
SIA “Rīgas veselības centrs” ēku atjaunošanas darbi
un infrastruktūras attīstība
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Rīgas Sociālo aprūpes centru ēku/telpu
atjaunošanas darbi
3205
Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības sociālo
pakalpojumu un veselības aprūpes
sniedzējinstitūcijās

AI

2017.-2020.

AI

2015.-2017.

Būvlaukuma sagatavošanas darbi – zemes darbi pievadceļu
ierīkošanai. Tika izsludināts iepirkums būvprojekta realizācijai,
bez rezultāta. Atkārtoti iepirkums tiks izsludināts 2017.gadā.
Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

RD ĪD

2017.-2021.

Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD

2017.-2021.

Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD

2017.-2021.

Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD ĪD
RD LD

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
2017.-2021.

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

2017.gads
norisinās sienas konstrukciju uzstādīšanas darbi. Veikta
tablo metāla konstrukciju montāža un tiks uzsākta tablo
ekrāna montāža. 2017.gada decembrī objektā bija
ieradušies ārvalstu speciālisti, kuri regulēja jau uzstādītos
arēnas apgaismes prožektorus, lai nodrošinātu atbilstību
kultūras
un
starptautisko
sporta
organizāciju
apgaismojuma prasībām.
29.09.2017. tika izsludināta sarunu procedūra “Kultūras
un sporta kvartāla apbūves būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība” par pārējo objektu projektēšanu, kas
būs projekta 2.posms. Pašlaik notiek sarunas ar abiem
pretendentiem.
Sadarbības partneris RD SD saņēmis būvatļaujas
“Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve” un
“Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve”.
Noslēgts būvniecības līgums par Ata ielas, Augšielas un
Vagonu ielas pārbūvi, kā arī turpinās darbs pie pārējo
iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas un iesniegto
piedāvājumu vērtēšanas.
Netika turpināts finansiālu apsvērumu dēļ.

Izveidots sporta laukums ar vingrošanas ierīcēm un
apgaismots basketbola laukums.
Veikti atjaunošanas un ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas nomaiņas darbi.
Veikti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, kas
turpināmi 2018.gadā.
Veikti atjaunošanas un infrastruktūras attīstības darbi.

RSAC “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 6, Rīgā veikti telpu
izlases veida atjaunošanas darbi.
Vides pieejamības uzlabošana institūcijās tiek veikta
pakāpeniski atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
iespējām.
Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
Veikti kompleksi atjaunošanas darbi un lifta izbūve
SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Iļģuciems” (Sēlpils
ielā 15) un uzlabota pieejamība veselības aprūpes
pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām.

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
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Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2016.-2020.
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Atbildīgā
iestāde

3016

Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība

RPP

3229
3304

Drošības pasākumi pie/uz ūdens
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana
Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai
Apgaismojuma ierīkošana Krustpils ielā no
Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai
Ielu navigācijas sistēma Dārziņu apkaimē
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana
Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai
Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no
Taisnās ielas līdz pilsētas robežai
Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana
Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz
Jūrmalas gatvei
Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes prospektā
no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei
Apgaismojuma izbūves projektēšana
Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas
līdz Juglas kanālam
Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē no
Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam
Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālā remonta
projektēšana
Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais remonts

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

2017.-2020.
2017.

1553
3079
3303
1990
3310

1528
3305

2395
3301
3299
3302

3315

Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana
Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz
Lielirbes ielai
Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa
Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana
Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes
ielai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē
no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana
Anniņmuižas bulvārī
Apgaismojuma renovācija Anniņmuižas bulvārī

3401

Operatīvās vadības centra izveide

3300
3313

3312
3314

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

RPP nav uzstādījusi jaunas videonovērošanas kameras, bet
nomainījusi 11 analogās videonovērošanas kameras.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Iegādāta un ieviesta jaunā videonovērošanas sistēma
kurai ir iespēja pieslēgt gan pilsētas, gan arī
transportlīdzekļu videonovērošanas kameras.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2017.
2018.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”

2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

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

2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

RPA “Rīgas
gaisma”
RPA “Rīgas
gaisma”

2018.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

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

2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Netika īstenots, jo ir jāsakārto infrastruktūra un
finansiālu apsvērumu dēļ.

2016.-2019.
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AI

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2018.

RD ITC
RD ĪD

2017.-2021.
2017.-2021.

Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā
pilsētas teritorijā

RPP

2016.-2019.

3319

Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana

RPP

2016.-2019.

3402

GPS un videokameru sistēmas nomaiņa
operatīvajos transportlīdzekļos un peldlīdzekļos

RPP

2016.-2019.

3587

Laivas iegāde zivju resursu aizsardzībai

RPP

2017.

PVS
ID

Projekta nosaukums

3572

Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija
Dārziņos, 4.kārta

211

Rīgas videonovērošanas sistēma
Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku
sakārtošana

3230

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads
Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla pārbūve Dārziņos – 4.kārta,
Dārziņu ielā (posmā no 55. līdz 61.līnijai), Jāņogu ielā (posmā
no 1.līnijas līdz Ragatu ielai), Sakņu ielā (posmā no 1.līnijas līdz
Cidoniju ielai), 16.-20. (uz esošiem balstiem) līnijā (posmā no
Daugavmalas līdz Jāņogu ielai), Dārziņu parkā bērnu
rotaļlaukumā. Papildu apgaismojums Rīgā.
Dārziņu apkaimes galvenās ielas ir apgaismotas.
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Iegādātas divas jaunas transporta vienības – vieglā
komerctransporta tipa (pikapa klases) automašīna un
kvadricikls.
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 un
zemķiveres pasegas). Iegādātas vienota parauga pistoļu
makstis pistolēm GLOCK. Iegādātas uzkabes jostas un uzkabes
elementi (magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomainītu
nonēsātos un bojātos elementus.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Atkarībā no piešķirtā
finansējuma, 2017.gadā plānots nomainīt pirmajām
50 transporta vienībām jauno GPS sistēmu. No 2017. līdz
2019.gadam plānots pilnībā pāriet uz jaunu GPS sistēmu un uz
to pārslēgt visus transportlīdzekļus, kā arī TETRA radiostacijas.
RPP piešķirtā LR ZM apakšprogrammas “Zivju fonds” projekta
“Laivas un dzinēja iegāde Zivju resursu aizsardzībai”
finansējuma un RD līdzfinansējuma ietvaros, Drošības uz ūdens
un civilās aizsardzības pārvaldes vajadzībām iegādāta aprīkota
kombinēta (plastikāta ar piepūšamajiem baloniem) laiva un

2017.gads
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
2017.gadā:
 veikti stāvlaukuma paplašināšanas darbi RPP
administratīvās ēkas teritorijā Lomonosova ielā 12A,
Rīgā;
 veikti pirmā stāva pārbūves darbi RPP Zemgales
priekšpilsētas ēkā Ed.Smiļģa ielā 48, Rīgā;
 veikti fasādes un jumta izlases veida atjaunošanas
darbi RPP Vecāķu glābšanas stacijas ēkā Selgas
ielā 20, Rīgā;
 veikti
ārējās
lietus
kanalizācijas
sistēmas
atjaunošanas darbi RPP administratīvās ēkā Spilves
ielā 25A, Rīgā;
 veikti noliktavu telpu atjaunošanas darbi Valsts
policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ķengaraga iecirkņa
administratīvajā ēkā Aviācijas ielā 15, Rīgā.
Iegādātas 10 jaunas transporta vienības – sešas
operatīvās automašīnas (komercfurgona tipa), trīs vieglās
automašīnas un viena laivas piekabe.
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.

Uzsākta pāreja uz jauno transportlīdzekļu un TETRA
rāciju GPS monotoringa sistēmu (šobrīd sistēmai
pieslēgtas 67 operatīvās transporta vienības, pieci
peldlīdzekļi un 335 rācijas).
RPP piešķirtā LR ZM apakšprogrammas “Zivju fonds”
projekta “Laivas iegāde zivju resursu aizsardzībai”
finansējuma un RD līdzfinansējuma ietvaros, Drošības uz
ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes vajadzībām
iegādāta laiva (plastikāta ar piepūšamajiem baloniem),
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ID

3588

2608

Projekta nosaukums

Policijas sadarbība ar sabiedrību cīņā pret rasismu,
ksenofobiju un citām neiecietības formām
(PROXIMITY)
Nodevas par suņu turēšanu Rīgā administrēšanas
sistēmas izveide

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

piekaramais laivu dzinējs, lai atvieglotu pārvietošanos Rīgas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās
ūdenstilpēs, atrastu un izņemtu nelikumīgus makšķerēšanas,
zvejniecības rīkus, kā arī aizturētu maluzvejniekus, tādējādi
veicinot zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas pasākumus
ilgtermiņā.
EK apstiprinājusi projektu. Tiek plānota projekta uzsākšana.

lai tiktu atvieglota pārvietošanās Rīgas pilsētas
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
esošajās
ūdenstilpēs, lai atrastu un izņemtu nelikumīgus
makšķerēšanas un zvejniecības rīkus, kā arī aizturētu
maluzvejniekus, tādējādi veicinot zivju resursu
aizsardzības un saglabāšanas pasākumus ilgtermiņā.
31.07.2017. noslēgts partnerības līgums ar Imigrācijas un
emigrācijas ģenerālsekretariātu (Spānija) un uzsākta
projekta īstenošana.
Finansējuma trūkuma dēļ 2017.gadā sistēma netika
izstrādāta un ieviesta, izpildes termiņš tiek pagarināts
līdz 2018.gada nogalei.

RPP

2016.-2018.

RD MVD

2017.

RPA “Rīgas
pilsētas arhitekta
birojs”

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Dzīvojamā fonda atjaunošanas projekti
(energoefektivitāte un ESKO)

RNP

2017.-2020.

Remontdarbu veikšana pārvaldāmo māju
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā

RNP

2015.-2020.

Bērnu rotaļlaukumu demontāžas un atjaunošanas
darbi

RNP

2017.-2020.

Tika meklēts finansējums aktivitātes īstenošanai. Notika
tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par ESKO piedāvājuma
sagatavošanu.
Darbi
Darbu veids
(skaits)
Asfaltēšana, ietves, ceļi
19
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve
1
Bērnu rotaļlaukumi
0
Ceļa zīmju uzstādīšana
14
Smilts uzglabāšanas konteineru
72
uzstādīšana
Notiek nolietoto soliņu demontāža. 87 objektos uzstādīti jauni
soliņi.
Atkritumu tvertņu laukumu ierīkošanai nepieciešams projekts
un īpašnieku pilnvarojums projekta izstrādei.
RNP turpina nolietoto bērnu rotaļlaukumu elementu
demontāžu. Jauni rotaļlaukumu elementi tiek uzstādīti tikai

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
3678
“Pilsētvides pakalpojumu attīstība, nodrošinot
energoefektīvus risinājumus Baltijas valstu
pilsētām, kuri balstīti uz interaktīviem rīkiem,
ieinteresēto pušu biznesa modeļiem un
inovācijām” (URBAN –SEE)

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

Sagatavota projekta iesnieguma forma iesniegšanai
INTERREG Baltijas jūras reģiona programmai. Ņemot vērā
ierobežotos finanšu līdzekļus, projekts nesaņēma
finansējumu un tiek virzīts apstiprināšanai programmas
2018.gada projektu konkursa uzsaukumam, tāpēc
2017.gadā tika sagatavots un iesniegts paplašināts
projekta koncepts.
Turpinās darbs pie ESKO modeļa ieviešanas.
Notika tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par ESKO
piedāvājuma sagatavošanu.
Darbi
Darbu veids
(skaits)
Asfaltēšana, ietves, ceļi
29
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve
3
Ceļa zīmju uzstādīšana
29
Smilts uzglabāšanas konteineru
172
uzstādīšana
Notiek nolietoto soliņu demontāža. 101 objektā uzstādīti
172 jauni soliņi.

RNP turpina nolietoto bērnu rotaļlaukumu elementu
demontāžu. Jauni rotaļlaukumu elementi tiek uzstādīti
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2127
3227

3227

3227

Projekta nosaukums

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rūpniecības
ielā 21 renovācija
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)
(200 dzīvokļi)
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā, atjaunošana
(pārbūve) (120 dzīvokļi)
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Ziepju ielā 11, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav pietiekama
aktivitāte).
Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar
līdzekļu trūkumu.
Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, turpinās
iedzīvotāju izvietošana.

tikai pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav
pietiekama aktivitāte).
Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar
līdzekļu trūkumu.
Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255,
turpinās iedzīvotāju izvietošana, atbrīvotas 152 istabas.

ZI

2018.

RD MVD

2018.-2021.

RD MVD

2020.-2023.

Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā.

Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam RNP pasūtīt
tehniskās apsekošanas atzinumu.

RD MVD

2018.-2021.

Iedzīvotāju pilnīga izvietošana, pamatojoties uz RD 13.09.2011.
lēmumu Nr.3609, pabeigta 2014.gadā. Veikta ēkas
konservācija līdz tās pārbūves projekta īstenošanai pēc
divu īpašumā esošo neapdzīvojamo telpu atsavināšanas Rīgas
pilsētas pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšana dzīvokļa
jautājumu risināšanai – realizācijai. Atsavināšanu veic RD ĪD.
Viena nedzīvojamā telpa Nr.1 atsavināta Rīgas pilsētas
pašvaldības vajadzībām, 2016.gadā par neapdzīvojamo telpu
RD ĪD turpina sarunas ar tās īpašnieku.
No 24 dzīvojamajām telpām atbrīvotas 7, turpinās iedzīvotāju
izvietošana, pamatojoties uz RD 07.06.2016. lēmumu Nr.3865.

Kopš 04.12.2017. viss NĪ iegūts Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā. Nav piešķirts finansējums pārbūves projekta
īstenošanai.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Valmieras ielā 24, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)

RD MVD

2019.-2021.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Ieriķu ielā 2A, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)

RD MVD

2018.-2021.

3227

Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Ieriķu ielā 2B, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma
Viestura prospektā 73, Rīgā, pārbūve
Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu
plānojuma daļas atjaunošana (pārbūve)

RD MVD

2019.-2021.

Uzsākts sagatavošanās darbs, lai 2017.gadā RD sēdē
izskatīšanai virzītu jautājumu par iedzīvotāju izvietošanu no
dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ieriķu ielā 2A, Rīgā.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā.

RD MVD

2019.-2022.

Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā 2020.gadā.

RD MVD

2017.-2019.

Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, atbrīvoti
dzīvokļi pārbūvējamā daļā. Izstrādāts pārbūves projekts, kura
realizācijai pieprasīti finanšu līdzekļi 2016.gadā netika piešķirti.

3227
3227

RNP pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju
infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
RNP

Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta – netika
piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.
2015.-2020.
Darbu veids
Aizsargapmaļu remonts
Augstspiediena stacijas
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes
pakalpojumu nodrošināšana

Darbi
(skaits)
74
5
218

No 24 dzīvojamajām telpām atbrīvotas 11, turpinās
iedzīvotāju izvietošana, pamatojoties uz RD 07.06.2016.
lēmumu Nr.3865.
Pamatojoties uz RD 13.07.2017. lēmumu Nr.5305,
uzsākta iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamajām telpām,
atbrīvotas 33 istabas.
Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošanu ne ātrāk kā
2020.gadā.
Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam RNP pasūtīt
tehniskās apsekošanas atzinumu.
Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115,
2014.gadā pabeigta dzīvokļu pārbūvējamā daļā
atbrīvošana, veikta inženierkomunikāciju sistēmu
pārbūve un ēkas daļas konservācija. Izstrādāts pārbūves
projekts, kura īstenošanai pieprasītie finanšu līdzekļi
2016. un 2017.gadā netika piešķirti.
Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta –
netika piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.
Darbu veids
Aizsargapmaļu remonts
Augstspiediena stacijas
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes
pakalpojumu nodrošināšana

Darbi
(skaits)
102
7
205
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Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana
Balkonu remonts
Elektroinstalācijas,
apgaismojums, drošības sistēmas
Fasādes un cokolu remonts
Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts
Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana
Kanalizācija
Kāpņu telpu remonts
Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas
nodrošināšana
Pagrabu, bēniņu tīrīšana
Pastkastu uzstādīšana
Skursteņi, ventilācijas kanāli
Šuvju remontdarbi
Tekņu un noteku nomaiņa
Citi darbi

Ēkas Emmas ielā 3, Rīgā, jumta nomaiņa

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2017.

3232

3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un
būvniecība Mežrozīšu ielas un Stūrmaņu ielas
teritorijā
Publisko tualešu pārbūve

3232

Publisko tualešu būvniecība, t.sk. projektēšana

RD MVD

2017.-2019.

3334

Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija
(būvprojekta izstrāde)

RD PAD

2016.-2018.

3334

Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija
(būvdarbi)
Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde

RD PAD

2018.-2020.

RD PAD

2015.-2018.

2785

2017.gads
27
16
398
86
84
2
126
102
334
2
134
116
10
3
19

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

2016.-2018.

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā projekts tiek īstenots ar
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” finansējumu.

RD MVD

2017.

2016.gada maijā tika izbūvētas dušu kabīnes Pērnavas ielā 31
sabiedriskās tualetes telpās.

2016.gada decembrī tika atjaunotas 4 tualešu kabīnes RTU
pagalma sabiedriskajai tualetei.
Veikts metu konkurss projektā pārbūvējamajai teritorijai un
iesniegti 3 pretendentu piedāvājumi teritorijas pārbūvei.

Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve plānota ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un saskaņošana

Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmas
atjaunošana
Balkonu remonts
Elektroinstalācijas,
apgaismojums, drošības sistēmas
Fasādes un cokolu remonts
Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu
remonts
Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada
atjaunošana
Kanalizācija
Kāpņu telpu remonts
Liftu iekārtu drošas un ērtas
ekspluatācijas nodrošināšana
Pagrabu, bēniņu tīrīšana
Pastkastu uzstādīšana
Skursteņi, ventilācijas kanāli
Šuvju remontdarbi
Tekņu un noteku nomaiņa
Citi darbi
Darbība sekmīgi pabeigta sadarbībā ar RD MVD.

9

26
486
48
59
20
122
122
380
249
130
139
18
3
33

Veikta zemes gabalu apvienošana ēku būvniecībai,
projektēšanas darbu uzsākšana un monitorings un
projekta būvekspertīzes iepirkuma izsludināšana.
2017.gada vasarā tika atjaunota 21 sabiedrisko tualešu
kabīne – Šarlotes ielā, Radio ielā, Ostas prospektā,
Vērmanes dārzā, Kronvalda parkā, Esplanādes parkā,
Jēkaba laukumā, kā arī 2017.gada decembrī tika
atjaunotas pēc ugunsgrēka divas sabiedrisko tualešu
kabīnes 13.janvāra ielā un Turgeņeva un Gogoļa ielas
skvērā.
Tika veikti projektēšanas darbi sabiedriskās tualetes
būvniecībai Mežaparkā, Ančevska prospektā.
Izvērtēti metu konkursā iesniegtie piedāvājumi.
Notikusi sarunas procedūra ar metu konkursa
pretendentiem.
2018.gadā plānots noslēgt līgumu par būvprojekta
izstrādi un uzsākt projektēšanas darbus.
Darbība plānota 2019.gadā pieejamā finansējuma
ietvaros.
Tika veikta Pils laukuma pārbūves būvprojekta risinājumu
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PVS
ID

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads
institūcijās.

2017.gads
izstrāde un saskaņošana institūcijās, ko plānots pabeigt
2018.gadā.
Noslēgts projektēšanas līgums par būvprojekta izstrādi
Aldara parka pārbūvei. Notiek projektēšanas darbi, kuri
tiks pabeigti 2018.gadā.

3382

Aldara parka rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde

RD PAD

2015.-2018.

3716

Veloparka būvprojekta izstrāde un izbūve Aldara
parkam pieguļošajā teritorijā

RD PAD

2017.-2019.

2016.gada II un III ceturksnī norisinājās metu konkurss, kura
ietvaros iesniegti divi metu piedāvājumi par parka tālāko
attīstību. Žūrijas vērtējumā augstāko vietu ieguva
personālsabiedrība “Re-Arta”, ar kuru 2016.gada II un III
ceturksnī notikusi sarunu procedūra par projektēšanas līguma
slēgšanu. Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt 9 mēnešu laikā
(indikatīvi līdz 2017.gada IV ceturksnim).
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

3382

Aldara parka rekonstrukcija

RD PAD

2018.-2020.

Darbība plānota 2019.gadā pieejamā finansējuma ietvaros.

3615

Maskavas dārza revitalizācijas būvprojekts

AI

2016.-2019.

3616

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

AI

2017.-2019.

AI

2017.

AI

2017.-2018.

Metu konkursa nolikuma izstrāde un konkursa sagatavošanas
darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.).
Konkurss turpināsies 2017.gadā.
Metu konkursa nolikuma izstrāde un konkursa sagatavošanas
darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.).
Konkurss turpināsies 2017.gadā, tas tiks izsludināts
starptautiskā mērogā.
Notiek dokumentu sagatavošana un papildu saskaņošana
RD Pieminekļu padomē.
Tiks uzsākts 2017.gadā finansiālu apstākļu dēļ.

RD SD

2017.-2020.

Darbība nenotika.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

RD SD

2017.-2022.

Darbība nenotika.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

RD SD

2016.-2021.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2021.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2021.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

RD SD

2014.-2019.

Uzsākti būvdarbi tilta pār Bieķengrāvi lejtecē.

Darbība pabeigta.

3641

Metu konkurss – Daugavas sporta nama
priekšlaukuma rekonstrukcija
3574
Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
3695
Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls.
I kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu
ielas līdz Ziepniekkalna ielai
3696
Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls.
II kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības
gatves līdz Valdeķu ielai
2669
Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela –
Vietalvas iela
2101
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte
ar pievedceļiem izbūve (1.kārta)
2424
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte
ar pievedceļiem izbūve (2.kārta): Tvaika ielas
pārbūve
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
2664
Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves
1.kārta: Salu tilts pār Daugavu; Salu tilts pār Mazo
Daugavu; Zaķusalas uzbēruma posms; tilts pār
Bieķengrāvi lejtecē

Noslēgts līgums par tehnisko risinājumu izstrādi
veloparkam. Veloparka risinājumu integrēšana Aldara
parka būvprojektā plānota 2018.gadā.
Darbība plānota 2019.gadā pieejamā finansējuma
ietvaros.
Konkurss noticis bez rezultāta, tas turpināsies 2018.gadā.

Līdzekļi netika apgūti. Finansējums pārlikts uz 2018.gadu
barikāžu laukuma labiekārtojumam.

Konkurss noslēdzies pozitīvi un realizācija notiks
2018.gadā RD IKSD vadībā.
Ir izstrādāts būvprojekts, kura realizācija būs 2018.gadā.
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RD SD

RD SD

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

RD SD

2016.-2019.

Uzsākta būvprojekta izstrāde.

Izstrādāts būvprojekts. Uzsākta iepirkuma procedūra par
būvdarbu veikšanu.

RD SD

2016.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

RD SD

2017.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Izstrādāta iepirkuma dokumentācija par projektēšanas
darbiem.

3525

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.
Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve
(2.kārta) 2.etaps:
1) satiksmes pārvads pār Mazo Krasta ielu,
t.sk. tunelis Maskavas ielā;
2) Zaķusalas krastmalas ceļa/ietves seguma
atjaunošana;
3) uzbrauktuves no Mūkusalas apļa Pārdaugavas
virzienā līdz Kārļa Umaņa gatvei un Bauskas
ielai seguma atjaunošana un gājēju luksoforu
uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs;
4) papildu joslas izbūve nobrauktuvē no Salu
tilta ar pieslēgumu Mūkusalas ielai un esošo
joslu pārbūve vai atjaunošana.
Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas
inženierbūves un inženierkomunikācijas) 1.kārta –
Vagonu ielas sakārtošana (Vagonu ielas atvēršana)
Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas
inženierbūves un inženierkomunikācijas) 2.kārta –
ārējo inženierkomunikāciju sakārtošana,
lietusūdens kanalizācijas kolektora un tā
pieslēguma izbūve
Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas
inženierbūves un inženierkomunikācijas) 3.kārta –
ārējo inženierkomunikāciju sakārtošana,
krustojumu pārbūve un satiksmes organizācijas
pārkārtošana Daugavas stadiona pievedceļos
Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2015.-2020.

RD SD

2016.-2021.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

3526
2025
3322
2428

Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve
Brasas tilta atjaunošana un pārbūve
Satiksmes pārvada starp Imantu un Zolitūdi izbūve
Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas pārbūve

RD SD
RD SD
RD SD
RD SD

2016.-2021.
2015.-2020.
2015.-2020.
2015.-2019.

3364

Flotes ielas pārbūve (ar lietusūdens kanalizācijas
kolektora izbūvi) no Parādes ielas līdz ielas ziemeļu
galam
Durbes ielas no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai
izbūve

RD SD

2015.-2018.

Iepirkuma dokumentācijas izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde ieilgusi inženierkomunikāciju jautājumu
risināšanas dēļ.
Būvprojekta izstrāde.

Izstrādāta iepirkuma dokumentācija
izstrādei.
Darbība nenotika.
Būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.
Būvprojekts apturēts un līgums izbeigts.

RD SD

2015.-2018.

Būvprojekta izstrāde uz laiku apturēta koku ciršanas jautājumā.

PVS
ID
3766

3766

3348

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

Būvprojekts iesniegts ekspertīzes veikšanai.

Izstrādāts būvprojekts. Uzsākta būvniecības iepirkuma
procedūra.

būvprojekta

Būvprojekta izstrāde.

Būvprojekta izstrāde uz laiku apturēta koku ciršanas
jautājumā.
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PVS
ID
829

3049
2900
2891
2614
3162
3161
2977;
2978
2888
840
3619
3527
3620
3621
3622
3624
3625
3626
3628
3629
3630
3631
2796

3048

Jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu,
Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes
centru un Juglas ezeru
Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija
Krimuldas ielas pārbūve
Turaidas ielas pārbūve
Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens kanalizācijas
kolektora izbūvi
Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas līdz
ielas galam pie ēkas Nr.34
Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai
rekonstrukcija
Dzelmes ielas un Vētras ielas pārbūve

RD SD

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2015.-2018.

RD SD
RD SD
RD SD
RD SD

2016.-2019.
2015.-2018.
2015.-2017.
2015.-2018.

Būvprojekta izstrāde.
Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi pabeigti, projekts realizēts.
Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Būvprojekta izstrāde.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi pabeigti un projekts realizēts.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

RD SD

2015.-2018.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

RD SD

2015.-2018.

Izstrādāts būvprojekts.

Izstrādāts būvprojekts.

RD SD

2015.-2018.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Brekšu ielu pārbūve
Lucavsalas ielas un Laivu ielas posmu pārbūve
Jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas turpinājuma
līdz piemineklim pārbūve Lucavsalā
Varoņu ielas un Aizsaules ielas krustojuma pārbūve

RD SD
RD SD
RD SD

2015.-2018.
2015.-2017.
2016.-2019.

Notika būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.
Būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.
Uzsākti būvniecības darbi.
Būvprojekta izstrāde.

RD SD

2016.-2020.

Notiek darbs pie projektēšanas darbu iepirkuma procedūras.

Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma
pārbūve
Jūrmalas gatves trīs joslu pieslēgums Kurzemes
prospektam pie Zolitūdes ielas, Rīgā
Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma
pārbūve
Juglas ielas posma pārbūve
Juglas ielas – Biķernieku ielas satiksmes rotācijas
apļa pārbūve
Lubānas ielas satiksmes rotācijas apļa pārbūve
Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no Bāriņu
ielas līdz Daugavgrīvas ielai
Auduma ielas izbūve no Lizuma ielas līdz
Baltezera ielai
Mangaļsalas ielas izbūve no Stāvvadu ielas līdz
Traleru ielai
Boļeslava Sloskāna ielas pārbūve
Lietusūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana
Kārļa Ulmaņa gatvē

RD SD

2016.-2018.

Notiek būvprojekta izstrāde.

Notiek darbs pie projektēšanas darbu iepirkuma
procedūras.
Izstrādāts būvprojekts.

RD SD

2016.-2018.

Notiek būvprojekta izstrāde.

Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2015.-2019.

Veikta izpēte par krustojuma attīstību.

Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

RD SD
RD SD

2016.-2018.
2016.-2018.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbība nenotika.
Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD
RD SD

2016.-2018.
2017.-2020.

Darbība nenotika.
Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

Notiek būvprojekta izstrāde.
Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2017.-2019.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

RD SD

2017.-2021.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

RD SD
RD SD

2017.-2021.
2016.-2019.

Darbība nenotika.
Darbi pabeigti.

Lietusūdens kanalizācijas kolektora Viestura
prospektā būvniecība no Meža prospekta

RD SD

2016.-2018.

Darbība nenotika.
Uzsākti maģistrālā lietusūdens kanalizācijas kolektora bojāto
posmu remontdarbi K.Ulmaņa gatvē (posmā no Lielirbes līdz
Liepājas ielai – posmi no LK13 līdz LK19, no LK23 līdz LK24 un
no LK32 līdz LK33). Darbi tiks pabeigti 2017.gada pavasarī.
Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
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PVS
ID
1688

3632

3043
3617

3502
3673

3627

3396
3323
1741

3297
2894
3604
3605

RD SD

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2016.-2019.

RD SD

2017.-2020.

RD SD

2015.-2018.

RD PAD

2016.-2019.

Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna
apkaimē (būvdarbi)
Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas
pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs –
SUMBA
Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves izbūve
ielu sarkanajās līnijās

RD PAD

2018.-2022.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

RD PAD

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Noslēgts projekta finansēšanas līgums. Dalība projekta
partneru sanāksmēs.

RD SD

2016.-2021.

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

RD SD

2015.-2018.

Noslēgti līgumi par auto novietņu izbūvi:
1) Hipokrāta ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā
no Biķernieku līdz Gaiļezera ielai);
2) Lielvārdes ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā
no Dzelzavas līdz G.Astras ielai);
3) Malienas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no
Veldres līdz Juglas ielai).
Darbus plānots veikt 2017.gadā.
Notika būvprojekta izstrāde.

Pabeigti būvdarbi šādos objektos:
1) Hipokrāta ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei
(posmā no Biķernieku līdz Gaiļezera ielai);
2) Lielvārdes ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei
(posmā no Dzelzavas līdz G.Astras ielai);
3) Malienas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei
(posmā no Veldres līdz Juglas ielai).
Notiek citu būvprojektu izstrāde.
Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2015.-2017.

Darbi pabeigti un projekts realizēts.

RD SD

2017.-2019.

Tiek veikta iepirkuma procedūra. Būvdarbus plānots veikt
2017.gadā.
Izstrādāts būvprojekts.

RD SD
RD SD

2017.-2019.
2016.-2019.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
Nodots AI.

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

RD SD
RD SD
RD SD
RD SD

2015.-2018.
2015.-2018.
2015.-2018.
2016.-2018.

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

Projekta nosaukums
Stirnu ielas lietusūdens kanalizācijas sūkņu stacijas
likvidācija un pašteces tuneļkolektora Dn1500 mm,
L=2380 m izbūve
Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve
Veldres ielā, posmā no ēkas Veldres ielā 7 līdz
Malienas ielai
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un
pie Akāciju ielas pārbūve
Multimodāla transporta mezgla izveide Torņakalna
apkaimē (būvprojekta izstrāde)

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

Noslēgts līgums ar SIA “Aqua-Brambis” par būvprojekta
“Lietusūdens kanalizācijas pašteces kolektora izbūve no Stirnu
ielas līdz Šmerļupītei, Rīgā” minimālā sastāva izstrādi.
Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

Pabeigta minimālā sastāva būvprojekta izstrāde.

Noslēgts līgums ar SIA “Aqua-Brambis” par tehniskā projekta
izstrādi.
Izstrādāts TEP, izvērtētas projekta realizācijas alternatīvas un
sagatavots darba uzdevums būvprojekta izstrādei.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

AI

būvniecības

darbu

Darbība nenotika.

Izstrādāts Sabiedriskā transporta veidu un maršrutu tīklu
savstarpējās mijiedarbības novērtējums un Dzelzceļa
šķērsojuma risinājumi Torņakalna apkaimē. Būvprojektu
minimālā sastāvā plānots izstrādāt 2018.gadā
Darbību plānots uzsākt 2019.gada otrajā pusē.

Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

Notiek būvprojekta izstrāde.
Izstrādāts būvprojekts.
Notiek būvprojekta izstrāde.
Notiek būvprojekta izstrāde.
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ID
3306

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2015.-2023.

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.2811 un pamatojoties uz CFLA
uzaicinājumu2, iesniegts KF lielā projekta “Rīgas sabiedriskā
transporta infrastruktūras attīstība” iesniegums, veiktas
nepieciešamās izpētes un priekšdarbi projekta realizācijas
uzsākšanai.
Turpinās darbs pie ZGT 2.posma realizācijas, kura ietvaros
paredzēts pielāgot tramvaja infrastruktūru ZGT ekspluatācijai
4.tramvaja maršrutā, kā arī veikt darbus 6. un 11.tramvaju
maršrutu infrastruktūrā, kas tika pārcelti no 1.posma.

03.10.2017. noslēgts līgums ar CFLA par KF lielā projekta
“Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” īstenošanu.
Aktivitātes tiek veiktas atbilstoši projekta Rīcības plānam.

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

RP SIA
“Rīgas satiksme”

Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta
2.posma realizācija (4.tramvaja maršruta
pielāgošana ZGT parametriem un ZGT iegāde,
apakšstaciju un kabeļu saimniecības rekonstrukcija
6. un 11.tramvaja maršrutos, ražošanas ēku
rekonstrukcija Brīvības ielā 191)

RP SIA
“Rīgas satiksme”

2015.-2021.

3327

Autobusu iegāde (35 autobusi gadā)

RP SIA
“Rīgas satiksme”

2013.-2018.

3326

Trolejbusu iegāde (25 trolejbusi gadā)

RP SIA
“Rīgas satiksme”

2013.-2018.

3328

Tramvaju iegāde (10 tramvaji gadā)

2018.-2023.

3480

Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs-Dārziņi”

RP SIA
“Rīgas satiksme”
AI

Netika piegādāti jauni autobusi, jo notika darbs pie
tehnoloģisko
risinājumu
izstrādes,
lai
savietotu
transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar sabiedriskā
transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un
informēšanas sistēmu (STIKPADIS). Piegāde plānota kopā ar
2017.gada piegādi.
Netika piegādāti jauni trolejbusi, jo notika darbs pie
tehnoloģisko
risinājumu
izstrādes,
lai
savietotu
transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar STIKPADIS. Piegāde
plānota kopā ar 2017.gada piegādi.
Ieceres stadijā.

2016.-2019.

Projekts realizēts pilnā apmērā (2015.gada atlikuma summa

2017.gadā:
 veikta tramvaja infrastruktūras pielāgošana ZGT
kustības nodrošināšanai 4.tramvaja maršrutā un
savienotajā tramvaja maršrutā no Imantas līdz Juglai;
 pabeigta tramvaja infrastruktūras pārbūve, t.sk.
sabiedriskā transporta (autobusu un tramvaju)
apvienoto pieturvietu platformu izbūve Jūrmalas
gatves un Dzirciema ielas krustojumā;
 uzsākta sliežu ceļu pārbūve Brīvības, Miera un Matīsa
ielu krustojumā;
 turpinās pilotprojekta par jaunas televadības
sistēmas uzstādīšanu apakšstacijās realizācija;
 turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas
ēku pārbūvei Brīvības ielā 191;
 turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes
infrastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi,
kontakttīkls), sliežu ceļu modernizācijas un citi
atjaunošanas darbi;
 saņemts pirmais ZGT, pārējo 19 ZGT piegāde
turpināsies 2018.gadā.
Transportlīdzekļi saņemti, bet nav nodoti ekspluatācijā.
2016.gadā – 35 un 2017.gadā – 35.

Nav saņemti, jo veiktas izmaiņas piegādes grafikā.

Saņemts viens transportlīdzeklis, bet tas nav nodots
ekspluatācijā.
1. Izbūvēts 718 m garumā virzienā uz Dārziņiem.

1 MK 03.05.2016. noteikumi Nr.281 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi”
2
CFLA 24.08.2016. vēstule Nr.39-2-60/4765 “Uzaicinājums iesniegt Kohēzijas fonda 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” lielā projekta iesniegumu”

275

PVS
ID

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

turpinājuma izbūve 3.posms – būvprojekts

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

3633

Zaļā mobilitāte senioriem (GREEN SAM)

3557

Bezizmešu transporta risinājumi Baltijas jūras
reģionā (BSR electric)
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
2719
Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem projektēšana un izbūve

2549

Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes
sistēmu rekonstrukcija ar ūdens spiediena
paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu (saistībā ar
centrālo siltuma punktu likvidēšanas programmu)
Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta
(ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana
Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā) un Beberbeķos)
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
3487
Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai
attīstībai

3488

Viedas pilsētas infrastruktūras noturība pret
izmaiņām

Izpildes raksturojums
2016.gads
tika realizēta veloceļa apkārtnes labiekārtojuma pabeigšanai).

2017.gads
2. Pilnā apmērā 3.posma būvprojekts netiek turpināts,
tiek uzsāktas darbības par īpašumtiesību sakārtošanu
(īpašumu gar Daugavu atsavināšanu).
Starp RP SIA “Rīgas satiksme” un Fuel Cells and Hydrogen
2 Joint Undertaking noslēgts līgums par dalību ES
līdzfinansētajā projektā Joint Initiative for hydrogen
Vehicles across Europe (JIVE), kura ietvaros plānots
iegādāties 10 ar ūdeņradi darbināmus autobusus.
Viens trolejbuss piegādāts Rīgā nepieciešamo testēšanas
pārbaužu veikšanai.

RP SIA
“Rīgas satiksme”

2014.-2018.

REA

2017.-2020.

Turpinās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta
transporta darba programmas (CEF Transport) ietvaros
īstenojamā projekta, kas paredz ar ūdeņraža elementu
darbināmu transportlīdzekļu iegādi, ūdeņraža ražošanas,
uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūvi realizāciju.
Noslēgts līgums par ūdeņraža uzpildes stacijas būvprojekta
izstrādi un realizāciju Vienības gatvē 6/12, Rīgā.
Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts iepirkuma līgums par
10 ar ūdeņraža kurināmo elementu aprīkotu trolejbusu iegādi.
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

REA

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD MVD

2018.-2023.

Pabeigti 3 dzīvojamo māju – Brīvības gatvē 443, 445 un
451, Rīgā, pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai un
ūdensapgādes sistēmu pārbūves būvdarbi.
Netika piešķirts pieprasītais finansējums 38 dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam
Vecmīlgrāvja apkaimē.

RD MVD

2018.-2022.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2022.

Izstrādāts 3 dzīvojamo māju (Brīvības gatvē 443, 445 un 451)
pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai projekts, veikts
iepirkums būvdarbiem, kas tika pārtraukts laika apstākļu dēļ un
to plānots no jauna izsludināt 2017.gadā. Realizāciju no
Infrastruktūras fonda līdzekļiem plānots pabeigt 2017.gadā.
No Investīciju fonda ik gadu tiek lūgti līdzekļi 38 dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam
Vecmīlgrāvja apkaimē.
Katru gadu tiek lūgts finansējums no Investīciju fonda
87 dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu pārbūvei ar ūdens
spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu. Līdz šim
finansējums nav piešķirts.
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

REA

2015.-2018.

Organizēti 9 semināri un izstrādāti informatīvie materiāli.

REA

2016.-2018.

Izstrādāts risku novērtēšanas modelis un organizēti divi
pasākumi.

Veiksmīgi īstenotas visas aktivitātes saskaņā ar projekta
ieviešanas plānu, t.sk. izstrādātas zaļā publiskā iepirkuma
vadlīnijas, nodrošinātas apmācības, sagatavota mobilā
aplikācija, paveikti pilotiepirkumi. Projekts tiks noslēgts
2018.gada maijā.
Veiksmīgi īstenotas visas aktivitātes saskaņā ar projekta
ieviešanas plānu, plašāka informācija pieejama projekta
tīmekļa vietnē http://smr-project.eu/tools/.

Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu
programmas konkursa ietvaros. Notiek darbs pie
pieteikuma papildināšanas, tiks atkārtoti iesniegts
2018.gada vasarā.
Projekts ir veiksmīgi uzsākts, ir veiktas aktivitātes
saskaņā ar projekta īstenošanas plānu.

Netika piešķirts pieprasītais finansējums pašvaldības
valdījumā esošo 87 dzīvojamo māju ūdensapgādes
sistēmu pārbūvei ar ūdens spiediena paaugstināšanas
iekārtu uzstādīšanu.
Uzsākta būvprojekta izstrāde.
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Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

3682

Integrēti energoefektivitātes risinājumi
daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)

REA

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

3601

Interaktīvs dzīvojamo ēku energoefektivitātes
izpratnes paaugstināšanas rīks
Baltijas reģiona tīro tehnoloģiju inkubators (BCT)

REA

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

REA

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Modernu apkaimju veidošana viedai pilsētai
(AREA 21)
Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas renovācijai

REA

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

REA

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Multimodāla pilsēta / CMM (cities.multimodal)

REA

2017.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojošo
konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija,
apkures sistēmu renovācija,
rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c.

RD ĪD

2017.-2021.

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

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā
101, k-4, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Māra” ēkā
Zebiekstes ielā 1, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Pērlīte” ēkā
Jelgavas ielā 86A , Rīgā

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Projekts tiks noslēgts 2018.gada maijā.
Notiek projekta īstenošana saskaņā ar apstiprināto
plānu. 2017.gada uzsākšanas pasākums tika organizēts
Rīgā. Pašlaik notiek darbs pie projekta aktivitātēm, kas ir
saistītas ar atjaunošanas plānošanu un finansēšanu, t.i.,
sagatavota tirgus analīze un organizēti semināri ar
iedzīvotājiem.
Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu
programmas konkursa ietvaros.
Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu
programmas konkursa ietvaros.
Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu
programmas konkursa ietvaros.
Paveikti 154 energoauditi daudzdzīvokļu mājās,
organizēti divi semināri iedzīvotājiem, kā arī regulāri tika
sniegtas konsultācijas Energoefektivitātes informācijas
centrā. 2018.gada programma tiks turpināta ar papildu
atbalsta instrumentu, t.i., 50% līdzfinansējums
remontdarbiem.
Projekts ir veiksmīgi uzsākts un ir veiktas aktivitātes
saskaņā ar projekta īstenošanas plānu.
Darbi veikti sekojošās izglītības iestādēs:
 Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā, A.Saharova
ielā 35;
 Rīgas 25.vidusskolā, Rušonu ielā 6;
 Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles ielā 64;
 Augusta
Dombrovska
mūzikas
skolā,
Ziemeļblāzmas ielā 38;
 Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādē, Ilūkstes
ielā 101, k-4;
 Rīgas 47.vidusskolas internātā, Ilmājas ielā 14.
Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

3556
3555

3600
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Projekta nosaukums
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku
ielā 4, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa
Grestes ielā 3, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā
18, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā
83, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes
prospektā 86C, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Slokas ielā 207, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” ēkā
Tālavas gatvē 7, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Dardedze” ēkā
Slokas ielā 209, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Vecumnieku ielā 5A, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Usmas ielā 10, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garā ielā 24,
Rīgā

RD ĪD

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads
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PVS
ID

Projekta nosaukums
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Kadiķītis” ēkā
Garā ielā 31, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Andromedas gatvē 3, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” ēkā
Iļģuciema ielā 4, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Aglonas ielā 4A, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Vircavas ielā 2, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19,
Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa
Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” ēkā
Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Laismiņa” ēkā
Slokas ielā 211, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Imanta” ēkā
Vecumnieku ielā 7, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Jaunrozes ielā 12, Rīgā

RD ĪD

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads
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PVS
ID

RD ĪD

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

RD ĪD

2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

LR KM

2017.-2022.

2016.gada beigās tika uzsākta atklāta konkursa “Par finanšu un
ekonomisko aprēķinu izstrādi Nacionālās koncertzāles projekta
Rīgā īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā”
ietvara (uzdevuma) definēšana, nolikuma un tehniskās
specifikācijas izstrāde.

Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija

LR KM

2016.-2021.

Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa izbūve
Lubānas ielā
Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai
piegulošās teritorijas revitalizācija
Hapaka grāvja (Kleistos) krasta

LR KM

2017.-2021.

25.10.2016. noslēdzoties sarunām, VNĪ nespēja vienoties ar
SIA “RBSSKALS Būvvadība” par būvdarbu turpināšanu, līdz ar to
no 27.10.2016. līgums vairs nav spēkā esošs. Jaunu pārbūves
darbu veicēju VNĪ noskaidroja 2016.gada novembrī sāktajā
sarunu procedūrā bez konkursa izsludināšanas. Uzņēmums
SIA “Abora” bija vienīgais, kas iesniedza piedāvājumu.
Informācijas avots: http://www.la.lv/vni-tabakas-fabrikaspielagosana-jrt-vajadzibam-par-95-pabeigta/
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

03.05.2017. tika izsludināts atklāts konkurss “Par finanšu
un ekonomisko aprēķinu izstrādi Nacionālās koncertzāles
projekta Rīgā īstenošanai publiskās un privātās
partnerības jomā”.
2017.gada augustā tika uzsākts finanšu un ekonomisko
aprēķinu izstrādes process.
29.12.2017. projekta iesniegums iesniegts CFLA.

LR KM

2017.-2022.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

27.12.2017. projekta iesniegums iesniegts CFLA.

RD MVD

2018.-2021.

Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.

Projekta nosaukums

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Saktas ielā 3A, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” ēkā
Slokas ielā 126A, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” ēkā
Slokas ielā 126, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Prūšu ielā 82, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Birzes ielā 44, Rīgā
Kompleksi energoefektivitātes pasākumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas
94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā
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)

2591

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

27.12.2017. projekta iesniegums iesniegts CFLA.
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PVS
ID

3500

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

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

RD PAD

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

2015.-2018.

Dalība projekta partneru sanāksmēs un darbs pie sabiedrības
iesaistes. Sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta
pilotteritorijas
esošās
situācijas
izpētei
un
iedzīvotāju/uzņēmēju aptaujai.

Dalība projekta partneru sanāksmēs, kā arī noorganizēta
projektu partneru vizīte Rīgā.
Izstrādāta metodika degradēto objektu un teritoriju
identificēšanai.
Veikta projektu teritoriju aerofoto un aerovideo
materiālu sagatavošana.
Veikta Mūkusalas teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un
citu teritorijas attīstībā ieinteresēto aptauja.
Veikta Mūkusalas teritorijas esošās situācijas izpēte.
Noslēgts līgums par Mūkusalas teritorijas attīstības
koncepcijas (publiskās telpas dizaina) izstrādi.
Veikts iepirkums par priekšizpētes un būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību.
Noslēgts projektēšanas līgums.
Sagatavota priekšizpēte un būvprojekts minimālā
sastāvā. Turpinās būvprojekta izstrāde.
Sagatavots un CFLA iesniegts projekta iesniegums un tā
papildinājumi.
Veikts iepirkums par priekšizpētes un būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību.
Noslēgts projektēšanas līgums.
Sagatavota priekšizpēte un būvprojekts minimālā
sastāvā. Turpinās būvprojekta izstrāde, kas noslēgsies
2019.gada sākumā.
2017.gadā norisinājās 3. un 4.starptautiskās partneru
konferences Sēderhamnā (Zviedrijā) un Turku (Somijā),
kā arī notikusi iegūto zināšanu pārnese Rīgas pilsētas
pašvaldības iestāžu pārstāvjiem konsultatīvās darba
grupas ietvaros. Vienlaikus projekta ietvaros:
 uzsākts pētījums lietus notekūdeņu pārvaldības un
plānošanas instrumenta (Green Area Factor)
pielāgošanu lietusūdens savākšanas, uzkrāšanas,
attīrīšanas un novadīšanas risinājumu plānošanai
Rīgas pilsētvidē;
 uzsākta inovatīva un daudzfunkcionāla lietusūdens
savākšanas un uzkrāšanas risinājuma izstrāde
iWater projekta izvēlētajā pilotteritorijā –
plānotajā “park & ride” stāvvietā attīstāmā
Torņakalna MMTM teritorijas ietvaros;
 izstrādāts pētījums par lietusūdens pārvaldības
procesu un resursu nodrošinājuma analīzi Rīgas
pilsētas pašvaldībā, kā arī sniegti ieteikumi par
Rīgas pilsētas pašvaldībai optimālo lietusūdens

3609

Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā

RD PAD

2019.-2022.

LR VARAM atbalstīja pretplūdu pasākumu realizāciju
Bolderājas apkaimē.
Sagatavota dokumentācija iepirkumam par priekšizpētes un
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku
novēršanas pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes
ietekas Daugavā.

3676

Bolderājas pretplūdu pasākumu būvprojekta
izstrāde

RD PAD

2017.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

3493

Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)

RD PAD

2015.-2017.

2016.gadā norisinājās 1. un 2.starptautiskās partneru
konferences Helsinkos un Turku (Somijā), kā arī notikusi iegūto
zināšanu pārnese Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu
pārstāvjiem konsultatīvās darba grupas ietvaros:
 izvirzītas
pilotteritorijas
inovatīvu
lietusūdens
pārvaldības risinājumu izstrādei un Zaļo platību faktora
(Green Area Factor) aprobēšanai;
 starptautiska studentu konkursa un starptautiskas
studentu vasaras skolas ietvaros partnerpilsētu
izvirzītajām pilotteritorijām tika izstrādāti inovatīvi
lietusūdens pārvaldības risinājumu piedāvājumi;
 izvirzītajai
pilotteritorijai
veikta
topogrāfiskā
uzmērīšana un hidrogrāfiskie aprēķini;
 uzsākta pētījuma “Lietusūdens pārvaldības procesu un
resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā
un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības
ieviešanai” izstrāde.
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ID

Projekta nosaukums

2862

Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu
digitalizācija
RV15 Laba vides kvalitāte
2743
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstība – Āfrikas
savannas būvniecība

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums

RD MVD

2018.-2020.

Netika piešķirts finansējums.

RD PAD

2017.-2019.

Izstrādāta “Ekspozīcija
detalizācija.

RD PAD

2016.-2020.

Ar projekta vadošo partneri noslēgts sadarbības līgums.
Sagatavoti priekšlikumi DP “Piejūra” dabas aizsardzības plāna
aktualizācijai.

2016.gads

pārvaldības modeli.
Netika piešķirts finansējums.

3085

Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā
“Piejūra” (NATURA 2000 vieta), (LIFE CoHaBit)

597

Vecāķu pludmales labiekārtošana

ZI

2014.-2017.

Ar kārkliem nostiprinātas kāpas, atjaunotas koka laipas un
izbūvēta kāpu atbalsta siena.

3233

Daugavas krastmalas labiekārtojums ar tehnisko
būvju rekonstrukciju Dārziņu apkaimes teritorijā
Strūgas – Maskavas forštates teritorijas
labiekārtojums visām paaudzēm
Kojusalas dārza labiekārtošana - būvprojekts
Krīdenera dambja un turpinājuma līdz Daugavas
krastmalai attīstība

AI

2017.-2019.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Veikts iepirkums par projekta “Ekspozīcija “Āfrikas
savanna”” būvdarbu veikšanu, noslēgts būvdarbu līgums
un uzsākta ekspozīcijas būvniecība.
Veikts būvdarbu būvuzraudzības iepirkums, noslēgts
līgums un tiek veikta būvdarbu būvuzraudzība.
Tiek veikta būvdarbu autoruzraudzība atbilstoši
noslēgtajam līgumam.
Ar projekta sugu un biotopu ekspertiem izstrādāti
atzinumi DP “Piejūra” aizsargājamo biotopu atjaunošanai
un kopšanai – noteiktas teritorijas un metodes biotopu
apsaimniekošanai.
Veikta biotopu atjaunošanas un kopšanas darbu
veikšanas uzdevuma izstrāde, iepirkuma konkursa
izsludināšana un noslēgts līgums.
Sniegti komentāri dabas aizsardzības plāna izstrādes
prasībām.
Veikti vairāki informatīvi pasākumi sabiedrības
izglītošanai un iesaistei par dabas vērtību saglabāšanu
parkā.
Tiek veikta būvprojekta izstrāde antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūvei un pārbūvei
DP “Piejūra” (Natura 2000 vieta).
Izbūvēts atbalsta sienas pagarinājums. Izgatavotas un
uzstādītas skatītāju tribīnes pludmales volejbola
laukumā.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

AI

2017.-2020.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

AI
AI

2017.
2015.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
Vestas sarunas ar RD PAD par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma
apstiprināšanu un veiktajiem papildinājumiem tajā.

3771

Zirņu pussalas labiekārtošana Dārziņu apkaimē

AI

2018.-2020.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

3439

Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta ielā 22,
Ķengaraga apkaimē “Zaļais teātris”
Kritušo lapu un zaļo atkritumu kompostēšanas
laukumu izveidošana

AI

2017.-2020.

SIA “Rīgas meži”

2015.-2017.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. 2017.gadā tiks
pārskaņots tehniskais projekts un izbūvēti pievadceļi.
SIA “Rīgas meži” informē, ka kritušo lapu un zaļo atkritumu
kompostēšanas laukumu izveidošana ir RD MVD kompetences

Veikta augu dendroloģiskā izpēte.
Vestas sarunas ar RD PAD par jaunā Rīgas teritorijas
plānojuma
apstiprināšanu
un
veiktajiem
papildinājumiem tajā.
Notiek sarakste ar RD MVD par publiskās peldvietas
izvērtējumu konkrētajā vietā.
Netika turpināts finansiālu apsvērumu dēļ.

3149
3773
3146

“Āfrikas

2017.gads

savanna””

būvprojekta

2017.gada rudenī Rīgas pilsētas pašvaldība noteica
vairākas vietas pilsētā, kur privātpersonas varēja nodot
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ID

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads
jautājums.

2017.gads
savāktās kritušās lapas, kas par pašvaldības līdzekļiem
tika nogādātas uz biomasas pārstrādes vietu Getliņu
izgāztuvē.
Pabeigta gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve. Veikta
koku vainagošana un izbūvēts bērnu rotaļlaukums.

3298

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

ZI

2014.-2017.

3484

Anniņmuižas parka (meža) gājēju celiņu
labiekārtošana
Lucavsalas dienvidu daļas labiekārtošana

PI

2015.-2017.

PI

2016.-2017.

Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija

RD MVD

2018.-2020.

Izbūvēta gājēju celiņa pamatne un daļa no apgaismojuma.
Veikta koku apzāģēšana un krasta nostiprinājuma izpēte un
novērtējums.
Projekta dokumentācijas izstrāde.
Gājēju celiņu labiekārtošana.
2016.gadā:
1) projekta dokumentācijas izstrāde;
2) teritorijas attīrīšana-rekultivācija;
3) asfalta seguma gājēju celiņa atjaunošana;
4) labiekārtojuma elementu uzstādīšana.
Netika piešķirts finansējums.

Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana
Beberbeķu ielas, Krotes ielas novadgrāvja
atjaunošana
Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas atjaunošana
Šķērsielas grāvju atjaunošana
Pleskodāles un Šampētera apkaimju galveno grāvju
atjaunošana
Bišumuižas upītes rekonstrukcija
Būvprojekta izstrāde antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūvei un
rekonstrukcijai dabas parkā “Piejūra”
(Natura 2000 vieta)
Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra”
(Natura 2000 vieta)

RD MVD
RD MVD

2018.-2021.
2018.

Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.

Veikti pārbūves darbi Operas skvēra strūklakai “Nimfa”,
kā arī uzstādīta jauna filtrācijas sistēma strūklakai pie
Rīgas Kongresu nama un Ziedoņdārza strūklakai
“Vardītes”. Esplanādes bradājamajām strūklakām veikts
ūdensvada remonts, kā arī tīrīta kanalizācijas sistēma.
Netika piešķirti līdzekļi dekoratīvās strūklakas
“Sumpurnis un Bārenīte, Mātesmeita” pārbūvei.
Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.

RD MVD
RD MVD
RD MVD

2018.-2021.
2018.
2018.-2021.

Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.
Netika piešķirts finansējums.

RD MVD
RD PAD

2018.
2017.-2019.

Netika piešķirts finansējums.
Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RD PAD

2017.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Netika piešķirts finansējums.
Veikts iepirkums par būvprojekta izstrādi un noslēgts
projektēšanas līgums.
Tiek izstrādāts būvprojekts antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izstrādei.
Sagatavots un CFLA iesniegts projekta “Antropogēno
slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un pārbūve DP
“Piejūra” (Natura 2000 vieta)” iesniegums, un projekts
atbalstīts projektu konkursā.

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
3479
Skanstes teritorijas revitalizācija (būvprojekta
RD PAD
izstrāde)

2016.-2018.

Projektēšanas uzdevuma izstrāde un iepirkuma konkursa
izsludināšana.

3598

1874
1453
2237
2096
879
2089
3679

3675

Gājēju celiņu seguma atjaunošana.
2017.gadā:
1) projekta dokumentācijas izstrādāšana;
2) videonovērošanas sistēmas uzstādīšana;
3) projekta realizācijas būvuzraudzība.

Tiek veikta būvprojekta “Skanstes teritorijas revitalizācija
1.kārta” izstrāde. Plānots, ka būvprojekts tiks akceptēts
Būvvaldē 2018.gadā.
Sagatavots un RD PAD Stratēģiskās vadības pārvaldē
iesniegts projekta “Skanstes teritorijas revitalizācija
1.kārta” iesniegums Darbības programmā “Izaugsme un
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PVS
ID

3226

Projekta nosaukums

Rīgas Centrāltirgus attīstība (būvprojekta izstrāde)

RV17 Augoša daudzprofilu osta
Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads
nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.
Tiek izstrādāts būvprojekts “Rīgas Centrāltirgus
teritorijas attīstības 1.kārtas būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”, kuru plānots pabeigt 2018.gadā.
Sagatavots un RD PAD Stratēģiskās vadības pārvaldē
iesniegts projekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija –
pazemes
pagrabu
pārbūve
uzņēmējdarbības
veicināšanai”
iesniegums
“Darbības
programmā
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta
mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām”.

RD PAD

2015.-2018.

Projektēšanas uzdevuma izstrāde un iepirkuma konkursa
izsludināšana.

RBP

2017.-2021.

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

Uzsākts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.
Lokālplānojuma Kundziņsalā un teritorijā starp
Sarkandaugavas atteci, Degvielas ielu, Tvaika ielu un
Uriekstes ielu izstrāde.
Izsludināts atklāts konkurss “Satiksmes pārvads no Tvaika
ielas uz Kundziņsalu būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”. Noslēgts līgums ar konkursa
uzvarētāju.
Iesniegts KF projekta iesniegums CFLA.
RBP iesniegti priekšlikumi pārvada izvietojumam.

2015.-2017.

Paveiktie darbi:
Projekts tika uzsākts 2015./2016.gadā.
Sasniegtais rezultāts:
Klientiem ir iespēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus
internetkioskos.

2018.-2020.

Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts:
RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju
rādījumus īsziņas veidā.
RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju
rādījumus mobilajā aplikācijā bezmaksas pašapkalpošanās

Paveiktie darbi:
Tika turpināta internetkiosku ieviešana.
Sasniegtais rezultāts:
Uz 2017.gada beigām KAC pieejami 7 kioski, kuros ir
iespēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus:
 Brīvības ielā 49/53;
 A.Čaka ielā 42;
 Zebiekstes ielā 8;
 Maskavas ielā 168;
 Mārtiņa ielā 7;
 Tilta ielā 11, k-1;
 Pārslas ielā 10.
Aplikācijas izstrāde pārcelta uz 2018.-2019.gadu.

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu
RNP
datu apkopošanai un uzskaitei ar skārienjūtīgiem
ekrāniem un skeneriem

Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens
skaitītāju rādījumu iesniegšanai

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

RNP
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Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

“Billing system” izstrāde

RNP

2016.-2018.

Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde

RNP

2017.-2019.

Klientu elektroniskās uzziņu sistēmas izstrāde

RNP

2017.-2019.

Paveiktie darbi:
Sagatavota un gatava izmantošanai klientu apziņošanas
sistēma. Uzsākta “Mājas lietas” ieviešana/optimizācija.
Sasniegtais rezultāts:
Iespēja apziņot klientus pēc atsevišķām pazīmēm.
“Mājas lietas” ietvaros būs iespējams publicēt papildu
informāciju www.e-parvaldnieks.lv – robežplānus, kopšanas
plānus u.tml.

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

RNP

2016.-2018.

Paveiktie darbi:
Sistēma darbojas testa režīmā, bet ir nepieciešams manuāls
darbs datu pārbaudei. Turpinās pārrunas ar piegādātājiem un
tehnisko risinājumu uzlabošana.
Sasniegtais rezultāts:
Dati no piegādātājiem tiek apstrādāti. Pieslēgtas 13 mājas.

Klientu plūsmas vadības sistēmas ieviešana KAC

RNP

2015.-2018.

Paveiktie darbi:
31.08.2016. noslēgts iepirkuma līgums par klientu plūsmas
vadības sistēmas ieviešanu 5 KAC – A.Čaka ielā 42,
A.Deglava ielā 106, k-4, Tilta ielā 11, k-1, Ed.Smiļģa ielā 46 un
Maskavas ielā 168.
Sasniegtais rezultāts:

Projekta nosaukums

Izpildes raksturojums
2016.gads
vortālā www.e-parvaldnieks.lv.
Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts:
50 tūkst. Swedbank klientiem tiek nodrošināta iespēja
automātiski norēķināties ar e-rēķina palīdzību.
RD tiek nodrošināta iespēja norēķināties ar e-rēķina palīdzību
(1 tūkst. rēķini mēnesī).
2016.gadā veiksmīgi tika ieviesta maksājumu atpazīšanas
sistēma, kā arī AS “Swedbank”, AS “DNB banka” un Nordea
banka AB Latvijas filiāles BankLink izmantošanas iespējas epārvaldniekā.
“Horizon” norēķinu sistēmas ieviešanas ietvaros RNP norēķinu
sistēmas uzlabošanas projekts turpināsies 2017.gadā.
Paveiktie darbi:
Preventīvie pasākumi un darbu plānošana.
Projekta ieviešana pārcelta uz 2017.gada sākumu, kad sapulču
lēmumu pieņemšana notiks elektroniskā vidē.

2017.gads

Paveiktie darbi:
Ieviesta automatizēta datu apmaiņa ar AS “Swedbank”,
AS “SEB banka”, AS “DNB banka”, AS “Citadele banka” un
AS “Meridian Trade Bank”.
Sasniegtais rezultāts:
RNP spēj nodrošināt klientu identifikāciju, izmantojot
konkrētās bankas internetbanku, kā arī nodrošina iespēju
konkrētās bankas internetbankā apstrādāt RNP sistēmas
ģenerētu maksājuma uzdevumu, tādējādi nodrošinot
iespēju klientam ērtāk apmaksāt rēķinus par RNP
pakalpojumiem un mazinot datu ieviešanas kļūdas.
Paveiktie darbi:
Ieviesta klientu apziņošanas sistēma un turpinās darbi
pie lēmumu pieņemšanas sistēmu ieviešanas.
Sasniegtais rezultāts:
Ir nodrošināta iespēja sūtīt personalizētu informāciju
konkrētam klientam, izmantojot filtrus: adrese, māja,
iela, dzīvokļa numurs, īpašuma statuss utt. Notiek
turpmākie darbi lēmumu pieņemšanas sistēmu
pilnveidošanai.
Paveiktie darbi:
Ieviesta “Mājas lietas” funkcionalitāte, turpinās tās
pilnveidošana un attīstība.
Sasniegtais rezultāts:
Nodrošināta iespēja apziņot klientus pēc atsevišķām
pazīmēm. “Mājas lietas” ietvaros nodrošināta iespēja
publicēt papildu informāciju. Vortālā www.eparvaldnieks.lv nodrošināta iespēja publicēt robežplānus,
kopšanas plānus u.tml.
Paveiktie darbi:
Turpinās darbs pie ūdensskaitītāju rādījumu attālinātās
nolasīšanas un centralizētās ūdens patēriņa skaitītāju
datu apkopošanas sistēmas ieviešanas.
Sasniegtais rezultāts:
Sistēma ir ieviesta 14 dzīvojamajās mājās un
3 dzīvojamās mājas ir pieņēmušas lēmumu slēgt līgumus
par attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšanu.
Paveiktie darbi:
Sistēma ir notestēta un ir darboties spējīga.
Sakarā ar optimizāciju divās no plānotajām adresēm
(Baltāsbaznīcas ielā 52 un Dzelzavas ielā 17) KAC ir slēgti.
Sasniegtais rezultāts:
Klientu plūsmas vadības sistēmas ir izveidotas KAC
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Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

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

RNP

2015.-2019.

“Horizon” apsaimniekošanas un norēķinu
risinājuma programmatūras ieviešana

RNP

2015.-2018.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” autoparka
modernizācija, automobiļu remonta nodrošināšana

RNP

2015.-2018.

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

Klientu plūsmas vadības sistēma aprīkota ar divām un vairāk
izvēlnes iespējām, nodrošinot prioritāru apkalpošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām,
izmantojot personalizētu magnētiskās joslas klienta karti.
Papildus, izmantojot mobilo aplikāciju, klientiem ir iespēja
izņemt kārtas numuru attālināti, nepavadot laiku klātienē rindā
KAC.
Tīmekļa vietnes savienošana ar vortālu www.e-parvaldnieks.lv
(plānots 2018.gadā).
Sasniegtais rezultāts:
Aktuālā informācija par RNP tiek publicēta tīmekļa vietnē
www.rnparvaldnieks.lv, kurā pieejama informācija arī par RNP
personālu, vakancēm, prakses vietām u.tml. Savukārt rēķinu
saņemšana
tiešsaistē
pieejama
RNP
bezmaksas
pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā arī
noteiktu banku klientiem pieejama rēķinu apmaksas iespēja,
izmantojot banklink vai e-rēķinu. Vortālā iespējams iesniegt
ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.
Paveiktie darbi:
Veikta “Horizon” un sistēmas EDUS sasaiste. Ieviesta jaunā
uzskaites sistēma “Horizon” iecirknī “Kurzeme”.
Sasniegtais rezultāts:
Atvieglots darbs ar iecirkņa “Kurzeme” datu apstrādi. Uzlabota
sistēmas darbības stabilitāte un ātrdarbība.
Paveiktie darbi:
 RNP Tehniskā pārvalde 2016.gadā ievērojami modernizēja
un atjaunoja RNP autoparku, tika iegādāti:
 VW Crafter 35, kurš aprīkots ar augstspiediena iekārtu
ROM Compact PRO, lai pašu spēkiem varētu tīrīt
kanalizācijas
cauruļu
aizsērējumus
(samazināt
ārpakalpojuma pasūtījumu skaitu);
 kompaktiekrāvējs uz riteņiem CASE SV185, lai uzlabotu
atkritumu savākšanas procesu, sniega tīrīšanas un citus
darbus;
 30 m liels hidrauliskais auto pacēlājs uz automašīnas
bāzes, lai veiktu remontdarbus mājām (šuvju
hermetizācija, reņu maiņa, apmetuma remonts u.c.), kā
arī tika iegādāts 22 m pacēlājs uz piekabes bāzes.
 RNP turpināja veikt kapitālos remontus dažādai
specializētajai tehnikai.
Sasniegtais rezultāts:
Pateicoties jauniegādātajai tehnikai (augstspiediena iekārtai un
auto pacēlājiem), ievērojami tika samazināti piesaistīto
ārpakalpojumu apjomi.

centros Ed.Smiļģa ielā 46, A.Čaka ielā 42, Tilta ielā 11/1,
Deglava ielā 106/4 un Maskavas ielā 168.
KAC Mārtiņa ielā 7, Brīvības ielā 49/53 un Kungu ielā 7/9
klientu plūsmu vadības sistēmas bija jau izveidotas
iepriekšējā periodā.

Paveiktie darbi:
Vortālā www.e-parvaldnieks.lv pēc darbinieku un klientu
atsauksmju izvērtēšanas regulāri tiek veikti funkcionāli
un vizuāli uzlabojumi, ir nodrošināta iespēja autorizēties,
izmantojot dažādu internetbanku lietotāju rekvizītus, lai
apmaksātu rēķinus.
Sasniegtais rezultāts:
Vortāls www.rnparvaldnieks.lv darbojas stabili, ir
nodrošināta iespēja publicēt dažāda veida informāciju.

Paveiktie darbi:
Veikta “Horizon” un sistēmas EDUS sasaiste. Ieviesta
jaunā uzskaites sistēma “Horizon” iecirknī “Kurzeme”.
Sasniegtais rezultāts:
No 2017.gada oktobra iecirkņa “Kurzeme” rēķini
iedzīvotājiem tiek izrakstīti “Horizon” norēķinu modulī.
Paveiktie darbi:
 Mercedes Benz Vario 813 TCM hidrauliskais pacēlājs
uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku
pacelšanai;
 8 Citroen Jumper 6-vietīgi mikroautobusi;
 RNP turpināja veikt kapitālos remontus dažādai
specializētajai tehnikai.
Pateicoties
papildu
iegādātajam
hidrauliskajam
pacēlājam,
samazinājās
ārpakalpojuma
sniegtās
izmaksas.
Sasniegtais rezultāts:
Jaunu mikroautobusu iegāde nodrošināja jaunizveidotās
uzkopšanas brigāžu savlaicīgu un operatīvu darbu
apsaimniekojamajās mājās.
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Datortehnikas aprīkojuma atjaunošana

RNP

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2015.-2020.

Datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju
sistēmas izveide un ieviešana

RNP

2016.-2018.

2017.gadā RNP esošais disku masīvs būs pilns ar informāciju,
tādēļ nepieciešama disku masīvu iekārtu iegāde, datu
uzglabāšanas vietas palielināšana, datu uzglabāšanas
risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana.

Serveru iegāde

RNP

2015.-2020.

Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība.

Centralizētas apsardzes un piekļuves sistēmas
izveidošana

RNP

2018.-2020.

Paveiktie darbi:
Pabeigts iepirkums par videonovērošanas iekārtu iegādi un
uzsākti plānošanas darbi iekārtu uzstādīšanai.
Sasniegtais rezultāts:
Iestājoties siltākam laikam, videonovērošanas sistēma tiks
uzstādīta.

PVS
ID

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

Paveiktie darbi:
Nodrošināta biroja tehnika darbinieku pienākumu kvalitatīvai
veikšanai atbilstoši mūsdienu prasībām. Samazināta darbinieku
dīkstāve, kas veidojas nolietotās datortehnikas dēļ.
Sasniegtais rezultāts:
Dīkstāve dēļ tehniskiem iemesliem notika tikai dažas reizes un
tika operatīvi novērsta. Uzstādīta jauna datortehnika ar
augstāku veiktspēju, kas samazina laika patēriņu dažādām
operācijām.

Paveiktie darbi:
2017.gadā iegādāti:
 30 stacionārie datori (no tiem 14 uzstādīti);
 32 monitori (no tiem 12 uzstādīti);
 6 portatīvie datori (no tiem 6 uzstādīti).
Sasniegtais rezultāts:
Dīkstāve tehnisku iemeslu dēļ notika tikai dažas reizes un
tika operatīvi novērsta. Uzstādīta jauna datortehnika ar
augstāku veiktspēju, kas samazina laika patēriņu
dažādām operācijām.
Paveiktie darbi:
2016.gada nogalē iegādāts disku masīvs, kas
nokonfigurēts un pieslēgts pie RNP infrastruktūras
2017.gada pirmajā ceturksnī. Testa periodā tika analizēti
rezerves kopiju ņemšanas veidi un kopiju veidošanas
intensitāte. Šobrīd rezerves kopijas tiek veiktas reizi
nedēļā visām sistēmām, izņemot “SMART” sistēmu. Ir
plāns paplašināt rezerves kopiju sistēmu ar papildu
diskiem, lai rezerves kopijas varētu ņemt katru dienu un
saglabāt vismaz trīs mēnešus.
Sasniegtais rezultāts:
Rezerves kopiju risinājums darbojas korekti. Ir plānots
iegādāties papildu datu glabātuvi, lai rezerves kopijas var
veikt biežāk un ilgāk glabāt. Šobrīd rezerves kopijas tiek
veiktas reizi nedēļā.
Paveiktie darbi:
Iegādāts jauns 9.paaudzes HP serveris sistēmas “SMART”
darbības nodrošināšanai.
Sasniegtais rezultāts:
“SMART” sistēmas darbība ir stabila, ir iespējams
paplašināt tās funkcionalitāti, kas atvieglo un paātrina
informācijas apmaiņu RNP, kā arī nodrošina kvalitatīvu
klientu
apkalpošanu
virtuālajā
vidē
www.eparvaldnieks.lv.
Paveiktie darbi:
2017.gadā
izveidota
un
nodota
ekspluatācijā
(23.10.2017.) centralizēta videonovērošanas sistēma
8 RNP KAC:
 Gobas ielā 6A;
 Mārtiņa ielā 7;
 Ed.Smiļģa ielā 46;
 Maskavas ielā 168;
 Zebiekstes ielā 8;
 Brīvības ielā 430A;
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Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads

Parādnieku sistēmas izveidošana

RNP

2017.

Paveiktie darbi:
Uzsākts darbs pie sistēmas izveidošanas.
Sasniegtais rezultāts:
Izveidota specifikācija un sastādīts darba plāns. Ieviešana
plānota līdz 2017.gada beigām.

Licenču iegāde

RNP

2015.-2020.

RD PAD

2015.-2017.

Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība, jo 2014.-2015.gada
laikā tika iegādātas licences ar kalpošanas termiņu – 3 gadi.
Teritorijās “Vecrīga” un “Torņakalns-Āgenskalns” darbi ir
izpildīti un pieņemti daļēji. Atlikušo darbu izpildes termiņš
šobrīd ir pagarināts līdz 28.02.2017. Izpildītājam ir jāsniedz
atskaite LĢIA, lai saņemtu atzinumu par VT pilnveidošanu, vai
jāveic labojumi atbilstoši LĢIA norādījumiem.

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

2017.gads
 A.Čaka ielā 42;
 Tilta ielā 11, k-1.
Sasniegtais rezultāts:
Sistēma uzstādīta 22 adresēs:
1. Gobas ielā 6A;
2. Mežrozīšu ielā 23;
3. Meldru ielā 4A;
4. Slokas ielā 64;
5. Beberbeķu ielā 26;
6. Mārtiņa ielā 7;
7. Pārslas ielā 10;
8. Līves ielā 7;
9. Ed.Smiļģa ielā 46;
10. Valdeķu ielā 50;
11. Maskavas ielā 268;
12. Maskavas ielā 168;
13. Avotu ielā 35;
14. A.Čaka ielā 42;
15. Grostonas ielā 6A;
16. A.Deglava ielā 106;
17. D.Brantkalna ielā 18A;
18. Brīvības gatvē 234;
19. Krustabaznīcas ielā 16A;
20. Brīvības gatvā 430A;
21. Patversmes ielā 13;
22. Patversmes ielā 18.
Paveiktie darbi:
Ieviests modulis tiesvedībai, izveidota sasaiste ar
ārpakalpojumu
sniedzējiem
parādu
piedziņai
(Conventus) un turpinās darbs pie atgādinājumu
nosūtīšanas sistēmas pilnveidošanas.
Sasniegtais rezultāts:
Automātisko
atgādinājumu
sūtīšanas
sistēmas
izveidošanas un ieviešanas izpildes progress uz
01.09.2017. bija 100%.
Jaunu licenču iegāde plānota 2018. un 2019.gadā.
Saņemts negatīvs atzinums no LĢIA par pilnveidošanu
teritorijās “Vecrīga” un “Torņakalns-Āgenskalns”. Atdots
kļūdu labošanai izpildītājam.
LĢIA iesniegti pilnveidošanas pārskati par teritorijām
“Centrs”, “Maskavas forštate” un “Grīziņkalns”.
Ir pilnveidots VT punkts 8000 (TEC-1 vietā).
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Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla
pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām
“Berģi” un “Ķīpsala”, pilnveidošana teritorijās
“Skanste-Brasa”, “Mežaparks”)

RD PAD

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads
2017.-2019.

Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla
pilnveidošana:
 pilnveidošanas apraksts paaugstinātas klases
nivelēšanai visai Rīgas pilsētas teritorijai;
 pilnveidošana teritorijās “Vecāķi” un “Berģi”.
Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības
risinājums (PKIP)
Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma
(PIKTAPS)

RD PAD

2018.-2020.

RD ITC

2018.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Projekts iesniegts CFLA vērtēšanai.

RD ITC

2016.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

3668

RD IKT infrastruktūras modernizācijas 1.kārta
Centralizētas videonovērošanas sistēmas izstrāde,
audio un video novērošanas sistēmas ieviešana
KAC

RD ITC
RNP

2017.-2019.
2015.-2017.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
Paveiktie darbi:
Pabeigts iepirkums par videonovērošanas iekārtu iegādi un
uzsākti plānošanas darbi iekārtu uzstādīšanai.
Sasniegtais rezultāts:
Iestājoties siltākam laikam, videonovērošanas sistēma tiks
uzstādīta.

3644

MEANING

RD ĀP

2016.-2018.

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

Dalība ERAF IKT projektu vērtēšanā un atzinuma
sniegšanā par projektā piedāvāto risinājumu atbilstību
valsts pārvaldes un pašvaldības datu apmaiņas datu
apmaiņas un sadarbības prasībām.
Līdzdalība “Drošas elektroniskas piegādes platformas
(DEPP) risinājuma attīstība” 1.kārtas vadlīniju izstrādē.
Dalība Datu publicēšanas platformas (DPP) ieviešanas
tehniskās specifikācijas izstrādes darba grupā.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
Paveiktie darbi:
Kopumā videonovērošanas sistēma uzstādīta septiņos
KAC.
Sasniegtais rezultāts:
Sistēma uzstādīta septiņās adresēs – Gobas ielā 6A,
Ed.Smiļģa ielā 46, Maskavas ielā 168, Deglava ielā 106/4,
Brīvības ielā 430A, Tilta ielā 11/1 un A.Čaka ielā 42.
Mārtiņa ielā 7 videonovērošanas sistēma tika uzstādīta
jau agrāk, bet Brīvības ielā 49/53 un Kungu ielā 7
videonovērošanas sistēmu nodrošina RD ITC.
Dalība četros starptautiskajos semināros/konferencēs:
 02.02.-04.02.2017. dalība seminārā par pašvaldības

PVS
ID
3416

3698
3638

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads

Secīga VT pilnveidošana teritorijās “Skanste-Brasa”,
“Mežaparks”, “Berģi” un “Ķīpsala” netika uzsākta plānotajos
termiņos, pilnveidošanas procesa aizkavēšanās teritorijās
“Vecrīga” un “Torņakalns-Āgenskalns” dēļ. Ja tiks saņemts
pozitīvs atzinums no LĢIA par pilnveidošanu teritorijās
“Vecrīga” un “Torņakalns-Āgenskalns”, tad tiks turpināta
pilnveidošana turpmākajās teritorijās.
Nākamās teritorijas, kurās plānota pilnveidošana ir “SkansteBrasa” un “Mežaparks”. Tomēr, ņemot vērā Skanstes-Brasas
teritorijā plānotos ielu remontdarbus tuvākajos periodos, kas
var apdraudēt no jauna ierīkotā un pilnveidotā tīkla veselumu
un attiecīgi arī lietojamību, ir plānots mainīt pilnveidošanas
secību, vispirms pilnveidojot VT teritorijās “Mežaparks” un
“Vecāķi”. Pēc pilnīgas ielu remontdarbu pabeigšanas teritorijā,
tiks pilnveidots VT teritorijā “Skanste-Brasa”. Būs jāveic
grozījumi Infrastruktūras fonda projekta pieteikumā.
Skatīt iepriekš sniegto informāciju par pilnveidošanas
teritorijām un pilnveidošanas secību.

Tīkla pilnveidošana teritorijās “Skanste-Brasa” un
“Mežaparks” nav uzsākta pilnveidošanas procesa
aizkavēšanās teritorijās “Vecrīga” un “TorņakalnsĀgenskalns” dēļ.
Ņemot vērā RD SD ielu remontdarbu plānus, VT
pilnveidošanas uzsākšana teritorijā “Skanste-Brasa”
tuvāko pāris gadu laikā nav lietderīga.
Tiek gatavots dienesta ziņojums par nepieciešamajām
projekta aktivitāšu izmaiņām un grozījumiem
Infrastruktūras fonda projekta pieteikumos. Plānots
pārstrukturēt līdzekļus, palielinot finansējumu VT
pilnveidošanai teritorijā “Mežaparks”, kā arī lemt par
nivelēšanas tīkla izveides nepieciešamību Rīgas teritorijā
vai pilnveidošanu teritorijā “Vecāķi”.

Veikts Rīgas pilsētā esošā nivelēšanas tīkla (bijušie valsts
N2 tīkla punkti) paaugstinājumu pārrēķins un pārskats
iesniegts LĢIA atzinuma saņemšanai.
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ID

Projekta nosaukums

Atbildīgā
iestāde

Plānotais
projekta
uzsākšanas
gads

Izpildes raksturojums
2016.gads

2017.gads
pārvaldību, struktūru un kompetencēm, kā arī par
šobrīd ES aktuālo ES Pilsētprogrammu (Urban
Agenda);
 26.06.-28.06.2017.
dalība
starptautiskajā
konferencē “Metropoļu reģionu galvenā loma kā
starptautiskajiem zīmoliem”;
 10.10.-11.10.2017.
dalība
darba
sanāksmē
(paneļdiskusijā) Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas
ietvaros;
 13.11.-16.11.2017. dalība tīkla SMART METROPOLIA
organizētās starptautiskās konferences “Eiropa
manā reģionā – iedzīvotāju līdzdalība un dzīvošana
kopā Eiropas metropoļu reģionos šodien”
paneļdiskusijā “Mājokļi”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

(personiskais paraksts)

A.Krūze
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