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Rīgas pilsētas finanšu un ekonomikas situāciju pārskata
gadā raksturoja stabilitāte un situācijas uzlabošanās
vairākās jomās, kā arī nodarbinātības un darba
samaksas pakāpenisks pieaugums.

2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
ieņēmumi un nodokļu ieņēmumi turpināja palielināties.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu budžeta ieņēmumi
pieauga par 3%, bet nodokļu ieņēmumi pašvaldības
budžetā palielinājās par 7%. Pamatojoties uz darba
samaksas un nodarbinātības pieaugumu pilsētā,
lielākais pieaugums bija vērojams pašvaldības galvenā
ienākumu avota - iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā,
ieņēmumiem palielinoties par 20 miljoniem latu. Par 4
miljoniem latu pieauga nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi pašvaldības budžetā. Nenodokļu ieņēmumu
plāns pašvaldības budžetā tika pārpildīts par 48%.
Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ievērojami
samazinājās valsts mērķdotācijas, kas pārskata gadā
bija par 6 miljoniem latu mazākas nekā 2011. gadā.

Pašvaldība turpināja īstenot stingru budžeta izdevumu
kontroli, budžeta uzturēšanas izdevumi palielinājās tikai
par 2,5%, tātad, lēnāk par ieņēmumu pieaugumu.
Tādējādi tika uzlabots viens no svarīgākajiem
pašvaldības budžeta izpildes kritērijiem - ieņēmumu
attiecība pret uzturēšanas izdevumiem, kas pārskata
periodā palielinājās līdz 119%. Sekmīgas budžeta
izpildes rezultātā tika panākts ievērojams plānotā
budžeta deficīta samazinājums - no 56 līdz 14 miljoniem
latu.

Neskatoties uz ierobežotajiem finanšu resursiem,
pašvaldība arī pārskata gadā nodrošināja visu
pašvaldības pamatfunkciju izpildi.

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumu struktūrā lielākais
īpatsvars joprojām ir izglītības jomai, kurai pārskata
gadā tika novirzīti līdzekļi 161,5 miljonu latu apjomā,
kas sastādīja 33% no pašvaldības budžeta kopējiem
izdevumiem.

Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā turpināja
iesāktās aktivitātes izglītības jomā - izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošanu, pirmsskolas izglītības tīkla
paplašināšanu, sadarbojoties arī ar privāto sektoru,

ārpusklašu un interešu izglītības aktivitāšu
paplašināšanu. Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus par
pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla pilnveidi 2012. gadā,
papildus tika atvērtas 15 pirmsskolas izglītības grupas,
nodrošinot vēl 296 bērniem vietas pirmskolā.

Kā būtisku ieguldījumu Rīgas pilsētas izglītības,
demogrāfiskās un sociālās situācijas uzlabošanā var
uzskatīt arī ar pārskata gada 1. septembri ieviesto
bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā 5. - 12.
klašu vispārizglītojošo skolu skolēniem, kas 2013. gadā
tika paplašināta, ietverot arī arodskolu audzēkņus.

Pašvaldības finanšu un budžeta politikas īstenošanas
rezultātus 2012. gadā uzskatāmi parāda izmaiņas
pašvaldības budžeta izdevumu struktūrā pa
ekonomiskās darbības funkcijām.

Lielākais izdevumu samazinājums - par 24% bija
vērojams pašvaldības pārvaldes aparāta izdevumos,
savukārt lielākais pieaugums - ekonomiskās darbības
jomā, kur izdevumi palielinājās par 20 miljoniem latu
(par 17%).

Neskatoties uz to, ka valdība pārtrauca līdzfinansēt
garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļu pabalstus,
pašvaldība no saviem līdzekļiem turpināja to
finansēšanu, nesamazinot arī šo pabalstu apmēru.
Sociālajiem pabalstiem pārskata gadā tika novirzīti
budžeta līdzekļi 26,7 miljonu latu apjomā.

Rīgas pilsētas pašvaldība 2012. gadā turpināja arī
iepriekšējos gados uzsāktās palīdzības programmas
maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju nodrošināšanai
ar siltajām pusdienām, Rīgā darbojas piecas zupas
virtuves. Ar katru gadu palielinās nodrošināto vietu
skaits naktspatversmēs - ja 2011. gadā tika
nodrošinātas 769 vietas, 2012. gada sākumā - 889
vietas, tad gada beigās jau 957 vietas.

Pārskata gadā pašvaldība palielināja izdevumus
pilsētas attīstības projektu īstenošanai, līdzfinansējot
ES fondu projektus un īstenojot pašvaldības investīciju
programmu. Kapitālie izdevumi no pašvaldības budžeta
2012. gadā pieauga par 15 miljoniem latu (par 21%),
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, veicinot ekonomiskās
situācijas uzlabošanos pilsētā un jaunu darba vietu
izveidi.

2012. gadā tika pabeigti vairāki iepriekšējos periodos
uzsāktie transporta būvju projekti, kā, piemēram,
Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas rekonstrukcija no
Ulbrokas ielas līdz Lubānas ielai, Daugavas Dienvidu
tilta labā krasta pieeju būvniecības darbi, kas uzlabo
tilta pieeju pieslēgumu pilsētas ielu tīklam un objekta
ekspluatācijas efektivitāti, tika veikta Kārļa Ulmaņa
gatves un Beberbeķu ielas krustojuma rekonstrukcija,
kā arī tika turpināts ERAF un privātā investora
līdzfinansētais Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas
ielas satiksmes mezgla rekonstrukcijas projekts un
Dienvidu tilta 3. kārtas būvniecība.

Pašvaldības īstenotās tūrisma veicināšanas politikas
rezultātā pārskata gadā turpinājās pieaugums pilsētas
tūrisma sektorā. Apkalpoto tūristu skaits Rīgas pilsētas
viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2012. gadā, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu pieauga par 3%, nakšņojumu skaits
pilsētas tūristu mītnēs palielinājās par 8%.
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Diemžēl arī pārskata gadā pašvaldības situāciju finanšu
jomā ietekmēja valsts īstenotie nodokļu politikas
pasākumi, pašvaldības īpatsvaram iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalē samazinoties no 82% uz
80%.

Valsts politikas negatīvā ietekme uz pašvaldības
finansēm turpmākos gadus būs vēl jūtamāka, ņemot
vērā valsts īstenoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likmes samazināšanu. Ja valsts pašvaldībām
nekompensēs iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
samazināšanos, samazinoties pašvaldības budžeta
ieņēmumiem var tikt apdraudēta pašvaldības
pamatfunkciju izpilde.

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja
sekmīgi īstenot pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un
citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju 2008. - 2012.
gadam, nodrošinot pašvaldības saistību portfeļa
stabilitāti un atbilstību stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa
saistību portfeļa vadība ir orientēta uz finanšu risku
ierobežošanu un novēršanu, izmantojot atvasinātos
finanšu instrumentus, kā arī nepieļaujot nekontrolējamu
finanšu resursu izmaksu palielināšanos. Rīgas pilsētas
pašvaldība pēc nepieciešamības pārskata aizņēmumu,
galvojumu un citu ilgtermiņa saistību stratēģiju un
aizņēmumu portfeļa struktūras rādītāju atbilstību
makroekonomiskajai un finanšu tirgus situācijai un
prognozēm.

Pašvaldības kopējās parādsaistības gada beigās
nepārsniedza pašvaldības budžeta ieņēmumus,
nodrošinot stratēģijā ietvertā parāda vadības kritērija
izpildi.

Tika apstiprināta jauna pašvaldības aizņēmumu,
galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģija
2013. - 2017. gadam, kas saglabāja un uzlaboja
iepriekšējo stratēģiju laikā uzkrāto pieredzi pašvaldības
parādsaistību vadībā.

Rīgas pilsētas pašvaldība 2012. gadā turpināja
sadarbību ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām
Standard & Poor’s un Moody’s Investors Service.
Atzinīgi novērtējot pašvaldības pēdējo gadu finanšu un
budžeta politiku, īstenotos pasākumus budžeta
izdevumu kontrolē, kā arī pašvaldības pietiekošo
finanšu likviditāti, kas nodrošina uzņemto saistību
segšanu tuvākajos gados, kredītreitinga aģentūra
Standard & Poor’s 2012. gada nogalē Rīgas pilsētas
pašvaldības kredītreitingu paaugstināja par divām
pakāpēm, no BB+ uz BBB ar pozitīvu attīstības
perspektīvu. Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā
turpināja īstenot finanšu politiku, kas bija vērsta uz
budžeta stabilizāciju, nodrošinot nepieciešamo
finansējumu pašvaldības pamatfunkciju izpildei un
pietiekošus finanšu resursus pašvaldības parādsaistību
segšanai.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta naudas līdzekļu
atlikums 2012. gada beigās sastādīja 67,5 miljonus latu,
salīdzinot ar 2009. gada beigām tas palielinājies par
11,8 miljoniem latu.

N. Ušakovs
Rīgas domes priekšsēdētājs
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Pārskata gadā Rīgas pilsētā bija vērojama ekonomiskās
un finanšu situācijas uzlabošanās, pieauga
nodarbinātība un darba samaksa. Rīgas pilsētas
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, palielinājās par 3%, tomēr ieņēmumu
pieauguma temps bija zemāks nekā gadu iepriekš, kad
tas sasniedza 5,8%. Salīdzinot ar pirmskrīzes laikā
(2008. gadu) sasniegto līmeni, budžeta ieņēmumi
pārskata gadā joprojām bija par 22% (par 133,2
miljoniem latu) mazāki. Tas nosaka nepieciešamību
turpināt iepriekšējos gados uzsākto pašvaldības
budžeta izdevumu optimizācijas politiku, nepieļaujot
izdevumu pieaugumu.

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 2012. gadā
palielinājās par 23,9 miljoniem latu (par 7,4%),
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pieaugot nodarbinātībai
Rīgas pilsētā (salīdzinot ar 3,9% pret iepriekšējo gadu)
un darba samaksai (par 2,8%), iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā
pārskata gadā palielinājās par 19,7 miljoniem latu (par
7,5%), salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums sastādīja 83%
no kopējā nodokļu ieņēmuma pieauguma pārskata
gadā. Pārskata gadā palielinājās arī nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā - par
3,6 miljoniem latu (par 6,4%), salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, sastādot 15% no kopējā nodokļu ieņēmumu
pieauguma. Lai gan azartspēļu nodokļa ieņēmumu
pieaugums sastādīja 16% un dabas resursu nodokļa
ieņēmumu pieaugums pat 46%, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, šo nodokļu nelielā īpatsvara dēļ tas veidoja tikai
2% no kopējā nodokļu ieņēmumu pieauguma (0,6
miljonus latu). Kopējais nodokļu ieņēmumu plāns 2012.
gadam tika izpildīts par 101,3%.

Valsts un pašvaldību nodevu (un ieņēmumu par
sodiem) plāns pārskata gadā tika pārsniegts par 12,8%,
šajā ieņēmumu postenī papildus iekasējot 1,4 miljonus
latu. Lai gan ieņēmumu no kapitāla pārdošanas (un
nomas) plāns 2012. gadam tika ievērojami pārsniegts,
šī posteņa ieņēmumi atpalika no iepriekšējā gada par 4
miljoniem latu, galvenokārt salīdzinoši mazāko
privatizācijas ieņēmumu dēļ. Arī budžeta iestāžu
ieņēmumi bija par 1,9 miljoniem latu (par 7,9%) mazāki

nekā 2011. gadā. Valsts dotācijas 2012. gadā bija par
5,7 miljoniem latu (6,7%) mazākas nekā iepriekšējā
gadā. Jāatzīmē, ka valsts budžeta dotāciju īpatsvars
pašvaldības pamatbudžeta struktūrā laikā no 2008.
gada līdz 2012. gadam ir samazinājies - no 23% līdz
17%.

Lai gan ekonomikā bija vērojams pieaugums un finanšu
jomā situācija saglabājās stabila, pašvaldības darbību
2012. gadā joprojām ietekmēja valsts īstenotie nodokļu
politikas pasākumi (pašvaldību īpatsvara samazināšana
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē no 82% uz 80%),
kā arī pašvaldībām noteiktie ierobežojumi attiecībā uz
ilgtermiņa saistībām un aizņēmumiem.

Īstenojot stingru budžeta kontroli, pārskata gadā tika
panākts ievērojams plānotā budžeta deficīta
samazinājums - no 55,5 miljoniem līdz 13,7 miljoniem
latu gadu noslēdzot. Joprojām tika saglabāta
pašvaldības budžeta izpildei svarīga proporcija -
operatīvie izdevumi pilnībā tika nosegti ar pašvaldības
budžeta ieņēmumiem, ieņēmumu operatīvajam
pārpalikumam (ieņēmumi/uzturēšanas izdevumi)
sastādot 19% (iepriekšējā gadā - 18%). Uzturēšanas
izdevumi pārskata gadā palielinājās par 2,5% pret
iepriekšējo gadu, bet nepārsniedza ieņēmumu
pieaugumu - 3%. Lielākais uzturēšanas izdevumu
pieaugums pārskata gadā bija vērojams izdevumu
postenī „procentu maksājumi” - par 7,3 miljoniem latu
(par 56%), uzsākot saistību apmaksu par Dienvidu tilta
2. kārtas būvniecību, kā arī subsīdiju un dotāciju
postenī - par 7 miljoniem latu (par 11%).

Savukārt, kārtējie izdevumi pārskata gadā bija par 2,9
miljoniem latu (1,2%) mazāki nekā gadu iepriekš.
Pakāpeniski uzlabojoties sociālajai situācijai,
samazinājās arī izdevumi sociālajiem pabalstiem, tie
bija par 3,9 miljoniem latu (par 12,7%) mazāki nekā
gadu iepriekš.

Arī ierobežotu budžeta resursu apstākļos, ņemot vērā
nepieciešamību veicināt pilsētas attīstības projektu
īstenošanu, pārskata gadā tika nodrošināts būtisks
kapitālo izdevumu pieaugums - par 15,1 miljoniem latu
(par 21,1%), salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kapitālajiem
izdevumiem sasniedzot augstāko līmeni kopš 2008.
gada.

2012. gadā Rīgas domes Finanšu departaments
turpināja sekmīgi īstenot „Pašvaldības aizņēmumu,
galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju
2008. - 2012. gadam”, izpildot visus stratēģijā noteiktos
saistību portfeļa vadības kritērijus, kā arī ievērojot
iepriekšējās stratēģijas īstenošanas pieredzi, izstrādāja
jaunu - uzlabotu un papildinātu stratēģiju 2013. - 2017.
gadam. Rīgas pilsētas pašvaldības kopējo saistību
apjoms 2012. gada beigās sastādīja 94% no
ieņēmumiem, nepārsniedzot stratēģijā noteikto 100%
līmeni.

2012. gadā Rīgas domes Finanšu departaments
turpināja īstenot Rīgas pilsētas pašvaldības
līdzfinansēto ES projektu finanšu uzskaiti un kontroli,
nodrošinot ES fondu naudas izmantošanu Rīgas
pilsētas pašvaldības attīstības un sociālo projektu
finansēšanā.

Rīgas domes Finanšu departaments sekmīgi turpināja
sadarbību ar starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām
- „Standard & Poor’s” un „Moodys Investors Service”.
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Pozitīvi novērtējot Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotos
pasākumus finanšu un budžeta jomas stabilizācijā
krīzes laikā, kā arī to, ka Rīgas pilsētas pašvaldība
pastāvīgi ir nodrošinājusi pietiekošu naudas resursu
uzkrājumu līmeni turpmāko gadu parādsaistību
apkalpošanai, kredītreitinga aģentūra „Standard &
Poor’s” pārskata gada decembrī paaugstināja pilsētas
kredītreitingu par divām pakāpēm - no BB+ uz BBB,
nosakot stabilu attīstības perspektīvu. Tā rezultātā
Rīgas pilsētas pašvaldības kredītreitings šīs aģentūras
novērtējumā ir līdzvērtīgs Latvijas valstij noteiktajam.

Pārskata gadā Rīgas domes Finanšu departaments
turpināja īstenot pasākumus pašvaldības
organizatoriskās struktūras, grāmatvedības uzskaites
un finanšu norēķinu sistēmas uzlabošanai. Lai panāktu
papīra orientētu finanšu un grāmatvedības dokumentu
nomaiņu uz elektroniskajiem dokumentiem, pārskata
gadā Rīgas domes Finanšu departamentā tika veikta
iepriekšējo gadu grāmatvedības dokumentu
elektronizācija.

Lai uzlabotu Rīgas pilsētas iedzīvotāju iespējas
norēķināties par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem un nodrošinātu bezskaidras naudas
norēķinu iespējas, Rīgas domes Finanšu departaments
2012. gadā veica iepirkuma procedūru par POS
termināļu ieviešanu Rīgas pilsētas pašvaldības
iestādēs. Pārskata gadā tika nodrošināta 40 stacionāro
un 12 mobilo POS terminālu uzstādīšana pašvaldības
iestādēs, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju norēķināties
par pašvaldības, pakalpojumiem nemaksājot komisijas
maksu.

Ievērojot piesardzīgas fiskālās politikas principus,
pārskata gadā tika sagatavots un apstiprināts Rīgas
pilsētas pašvaldības 2013. gada budžets, kas,
ierobežotu budžeta līdzekļu apstākļos, nodrošina
pašvaldības pamatfunkciju finansēšanu, kā arī paredz
palielināt izdevumus attīstības projektu īstenošanai.
Rīgas domes Finanšu departamenta īstenotās finanšu
vadības un budžeta politikas rezultātā pārskata gadā
pašvaldības funkciju izpilde tika nodrošināta ar
nepieciešamajiem finanšu resursiem, saglabājot
pietiekošu naudas līdzekļu rezervi nākošo gadu saistību
maksājumu izpildei.

I. Tiknuse
Rīgas domes Finanšu departamenta direktore
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RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI
IEDZĪVOTĀJI
Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem tika koriģēts
Rīgas pilsētas iedzīvotāju skaits, samazinot to par 7%.
2013. gada sākumā Rīgā dzīvoja 650,5 tūkstoši
iedzīvotāju.

Rīgas iedzīvotāju skaits ir pastāvīgi samazinājies kopš
2000. gada, kopumā sarūkot par 115,9 tūkstošiem
cilvēku (par 15%). 2000. - 2001. gadā migrācijas
negatīvais saldo Rīgā sasniedza 12,9 cilvēkus uz 1000
iedzīvotājiem. Ekonomiskai situācijai uzlabojoties, 2006.
gadā tas pakāpeniski samazinājās līdz 2,2 cilvēkiem.
Taču ekonomiskās krīzes ietekmē, sākot ar 2008. gadu,
bija vērojama būtiska negatīvā migrācijas saldo
palielināšanās, sasniedzot pat 17 - 18 cilvēkus uz 1000
iedzīvotājiem 2009. - 2010. gadā.

Demogrāfisko procesu ietekmē arī 2012. gadā turpināja
samazināties iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā,
gada laikā tas saruka par 12,3 tūkstošiem, īpatsvaram
samazinoties no 65% 2011. gadā līdz 64% pārskata
gadā. Pēc darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars
2012. gadā veidoja 22,7% no galvaspilsētas iedzīvotāju
kopskaitā (īpatsvaram gada laikā pieaugot par 0,6
procentpunktiem). Nedaudz palielinājās bērnu un
jauniešu īpatsvars - no 12,9% līdz 13,3%.

ETNISKAIS SASTĀVS
Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem Rīgas
pilsētas pašvaldības iedzīvotāju nacionālajā sastāvā ir
notikušas korekcijas, nedaudz palielinoties latviešu
tautības iedzīvotāju īpatsvaram.

NODARBINĀTĪBA
Jau otro pēckrīzes gadu pēc kārtas Rīgas pilsētā
palielinās nodarbināto skaits, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu tas ir pieaudzis par 11,3 tūkstošiem cilvēku (par
3,9%). Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas koriģētajiem
datiem nodarbināto skaits Rīgas pilsētā 2012. gadā
sastādīja 304,2 tūkstošus cilvēku.

Pārskata gadā galvaspilsētā saglabājās 2011. gada
tendence pieaugt nodarbinātības tempam (3,9%
salīdzinot ar iepriekšējo gadu), apsteidzot pieauguma
tempu pārējā valsts daļā (2,2%), kas liecina par Rīgas
darba tirgus relatīvi straujāku atveseļošanos pēc krīzes.

Ekonomiskās krīzes laikā Rīgas pilsētas nodarbinātības
struktūrā ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Salīdzinot
ar 2008. gadu rūpniecībā strādājošo skaits pilsētā
samazinājies par 22 tūkstošiem (par 36%), nozares
īpatsvaram kopējā nodarbināto skaitā samazinoties no
16% līdz 12,8%. Vairāk nekā uz pusi sarucis arī
būvniecībā nodarbināto skaits (no 42,8 tūkstošiem
2008. gadā uz 20,6 tūkstošiem 2012. gadā), kā arī
valsts pārvaldes sektorā - par 9,7 tūkstošiem (par 36%).
Uz kopējā strādājošo skaita samazinājuma fona
lielākais īpatsvara pieaugums bija vērojams finanšu un
nekustamā īpašuma pakalpojumu jomā, kā arī izglītībā
un veselības aizsardzībā.

BEZDARBS
Bezdarbnieku skaits Rīgā 2012. gadā turpināja
samazināties, gada laikā sarūkot par 8,4 tūkstošiem.
Pārskata gada beigās Rīgā bija ap 21,4 tūkstošiem
reģistrēto bezdarbnieku, bezdarba līmenim
samazinoties līdz 6,4%.

Rīgas pilsētas iedzīvotāju skaits gada sākumā
(pārrēķināts pēc 2011. gada tautas skaitīšanas

datiem, tūkst. cilvēku)

Dabiskā pieauguma un migrācijas procesu
ietekmētās izmaiņas Rīgas iedzīvotāju skaitā

(cilvēkos uz 1000 iedzīvotājiem)

Rīgas iedzīvotāju etniskais sastāvs
(2012. gada beigās, procentos)

1,9%

39,1%

3,7% 6,6% 4,1%

44,6%

Latvieši
Baltkrievi
Citas tautības
Ukraiņi
Krievi
Poļi

*)Pēc koriģētajiem 2011. gada tautas skaitīšanas datiem.

Nodarbinātie iedzīvotāji Rīgā sadalījumā pa
saimnieciskās darbības veidiem (% no kopskaita)
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DARBA SAMAKSA
2012. gadā vidējā bruto darba samaksa Rīgā, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, palielinājās par 2,8%. Privātajā
sektorā tā sasniedza 517 latus, par 4,4% pārsniedzot
pirmskrīzes laika maksimālo līmeni (495 latus 2009.
gadā). Lai gan valsts sektora vidējā darba samaksa
Rīgā pārskata gadā sasniedza 601 latu mēnesī, tā
joprojām par 9% atpalika no pirmskrīzes laika
maksimālā rādītāja (659 latiem 2008. gadā).

Vidējā nominālā bruto darba samaksa Rīgā 2012. gadā
pārsniedza 2008. gada līmeni par 1%, tomēr, ņemot
vērā cenu pieaugumu, reālā darba samaksa pilsētā
atpalika no 2008. gada līmeņa par 8%. Rīgas pilsētā
augstākā reģistrētā mēneša vidējā darba samaksa pa
nozarēm 2012. gadā bija finanšu darbības sektorā, kur
tā sasniedza 1018 latus mēnesī, zemākā - operāciju ar
nekustamo īpašumu jomā - 438 lati mēnesī.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS
Pēc ievērojamā krituma krīzes gados jau otro gadu pēc
kārtas Latvijas iekšzemes kopprodukts palielinājās un,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas pieauga par 5,6%.
Tomēr tas joprojām atpaliek no 2007. gada rādītāja par
12,1%. Rīgas pilsētā saražotā pievienotā vērtība veido
ap 53% no visā valstī saražotā. Iekšzemes kopprodukts
galvaspilsētā uz vienu iedzīvotāju joprojām būtiski
apsteidz valsts vidējo rādītāju - par aptuveni 68%. Pēc
IKP uz vienu iedzīvotāju Rīgas pilsēta atrodas ES vidējā
rādītāja līmenī.

Pārskata gadā lielākais īpatsvars Rīgas pilsētas
ekonomikas nozaru struktūrā pēc pievienotās vērtības
bija tirdzniecības nozarei - 19%. Otra lielākā pilsētas
ekonomikas nozare ir transports - ar 14,3% īpatsvaru,
trešā - apstrādājošā rūpniecība - 9,8%.

Rīgas pilsētas ekonomikā joprojām dominē
pakalpojumu nozares. Lai gan rūpniecības īpatsvars
pilsētas ekonomikas pievienotajā vērtībā ir nedaudz
palielinājies - no 8% 2008. gadā līdz 9,8% 2012. gadā,
to var salīdzināt ar tādu pakalpojumu apakšnozaru kā
profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu un
apkalpojošo dienestu darbības (9,7%), kā arī operācijas
ar nekustamo īpašumu (8,4%) īpatsvaru pilsētas nozaru
pievienotās vērtības struktūrā.

TRANSPORTS UN SAKARI
RĪGAS OSTA
Rīgas ostā 2012. gadā nosūtīto kravu apjoms,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par 1,2
miljoniem tonnu (par 4,1%), savukārt, ostā saņemto
kravu apjoms pieauga par 0,8 miljoniem tonnu (par
18%), kopējam kravu apgrozījumam Rīgas ostā 2012.
gadā palielinoties par 5,9%, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu. Tā kā pārējās Latvijas ostās pārkrauto kravu
apjoms pārskata gadā palielinājās nedaudz straujāk,
Rīgas ostas īpatsvars kopējā ostu kravu apgrozībā
samazinājās līdz 48%.

Rīgas ostā kravu apgrozījums nepārtraukti pieaug jau
kopš 2000. gada un tas neapstājās arī krīzes laikā.
Nosūtīto kravu apjoms ostā ir divreiz lielāks nekā pirms
desmit gadiem, pēdējo septiņu gadu laikā saņemto
kravu apjoms ir divkāršojies.

Bezdarba līmenis* Rīgā un Latvijā, gada beigās
(procentos)

*Bezdarbnieku skaits no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita
(Nodarbinātības valsts dienesta dati)

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā
2005. - 2012. (latos)

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā
2011. un 2012. gadā (pa nozarēm, latos)

Rīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā
pievienotajā vērtībā (procentos)

*)2012 - novērtējums
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Rīgas ostā 2012. gadā tika apkalpoti 815 tūkstoši
pasažieru. Tā kā atbilstoši ES metodoloģijai 2012. gadā
mainījās pasažieru uzskaites sistēma - pasažieri, kas
iebrauc ar kruīza kuģi tranzītā, tiek uzskaitīti tikai vienu
reizi (iebraucot), iebraukušo un izbraukušo pasažieru
skaits nav salīdzināms ar datiem par iepriekšējiem
gadiem.
LIDOSTA
Pēc nepārtrauktā apkalpoto pasažieru skaita
pieauguma pēdējo gadu laikā, 2012. gadā Rīgas lidostā
bija vērojama pasažieru skaita samazināšanās par
6,7%. Pārskata gadā lidostā tika apkalpoti 4,8 miljoni
pasažieru.

2012. gadā apkalpoto lidojumu skaits, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājās par 4,3 tūkstošiem (par
5,9%). Lidosta Rīga pērn apkalpoja 68572 lidojumus,
kas sastāda ap 188 lidojumiem dienā.

Pārskata gadā ievērojami pieauga lidostā nosūtīto un
saņemto kravu daudzums, kas sastādīja 32,8 tūkstošus
tonnu, 2,6 reizes vairāk nekā 2011. gadā.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss,
tramvajs, trolejbuss) 2012. gadā tika pārvadāti 141,4
miljoni pasažieru. Salīdzinot ar 2011. gadu, pārvadāto
pasažieru skaits 2011. gadā palielinājās par 0,7%.

Pārskata gadā Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”
nodrošināja pasažieru pārvadājumus 9 tramvaja, 19
trolejbusa un 53 pilsētas autobusa un 9 nakts autobusa
maršrutos. Kopējais pilsētas sabiedriskā transporta tīkla
garums 2012. gadā veidoja 1 260 kilometrus, jeb par 25
kilometriem mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Papildus Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”,
pasažieru pārvadājumus no 1. janvāra nodrošināja arī 8
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” apakšuzņēmēji
33 paaugstināta servisa autobusa maršrutos.
Paaugstināta servisa autobusu maršrutos, tika
pārvadāti 10,09 milj. pasažieru, jeb 6,7% no kopējā
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto
pasažieru skaita.

TŪRISMS
2012. gadā Rīgas pilsētā turpinājās izaugsme tūrisma
sektorā. Rīgas pilsētā pārskata gadā tika apkalpoti 972
tūkstoši tūristu, no kuriem 846 tūkstoši bija ārvalstu
viesi. Pēdējā gada laikā apkalpoto tūristu skaits pieauga
par 3%. Nakšņojumu skaits pilsētas tūristu mītnēs 2012.
gadā palielinājās par 8%. 2012. gadā Rīgā tika
apkalpoti ap 77% no valsti apmeklējušajiem ārvalstu
viesiem.

BŪVNIECĪBA
Galvaspilsētas mājokļu būvniecības sektorā joprojām
jūtama krīzes ietekme. Pēc kāpuma iepriekšējā gadā
2012. gadā atkal samazinājās ekspluatācijā nodoto
dzīvojamo māju platība. Pārskata gadā pilsētā tika
nodotas ekspluatācijā dzīvojamās mājas 72,9 tūkstošu
kvadrātmetru platībā, par 59,2 tūkstošiem (par 45%)
mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Samazinājās arī Rīgā uzbūvēto dzīvojamo ēku
īpatsvars, valsts kopējā rādītājā sarūkot līdz 17%, kas ir
ievērojami mazāk nekā pēdējās desmitgades vidējais
rādītājs - 29%.

Rīgas ostas darbība

Rīgas lidosta: pasažieru apgrozība (tūkst. cilv.)

Pasažieru pārvadājumi Rīgas sabiedriskajā
transportā (milj. cilv.)

Rīgas pilsētas tūrisma sektora attīstību
raksturojošie rādītāji 2009. - 2012. gadā

Uzbūvētās dzīvojamās ēkas (gada laikā, tūkst. m2)
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDES STRUKTŪRA, FUNKCIJAS,
PERSONĀLS
Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldes organizāciju,
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba
organizācijas jautājumus nosaka Rīgas domes saistošie
noteikumi „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Rīgas pilsētas pašvaldības domi (turpmāk - Dome)
veido 60 deputāti. No deputātu vidus Dome ievēl
Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietnieku
un pastāvīgo komiteju locekļus. Lai nodrošinātu savu
darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes
sēdēs, Dome izveido pastāvīgās komitejas. Domē ir
šādas pastāvīgās komitejas:
ᴑ Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas

jautājumu komiteja;
ᴑ Finanšu un administrācijas lietu komiteja;
ᴑ Izglītības, kultūras un sporta komiteja;
ᴑ Mājokļu un vides komiteja;
ᴑ Pilsētas attīstības komiteja;
ᴑ Pilsētas īpašuma komiteja;
ᴑ Satiksmes un transporta lietu komiteja;
ᴑ Sociālo jautājumu komiteja.

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina visu autonomo
funkciju izpildi, tajā skaitā:

I. Organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
un sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

II. Nodrošina teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību
un nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā
lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav
noteikts citādi;

III. Nodrošina izglītības vecumu sasniegušo bērnu
tiesības iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību
un vispārējo vidējo izglītību;

IV. Rūpējas par pilsētas kultūras dzīves norišu
daudzveidību un kultūras procesu pieejamību,
nodrošina kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu, sekmē tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un piedalās
nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko objektu, kā
arī kultūras infrastruktūras uzturēšanā un
attīstīšanā;

V. Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

VI. Nodrošina sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);
VII. Gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un

bērnu personisko, mantisko tiesību un interešu
aizsardzību, kā arī īsteno bērnu tiesību
aizsardzību;

VIII. Sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba
samazināšanu;

IX. Izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai;
X. Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā,

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniedz
palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un
organizācijām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar
likumu noteikto pienākumu izpildē;

XI. Nosaka zemes izmantošanas un apbūves
kārtību, kā arī nodrošina savas administratīvās
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

XII. Organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus
un piedalās valsts nozīmes sakaru sistēmu un
transporta infrastruktūras uzturēšanā un
attīstīšanā.

Pašvaldības funkciju īstenošana tiek organizēta
atbilstoši nozarēm, izveidojot šādus Domes
departamentus:
ᴑ Rīgas domes Finanšu departaments;
ᴑ Rīgas domes Īpašuma departaments;
ᴑ Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

departaments;
ᴑ Rīgas domes Mājokļu un vides departaments;
ᴑ Rīgas domes Labklājības departaments;
ᴑ Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;
ᴑ Rīgas domes Satiksmes departaments.

2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā pavisam kopā
bija apstiprinātas 26 176 amata vietas, bet faktiskais
nodarbināto skaits bija 24 296 darbinieki, t. sk. Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
pakļautībā esošo iestāžu 11 893 pedagogi un 7 948
tehniskie darbinieki. 2012. gadā (bez pedagogiem un
tehniskajiem darbiniekiem) darbā tika pieņemti 694
darbinieki un darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 582
darbiniekiem. Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas
pašvaldībā (bez pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem) strādāja 120 darbinieki ar vispārējo
pamatizglītību, 97 darbinieki, kuriem ir arodizglītība;
1 394 darbinieki ar vispārējo vidējo profesionālo
izglītību; 383 darbinieks ar pirmā līmeņa augstāko
profesionālo izglītību; 2 535 darbinieki ar augstāko
izglītību (tajā skaitā maģistri) un 17 darbinieki ar doktora
grādu.
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS
IZMAIŅAS
ĪPAŠUMA BILANCES VĒRTĪBA
Rīgas pilsētas pamatlīdzekļu bilances vērtība 2012.
gada beigās sastādīja 1 928,8 miljonus latu, gada laikā
samazinoties par 18,9 miljoniem latu, ilgtermiņa
līdzdalība asociēto un radniecīgo uzņēmumu kapitālā -
427,9 miljonus latu. Pilsētas aktīvu summa, ieskaitot arī
citas ilgtermiņa ieguldījumu kategorijas, 2012. gada
beigās veidoja 2 482,7 miljonus latu.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA
VĒRTĪBA
Rīgas pilsētas pašvaldība 2012. gadā veica
ieguldījumus radniecīgo kapitālsabiedrību ar 100%
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļām
pamatkapitālā kopumā par 13 593 274 latu, tajā skaitā
kapitālsabiedrību pamatkapitālā ieguldot:
ᴑ Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus -

zemi un ēkas (11 013 274 lati);
ᴑ Rīgas pilsētas pašvaldības naudas līdzekļus

(2 580 000 lati).

Lielākie ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā:
ᴑ SIA „Rīgas nami” pamatkapitālā ieguldīti Rīgas

pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi 6 152 600
latu vērtībā;

ᴑ AS „Rīgas Centrāltirgus” pamatkapitālā ieguldīti
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi
2 342 805 latu vērtībā;

ᴑ SIA „Rīgas satiksme” pamatkapitālā ieguldīti Rīgas
pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi 1 491 369
latu vērtībā;

ᴑ SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ieguldīti Rīgas
pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi 532 800
latu vērtībā.

2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība samazināja
līdzdalību SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” par 5 907 391
latu. Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo
SIA „Rīgas luksofors” 52 kapitāla daļu pārdošanu,
pārskata gadā no līdzdalības radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālos tika izslēgta Rīgas pilsētas
pašvaldības līdzdalība SIA „Rīgas luksofors”.

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBA
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ
Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos
pārskata gada beigās sastādīja 427,9 miljonus latu.
2012. gada beigās ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā sastādīja 391,6 miljonus latu,
gada laikā palielinoties par 9,83 miljoniem latu, bet
ilgtermiņa ieguldījumi asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā veidoja 36,32 miljonus latu, gada laikā
palielinoties par 2,01 miljoniem latu.

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības
bilancē kā līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
uzskaitīti ieguldījumi 19 kapitālsabiedrību
pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder
100% kapitāla daļas (akcijas), 1 kapitālsabiedrības
pamatkapitālā, kurā Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder
vairāk par 50% no kapitāla daļām (SIA „Getliņi EKO” -
97,92%).

Pārskata gadā tika reorganizētas trīs veselības aprūpes
kapitālsabiedrības - no komercreģistra izslēgtas Rīgas
pilsētas pašvaldības SIA „Veselības nams 5” un SIA
„Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais centrs”,
pievienojot tās SIA „Rīgas 1. slimnīca”.

2012. gadā tika veikta Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas dārzi un parki” likvidācija, deleģējot tās funkciju
izpildi SIA „Rīgas meži” un Rīgas domes Mājokļu un
vides departamentam, un ir uzsākta SIA „Rīgas
ĢeoMetrs” likvidācija, nododot tās funkcijas Rīgas
domes Pilsētas attīstības departamentam un Rīgas
pilsētas būvvaldei.

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības
bilancē uzskaitīts tikai viens ieguldījums asociēto
sabiedrību kapitālā - AS „RĪGAS SILTUMS” (49%).
2012. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē
kā īstermiņa līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā uzskaitīti ieguldījumi divās radniecīgajās
kapitālsabiedrībās - SIA „Rīgas pilsētas lombards”
(pašvaldībai pieder 100% daļu) un AS „Ceļu pārvalde”
(pašvaldībai pieder 88,73% daļu).

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS
Rīgas pilsētas teritorijā uz 2013. gada 1. janvāri dažādu
īpašnieku īpašumā, pēc Valsts zemes dienesta datiem,
atradās zemesgabali 20 182,6 hektāru platībā. Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā atradās 3 887
zemesgabali 7 805,2 hektāru kopplatībā, kas sastāda
ap 39% no kopējās zemes īpašumu platības pilsētā.

Pārskata gadā pašvaldība veikusi lielu darba apjomu
pašvaldības rīcībā esošo datu salīdzināšanā ar Valsts
zemes dienesta datiem (likumā noteiktā paziņojuma par
zemes reformas pabeigšanu pašvaldības teritorijā
izstrādes sagatavošanās ietvaros). Tā rezultātā 8200
zemes vienībām tika precizēta zemes piederība,
piekritība, ieskaitīšana un līdzvērtīgās zemes
kompensācijas fondā, rezerves zemes fondā, zemēs
zem publiskajiem ūdeņiem, precizētas zemes vienības,
par kurām noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi ar
VAS „Latvijas hipotēku un zemes banka”.

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pirmreizēji tika
reģistrēti 145 zemesgabali ar kopējo platību 43,6 ha (t.i.
neapbūvēti zemesgabali un zemesgabali, uz kuriem
atrodas trešajai personai piederošas būves).
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā pirmreizēji reģistrētas 85 zemes vienības un 58
zemes vienību daļas, kā arī aktualizēti dati par 111
zemes vienībām. 2012. gadā sagatavoti un veikti vairāk
kā 900 nekustamo īpašumu ierakstīšanas, dzēšanas vai
datu aktualizācijas ieraksti zemesgrāmatā.

Pārskata gadā veikta arī 39 zemes īpašumu, uz kuriem
atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un
nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju
vajadzībām tās autonomo funkciju nodrošināšanai.
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Pārskata gadā tika turpināta Rīgas attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam izstrāde un Rīgas
ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam
aktualizācija un to ietvaros tika:

1. organizētas vadības darba grupu, tematisko darba
grupu un Pilsētas attīstības departamenta darba
grupu sanāksmes;

2. veikts pētījums „Pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes novērtējums apkaimju līmenī”;

3. veikts pētījums „Demogrāfiskā situācija un attīstības
prognozes Rīgā un tās aglomerācijā”;

4. veikts pētījums „Rīgas attīstības teritoriju potenciāla
izvērtējums”;

5. veikts pētījums „Rīgas aglomerāciju robežu
precizēšana”;

6. sagatavots esošās situācijas apraksts un SVID
(stiprās un vājās puses, iespējas un draudi) analīze;

7. nodrošināta dalība diskusiju ciklā „Nākotnes Rīga
jau top!”;

8. izstrādātas telpiskās perspektīvas kartes par
prioritārām teritorijām, transporta infrastruktūru u.c.

2012. gadā tika sagatavots Stratēģijas uzraudzības
sistēmas (SUS) „2011. gada Pārskats par Rīgas
ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2010. - 2013. gadam
ieviešanu” (pieejams www.sus.lv, www.rdpad.lv,
drukātā formā - Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentā), kā arī organizēts seminārs stratēģijas
uzraudzības koordinatoriem no Rīgas domes iestādēm
un struktūrvienībām.

2012. gadā veiktie nozīmīgākie projekti un pasākumi
Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanā:

◉ 2012. gadā apstiprināti 3 detālplānojumi un
sagatavoti Rīgas domes saistošie noteikumi par
detālplānojumu apstiprināšanu:

1. teritorijai Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta
Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu;

2. teritorijai Šampētera ielā 1;
3. zemes gabalam Līduma ielā bez numura, Gaiļezera

ielā bez numura, Hipokrāta ielā bez numura un tam
piegulošai ūdens teritorijai.

◉ Sagatavoti 3 Rīgas domes lēmumu projekti par
detālplānojumu izstrādes uzsākšanu un darba
uzdevumu apstiprināšanu:

1. teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu,
Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi;

2. zemes gabalam Ozolciema ielā bez numura un tam
piegulošajai teritorijai;

3. zemes gabalam Beberbeķu 5. līnijā bez numura.

◉ Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas.
2012. gadā turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma
grozījumu 1. redakcijas izstrādes noslēguma posma -
notika tās pilnveidošana saskaņā ar sabiedriskajā
apspriešanā izteiktajiem iedzīvotāju viedokļiem, kā arī
dažādu valsts un pašvaldības institūciju sniegtajiem
atzinumiem.

Tika sagatavots pieteikums ESF URBACT II
programmas līdzfinansētajam projektam USER
„Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” - Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma
izstrādes ietvaros, kas tika atbalstīts URBACT
Sekretariātā un tiks uzsākts 2013. gada sākumā.

◉ Apkaimju attīstības projekts.
Rīgas Apkaimju projekta ietvaros 2012. gadā tika
veiktas šādas aktivitātes:

1. veikts pētījums, kā arī notikušas sarunas ar citām
Rīgas domes struktūrvienībām un iedzīvotājiem par
Apkaimju ideju fonda (NVO projektu finansēšanai)
izveidi;

2. dalība 3. starptautiskajā forumā „58 pilsētas:
apkaimju kultūra”;

3. novembrī norisinājās iedzīvotāju forums „Rīga dimd
- iedzīvotāji runā”, kurā Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta darbinieki vadīja
domdarbnīcas „Apkaimju attīstība Rīgā” darba
grupas. Iedzīvotāju darba grupās paustie viedokļi ir
apkopoti un tiek ņemti vērā Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta darbā;

4. uzsākts darbs pie apkaimju iedzīvotāju pētījumu
veikšanas, kā rezultātā tiks veidota apkaimju aktīvo
iedzīvotāju datu bāze. 2012. gadā pētījums veikts
Imantā un Zolitūdē.

◉ Mājas lapas www.apkaimes.lv uzturēšana un
attīstīšana.
Portālā www.apkaimes.lv tika ievietota informācija par
dažādiem pasākumiem, kas tiek rīkoti apkaimēs, kā arī
atjaunoti apkaimju profili un dažādots fotogrāfiju klāsts.
Mājas lapu dienā apmeklē aptuveni 150 interesenti.

◉ Stratēģijas uzraudzības sistēmas mājas lapas
www.sus.lv uzturēšana un attīstīšana.
2012. gadā mājas lapu www.sus.lv apmeklēja 13 000
interesentu. Mājas lapā tika aktualizēti dati, pievienota
informācija par jauniem pētījumiem, kā arī tika uzlabota
tās struktūra, lai pilnveidotu mājas lapas funkcionalitāti
un pieejamību visiem interesentiem.

◉ Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu reģistrs.
Atkārtoti izstrādāts Rīgas domes iekšējo noteikumu
projekts par Rīgas pilsētas pašvaldības politikas
plānošanas dokumentu saskaņošanas un reģistrēšanas
kārtību, kas ietver arī informāciju par šo dokumentu
apstiprināšanu, aktualizāciju, spēku zaudēšanu un
reģistrēšanas kārtību.
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KOPĒJĀS NEFINANŠU INVESTĪCIJAS
Ekonomiskā un finanšu krīze būtiski ietekmēja kopējo
(privāto, pašvaldības, valsts un ārvalstu) investīciju
apjomu Rīgas pilsētā. 2011. gadā tas sastādīja tikai
42% no 2008. gada apjoma. 2012. gadā kopējais
investīciju apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
palielinājās par 155 miljoniem latu (par 15%), tomēr
joprojām būtiski atpaliekot no pirms krīzes līmeņa.

Investīciju apjoms Rīgas pilsētā 2012. gadā sastādīja
ap 42% no kopējām investīcijām valstī, kas ir ievērojami
zem vidējā pēdējās desmitgades rādītāja - 49%.
Savukārt galvaspilsētas īpatsvars valstī veikto būvdarbu
apjomā pārskata gadā bija nokritis līdz 33%, pēdējās
desmitgades vidējais rādītājs - 38%.

KAPITĀLIEGULDĪJUMI NO PAŠVALDĪBAS
BUDŽETA
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
kapitālajiem izdevumiem tika novirzīti līdzekļi 86,8
miljoni latu apjomā, par 15,2 miljoniem latu (par 21%)
vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālieguldījumu pēdējo
gadu dinamika liecina, ka, neskatoties uz
ierobežotajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem un
ieņēmumu samazinājumu, pārstrukturējot budžeta
izdevumu daļu, pašvaldībai ir izdevies noturēt stabilu
ieguldījumu apjomu, turpināt transporta un sociālās
infrastruktūras projektu īstenošanu.

Lielākais īpatsvars pašvaldības budžeta
kapitālieguldījumu nozaru struktūrā 2012. gadā bija
ekonomiskās darbības jomai - 42,8%. No šīs nozares
kopējiem kapitālajiem ieguldījumiem 95% tiek novirzīti
transporta apakšnozares attīstībai. Otrs lielākais
īpatsvars bija izglītības nozarei (22,9%), trešais -
sociālās aizsardzības jomai (16,9%).

ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS RĪGĀ
Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto
uzņēmumu pamatkapitālā saskaņā ar Lursoft datiem
2013. gada aprīļa sākumā sasniedza ap 3,55 miljardus
latu, gada laikā palielinoties par 4%. Ārvalstu investoru
investīcijas galvaspilsētā sastādīja 78% no kopējām
ārvalstu investīcijām valstī.

EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO FINANŠU
AVOTU LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI
2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi turpināja
īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu
Eiropas Savienības fondu finansētos projektus pilsētas
attīstības mērķu sasniegšanai. No pilsētas pašvaldības
budžeta Eiropas Savienības fondu un citu projektu
īstenošanas finansēšanai pārskata gadā tika novirzīti
līdzekļi 31,3 miljonu latu apjomā, par 0,1 miljonu latu
mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Lielākie 2012. gadā ieviešanā esošie projekti Rīgas
pilsētas pašvaldībā:

Kopējās nefinanšu investīcijas Rīgā (milj. latu),
2010. gada salīdzināmās cenās

Izdevumi kapitālieguldījumiem no Rīgas pilsētas
pašvaldības konsolidētā budžeta (milj. latu)

Rīgas pašvaldības konsolidētā budžeta kapitālo
izdevumu sadalījums pa nozarēm 2012. gadā

(procentos)

ᴑ ERAF programma „Vienības gatves rekonstrukcija (no Kaplavas ielas līdz Ozolciema ielai)”;
ᴑ ERAF programma „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla rekonstrukcija”;
ᴑ TEN-T programma „Rīgas pilsētas un ostas integrācija TEN-T ceļu tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora

pētījumu pabeigšana”;
ᴑ ERAF/KF programma „Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas

vispārizglītojošās skolās”;
ᴑ ERAF programma „Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas rekonstrukcija posmā no Ulbrokas ielas līdz Lubānas ielai”;
ᴑ ERAF programma „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana”;
ᴑ ERAF programma „Luksoforu objektu rekonstrukcija un būvniecība 2010”.
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BUDŽETA POLITIKA
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 2012. gadā sasniedza 473,5 miljonus latu,
par 14,5 miljoniem latu (par 3,1%) vairāk nekā budžetā
plānots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tie bija par 13,8
miljoniem latu (par 3%) lielāki. Lai gan otro gadu pēc
kārtas pašvaldības budžetā vērojams ieņēmumu
pieaugums, tomēr tie joprojām ievērojami atpaliek no
pirms krīzes sasniegtā līmeņa. Izdevumi Rīgas pilsētas
pašvaldības 2012. gada pamatbudžetā tika plānoti
514,6 miljonu latu apmērā. Pamatojoties uz gada
pārskata datiem, pamatbudžeta izdevumu izpilde ir
487,3 miljoni latu vai 94,7% no gada plāna, kas ir par
27,3 miljoniem latu mazāk.

Pēdējo gadu laikā dažādu ieņēmumu avotu atšķirīgās
dinamikas rezultātā, nodokļu ieņēmumu īpatsvars
pašvaldības pamatbudžetā ir palielinājies, pārskata
gadā sasniedzot 73% līmeni. Rīgas pilsētas
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā no
visiem ieņēmumiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis
sastādīja 60%. Tas tika iekasēts 283,6 miljonu latu
apjomā, 7,5% vairāk kā iepriekšējā gadā. Nekustamā
īpašuma nodoklis sasniedza 12% īpatsvaru šī nodokļa
ieņēmumiem sastādot 58,8 miljonus latu, par 6,4%
vairāk kā gadu iepriekš. Azartspēļu nodoklis sastādīja
2,6 miljonus latu, dabas resursu nodoklis - 0,7 miljonus
latu, bet nenodokļu ieņēmumi - 26,9 miljonus latu un
valsts budžeta transferti 79,3 miljonus latu.

Salīdzinot ar 2011. gadu, Rīgas pilsētas pamatbudžeta
izdevumi ir palielinājušies par 3,66% jeb 17,2 miljoniem
latu. Kapitālie izdevumi ir pieauguši par 17,8 miljoniem
latu, kas saistīts ar dzīvojamo māju iegādi, investīciju
programmas palielinājumu tādiem objektiem kā
Dienvidu tilta 3. kārtas būvniecība, KC „Ziemeļblāzma”
rekonstrukcija, Dienvidu tilta 1. un 2. kārtas
pamatsummas maksājumi un pilsētas ielu atjaunošana.
Pārskata gadā samazinājušies izdevumi vairākos
posteņos kā, piemēram, izdevumi pakalpojumu
apmaksai un iestāžu darbības nodrošināšanai (par 3,5
miljoniem latu), izdevumi dažādu pašvaldības pabalstu
izmaksai (par 1,7 miljoniem latu). Pašvaldības
pamatbudžeta deficīts 2012. gadā sastādīja 13,8
miljonus latu (kas sastāda 2,9% pret ieņēmumiem).

PAŠVALDĪBAS PARĀDSAISTĪBU DINAMIKA
Rīgas pilsētas pašvaldības tiešo parādsaistību
(aizņēmumu no komercbankām un Valsts kases)
apjoms 2012. gadā palielinājās par 2,7 miljoniem latu,
pieaugot no Valsts kases iepriekšējā gadā piesaistītā
aizņēmuma apjomam ES projektu līdzfinansēšanai. Lai
gan pārskata gadā nominālā izteiksmē pašvaldības
tiešo parādsaistību apjoms nedaudz palielinājās,
pieaugot budžeta ieņēmumiem, tā relatīvais apjoms
joprojām saglabājās 23% līmenī.

Īstenojot Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu,
galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju
2008. - 2012. gadam, tika nodrošināta kopējā
pašvaldības parādsaistību (ieskaitot Dienvidu tilta
būvniecības, citas pilsētas parādsaistības un
galvojumus) portfeļa kontrole atbilstoši stratēģijā
noteiktajiem kritērijiem.

KREDĪTREITINGS
Rīgas pilsētas pašvaldība 2012. gadā sekmīgi turpināja
sadarbību ar vadošajām kredītreitinga aģentūrām
„Standard & Poors” un „Moodys Investors Service”.
Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poor’s” atzinīgi
novērtēja pašvaldības pēdējo gadu finanšu un budžeta
politiku, īstenotos pasākumus budžeta izdevumu
kontrolē, kā arī pašvaldības finanšu likviditāti, kas
nodrošina uzņemto saistību segšanu tuvākajos gados,
tāpēc aģentūra 2012. gada nogalē Rīgas pilsētas
kredītreitingu paaugstināja par divām pakāpēm, no BB+
uz BBB ar pozitīvu attīstības perspektīvu. Pašvaldības
finanšu politiku atzinīgi novērtēja arī aģentūra „Moody’s
Investors Service”, 2012. gadā saglabājot nemainīgu
Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības kredītreitingu Baa3
līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Aģentūru
vērtējumā kā galvenie pozitīvie faktori tiek minēti -
sabalansēts budžets strauja ieņēmumu samazinājuma
apstākļos, budžeta konsolidācijas politika, krasi
samazināti budžeta izdevumi, augsta finanšu likviditāte,
pietiekoši naudas resursu uzkrājumi, kas nodrošina
uzņemto saistību segšanu tuvākajos gados.

Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture

Rīgas pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumi un
izdevumi (milj. latu)

Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda apjoma
dinamika

Kredīta reitinga
piešķiršanas

gads

Standart & Poor’s
reitings saistībām
vietējā un ārvalstu

valūtā

Moody’s Investors
Service reitings

saistībām vietējā un
ārvalstu valūtā

1997 BBB-/Positive/A-3 -
1999 BBB/Stable/A-3 -
2001 BBB/Positive/A-3 -
2003 BBB-/Stable/A-3 -
2004 BBB-/Stable/A-3 -
2005 BBB/Stable/A-3 -
2006 BBB/Stable/A-3 A2 Stable
2007 BBB/Stable/A-3 A2 Stable
2008 BBB-/Negative/A-3 A3 Negative
2009 BB/Negative/B Baa3 Negative
2010 BB/Stable/B Baa3 Stable
2011 BB+/Stable/B Baa3 Stable
2012 BBB/Positive/A-2 Baa3 Stable
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un Rīgas pilsētas
pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2012. gadā
raksturo sasniegtais budžeta ieņēmumu nodrošināšanā
un to mērķtiecīgā izlietošanā pašvaldības autonomo
funkciju izpildei atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam
budžetam. Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas
pašvaldības ekonomiskās politikas realizācijai ar
finansiālām metodēm. Rīgas pilsētas pašvaldības
budžets ietver pašvaldības ieņēmumus un izdevumus.
Rīgas pilsētas pašvaldības budžets veidots atbilstoši
naudas plūsmas principam, vienlaicīgi, saskaņā ar
Valsts kases norādījumiem, nodrošinot uzskaiti
atbilstoši uzkrāšanas principam.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
BUDŽETA IEŅĒMUMI
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenā
daļa ir pamatbudžeta ieņēmumi.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMI
Saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un Rīgas
domes saistošajiem noteikumiem Rīgas pilsētas
pašvaldība veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, kā arī

kontrolē izložu un azartspēļu nodokļa un valsts nodevu
ieskaitīšanas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības
budžetā.
Pamatbudžeta ieņēmumus galvenokārt veido:

◉ Nodokļu ieņēmumi:
ᴑ iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
ᴑ nekustamā īpašuma nodoklis.

◉ Nenodokļu ieņēmumi:
ᴑ maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
ᴑ maksājumi par pašvaldības kapitāla

izmantošanu;
ᴑ valsts un pašvaldības nodevas;
ᴑ pārējie ieņēmumi (sodi, īpašuma realizācija u.c.).

◉ Maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ
BUDŽETA IEŅĒMUMI - ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2012. gadā
Rīgas pilsētas pašvaldībai tika plānoti 1 166,3 tūkstošus
latu apmērā.

PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRU
Pēc naudas plūsmas principa
(tūkst. LVL)

2011. g.
budžeta izpilde

2012. g.
apstiprināts budžetā

2012. g.
budžeta izpilde

Ieņēmumi kopā 459 712.6 459 087.4 473 546.2
Nodokļu ieņēmumi kopā 321 734.5 341 070.6 345 611.9

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 263 815.7 283 793.6 283 565.4
Īpašuma nodokļi 55 249.4 53 827.0 58 803.3

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 22 464.7 23 231.7 24 911.0
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 24 829.2 21 914.1 24 996.8
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 7 955.5 8 681.2 8 895.5

Pārējie nodokļu ieņēmumi 2 669.4 3 450.0 3 243.2
Nenodokļu ieņēmumi kopā 29 381.7 13 997.1 26 848.1

Valsts (pašvaldību) nodevas 2 110.7 3 103.7 3 674.5
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 27 271.0 10 893.4 23 173.6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā 23 668.6 23 524.2 21 815.6

Valsts budžeta transferti kopā 84 927.8 80 495.5 79 270.6
Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem 62 656.0 71 411.7 72 754.2
Dotācijas pašvaldības budžetiem 5 355.8 - -
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

227.6 8 607.7 5 943.5

Pārējie valsts budžeta transferti 16 688.4 476.1 572.9
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PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
IEŅĒMUMU STRUKTŪRU
Pēc naudas plūsmas principa
(tūkst. LVL)

2011. g.
budžeta izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta izpilde

Ieņēmumi kopā 928.0 1 166.3 1 112.1
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām
personām 928.0 1 166.3 1 112.1

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 55.4 110.2 61.4
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 844.9 8.5 2.4
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 27.7 1 047.6 1 048.3

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
BUDŽETA IZDEVUMI
Rīgas pilsētas pašvaldības 2012. gada budžeta
izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, kas raksturo izdevumu struktūru atbilstoši
funkcijām vai nozarēm - izglītība, ekonomiskā darbība,
vides aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra
un sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības
pamatā un tas ir līdzeklis pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai ar finansiālām metodēm.
Pašvaldības budžeta izstrādāšana, apstiprināšana,
izpilde un kontrole tiek nodrošināta ar vienotu,
pārskatāmu un efektīvu, visiem budžeta izpildītājiem
obligātu kārtību. Šāda kārtība nodrošina vienotus
principus visā Rīgas pašvaldības budžeta procesā -
budžeta pieprasījumu sagatavošanā un izvērtēšanā, kā
arī budžeta uzraudzībā un kontrolē. Uz šīs kārtības
pamata ikgadēji tiek sagatavoti metodiskie norādījumi
atsevišķiem budžeta procesa posmiem.

Turpinot pilnveidot pašvaldības budžeta plānošanu, pēc
Rīgas domes Finanšu departamenta pasūtījuma tika
sagatavoti metodiskie materiāli (sākts 2011. gada
nogalē un 2012. gada sākumā pabeigts) par atsevišķu
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu budžeta
programmām noteikto mērķu, darbības rezultātu un to
rezultatīvo rādītāju atbilstību attiecīgo pašvaldības
iestāžu veicamajam darbību/uzdevumu kopumam.
Pamatojoties uz šo metodisko materiālu, tika izstrādāta
vienota kārtība, kādā budžeta izstrādāšanas procesā
tiek plānoti darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji. Tas
ļauj efektīvi plānot finanšu līdzekļus pašvaldībai noteikto
autonomo funkciju izpildei atbilstoši pašvaldības

stratēģiskajiem dokumentiem un institūciju rīcības
plāniem, definējot konkrētu rezultātu vienību
sasniegšanu, kā arī plānojot vienas sasniedzamās
vienības izmaksas. Tāpat paaugstinās sabiedrības
informētība par pašvaldības iespējām nodrošināt
sabiedrībai nepieciešamos labumus un pakalpojumus.

Atbilstoši Rīgas kā galvaspilsētas attīstības tendencēm,
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai ir īpaša
nozīme, kas saistīta ar Latvijas Republikas valsts
svētku un tradicionālo kultūras pasākumu, kā arī
ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālo vizīšu norises
nodrošināšanu. Līdz ar to Rīgai ir liels ieguldījums arī
valsts tēla veidošanā.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā
izdevumu struktūrā 2012. gadā, veicot
pamatprogrammu pārskatīšanu un konsolidēšanu,
galvenie izdevumu virzieni bija izglītība un ekonomiskā
darbība (galvenokārt attiecībā uz transporta nozari):
ᴑ izglītībai tika novirzīti 161 402,1 tūkstotis latu;
ᴑ ekonomiskajai darbībai tika novirzīti 137 431,4

tūkstoši latu.

Rīgas pašvaldības investīciju programmas galveno
sektoru noteikšana ir saistīta ar pašvaldību autonomo
funkciju izpildes nodrošināšanu un lielākais līdzekļu
apmērs paredzēts un izlietots pilsētas infrastruktūras
elementu un pilsētas vides sakārtošanai, īpašu
uzmanību pievēršot satiksmes drošības palielināšanai
pilsētā, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanas attīstīšanai un kultūras
iestāžu rekonstrukcijai.
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PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRU
Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL)

2011. g.
budžeta izpilde

2012. g.
apstiprināts budžetā

2012. g.
budžeta izpilde

Izdevumi kopā 470 105.9 514 621.5 487 311.1
Vispārējie valdības dienesti 85 839.9 81 918.7 76 919.1

t.sk. iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 50 162.6 50 565.6 49 797.9
Sabiedriskā kārtība un drošība 9 670.1 10 927.5 10 865.3
Ekonomiskā darbība 117 674.9 146 182.9 137 431.4
Vides aizsardzība 1 138.3 2 167.4 1 569.1
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16 171.6 23 670.8 19 921.3
Veselība 1 378.7 3 251.9 3 151.8
Atpūta, kultūra un reliģija 16 244.2 20 410.3 18 532.1
Izglītība 165 495.5 166 948.7 161 402.1
Sociālā aizsardzība 56 492.7 59 143.3 57 518.9

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU
STRUKTŪRU
Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL)

2011. g.
budžeta izpilde

2012. g.
apstiprināts budžetā

2012. g.
budžeta izpilde

Izdevumi kopā 938.6 1 282.7 104.0
Vispārējie valdības dienesti 13.8 1 045.8 27.7
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0.6 13.9 9.0
Atpūta, kultūra un reliģija 8.1 19.4 2.2
Izglītība 65.7 189.4 60.5
Sociālā aizsardzība 850.4 14.2 4.6

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra 2012. gadā

1,9%

0,7%

0,8%
59%

16,7%

5,3%

5,3%

4,9%

5%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Pārējie nodokļu ieņēmumi
Valsts (pašvaldību) nodevas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā
Valsts budžeta transferti

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
struktūra 2012. gadā

2,2%

4,1%3,8%
0,3%0,6%

11,8% 15,8%

28,2%
33,1%

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments (IKSD) 2012. gadā īstenoja pašvaldības
politiku izglītības, kultūras, sporta nozarē un darbā ar
jaunatni, kā arī sabiedrības integrācijas jomā.

2012. gadā IKSD mērķus, prioritātes un darba plānu
noteica Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.
gadam un Rīgas attīstības programmā 2006. - 2012.
gadam.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
2012./2013. mācību gada sākumā licencētās
pirmsskolas izglītības programmas tika īstenotas 152
Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs, 17 pašvaldības vispārizglītojošajās skolās un
2 Rīgas interešu izglītības iestādēs. Pašvaldības
izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas
apguve tika nodrošināta 26 360 bērniem. Lai palielinātu
vietu skaitu pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nodrošināšanai, pašvaldības izglītības iestādēs tika
atvērtas papildus 15 pirmsskolas grupas, nodrošinot
vietas 296 bērniem.

Par spīti tam, ka katru gadu vietu skaits tiek palielināts,
pieprasījums pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs
pārsniedz nodrošinājuma iespējas. Lai aptvertu pēc
iespējas lielāku to personu loku, kam Rīgas pilsētas
pašvaldībā pieejama pirmsskolas izglītība, par
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu
IKSD noslēdza sadarbības līgumus ar 71 privāto
izglītības iestādi. Tā rezultātā 2 110 bērni saņēma 93
latu un 946 bērni saņēma 30 latu Rīgas pašvaldības
līdzfinansējumu mēnesī. Tika turpināta IKSD sadarbība
ar piecām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
par pašvaldības deleģēto funkciju īstenošanu
pirmsskolas izglītībā, nodrošinot ar vietām 347 bērnus,
maksājot mēnesī 125 latus par katru Rīgā deklarēto
bērnu. 2012. gadā Rīgas pašvaldības finanšu atbalsts
tika nodrošināts 3 403 pirmsskolas vecuma bērniem
privātajās izglītības iestādēs.

2012. gadā tika turpināti pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu darba kvalitātes paaugstināšanas pasākumi.
Kvalifikāciju paaugstināja 357 pirmsskolas izglītības
skolotāji.

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS
Darbu 2012./2013. mācību gadā uzsāka 119 Rīgas
pilsētas pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestādes.

Šajās skolās izglītības programmas mācību gada
sākumā uzsāka 64 951 izglītojamie, kas ir par 811
izglītojamiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gada
sākumā. 2012. gadā par pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanu tika noslēgti līgumi ar 26 privātām
vispārizglītojošajām skolām, kurās mācās Rīgas
administratīvajā teritorijā deklarētie bērni. Šim nolūkam
tika nodrošināts Rīgas domes līdzfinansējums 123 125
latu apmērā.

2012. gadā turpinājās darbs pie vispārējās izglītības
iestāžu tīkla pilnveidošanas, kā rezultātā notika 2 skolu
likvidācija, nododot mācību programmas citām mācību
iestādēm. Turpinot darbu pie izglītības kvalitātes
nodrošināšanas, tika izvērtēti un iesniegti
apstiprināšanai 18 Rīgas skolu nolikumi, 35 skolu

izglītības programmas un 23 skolu attīstības plāni.
2012. gada martā IKSD organizēja Rīgas pilsētas
skolēnu zinātnisko konferenci, kurā tika pieteikti 337
skolēnu zinātniskie darbi no 63 Rīgas skolām.
Konferencē savus darbus aizstāvēja 257 skolēni. Uz
valsts skolēnu zinātnisko konferenci izvirzīti 108
skolēnu zinātniskie darbi, kurā Rīgas skolēni ieguva 51
godalgotu vietu.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Lai veicināt interešu un profesionālās ievirzes izglītības
daudzveidību, pieejamību un popularitāti, Rīgas
pašvaldības izglītības iestādēs tiek piedāvātas
daudzveidīgas un kvalitatīvas interešu un profesionālās
ievirzes izglītības programmas. Kopumā 2012. gadā 13
pašvaldības interešu izglītības iestāžu un 119 Rīgas
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu kultūrizglītības,
tehniskās jaunrades, vides izglītības, sporta un citās
programmās iesaistījās 69 334 audzēkņi. 2012. gadā
piesaistītais finansējums jaunām interešu izglītības
programmām tika novirzīts 73 vispārizglītojošo skolu, 7
interešu izglītības iestāžu un 1 profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādes interešu izglītības
programmām, kurām tika piešķirtas 261 stunda. 2012.
gadā izglītības iestādēs darbojās arī 16 brīvā laika
centri un 6 brīvā laika istabas, kuras apmeklēja vairāk
nekā 138 200 interesentu.

Rīgas pilsētas pašvaldības 11 profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādes audzēkņiem piedāvā
licencētas sporta izglītības programmas 19 sporta
veidos. 2012. gadā šīs sporta izglītības programmas
apguva 7 017 audzēkņi, no kuriem profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmās bija iesaistīti
6 438 audzēkņi, bet sporta interešu izglītības
programmās 579 audzēkņi. Tika uzsākta bērnu un
jauniešu futbola attīstības programma un programmas
finansējums iekļauts sporta skolas budžetā un tika
sagatavotas septiņas individuālo sporta veidu un vienas
komandas sporta spēles attīstības programmas
riteņbraukšanā, brīvajā cīņā, smaiļošanā un kanoe
airēšanā, slēpošanā, vieglatlētikā, vingrošanā,
paukošanā un basketbolā.

Rīgas pilsētas pašvaldības 9 profesionālās ievirzes
kultūrizglītības iestādēs (mūzikas un mākslas skolas)
2012. gadā izglītības programmas apguva 4 139
audzēkņi, no kuriem profesionālās ievirzes izglītības
programmās iesaistīti 3 455 audzēkņi, bet interešu
izglītības programmās 684 audzēkņi, kuri arī apgūst
mūzikas/ mākslas pamatus vai kādu instrumenta spēli.

2012. gadā interešu jomā, sporta un citās jomās tika
koordinēti un atbalstīti ap 140 pasākumu, tai skaitā
Rīgas bērnu un jauniešu Mūzikas svētki „Mēs - pilsētai
ceRīgai”, kurā kopumā piedalījās 186 koru, 23 tautas
deju kolektīvu un 40 folkloras kopu dalībnieki, pulcējot
no Rīgas un Pierīgas skolām 8 491 audzēkņus, II
Latvijas skolu jaukto koru salidojums „Mēs lidosim”, IV
Mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi”, VII
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls,
Folkloras kopu nacionālais sarīkojums „Pulkā eimu
pulkā teku”.

IKSD koordinēja sporta izglītības iestāžu rīkotos sporta
pasākumus un atbalstu saņēma 23 pasākumi, kuros
iesaistījās vairāk nekā 4 009 bērnu un jauniešu.
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Organizētas un koordinētas 60 sacensības starp
skolām 15 sporta veidos, iesaistot 42 602 jauniešus.
2012. gadā IKSD sarīkoja un līdzfinansēja 92 bērnu,
jaunatnes un tautas sporta sacensības ar 33 669
dalībniekiem.

Skolēnu brīvlaikos izglītības iestādes organizēja 94
dienas nometnes un 190 diennakts nometnes, iesaistot
ap 10 000 dalībnieku. Nevalstiskās organizācijas ar
pašvaldības finansiālu atbalstu organizēja 80 nometnes,
kurās piedalījās aptuveni 3 000 dalībnieku. Pērn
vasaras brīvlaikā 511 jauniešiem tika nodrošinātas
darba iespējas 70 Rīgas pašvaldības izglītības
iestādēs.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu interešu izglītību, Rīgas
Interešu izglītības metodiskais centrs organizēja 42
pedagoģisko darbinieku profesionālās kvalifikācijas
celšanas aktivitātes (kursus, seminārus, meistarklases),
kā rezultātā apgūtas 572 mācību stundas un saņemtas
840 kursu beigšanas apliecības.

Pieaugušo neformālās izglītības nodrošināšanai tika
izveidotas četras filiāles. Pavisam tika īstenotas 60
neformālās izglītības programmas, kurās piedalījās 902
dalībnieki. Kultūras iestāžu darbiniekiem tika piedāvātas

8 tālākizglītības programmas, kuras apmeklēja 88
dalībnieki.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:
ᴑ logu un fasāžu restaurācija 7 Rīgas pilsētas

pašvaldības izglītības iestādēs;
ᴑ ūdens un kanalizācijas sistēmu nomaiņa 11 Rīgas

pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
ᴑ virtuves bloku renovācija 12 Rīgas pilsētas

pašvaldības izglītības iestādēs;
ᴑ energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 11

Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
ᴑ aktu un sporta zāļu renovācija 10 Rīgas pašvaldības

izglītības iestādēs;
ᴑ atsevišķu objektu renovācijas darbi 9 Rīgas pilsētas

pašvaldības izglītības iestādēs un citi
rekonstrukcijas darbi.

2012. gadā tika realizēti vairāki projekti un projektu
konkursi, kuru mērķis ir veicināt valodu apgūšanu, t. sk.:
„Latviešu valodas un kultūras mācība e-vidē”, „Latviešu
valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”, „Latviešu valodas
zināšanu pilnveidošana profesionālo pienākumu
veikšanai”.

Budžeta izdevumi izglītībai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Pirmsskolas izglītība 39 210.0 49 334.5 51 240.2 49 736.2
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā pamatizglītība 80 456.5 87 517.6 87 317.5 85 130.7
Līmeņos nedefinētā izglītība 20 193.7 26 538.3 26 237.0 24 396.3
Pārējā citur neklasificētā izglītība 5 275.8 2 105.1 2 154.0 2 138.9
Pamatbudžeta izdevumi kopā 145 136.0 165 495.5 166 948.7 161 402.1

t. sk. investīcijas 8 555.8 14 826.1 13 375.6 12 979.5

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Rīgas domes Labklājības departaments īsteno Rīgas
domes noteikto sociālās palīdzības, veselības aprūpes
un veselības veicināšanas politiku pilsētā, pilnveido
pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpes un sociālās
palīdzības apjomu un kvalitāti, nodrošina informācijas
pieejamību par veselības aprūpes, veselības
veicināšanas un sociālās palīdzības apjomu un
iespējām.

SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA
INSTITŪCIJĀS
2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība 15 sociālās
aprūpes centros nodrošināja ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 1 896 pensijas
vecuma personām un personām ar invaliditāti. Ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
tika ievietoti 154 bērni, bet pakalpojumus tajās saņēma
593 bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.
2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja
krīzes centra pakalpojumus 701 personai. Konsultācijas
pa tālruni krīzes situācijā tika sniegtas 7 955 reizes.

Piecu dienas centru nodrošinātie pakalpojumi tika
sniegti 830 bērniem, bet piecu līgumorganizāciju
nodrošinātos dienas aprūpes pakalpojumus saņēma
243 bērni. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem
ierobežojumiem saņēma 259 bērni un viņu ģimenes
locekļi. Sociālpsiholoģiskos pakalpojumus Rīgas
pilsētas pašvaldības ģimenēs ar bērniem 2012. gadā

saņēma 254 personas, tika sniegtas 1 471 klātienes
individuālās konsultācijas, t. sk. konsultācijas
vardarbībā cietušām personām. Tika novadītas 24
Mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta
grupas nodarbības un 39 „Bērnu emocionālā
audzināšana” grupas nodarbības vecākiem. Rīgas
pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Mobilā brigāde ir
veikusi 571 apsekošanu dzīvesvietā, no tām 390 jaunas
apsekošanas un 181 atkārtotu apsekošanu Rīgas
pilsētas pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz Rīgas
Sociālā dienesta, Rīgas bāriņtiesas, krīzes centru un
citu institūciju sniegto apsekošanas pieteikumu.

SOCIĀLĀ APRŪPE DZĪVESVIETĀ
Sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā 2012. gadā
saņēma 5 203 personas, tai skaitā aprūpes mājās
pakalpojumu - 3 604 personas, materiālo atbalstu
aprūpes mājās nodrošināšanai - 1 431 persona,
pakalpojumu „silto pusdienu piegāde mājās” - 1 015
personas, pakalpojumu „drošības poga” - 372 personas,
pavadoņa-asistenta pakalpojumu - 126 personas. Lai
risinātu ārstniecības iestādēs esošo klientu sociālās
problēmas, 2012. gadā 8 Rīgas ārstniecības iestādēs
strādāja 15 pašvaldības apmaksāti sociālie darbinieki,
kuri pakalpojumus snieguši 7 742 personām.

ATBALSTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Personām ar apgrūtinātām pārvietošanās iespējām
Rīgas pilsētas pašvaldība, papildus valsts garantijām,
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apmaksā transporta pakalpojumus. Klienti var izmantot
īpaši aprīkotus mikroautobusus, kā arī vieglā
taksometra pakalpojumus. Savukārt, klienti, kuriem ir
personīgais autotransports, samaksu transporta
pakalpojumiem var izmantot degvielas iegādei. Kopumā
2012. gadā transporta pakalpojumus saņēma 4 149
personas, un šim mērķim no Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta tika izlietoti 94 699 lati. Lai risinātu
nepielāgotās vides radītās problēmas, par pašvaldības
līdzekļiem mājās, kurās dzīvo personas ar smagiem
kustību traucējumiem, tika uzstādīti 7 ratiņkrēslu
pacēlāji par kopējo summu 59 305 lati. Personām,
kuras pārvietojas ratiņkrēslos, ir iespēja saņemt
pabalstu mājokļa pielāgošanai. 2012. gadā tika realizēta
29 personu mājokļu pielāgošana par kopējo summu
43 250 lati.

Viens no pieprasītākajiem sociālajiem pakalpojumiem
personas dzīvesvietā ir dienas centra pakalpojums
personām ar invaliditāti, pensijas vecuma un citām
pilngadīgām personām. Šajos centros personai ir
iespēja attīstīt sociālās prasmes, pavadīt brīvo laiku,
veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu un saņemt citu
palīdzību. 2012. gadā Rīgas pašvaldība finansiāli
atbalstīja 9 šādu centru darbību, kuros pakalpojumus
saņēma pavisam 2 333 personas.

2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība finansiāli
atbalstīja arī 9 dienas aprūpes centrus personām ar
garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centri
nodrošina uzturēšanos centrā pilnu darba dienu,
ēdināšanu, kā arī organizē izglītojošas un sociālo
prasmju iemaņu apguves nodarbības. Šo centru
pakalpojumus izmantoja 300 personas.

Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja
saņemt grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojumus. Rīgā ir
izveidoti 5 grupu dzīvokļi un 2 grupu dzīvokļi lauku vidē
ārpus Rīgas. 2012. gadā šo pakalpojumu saņēma 104
personas.

SOCIĀLAIS ATBALSTS BEZPAJUMTNIEKIEM
Rīgas patversmēs/naktspatversmēs, kā arī sociālās
rehabilitācijas centros bezpajumtniekiem tiek
nodrošināts īslaicīgs patvērums, higiēnas un
ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sociālā darba
speciālistu konsultācijas. 2012. gadā šo iestāžu
pakalpojumus izmatoja 3 769 klienti.

2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība finansēja divu
sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumus
bezpajumtniekiem, kuros 62 personas saņēma sociālo
prasmju un darba prasmju attīstīšanas pakalpojumus,
kas veicina sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos
darba tirgū un sabiedrībā. 2012. gadā Rīgas
patversmes Mobilā brigāde sniedza konsultācijas 1 644
personām, saņēma 1 157 tālruņa zvanus un 1 351
personu nogādāja uz naktspatversmi vai ārstniecības
iestādi. Rīgas patversmes Dienas centrs
bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas
iedzīvotājiem nodrošināja sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, kurus gada laikā saņēma pavisam 900
personas.

2012. gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta tika
līdzfinansēts zupas virtuves pakalpojums, nodrošinot
bezpajumtniekiem un citiem trūcīgajiem Rīgas
iedzīvotāji līdz 966 porcijām dienā piecas reizes nedēļā,
2012. gadā kopā - 165 000 porcijas. 2012. gadā tika

nodrošināts ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto
iedzīvotāju grupām 6 ēdiena izdales vietās, kopā izdalot
līdz 3 600 porcijām dienā. Pavisam 2012. gadā tika
izdalītas 759 250 porcijas par kopējo summu 979 933
lati. 2012. gadā ēdināšanas pakalpojumu mēnesī
saņēma vidēji 4 845 ģimenes. Minēto pakalpojumu
galvenokārt izmantoja pensijas vecuma personas,
personas ar invaliditāti un darbaspējīgas personas,
īpaši ģimenes ar bērniem, kuras nonākušas grūtībās
saistībā ar bezdarba problēmu.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ
2012. gadā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un
Rīgas domes saistošo noteikumu prasībām, Rīgas
pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem tika piešķirti sociālie
pabalsti gan izvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus
un materiālo stāvokli (testēts pabalsts), gan konkrētās
dzīves situācijās, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja
ienākumus un materiālo stāvokli (netestēts pabalsts).

2012. gadā Rīgā sociālie pabalsti tika izmaksāti 72 380
personām, t.i. 10% no visiem Rīgas iedzīvotājiem.
Sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 20 217 908 lati, t.
sk. 16 550 000 lati no pašvaldības budžeta. 2012. gadā
no visiem sociālo pabalstu nodrošināšanai izlietotajiem
budžeta līdzekļiem 15 287 622 lati (76%) tika izlietoti
GMI un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai.

2012. gada sākumā turpinājās tendence samazināties
trūcīgo personu skaitam, kā rezultātā trūcīgo personu
skaits samazinājās no 48 137 trūcīgām personām 2011.
gadā līdz 38 933 trūcīgām personām 2012. gadā.
Trūcīgo personu skaita samazinājums ietekmēja arī
sociālo pabalstu saņēmēju skaita samazinājumu (no
82 508 sociālo pabalstu saņēmējiem 2011. gadā līdz
72 380 saņēmējiem 2012. gadā) un sociālo pabalstu
nodrošināšanai izlietotā finansējuma samazinājumu (no
23 791 436 latiem 2011. gadā līdz 20 217 908 latiem
2012. gadā).

NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI
2012. gadā Rīgas Sociālais dienests veica intensīvu
darbu, strādājot ar personām un ģimenēm, kurās ir
bezdarba izraisītas problēmas. 2012. gadā sociālie
darbinieki risināja 1 141 bezdarba izraisīto situāciju (t.
sk. risinātāja 1 583 personu sociālās problēmas), no
kurām 595 klientu lietas tika slēgtas. No 2012. gadā
slēgtajām lietām, 303 gadījumos klienti atrada algotu
darbu, 188 gadījumos klienti nesadarbojās vai atteicās
no līdzdarbības pienākumiem, pārējos gadījumos klienti
iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās
nodarbinātības pasākumos, mainījuši dzīvesvietu,
nokārtojuši invaliditāti, uzsākuši ilgstošu ārstēšanos,
uzsākuši mācības, u.c.

2012. gadā Rīgas Sociālajā dienestā 168 bezdarbnieki
saņēma psihologa un psihoterapeita konsultācijas, tāpat
varēja saņemt atkarības speciālista, narkologa un
jurista konsultācijas.

Lai veiktu sociālā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem,
2012. gadā Rīgas Sociālajā dienesta Dienas centros
tika organizētas 38 atbalsta grupas darbaspējīgām
nestrādājošām personām, kurās piedalījās 418
bezdarbnieki. Vienlaicīgi bezdarbnieki aktīvi izmantoja
iespēju saņemt arī citus Dienas centru piedāvātos
pakalpojumus - apgūt datora lietošanas un valodu
prasmes, kā arī iesaistīties dažādās interešu
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nodarbībās. Lai sekmētu latviešu valodas prasmes
lietošanu 2012. gadā 304 darbaspējīgām
nestrādājošām personām tika nodrošināta iespēja
apmeklēt latviešu valodas mācību grupas.

Rīgas Sociālais dienests sadarbībā ar 73 pašvaldības
iestādēm un biedrībām/nodibinājumiem izveidoja 293
pašvaldības sabiedrisko darbu vietas, kurās darba un
sociālās prasmes uzlaboja 608 Rīgas Sociālā dienesta
darbspējīgi nestrādājoši klienti.

Rīgas Sociālais dienests sadarbībā ar „Invalīdu un viņu
draugu apvienību „Apeirons” sniedza nodarbinātības
pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti. Projekta
īstenošanas laikā 89 personas saņēma konsultācijas,
izglītojošu informāciju, motivējošu atbalstu un
atsevišķas praktiskas apmācību nodarbības, kuru
mērķis bija saistīts ar darba atrašanu. 2012. gadā 10
cilvēki iekārtojās pastāvīgā darbā.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:
ᴑ No 2012. gada februāra līdz 2014. gada 30. jūnijam
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Rīgas
pilsētas pašvaldībā tiek realizēts no ESF līdzfinansēts
projekts „Algotie pagaidu sabiedriski darbi”, kura mērķis
ir nodrošināt bezdarbniekus, kuri nesaņem
bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā ilgāk par 6 mēnešiem, ar apmaksātām
pagaidu darba vietām pašvaldībā (100 lati mēnesī.
2012. gadā Rīgas pašvaldībā tika izveidotas 1 380
pagaidu darbu vietas, kurās iesaistījās 4 127
bezdarbnieki.
ᴑ 2012. gadā Rīgas patversme uzsāka realizēt ESF
līdzfinansētu projektu „Motivācijas programmu izstrāde
un ieviešana bezpajumtniekiem - bezdarbniekiem”.
2012. gadā tika realizētas trīs programmas:
bezpajumtnieku pašnovērtējuma celšanas programma;
bezpajumtnieku sociālo un pašaprūpes iemaņu
atjaunošanas programma; un bezpajumtnieku darba
prasmju attīstības programma. Šajā projektā iesaistījās
120 cilvēki bez noteiktas dzīves vietas.

Budžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 448.1 466.4 525.1 519.7
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 4 259.0 4 389.0 4 529.8 4 521.8
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 5 171.2 5 123.0 5 265.1 5 173.3
Atbalsts bezdarba gadījumā 1 912.0 2 164.0 1 535.0 1 217.1
Mājokļa atbalsts 7 839.2 11 293.2 14 297.3 14 296.2
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām
personām 23 584.0 32 234.0 32 159.5 31 045.8

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 811.2 823.1 831.5 745.0
Pamatbudžeta izdevumi kopā 44 024.7 56 492.7 59 143.3 57 518.9

t. sk. investīcijas 285.1 0.2 6.0 6.0

VESELĪBA
Rīgas pilsētas pašvaldībā veselības aprūpes sistēmas
finansējums tiek piešķirts saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” noteiktajām autonomajām funkcijām
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
Valsts apmaksāto veselības aprūpi Rīgas pilsētas
pašvaldības teritorijā nodrošina ārstniecības iestādes,
kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības
dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
un apmaksu, tajā skaitā arī 11 šādas Rīgas pilsētas
pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības, no
kurām divas darbojas, kā stacionārās ārstniecības
iestādes:
ᴑ RPSIA „Rīgas 1. slimnīca”;
ᴑ RPSIA „Rīgas 2. slimnīca”;
ᴑ RPSIA „Rīgas Dzemdību nams”;
ᴑ RPSIA „Iļģuciema poliklīnika”;
ᴑ RPSIA „Bolderājas poliklīnika”;
ᴑ RPSIA „Veselības centrs „Imanta””;
ᴑ RPSIA „Torņakalna poliklīnika”
ᴑ RPSIA „Bērnu veselības centrs „Ķengarags””;
ᴑ RPSIA „Primārās veselības aprūpes centrs

„Ziepniekkalns””.

Rīgā 2012. gadā primārās veselības aprūpes ārstu
pakalpojumu 102 darbības lokalizācijas vietās sniedza
454 ārsti, pie kuriem bija reģistrēti 705 923 pacienti.

Rīgā deklarētām maznodrošinātām personām, kurām ir
nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe, rehabilitācija un
medicīniskā palīdzība minimālā apjomā diennakts
stacionārā, bet nav iespējams sniegt klientam
nepieciešamo aprūpi mājās, kā arī citos gadījumos, kad
hronisku slimnieku kopšana, rehabilitācija un minimālā
medicīniskā palīdzība dažādu iemeslu dēļ nav
iespējama mājas apstākļos, ir iespēja saņemt īslaicīgo
sociālo aprūpi īslaicīgās sociālās aprūpes gultās.
Pakalpojumu ir iespējams saņemt bez maksas, ja
personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi ir mazāki par
valstī noteiktās minimālās algas apmēru katram
ģimenes loceklim. Šis pakalpojums ir koncentrēts
RPSIA „Rīgas 1. slimnīca”, kurā, līdz 2012. gada 1.
jūlijam tam bija atvēlētas 60 gultasvietas dienā, bet pēc
šī datuma 90 gultasvietas dienā. 2012. gadā par
pašvaldības budžeta līdzekļiem 280 597 latu apmērā šo
pakalpojumu izmatoja 925 klienti.

Lai sekmētu iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem
veselības aprūpi, Rīgas pilsētas pašvaldībā, tiek
piešķirts pabalsts veselības aprūpei. 2012. gadā
pabalsts veselības aprūpei 252 649 latu kopsummā tika
piešķirts 5 370 personām.

Rīgas pilsētas pašvaldība 2012. gada 15. maijā
apstiprināja Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības
veselības stratēģiju „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā”
2012. - 2021. gadam, kuras mērķis ir nodrošināt visas
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pašvaldības mērķtiecīgu iedzīvotāju veselības
uzlabošanas darbu. Sabiedrības veselības stratēģijas
realizācijai 2012. gada 22. maijā tika izveidota Rīgas
pilsētas pašvaldības Veselības padome, kuras sastāvā
ietilpst visu nozaru departamentu un aģentūru pārstāvji,
kā arī deputāti.

2012. gadā veselības veicināšanas jomā tika veikti
vairāki pasākumi, t. sk. 57 izglītības iestādēs tika
novadīti 601 izglītojoša nodarbība, kurās piedalījušies
11 916 bērni un jaunieši, veikti 2 pētījumi par
apreibinošu vielu lietošanas un sociālās atstumtības
riskiem, realizēti neinfekcijas slimību profilakses
pasākumi, noorganizēti 27 semināri un daudz dažādi citi
publiski pasākumi.

Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību Rīgas
pilsētas iedzīvotājiem, 2012. gadā turpinājās
iepriekšējos gados uzsāktā Rīgas pašvaldības
ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību reorganizācija,
procedūra, kuras rezultātā pakalpojums tiks nodrošināts
iespējami efektīgi un racionāli. 2012. gadā tika uzsākts
un veiksmīgi noslēgts RPSIA „Veselības nams 5” un
RPSIA „Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais
centrs” reorganizācijas process, izslēdzot tās no

komercreģistra un šo kapitālsabiedrību mantu nodot
RPSIA „Rīgas 1. slimnīca” īpašumā.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:
ᴑ RPSIA „Rīgas 1. slimnīca” rekonstrukcijas

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un
būvuzraudzība, izlietoti 2 673 941 lati;

ᴑ ERAF veselības aprūpes projektu turpināšana trijās
RPSIA ar kopējo Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu
511 670 latu apmērā;

ᴑ HIV profilakses un psiho-sociālie pakalpojumi
narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām,
ko nodrošina NVO „DIA+LOGS”. Kopumā šim
mērķim 2012. gadā tika izlietoti 53 368 lati;

ᴑ Ambulatorās terapijas programma tuberkulozes
slimniekiem. Pakalpojuma sniegšanai tika izlietoti
54 242 lati;

ᴑ Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Veselības
istabu darbības nodrošināšana ar mērķi uzlabot
Rīgas pilsētas iedzīvotāju informētību par veselību
ietekmējošiem faktoriem, saslimšanas riskiem un to
profilaksi. Šim pakalpojuma tika izlietoti 8 352 lati;

ᴑ Asinsdonoru kustības atbalsts, kuram kopumā tika
izlietoti 19 832 lati.

Budžeta izdevumi veselībai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
un sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 159.4 363.1 549.5 453.0

Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe - 1 015.6 2 702.4 2 698.8
Pamatbudžeta izdevumi kopā 159.4 1 378.7 3 251.9 3 151.8

t. sk. investīcijas - 1 015.6 2 702.4 2 698.9

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU
APSAIMNIEKOŠANA
2012. gadā Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments turpināja investīciju programmas
„Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošana pilsētas
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
projektēšana un izbūve” realizāciju. Programmas
galvenie mērķi:
◉ Iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana - kvalitatīva
dzeramā ūdens nodrošināšana, maksājumu par
kanalizācijas pakalpojumu ievērojama samazināšanās,
kvalitatīvāka un videi draudzīgāka ūdensapgādes un
notekūdeņu sistēmu tehniskā stāvokļa uzturēšana un
uzlabošana, ilgtspējīgas pašvaldības dzīvojamo māju
apsaimniekošanas pilnveidošana.
◉ Vides piesārņojuma ar kanalizācijas notekūdeņiem
mazināšana.
◉ Eiropas Savienības direktīvās un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību par
kvalitatīvu pamatpakalpojumu nodrošināšanu
ievērošana un izpilde.

2012. gadā tika veikta 3 pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo māju pievienošana centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Minēto darbu
veikšanai tika izlietoti 106 324 lati.

2012. gadā Rīgas domes budžeta programmas
„Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” ietvaros
tika apgūti līdzekļi 571 228 latu apmērā, kas ietvēra arī
sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu

pārvaldīšanas izdevumi atlīdzību, 50% maksas par
ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem un 25% maksas
par apkuri kompensāciju 230 041 lata apmērā.

Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu sekmīgas
sadarbības rezultātā 2012. gadā tika sakārtots 61
grausts. 2012. gadā papildus zināmajiem 192 graustiem
Rīgas pilsētas pašvaldība apzināja 258 jaunus graustus
un tika konstatēti vēl 27 objekti ar vidi degradējošām un
cilvēku drošību apdraudošām pazīmēm. Sadarbībā ar
nekustamā īpašuma īpašniekiem Rīgas pilsētas
pašvaldība sekmīgi sakārtoja 34 privātīpašumā esošos
objektus.

Viena no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
funkcijām ir pašvaldībai piederošā un piekrītošā
dzīvojamā fonda valdījums, īstenojot racionālu un
lietderīgu tā izmantošanu un administrēšanu.
Atbrīvojoties pašvaldības īpašumā esošam dzīvokļa
īpašumam, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta komisija izvērtē tā tehnisko stāvokli,
renovācijas lietderību un tiek aprēķinātas šī dzīvokļa
renovācijas izmaksas. 2012. gadā dzīvojamo telpu
renovācijai tika iztērēti 349 965 lati. Par šiem līdzekļiem
tika atjaunoti un izīrēšanai sagatavoti 56 dzīvokļi. Vēl 6
maznodrošināto un trūcīgo dzīvokļos ir veikti
remontdarbi par 15 200 latiem. Renovētie dzīvokļi tika
piedāvāti rīdziniekiem, kuri gaida pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā.
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Tika turpināts uzsāktais darbs, sniedzot metodisku
palīdzību privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas
tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem. Pārvaldes
darbinieki piedalījās 47 dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs
par dzīvojamo māju pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku
pārvaldīšanā, dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma
pārvaldīšanas struktūru veidošanu un citiem dzīvojamo
māju pārvaldīšanas jautājumiem. Veiktā darba rezultātā
ar pašvaldības atbalstu izveidotas dzīvokļu īpašnieku
biedrības un 44 pašvaldības dzīvojamās mājas nodotas
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Sadarbībā ar Rīgas
domes Īpašuma departamentu pašvaldības īpašumā no
valsts pārņemti 123 dzīvokļi, tā palielinot pašvaldības
dzīvojamo fondu.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:
ᴑ Uzsākta sociālās dzīvojamās mājas Zandartu 2a

renovācija, 2012. gadā apgūtais finansējums ir
1 128 393 latu apmērā;

ᴑ Sabiedrisko tualešu pieslēgšanai pie ārējām
inženierkomunikācijām, izlietoti 283 222 lati.

ᴑ Uzsākta tehniskā projekta izstrāde dzīvojamo māju
Sila ielā 8 un Sila ielā 16 pievienošanai pilsētas
centralizētajam ūdensapgādes tīklam un māju
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai.

ᴑ Kopdzīvojamo māju Ieriķu ielā 28 un Aglonas ielā
35A konservācijas darbi par kopējo summu 18 896
lati un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju
pārplānošana un renovācijas projektu izstrādāšana.

Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Ielu apgaismošana 4 277.7 4 290.9 6 122.9 5 925.4
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība 18 307.9 11 880.7 17 547.9 13 995.9

Pamatbudžeta izdevumi kopā 22 585.6 16 171.6 23 670.8 19 921.3
t. sk. investīcijas 300.6 961.2 375.2 370.9

VIDES AIZSARDZĪBA
Saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīvajiem
aktiem pašvaldība organizē valstij piederošo zvejas
tiesību izmantošanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. Iekasētos
līdzekļus par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments izlietoja
zivju resursu papildināšanai un aizsardzībai.

2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības realizētās
klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas
kontroles ietvaros tika veikta 521 klaiņojoša suņa
izķeršana, 1 104 bezsaimnieka suņu un kaķu
uzturēšana pilsētas apmaksātā dzīvnieku patversmē,
no kuriem saimniekiem vai privāto patversmju aprūpē
atdoti 697 dzīvnieki. Noķerti un sterilizēti 1 348
bezsaimnieka kaķi, eitanazēti 843 negadījumos cietuši
un slimi bezsaimnieka dzīvnieki, sniegta palīdzība 700
mājdzīvniekiem un 405 savvaļas dzīvniekiem. Rīgas
pilsēta pašvaldība nodrošināja arī dzīvnieku līķu
savākšanas un utilizācijas, maznodrošināto iedzīvotāju
dzīvnieku eitanāzijas un sterilizācijas un suņu pastaigu
laukuma uzturēšanas pakalpojumus.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas
„Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”
ietvaros veikta pilsētas apstādījumu apsaimniekošana -
jauno ielu koku stādījumu kopšana - 2 614, kokaugu
kopšana pašvaldības izglītības iestādēs un ielu
apstādījumos - 1 667, avārijas, kalstošu un sausu ielas
kokaugu zāģēšana - 301 koks un 41 m2 krūmu, 194
dižstādu stādīšana un citi darbi. Kopumā izmantotais

finansējums bija 147 187 lati. Par vides aizsardzības
fonda līdzekļiem tika veikta arī Rīgas pilsētas
apstādījumu koku kopšana, sauso un avārijas koku
zāģēšana, Māras dīķa ūdenstilpnes un tā apkārtnes
teritorijas labiekārtošana un citi darbi.

Viena no aktuālākajām Rīgas pilsētas vides problēmām
ir atmosfēras gaisa kvalitāte. Rīgā gaisa kvalitātes
pārbaude tiek nodrošināta, izmantojot 3 nepārtrauktas
darbības monitoringa stacijas, kuru veiktie mērījumu
dati tiek saglabāti serverī. Katru nedēļu rīdzinieki masu
informācijas līdzekļos tiek informēti par pilsētas gaisa
kvalitāti šie datus publiskoti.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments veic
Rīgas pilsētas teritorijā esošo ūdens objektu (upes,
attekas, kanāli, meliorācijas grāvji, ezeri un dīķi), kas
pilsētā veido vienotu meliorācijas sistēmu 147 km
garumā, nepārtrauktu uzturēšanu. Pārskata gadā tika
īstenoti vairāki Rīgas pilsētas vides aizsardzības
projekti, tai skaitā Ķīšezera gultnes attīrīšana no
nogrimušajiem priekšmetiem pie glābšanas stacijas
„Ķīšezers”, Langas upes tīrīšanas darbi, 3
neizmantojamo urbumu tamponēšana, piesārņoto vietu
sanācija Bolderājā un citi pasākumi.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:
ᴑ Lietus ūdens kanalizācijas kolektora būvniecība

Viestura prospektā, izlietoti 144 429 lati.
ᴑ „Par bijušās Elektromašīnbūves rūpnīcas teritorijas

piesārņojuma apjoma noteikšanu un sanācijas
pasākumu izstrādāšanu”.

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Notekūdeņu apsaimniekošana 195.9 234.0 195.5 174.4
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana - 0.6 - -
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 721.1 903.7 1 971.9 1 394.7
Pamatbudžeta izdevumi kopā 917.0 1 138.3 2 167.4 1 569.1

t. sk. investīcijas 141.3 194.0 165.5 144.4
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KULTŪRA
2012. gadā IKSD kultūras attīstībā un pieejamības
nodrošināšanā tika noteiktas sekojošas prioritātes:
ᴑ Nodrošināt sabalansētu kultūras pakalpojumu

pieejamību visiem rīdziniekiem;
ᴑ Organizēt vietējas nozīmes un starptautiskus

kultūras pasākumus;
ᴑ Atbalstīt institūcijas un organizācijas, kas nodrošina

kultūras un mākslas procesu;
ᴑ Atbalstīt kultūras daudzveidību;
ᴑ Veicināt radošumu un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību

pilsētas attīstības procesos;
ᴑ Veicināt iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu.

Lai īstenotu noteiktās prioritātes, IKSD nodrošināja
tradicionālās kultūras saglabāšanu un Dziesmu svētku
procesa nepārtrauktību, koordinēja valsts svētku,
atceres dienu, atzīmējamo dienu, gadskārtu ieražu
pasākumus, kā arī festivālu un citu valsts un pilsētas
nozīmes kultūras pasākumu organizēšanu Rīgā,
nodrošinot minēto pasākumu programmu izstrādi un
īstenošanu sadarbībā ar pašvaldības un valsts
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citām
kultūras organizācijām, kā arī starptautiskajiem
sadarbības partneriem.

Rīgas pilsētas iedzīvotāju kultūras vajadzībām un brīvā
laika pavadīšanai kalpo pašvaldības kultūras centri,
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība un tās
kultūras iestāžu struktūrvienības. Ievērojamu lomu
Rīgas pilsētas iedzīvotāju kultūras dzīves norišu
organizēšanā un radoša brīvā laika pavadīšanā ieņem
Rīgas Centrālā bibliotēka, tās 26 filiālbibliotēkas un trīs
ārējo apkalpošanas punkti. 2012. gadā Rīgas
Centrālajai bibliotēkai bija 61 043 patstāvīgo lietotāju,
985 979 parasto un 429 424 virtuālo apmeklējumu,
RCB tika organizēti arī 1 870 dažādi pasākumi.

Lai veicinātu daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras
pakalpojumus un sabiedrības iesaistīšanos kultūras
norišu veidošanā, IKSD organizē kultūras pasākumu un
projektu konkursus, kuros 2012. gadā tika iesniegti 756
projektu pieteikumi un atbalstu saņēma 419 projekti, no
kuriem:
ᴑ 99 bija pašvaldības kultūras iestāžu un tautas

mākslas kolektīvu organizētie projekti;
ᴑ 212 bija nevalstisko organizāciju rīkotie pasākumi;
ᴑ 48 bija valsts iestāžu īstenotie projekti;
ᴑ 60 bija citu pasākumu organizatoru un fizisku

personu iesniegtie projekti.

Rīgas Festivālu mērķprogrammas ietvaros pērn tika
līdzfinansēti 35 festivālu projekti. Pilsētas piešķirtie
līdzekļi sedza vidēji 15% izdevumus no festivālu
budžeta. Ievērojamākie festivāli, kuri pulcēja lielu skaitu
pilsētas iedzīvotāju un viesu 2012. gadā bija:

Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2012”,
Starptautiskais mūzikas festivāls „Rīgas ritmi”, Rīgas
festivāls, Starptautiskais kinoaktieru festivāls „Baltijas
pērle”, Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, Teātra
festivāls „Zelta maska Latvijā”, Starptautiskais Baha
kamermūzikas festivāls” u.c.

Rīgas domes rīkoto kultūras projektu konkursa ietvaros
atbalstu saņēma 123 projekti. Tika līdzfinansēti Rīgas
pilsētai nozīmīgi kultūras un mākslas projekti dažādās
mākslas nozarēs - mūzikā, vizuālajā, teātra, dejas
māksla un grāmatniecības un muzeju darbības nozarēs.
Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā
tika atbalstīti 100 projekti.

2012. gadā nozīmīgākie pilsētas realizētie valsts
svētku, atceres pasākumu un gadskārtu tradīciju
pasākumi, kuri pulcēja lielu pilsētas iedzīvotāju un viesu
skaitu:
ᴑ Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas

proklamēšanas 94. gadadienai veltītie koncerti,
svinīgais pasākums pie Brīvības pieminekļa, svētku
uguņošana, kā arī tradicionālais gaismas festivāls
„Staro Rīga”;

ᴑ Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienai veltīti pasākumi 4. maijā;

ᴑ 1991. gada barikāžu atceres 21. gadadienai veltīto
pasākumu programma”;

ᴑ Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti
pasākumi 25. martā un 14. jūnijā;

ᴑ Rīgas svētki, kas trīs dienu laikā pulcēja ap 180 000,
bet noslēguma pasākumā ap 150 000 apmeklētāju.

ᴑ Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts”, kur kopumā
tika īstenoti 62 projekti un apmeklēja aptuveni
45 000 apmeklētāju;

ᴑ Jāņu svinēšana 11. novembra krastmalā un
Dzegužkalnā, pulcējot vairāk nekā 60 000 rīdzinieku
un pilsētas viesu;

ᴑ Starptautiskais folkloras festivāls Baltijā - „Baltica”:
ᴑ Jaungada sagaidīšanas pasākumā 11. novembra

krastmalā gadu mijā pulcējās ap 35 000
apmeklētāju;

ᴑ Lieldienu, Adventa un Ziemassvētku pasākumu
programmas, Zāļu tirgus Doma laukumā un
Miķeļdienas tirgus Vecrīgā. Mātes dienai veltīti
koncerti un pasākumi, ikgadējais Muzeju nakts
pasākums un daudzi citi.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:
ᴑ Kultūras pils „Ziemeļblāzma” kompleksa un parka

Ziemeļblāzmas ielā 36 rekonstrukcijai un
restaurācijai, izlietots 4 295 612 lati.

ᴑ Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Krišjāņa
Valdemāra ielā 10A rekonstrukcija, izlietoti 417 248
lati.

Budžeta izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Atpūtas un sporta pasākumi 2 843.0 2 804.6 2 488.0 2 472.3
Kultūra 8 276.1 11 463.5 14 495.7 14 300.5
Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un
reliģijas pakalpojumi 7 772.7 1 976.1 3 426.6 1 759.3

Pamatbudžeta izdevumi kopā 18 891.8 16 244.2 20 410.3 18 532.1
t. sk. investīcijas 7 870.8 2 762.3 4 738.1 4 712.9
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EKONOMISKĀ DARBĪBA
No 2012. gada sabiedriskā transporta pakalpojumi tika
sniegti vienotā pilsētas maršrutu tīklā, ko nodrošina
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, izmantojot
vienota pakalpojuma sniedzēja priekšrocības -
saskaņoti maršrutu kustības saraksti, vienota
informācija pasažieriem par maršrutiem un kustības
sarakstiem. Noslēdzot 2012. gadu Rīgas pilsētas
pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklu
veidoja:
ᴑ 53 autobusa maršruti ar kopējo līniju garumu 898,1

km, pa kuriem kursēja 317 autobusi;
ᴑ 9 nakts satiksmes autobusa maršruti ar kopējo līniju

garumu 109,05 km, pa kuriem naktī kursēja 9
autobusi;

ᴑ 9 tramvaja maršruti ar kopējo līniju garumu 91,22
km, pa kuriem kursēja 66 tramvaju sastāvi;

ᴑ 19 trolejbusa maršruti ar kopējo līniju garumu
161,53 km, pa kuriem kursēja 199 trolejbusi.

No 1. janvāra maršrutu tīklā tika iekļauti arī
paaugstināta servisa autobusa maršruti, ar kuriem tika
aizstāti līdzšinējie pasažieru pārvadājumi ar maršruta
mikroautobusiem uz komerciāliem principiem. 33
paaugstināta servisa autobusa maršrutos, kurus
apkalpoja 8 Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”
apakšuzņēmēji, tika pārvadāti 10,09 milj. pasažieru, jeb
6,7% no kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā
pārvadāto pasažieru skaita.

2012. gadā tika izpildīti 3 179 106 reisi un pārvadāti
141,37 miljoni pasažieru, no tiem 52,9% pasažieru
izmantoja valsts un pašvaldības noteiktās braukšanas
maksas atlaides, bet 36,6% pasažieru tiek pārvadāti
bez maksas. Salīdzinot ar 2011. gadu, pārvadāto
pasažieru skaits 2012. gadā palielinājās par 0,7%, bet
ieņēmumi samazinājās par 3%. Tas saistīts ar 2012.
gadā 1. septembrī ieviestajiem braukšanas maksas
atvieglojumiem - bezmaksas braukšana 5. - 12. klašu
vispārizglītojošo skolu skolēniem. 2012. gadā nakts
satiksmes maršrutos pārvadāti 103 785 pasažieri.

Visa gada garumā tika uzklausīti un izvērtēti pasažieru,
satiksmes uzņēmumu darbinieku un transporta līdzekļu
vadītāju izteiktie viedokļi, tika veikti 145 autobusa, 29
tramvaja, 38 trolejbusa, 114 paaugstināta servisa
autobusa kustības sarakstu uzlabojumi.

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” apkalpotajos
maršrutos 88% satiksmes autobusu un 80,8%
trolejbusu ir aprīkoti ar zemo grīdu un ar ratiņu
pacēlājiem, tādējādi tiek apmierinātas pasažieru ar
ierobežotām kustības iespējām prasības pēc
sabiedriskā transporta līdzekļu pieejamības. 23 zemās
grīdas tramvaji ir aprīkoti ar ratiņu pacēlājiem.

Turpinot satiksmes organizācijas pilnveidošanu un
satiksmes drošības uzlabošanu, 2012. gadā tika veiktie
sekojoši pasākumi:
ᴑ ERAF līdzfinansēta regulējamas gājēju pāreja

Ilūkstes un Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas
krustojumā izbūve, finansējums 414 674 lati;

ᴑ veikta Pērnavas ielas no A.Čaka ielas līdz Rūdolfa
ielai rekonstrukcija, finansējums 491 232 lati;

ᴑ luksoforu objektu rekonstrukcija A. Čaka un
Pērnavas ielu un Hipokrāta un Gaiļezera ielu
krustojumos, finansējums 360 059 lati;

ᴑ jauna luksoforu objekta izbūve Dzirnavu un Puškina
ielu krustojumā, finansējums 36 481 lati;

ᴑ gājēju pārejas izbūve dzelzceļa posmā Zasulauks -
Priedaine 6,38 km, finansējums 90 657 lati;

ᴑ veikta ielu seguma periodiskā atjaunošana 91 416
m2 platībā kopā par 2,27 miljoniem latu.

Kā arī veikti citi darbi par kopējo summu 485 tūkstošu
latu apjomā:
ᴑ uzstādot papildus apgaismojumu rekonstruētas 30,

un ierīkotas 4 jaunas neregulējamas gājēju pārejas;
ᴑ uzstādītas jaunas gājēju drošības barjeras kopā 565

metru garumā;
ᴑ izbūvēti 32 ātrumvaļņi, veikti vairāki ceļu satiksmes

organizācijas uzlabojumi, uzstādītas ātrumu
ierobežojošas ceļa zīmes mācību iestāžu tuvumā,
uzstādīti velostatīvi un dzīvojamo zonu
ierobežojumi.

2012. gadā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta
pasūtījuma tika pabeigti sekojoši iepriekšējos periodos
uzsāktie un pārskata gadā pasūtītie transporta būvju
projekti:
ᴑ Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas rekonstrukcija no

Ulbrokas ielas līdz Lubānas ielai, objekta kopējās
izmaksas 992 061 lati, platība 11 930 m2;

ᴑ Daugavas Dienvidu tilta labā krasta pieeju
būvniecības papildus darbi, kas uzlabo tilta pieeju
pieslēgumu pilsētas ielu tīklam un objekta
ekspluatācijas efektivitāti, 2012. gadā apgūts
4 362 412 lati;

ᴑ ERAF līdzfinansētā projekta Kārļa Ulmaņa gatves
un Beberbeķu ielas krustojuma rekonstrukcija.
Objekta kopējās izmaksas 340 980 lati, platība
4 999 m2;

ᴑ Hermaņa ielas no Bāriņu ielas līdz O. Vācieša ielai
rekonstrukcija, kopā 555 370 lati, platība 5 419 m2;

ᴑ Vāveres ielas, Caunes un Austrumu ielas
rekonstrukcija, kopā 408 942 lati, 5 618 m2;

ᴑ Ziemeļblāzmas ielas posmā no Baltāsbaznīcas ielas
līdz Kāvu ielai rekonstrukcija darbi, 2012. gadā
apgūti 120 335 lati, 2 251 m2 apjomā;

ᴑ deformāciju šuvju nomaiņa tiltam pār Mīlgrāvi
74 355 lati;

ᴑ rekonstruētas autobusu pieturvietas K. Ulmaņa
gatvē starp Vienības gatvi un Telts ielu (69 655 lati);

ᴑ 9 lietus ūdens kanalizācijas sistēmas objektu
būvniecība, remonts, rekonstrukcija un būvprojekti
par kopējo summu 716 327 lati.

2012. gadā Rīgas domes Satiksmes departaments
turpināja:
ᴑ ERAF un privātā investora līdzfinansētā Kr.

Valdemāra un Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla
rekonstrukciju, darbi veikti 11 451 017 latu apjomā;

ᴑ Dienvidu tilta 3. kārtas (posmā no Bauskas ielas līdz
Ziepniekkalna ielai) būvniecība. 2012. gadā darbi
veikti 5 448 078 latu apjomā;

ᴑ ERAF līdzfinansētā Vienības gatves no Kaplavas
ielas līdz Ozolciema ielai rekonstrukcija. 2012. gadā
darbi veikti 1 502 801 latu apjomā.
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Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un
medniecība 8.6 8.8 9.1 9.0

Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība 5 976.5 2 757.6 6 292.8 4 952.9
Transports 96 511.4 112 372.3 136 831.3 129 636.6
Citas nozares 2 456.2 2 036.6 2 099.9 2 099.9
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 567.3 499.6 949.8 733.0
Pamatbudžeta izdevumi kopā 105 520.0 117 674.9 146 182.9 137 431.4

t. sk. investīcijas 11 503.5 1 021.3 9 100.7 6 781.8

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
2012. gadā Rīgas pašvaldības policijas (RPP)
darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību Latvijas
Republikas Valsts svētku, ārvalstu delegāciju vizīšu,
Rīgas pilsētas pašvaldības organizēto pasākumu,
mītiņu, ielu gājienu, sporta sacensību un atpūtas
pasākumu un citu kopskaitā 198 nozīmīgu masu
pasākumu laikā, t. sk., sniedzot atbalstu valsts drošības
institūcijām, papildus savu tiešo pienākumu izpildei.
2012. gadā pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja
sabiedriskās kārtības uzturēšanu pie 132 Rīgas pilsētas
izglītības iestādēm, kurās tika organizēti 1 448
izglītojošie pasākumi.

Gada laikā tika apkalpoti 50 510 iedzīvotāju izsaukumi,
saņemti 9 379 personu iesniegumi. 2012. gadā par
dažādu pārkāpumu izdarīšanu RPP aizturēja 13 966
personas, no kurām 453 bija izsludinātas meklēšanā.

Ar RPP video novērošanas centra starpniecību fiksēti
2 421 pārkāpums, tiesībsargājošajām iestādēm izsniegti
129 video ieraksti. 2012. gadā par dažāda veida
pārkāpumiem RPP reģistrēja 17 872 administratīvos
pārkāpumus un pārkāpuma vietā sodīja 3 475 cilvēkus,
par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošanu
sastādīti 55 828 administratīvā pārkāpuma protokoli
paziņojumi.

2012. gadā tika reģistrēti 52 ar ūdens satiksmes
noteikumu neievērošanu saistīti administratīvie
pārkāpumi, veikti 18 reidi un vairāki apsekojumi, kuru

laikā izņemti 478 nelikumīgi zvejas rīki un reģistrēti 199
makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi, aizturēti 28
maluzvejnieki.

RPP pārraudzībā esošajās pilsētas peldvietās kopš
2003. gada nav noslīcis neviens cilvēks, kopumā
pludmalēs izglābti 13 peldētāji, medicīniskā palīdzība
sniegta 23 atpūtniekiem. Kopumā 2012. gadā RPP
civilās aizsardzības speciālisti cietušajām personām
sniedza palīdzību 38 ārkārtas gadījumos.

Rūpējoties par Rīgas viesu un tūristu drošību, 2012.
gadā Tūrisma informācijas tālrunis diennakts režīmā
apkalpoja 304 zvanus un policija sniedza palīdzību 542
ārvalstu tūristiem.

Sadarbībā ar SIA „Rīgas satiksme” Kontroles dienesta
darbiniekiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā
tika veikti 1 002 reidi, kuru laikā aizturētas 108
personas, no tām 84 meklēšanā izsludinātās, pie
administratīvās atbildības saukti 892 pārkāpēji.

RPP interneta mājas lapa rpp.riga.lv tiek regulāri
atjaunota un tās apmeklētāju skaits gada laikā
sasniedza 88 611. RPP Youtube konts skatīts 891 130
reizes, publicēti 152 videomateriāli. RPP Twitter kontā
veica 896 ierakstus, sniedza 392 atbildes uz Twitter
lietotāju jautājumiem un ziņojumiem. Iedzīvotāju
informēšanai un izglītošanai tiek izmantoti arī dažādi citi
informatīvie un izglītojošie materiāli un pasākumi.

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un
drošībai
(tūkst. LVL)

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Policija 8 141.3 9 624.7 10 887.5 10 836.8
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās
drošības dienesti - 25.5 - -

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un
drošības pakalpojumi 38.4 19.9 40.0 28.5

Pamatbudžeta izdevumi kopā 8 179.7 9 670.1 10 927.5 10 865.3
t. sk. investīcijas - - 502.6 501.5
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KORUPCIJAS NOVĒRŠANA
2012. gadā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas
centrs, saskaņā ar noteiktajiem uzdevumiem un
atbilstoši pretkorupcijas pasākumu plāna un tā izpildes
izvērtēšanas grafikam, izvērtēja Rīgas pilsētas
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbību šajā
jomā, sagatavojot attiecīgu informāciju Rīgas domes
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu
komitejai, kā arī izvērtētajām institūcijām. Saskaņā ar
par izpildi un kontroli atbildīgo Rīgas pašvaldības
institūciju sniegto informāciju, gandrīz visi plānā
iekļautie pasākumi ir izpildīti. Papildus šim plānam tika
apkopoti un analizēti sabiedrības norādītie korupcijas
risku faktori un sniegtā informācija par konkrētiem
korupcijas gadījumiem Rīgas pašvaldībā.

2012. gadā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas
centrs veica 27 Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu,
struktūrvienību un kapitālsabiedrību pretkorupcijas
pasākumu plānu un to izpildes rezultātu izvērtēšanu un
papildus izvērtēja 3 Rīgas domes kapitālsabiedrību
darbības reglamentējošos aktus.

Lai novērstu pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādes
un izpildes gaitā konstatētās problēmas, sniegtu Rīgas
pilsētas pašvaldības institūcijām metodisko palīdzību un
rastu efektīvāku pretkorupcijas pasākumu risinājumu,
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs:
◉ Organizēja darba sanāksmes katrā Rīgas pilsētas
pašvaldības institūcijā;
◉ Sagatavoja vienotu korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādes metodiku,
vienotas pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādes un
plāna izpildes pārskata veidlapas;
◉ Ierosināja konsultantu korupcijas novēršanas un
interešu konflikta situāciju jautājumos sagatavošanu;
◉ Sarīkoja semināru „Korupcijas novēršana
institūcijās, iekšējās pretkorupcijas kontroles
īstenošana”, kuru vadīja KNAB Korupcijas novēršanas
nodaļas vadītāja D. Kurpniece;
◉ Ierosināja visām kapitālsabiedrībām papildināt
Ētikas kodeksu, izstrādāt un apstiprināt Ētikas komisijas
nolikumu un sastāvu.

Saskaņā ar iesniegumos sniegto informāciju par
atsevišķu amatpersonu iespējamo atrašanos interešu
konflikta situācijā un koruptīvām darbībām, veicot
publiskos iepirkumus, 2012. gadā tika veiktas
pārbaudes Rīgas domes struktūrvienības un iestādēs.
Šo pārbaužu rezultātā tika konstatēti atsevišķi trūkumi,
sniegti konkrēti priekšlikumi trūkumu novēršanai un
korupcijas risku mazināšanai, bet vainīgās personas
tika sauktas pie disciplinārās atbildības. Vienā gadījumā
pārbaudes materiāli tika nosūtīti kompetentai iestādei
lēmuma pieņemšanai par iespējamo kriminālprocesa
uzsākšanu.

Viens no galvenajiem darba virzieniem 2012. gadā bija
sistemātiska Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu
darbības publisko pakalpojumu sniegšanas
pilnveidošana. Kopumā tika izvērtēti, sakārtoti un
pilnveidoti vairāk kā 60 pakalpojumi, izsakot
priekšlikumus to tālākai attīstībai un konstatēto trūkumu
novēršanai. 2012. gadā tika pabeigts darbs pie 49
Rīgas pilsētas būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.
Pakalpojumiem tika samazināts administratīvais slogs,
vienkāršoti un precizēti to nosaukumi un apraksti.

Par gandrīz visiem sniegtajiem pakalpojumiem veikta
Būvvaldes klientu telefonaptauja, noskaidrojot viedokli
un apmierinātību ar izskatāmajiem pakalpojumiem.

Divu gadu laikā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas
centrā kopumā izvērtēti un pilnveidoti vairāk kā 100
Rīgas pilsētas pašvaldības sniegtie publiskie
pakalpojumi, kas veido 37% no visiem 272
pakalpojumiem un šis darbs tiek turpināts.

IEKŠĒJAIS AUDITS
Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja apstiprināto
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo
auditu un revīziju veikšanas plānu 2012. gadam Rīgas
domes Audita un revīzijas pārvalde 2012. gadā veica 12
iekšējos auditus, tai skaitā 10 auditus konkrētās Rīgas
pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas
struktūrvienībās, iestādēs, pašvaldības aģentūrās un
institūcijās (katrā šādā auditā veicot 1-5 sistēmu
auditus, kopā - 23) un 2 atsevišķu sistēmu auditus
(katrs aptver vairākas Rīgas pilsētas pašvaldības
institūcijas). Audita ziņojumos ir sniegts auditēto
sistēmu novērtējums un ieteikumi šo sistēmu darbības
un kontroles mehānismu uzlabošanai. Auditu rezultātā ir
izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki, kuros kopumā
iekļauti 94 ieteikumi.

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde 2012. gadā,
ar mērķi pārbaudīt Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu
līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību, Rīgas
pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas
struktūrvienībās, iestādēs, pašvaldības aģentūrās un
institūcijās veica 8 finansiāli saimnieciskās darbības
revīzijas un 2 pamatbudžeta programmu līdzekļu
izlietojuma revīzijas. Veikto revīziju aktos un pārskatos
ir sniegti 30 priekšlikumi konstatēto pārkāpumu un
trūkumu novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas
pārvalde 2012. gadā ir veikusi arī 6 finansiāli
saimnieciskās darbības revīzijas un 1 tematisko
pārbaudi Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās,
sagatavojot priekšlikumus konstatēto pārkāpumu un
trūkumu novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas
pārvalde veic uzraudzību par sniegto ieteikumu un
priekšlikumu ieviešanu.

DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA
2012. gadā tika veikta Rīgas domes Vienotās
informācijas sistēmas (RDVIS) Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO) izmaiņas
saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem, pašvaldības
Sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēmas
(SOPA) un Universālās darba vietas (UDV)
papildināšana, kā arī tika uzsākta Rīgas pašvaldības
izglītības iestāžu centralizēta lietotāju un darba staciju
pārvaldības risinājuma ieviešana. Pilnveidota e-
pakalpojumu attīstība iedzīvotājiem, kas saistīti ar
pirmsskolu rindu un Rīgas domes līdzfinansējuma
piešķiršanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

2012. gadā dažādām Rīgas izglītības iestādēm tika
veikta datortehnikas piegāde darbam ar RDVIS
dažādām lietojumprogrammām. Tika ieviesta
centralizētas datortehnikas un biroja tehnikas iegādes
sistēma DIPS. Tika veikta 156 Rīgas pilsētas
pašvaldības pirmsskola izglītību iestāžu
telekomunikāciju nodrošināšana, piešķirot 316 mobilos
un 611 stacionāros telefonus un integrējot tos Rīgas
domes vienotajā telefonu tīklā.
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Rīgas pilsētas pašvaldībā Latvijas Republikas Valsts
kontrole veica likumības revīziju „Rīgas pilsētas
pašvaldības darbību atbilstība normatīvajiem aktiem un
efektivitāte, administrējot nekustamā īpašuma nodokli”,
par laika periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012.
gada 30. oktobrim.

Saskaņā ar 2013. gada 6. februāra revīzijas ziņojumu
Nr. 5.1-2-17/2012 revīzija ietvēra pārbaudes par Rīgas
pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķināšanas un nodokļa parādu administrēšanas
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam, tajā skaitā
novērtējot veikto darbu efektivitāti, kā arī par nekustamā
īpašuma nodokļa objektu pārzināšanu.

Revīzijā Rīgas pilsētas pašvaldībai tika sniegti četri
ieteikumi:
1. Lai nodrošinātu, ka nekustamā īpašuma nodoklis
tiek aprēķināts visiem objektiem saskaņā ar normatīvo
aktu1:

1.1. noteikt kārtību, kādā uzraugāms būvniecības
process, tajā skaitā arī gadījumos, kad ir
beidzies būvatļaujas derīguma termiņš;

1.2. izvērtēt iespēju un veikt nepieciešamās
darbības, lai normatīvajā aktā2 noteiktajos
gadījumos Valsts zemes dienestā iesniegtu ēkas
datu deklarācijas būvju reģistrēšanai Kadastra
reģistra informācijas sistēmā.

2. Lai nodrošinātu, ka taksācijas gadā nekustamā
īpašuma nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši normatīvā
akta prasībām3, pilnveidot nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķināšanas procesu, tajā skaitā:

2.1. izstrādāt kontroles procedūras par nodokļa
aprēķina veikšanu;

2.2. izvērtēt iespēju iegūt informāciju no institūcijām,
kuru rīcībā ir dati, kas nepieciešami nodokļa
aprēķināšanai.

1 Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants
3Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta pirmā daļa
un otrās daļas 9.1 punkts. Rīgas domes 2012. gada 17. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 161 „Par nekustamā īpašuma nodokli
Rīgā 2012. gadā” 6. punkts.

3. Lai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas
sistēma darbotos efektīvi un nodrošinātu normatīvo
aktu4 ievērošanu, mazinot administratīvo slogu nodokļu
maksātājiem, pilnveidot nekustamā īpašuma nodokļa
paziņošanas procesu:

3.1. nodrošinot maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu
normatīvajā aktā noteiktajā termiņā vai līdz
maksāšanas termiņa iestāšanās datumam;

3.2. izvērtējot iespēju informācijas sistēmā NINO
nodrošināt pieejamās informācijas izmantošanu
automātiskai nodokļa aprēķināšanai vai
kontroles mehānisma ieviešanai;

3.3. izvērtējot iespēju noslēgt starpresoru vienošanos
ar valsts reģistru turētājiem un turpmāk no
nodokļu maksātājiem nepieprasīt informāciju,
kas ir pieejama valsts reģistros.

4. Lai nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu
uzsāktu noteiktos termiņos un veiktu nepieciešamās
parāda piedziņas darbības, lai nepieļautu parāda
piedziņas noilgumu, pilnveidot nodokļu parādu
piedziņas procesu, nodrošinot parāda piedziņas darbību
veikšanu atbilstoši tiesību aktos5 noteiktajam.

Valsts kontroles ieteikumi tiek ieviesti saskaņā ar
grafiku un process turpināsies līdz 2014. gada 1. aprīlim
(t. sk. izstrādās būvniecības kontroles pasākumu plānu,
izveidos atsevišķu struktūrvienību, lai pastiprinātu
kontroli par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina
veikšanas procesu). Līdz 2013. gada 1. aprīlim jau ir:

ᴑ izstrādāts un apstiprināts nekustamā īpašuma
nodokļa parādu piedziņas procesa prioritāšu plāns
2013. gadam;

ᴑ nosūtītas vēstules atbildīgajām valsts institūcijām,
lūdzot nodrošināt elektronisku un bezmaksas datu
ieguvi no viņu pārziņā esošām informācijas
sistēmām, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanai, vienlaikus lūdzot grozīt
normatīvos aktus, lai atļautu šādu datu bezmaksas
nodošanu.

4 Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”, Ministru kabineta
2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 495 „Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”,
Rīgas domes 2007. gada 11. septembra saistošie noteikumi
Nr. 88 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Rīgā” un Rīgas domes 2012. gada 17.
janvāra saistošie noteikumi Nr. 161 „Par nekustamā īpašuma
nodokli Rīgā 2012. gadā”.
5Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. pants, Rīgas domes
Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2011. gada 5. maija
rīkojums Nr. 21-rs „Par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu
pārvaldes procesu mērījumu kritēriju un mērķu 2011. gadam
apstiprināšanu” un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu
pārvaldes 2012. gada 2. aprīļa rīkojums Nr. 24-rs „Par Rīgas
domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes procesu mērījumu
kritēriju un mērķu 2012. gadam apstiprināšanu”.
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2012. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja
iepriekšējo gadu sadarbību ar starptautiskām
institūcijām un organizācijām, Rīgas sadraudzības
pilsētām. Šīs sadarbības ietvaros Rīgas pilsēta
piedalījās daudzu starptautisku un vietēja līmeņa
pasākumu norisēs un organizēšanā kultūras, izglītības,
sporta, pilsētas plānošanas un attīstības, transporta,
satiksmes infrastruktūras plānošanas un attīstības,
komunālās saimniecības, vides aizsardzības, tūrisma,
kā arī citās jomās. 2012. gadā veiktie nozīmīgākie
starptautiskie projekti un pasākumi Rīgas pilsētas
teritorijas plānojuma īstenošanā:
◉ 2012. gadā turpinājās Rīgas Ziemeļu transporta
koridora projekta sagatavošana Eiropas Komisijas
piešķirtā Eiropas transporta tīkla (TEN-T) budžeta
līdzfinansējuma ietvaros. 2012. gada 28. decembrī
noslēdzas TEN-T 2007 programmas projekta - „Rīgas
pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā:
Ziemeļu koridora projekta pētījumu pabeigšana”
īstenošana. TEN-T 2007 programmas projekta „Rīgas
pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā:
Ziemeļu koridora projekta pētījumu pabeigšana”
attiecināmās gala izmaksas bija 4 489 205 lati. Ziemeļu
koridora projekta sagatavošanas 2. posma ietvaros
2012. gada 27. maijā tika izsludināts atklāts konkurss
„Iegremdētā tuneļa būvniecības ieceres skiču projekta
izstrāde Daugavas Ziemeļu šķērsojumam (Rīgas
Ziemeļu transporta koridora 2. posma daļa no
Daugavgrīvas ielas līdz Ganību dambim)”. Atklātais
konkurss noslēdzās bez rezultātiem.
◉ 2012. gadā pabeigta Eiropas komunikāciju tīklu
projekta Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana
TEN-T tīklā ietvaros "Rīgas brīvostas savienojuma ar
Via Baltica dienvidu ievadu Rīgā (Raņķa dambja un
Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums)
būvprojekts" izstrāde (projektēšanas kopējās izmaksas
1 692 951 lati). Attīstoties Rīgas brīvostas teritorijai un
realizējot šo projektu, pilsētas ziemeļos tiks nodrošināts
ērts un drošs savienojums ar valsts galveno autoceļu
A6 un A7 ievadiem Rīgā un tiks izveidota nepārtraukta
pilsētas maģistrāle ziemeļu-dienvidu virzienā un
novērsta nepieciešamība kravas transportam braukt pa
vietējas nozīmes ielām, kā arī pārvietoties gar Latvijas
Nacionālo bibliotēku. Uzvaras bulvārī un uz Akmens
tilta tiks ierīkota sabiedriskā transporta josla.
◉ Projekts „Co2ol Bricks”, kura mērķis ir rast
tehnoloģiskus risinājumus energoefektivitātes
paaugstināšanai vēsturiskās ēkās, saglabājot to
kultūras mantojumu vai vēsturisko vērtību, uzsvaru
projekta ietvaros liekot uz vēsturiskām, no ķieģeļiem
būvētām ēkām. Kopējais projekta budžets ir ap 5
miljoni eiro un projekta īstenošanā sadarbojas 18
partneri no deviņām valstīm. 2012. gadā sadarbībā ar
projekta partneriem tika organizētas diskusijas valsts
un starpvalstu līmenī par jauna sadarbības modeļa
ieviešanu un uzsākts darbs pie pilotprojekta, renovējot
vēsturisku ķieģeļu ēku Rīgā, Maskavas iela 8, kas
atrodas Rīgas vēsturiskā centra UNESCO
aizsardzības zonā.
◉ Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijas
projekta, kura mērķis ir nodrošināt degradētās teritorijas
starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām
revitalizāciju, ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts
un iepirkumu procedūras rezultātā ir noslēgts
būvniecības līgums par summu 4 540 052 lati, kā arī
veikti dažādi demontāžas un sagatavošanas darbi.

◉ Projekts „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma
tūrisma potenciāla stiprināšana”.
◉ Projekts „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza
teritorijas revitalizācija”.

Tika uzsāktu un turpināti arī tādi projekti, kā: projekts
„Radi Rīgu”, projekts „Zinātnes saite. Inovācijas
ekonomikas attīstībai un uzņēmējdarbības atbalstam
Baltijas reģionā”, projekts „Pils laukuma plānojuma un
telpiskās struktūras pilnveidošana”, Rīgas Zooloģiskā
dārza būvprojekts „Āfrikas savanna”, projekts
„CITIE4DEV, u.c.

2012. gadā Rīgas domes IKSD turpināja īstenot
vairākus Eiropas Savienības un citu starptautisku
finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus, t. sk.:
ᴑ ERAF projekts „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo

skolu informatizācija”;
ᴑ ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63
Rīgas vispārizglītojošajās skolās”;

ᴑ ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”;

ᴑ ERAF finansēts projekts „Rīgas 13 speciālās
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana”.

Rīgas pilsētas pašvaldība ir sadarbības partneris un
regulāri piedalās arī tādu starptautisko organizāciju un
institūciju darbā, kā:
ᴑ Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls BaltMet;
ᴑ Baltijas pilsētu savienība UBC;
ᴑ Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls EUROCITIES;
ᴑ Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkls

METREX;
ᴑ Eiropas Padomes Vietējās un reģionālās

demokrātijas pastāvīgā komiteja CDLR;
ᴑ Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību

kongress CLRAE;
ᴑ Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas

veicināšanas asociācija Energy-Cities;
ᴑ Eiropas pilsētu tīkls „Pilsētas bērniem” (Cities for

children);
ᴑ Eiropas Savienības galvaspilsētu savienība UCEU;
ᴑ Eiropas Savienības Reģionu komiteja CoR;
ᴑ Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras

organizācija UNESCO;
ᴑ Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācija

BSSSC;
ᴑ Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība Städtebund

DIE HANSE;
ᴑ Eiropas tautu kultūras un mākslas festivāls

Eiropiāde (Europeade);
ᴑ Starptautiskā pašvaldību vides aizsardzības

padome ICLEI;
ᴑ Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija

OWHC u.c. organizācijas.

2012. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde koordinēja un
nodrošināja arī virkni citu starptautisku pasākumu, t. sk.:
Rīgas domes augstu amatpersonu delegāciju vizītes
ārzemēs, ārvalstu delegāciju uzņemšanu Rīgā un plašu
dalību dažāda veida un nozīmes pasākumos Kobē,
Maskavā, Pekinā; Berlīnē, Erevānā, Minskā,
Norčēpingā, Olborgā, Pori, Rostokā, Sanktpēterburgā,
Sudžou, Tallinā, Viļņā u.c. pilsētās.
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PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI
UN IZGLĪTOŠANAI
Rīgas domes darbā liela uzmanība tiek pievērsta tiešās
saiknes izveidošanai starp pašvaldību un sabiedrību.
Šajā procesā būtiska nozīme ir pilsētnieku viedokļa
izzināšanai. Dome regulāri pasūta sabiedriskās domas
aptaujas par pašvaldības darba būtiskiem jautājumiem.
2012. gadā tika veikti četri šādi pētījumi, kuros bija
iekļauti jautājumi par iedzīvotāju attieksmi pret Rīgas
domes veiktajiem uzlabojumiem sociālo pakalpojumu
jomā, jaunu satiksmes objektu būvniecību, par
pašvaldības organizētajiem kultūras pasākumiem u.c.
Aptauju rezultāti, kā arī sabiedriskajās un publiskajās
apspriešanās izteiktie rīdzinieku viedokļi tiek izmantoti
tālākajā darbā; tie ietekmē gan Rīgas domes lēmumus,
gan projektu tapšanu un virzību.

2012. gadā iedzīvotāji regulāri tika informēti par pilsētas
budžeta plānošanu un izpildi, par domes darba
prioritātēm, par pilsētvides sakārtošanu, jaunām
attīstības un būvniecības iecerēm, kā arī nozīmīgiem
investīciju un kultūras projektiem. Iedzīvotāji tika
informēti arī par izmaiņām pašvaldības saistošajos
noteikumos, privatizācijas un atsavināšanas
ierosinājumu izskatīšanas gaitu, dažādiem projektu
konkursiem, uzņēmējdarbības vidi, Eiropas Savienības
līdzekļu piesaisti, iespēju saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus, maksas pakalpojumu atlaidēm,
bērnudārzu problemātiku un daudziem citiem
jautājumiem.

Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja aktīvu sadarbību ar
plašsaziņas līdzekļiem, lai informētu sabiedrību par
norisēm Rīgā. Pašvaldības aktualitātes un spilgtākie
notikumi tika atspoguļoti presē, televīzijas un radio
raidījumos. Rīgas domē regulāri notika preses
konferences, kurās Rīgas domes priekšsēdētājs un
citas pašvaldības amatpersonas informēja plašsaziņas
līdzekļu pārstāvjus par pieņemtajiem lēmumiem un
citām aktualitātēm, pēc žurnālistu pieprasījumiem tika
gatavoti dažādi informatīvie materiāli, sniegtas intervijas
un komentāri.

Normatīvajos aktos noteiktā un cita svarīga informācija
tika publicēta laikrakstos un Rīgas domes portālā
www.riga.lv, kura saturs tiek atjaunots un aktualizēts
vairākas reizes dienā. Portālā ir pieejama visa
svarīgākā informācija par pilsētu un pašvaldību:
normatīvie akti, Rīgas domes darba kārtība, Rīgas
domes pieņemtie lēmumi, informācija par pašvaldībā un
pilsētā notiekošajiem un plānotajiem pasākumiem.
Portāls sniedz informāciju par pašvaldības struktūru, tās
institūciju un amatpersonu kompetenci,
kontaktinformāciju. Mājas lapā tiek ievietota arī cita
informācija - par iepirkumiem, izsolēm un konkursiem,
dati par gaisa kvalitāti reālā laika režīmā u.c.

2012. gadā notika IKSD organizētais iedzīvotāju forums
„Rīga dimd - iedzīvotāji runā!”, kurā piedalījās 200
dalībnieki. Forumā tika meklēti risinājumi par aktuāliem
jautājumiem gan Rīgas domei, gan iedzīvotājiem -
risinājumi degradēto teritoriju attīstībai, nevalstisko
organizāciju līdzdalība un iedzīvotāju sadarbība,
apkaimju attīstība Rīgā un pakalpojumi ģimenēm - NVO
iespējas un pašvaldības atbalsts.

2012. gadā notika divas Rīgas domes konsultatīvās
padomes sēdes sabiedrības integrācijas jautājumos,
kurās padomes locekļi tika iepazīstināti ar paveikto
2011. gadā, kā arī diskutēja par Rīgas pilsētas
sabiedrības integrācijas programmas un rīcības plāna
projektu, izvērtēja sabiedriskās apspriešanas viedokļus
un komentārus, kā arī sprieda par Rīgas domes un
nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu.

Plašu informācijas klāstu par pašvaldības darbu
iespējams atrast dažādos interneta sociālajos tīklos.
Piemēram, aktuāla un iedzīvotājiem būtiska informācija
atrodama Rīgas domes Facebook un Twitter kontos,
kuros norit nepārtraukta un nepastarpināta
komunikācija ar iedzīvotājiem, sniedzot jaunu
informāciju un atbildot uz aktuāliem jautājumiem.

SADARBĪBA AR PRIVĀTO SEKTORU
2012. gadā kopumā ir notikušas 10 publiskās un
sabiedriskās apspriešanas, tai skaitā:
1. 2 Rīgas domes saistošo noteikumu grozījumu 1.

redakcijas apspriešanas;
2. 4 būvniecības ieceru publiskās apspriešanas;
3. noorganizētas 3 ietekmes uz vidi novērtējuma

procedūras;
4. apspriešanai tika nodota 1 detālplānojuma 1.

redakcija - par kultūras un atpūtas parku
„Mežaparks”;

5. sagatavoti 13 atzinumi par detālplānojumu redakciju
izstrādi.

Publisko apspriešanu laikā par Rīgas domes saistošo
noteikumu grozījumu sākotnējām redakcijām ir
saņemtas 88 rakstiskas biedrību, fizisko un juridisko
personu atsauksmes, 20 atsauksmes par būvniecības
iecerēm ir saņemtas un 306 atsauksmes par
detālplānojumiem.
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UZSĀKTIE PROJEKTI, KAS TIKS
TURPINĀTI
◉ 2013. gadā tiek plānots turpināt darbu pie Rīgas
Ziemeļu transporta koridora projekta - iegremdētā
tuneļa skiču projekta izstrādes un Rīgas Ziemeļu
transporta koridora 1. posma tehniskā projekta
izstrādes uzsākšanas.
◉ Projekts „Co2ol Bricks” Tiks izstrādāts vēsturiskās
ķieģeļu ēkas Maskavas ielā 8 rekonstrukcijas
tehniskais projekts, veicot atbilstošas iepirkuma
procedūras, kā arī uzsākti ēkas renovācijas darbi.
Pieredzes apmaiņa, semināru un konferenču cikls par
vēsturisko ķieģeļu ēku siltināšanu Rīgā un
partnerpilsētās.
◉ Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijas
projekta ietvaros 2013. gadā paredzēts turpināt
būvdarbus Spīķeru kvartālā - labiekārtot un apzaļumot
kvartāla teritoriju, rekonstruēt inženiertehniskos tīklus,
rekonstruēt pašlaik slēgto gājēju tuneli no Spīķeriem uz
Daugavas krastmalu zem Krasta ielas, uzlabojot
piekļuvi Daugavas krastam. Pilnībā tiks rekonstruēta
Daugavas krastmala starp Dzelzceļa un Salu tiltu 1,3
km garumā, izbūvējot veloceliņu un izveidojot
piestātnes ar piemērota augstuma platformām un
laipām. Papildus gājēju promenādei un veloceliņam, ir
paredzēts izveidot aktīvo skrituļslidotāju atpūtas zonu.
◉ Projekts „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma
tūrisma potenciāla stiprināšana” tiks pabeigts 2013.
gada 5. janvārī, realizējot visas plānotās aktivitātes.
Izbūvētā „Koka arhitektūras centra” darbību turpmāk
nodrošinās Rīgas Austrumu izpilddirekcija.
◉ Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas
revitalizācijas projekta ietvaros 2013. gadā tiek plānots
revitalizēt Miera dārzu, izstrādāt tehnisko projektu
Grīziņkalna parka revitalizācijai, Ziedoņdārza
revitalizācijai un 7 ielu rekonstrukcija un 9 ielu
apgaismojuma rekonstrukcijai.
◉ Apkaimju attīstības projekta ietvaros paredzēts
padziļināti pētīt apkaimes, to kultūru un raksturīgākās
pazīmes.
◉ „Zinātnes saite. Inovācijas ekonomikas attīstībai un
uzņēmējdarbības atbalstam Baltijas reģionā” projekta
ietvaros tiek plānotas tikšanās ar zinātniekiem un
inovatīvo uzņēmumu pārstāvjiem, zinātnes ietilpīgo
uzņēmumu datubāzes izveide un iesniegšana
vadošajam partnerim 2013. gada rudenī, konference
Sanktpēterburgā, Industrijas diena Sanktpēterburgā -
zinātnes ietilpīgās rūpniecības uzņēmumu prezentācijas
un kontaktu veidošana, produktu testēšana Zviedrijā un
Vācijā.
◉ Projektā „Pils laukuma plānojuma un telpiskās
struktūras pilnveidošana” tiks turpināts darbs pie Pils
laukuma tehniskā projekta izstrādes un papildus tiks
sagatavots apakšzemes inženierkomunikāciju
tehniskais projekts, kā arī tiks veikta atkārtota
dendroloģiskā izpēte Pils laukuma apstādījumiem.

◉ Projektā „Āfrikas savanna” tiks turpināts darbs pie
būvprojekta īstenošanas - tiks veikts iepirkums par
būvprojekta „Āfrikas savanna” izstrādi un, noslēdzot
līgumu ar uzvarētāju, un izstrādāts tehniskais projekts.
◉ Projekts „CITIE4DEV „Piekļuve labai, tīrai un
taisnīgai pārtikai: „pārtikas kopienu” pieredze”” tiks
pabeigts 2013. gada 30. martā, apkopojot projekta
rezultātus un ieguvumus.
◉ Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās
projektā 2013. gadā plānotas projektu partneru
tikšanās, kurās tiks pilnveidota labās prakses
rokasgrāmata par pasākumiem ugunsdrošības
uzlabošanai vēsturiskajās ēkās, kā arī pieredzes
apmaiņa par ugunsdrošības pasākumiem vēsturiskajās
koka ēkās.
◉ Dižozolu ielas rekonstrukcijas 1. posmā tiks
izstrādāts tehniskais projekts Dižozolu ielas
rekonstrukcijai, veicot atbilstošas iepirkuma procedūras.
◉ Realizējot projekta „Āgenskalna tirgus laukuma
rekonstrukcija” 1. posmu ir sagatavots projekta tehniski
ekonomiskais pamatojums, kā arī tiks izstrādāts
Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcijas tehniskais
projekts.
◉ Projekta „Reģionālās politikas attīstība
nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu
piesaistei inovāciju nozarēs” ietvaros tiks sagatavota un
izdota labās prakses rokasgrāmata par inovācijām, kā
arī sagatavotas politikas vadlīnijas un rīcības plāns
nodarbinātības un izglītības jomās Rīgas pilsētā un
reģionā.
◉ „Radi Rīgu” projektā tiks turpināts darbs pie
Āgenskalna un Ziepniekkalna apkaimju projektiem.
◉ 2013. gadā darbu turpinās nodibinājums „Rīga
2014” ar mērķi īstenot projektu „Rīga - Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014. gadā”. Nodibinājums ne tikai aktīvi
strādās pie 2014. gada pasākumu programmas un
komandas izveides, papildus tiks veikti rekonstrukcijas
darbi virknē pilsētas parku, skvēru un dārzu, kā arī
vairāki apjomīgi projekti, no kuriem kā spilgtākie jāmin
kultūras pils „Ziemeļblāzma” un aizsāktā Latvijas
Nacionālais mākslas muzeja rekonstrukcija.
Sadarbojoties plašam mākslinieku, rīdzinieku, valsts
iestāžu, Latvijas pašvaldību un kultūras organizāciju
lokam, tiek veidoti kultūras gada notikumi augstā
starptautiskā līmenī ar Eiropas un pasaules elpu.
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NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN
PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI
2013. gadā Rīgas pilsētā tiek plānota virkne svarīgu
ilgtermiņa attīstības stratēģijas pasākumu, t. sk.:

ᴑ Veikt Rīgas attīstības programmas 2014. - 2020.
gadam un Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz
2025. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējumu, kā arī dokumentu 1. redakcijas
pabeigšana un virzīšana apstiprināšanai Rīgas
domē;

ᴑ Pēc 1. redakcijas apstiprināšanas organizēt šo
dokumentu sabiedrisko apspriešanu un atbildoši to
rezultātiem veikt dokumentu korekciju un gala
redakcijas izstrādi;

ᴑ Izstrādāto Rīgas attīstības programmu 2014. - 2020.
gadam un aktualizēto Rīgas ilgtermiņa attīstības
stratēģiju līdz 2025. gadam apstiprināt 2013. gada
otrajā pusgadā.

2013. gadā IKSD, saskaņā ar „RD IKSD Rīcības plānu
2012. - 2014. gadam”, turpinās realizēt noteiktos
ilgtermiņa mērķus un izvirzītās darbības prioritātes:

ᴑ Vispārējās izglītības pieejamības un kvalitatīvu
izglītības programmu daudzveidības nodrošināšana,
kā arī iestāžu izglītības procesa un administratīvā
darba kvalitātes sekmēšana un iekļaujošas izglītības
vides veidošana;

ᴑ Izglītības iestāžu nodrošināšana ar izglītības
procesam izvirzītajām prasībām atbilstošu
materiāltehnisko bāzi;

ᴑ Izglītošanās veicināšana mūža garumā;
ᴑ Interešu un profesionālās ievirzes izglītības

daudzveidības, programmu īstenošanas kvalitātes,
to pieejamības un popularitātes veicināšana;

ᴑ Bērnu un jauniešu nometņu un pasākumu
organizēšana un atbalstīšana;

ᴑ Jauniešu organizāciju līdzdalības sekmēšana darbā
ar jaunatni;

ᴑ Kultūras procesa nodrošināšana un tradicionālās
kultūras saglabāšana;

ᴑ Tautas sporta pasākumu organizācija un atbalsts
dažādām mērķa grupām;

ᴑ Integrētas, solidāras un sociāli atbildīgas
sabiedrības izveides sekmēšana;

ᴑ Pašvaldības finanšu līdzekļu, mantas un resursu
racionāla un lietderīga apsaimniekošana, kā arī
iedzīvotājiem aktuālas informācijas nodrošināšana.

◉ Pārskata par stratēģijas ieviešanu Rīgas pašvaldībā
izstrāde (Stratēģijas uzraudzības sistēma SUS). Tiks
izstrādāts 2012. gada pārskats par stratēģijas ieviešanu
Rīgas pašvaldībā. Pārskata izstrādes ietvaros tiks
veikta ikgadēja iedzīvotāju aptauja par apmierinātību ar
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
◉ Mājas lapas www.sus.lv uzturēšana un attīstīšana.
Datu atjaunošana, pētījumu pievienošana un vides
sadaļas papildināšana.
◉ Teritorijas plānošana (detālplānojumi).
Plānots nodot Rīgas pilsētas Būvvaldei.
◉ Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas
teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
2013. gadā plānota Rīgas vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu gala
redakcijas apstiprināšana, kā arī pētījuma „Rīgas
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
plānojuma 2006. - 2018. gadam darbības izvērtējums”
veikšana. Plānots izstrādāt lokālplānojumu Skanstes
apkaimes teritorijai, kā arī detālplānojumu prioritārai
teritorijai saistībā ar ūdens un krastmalu izmantošanu
un pašvaldības publisko funkciju realizēšanu.
◉ Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu reģistrs.
Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes iekšējo noteikumu virzīšana
apstiprināšanai Rīgas domē un reģistra izveide.
◉ Apkaimju attīstības projekts.
2013. gadā tiks turpināts darbs pie apkaimju aktīvo
iedzīvotāju datu bāzes izveidošanas, kuras ietvaros tiks
veikti pētījumi dažādās Rīgas apkaimēs. Turpināsies
darbs pie Apkaimju ideju fonda ieviešanas;
◉ Mājas lapas www.apkaimes.lv uzturēšana un
attīstīšana.
2013. gadā tiks turpināta informācijas ievietošana par
aktualitātēm un jaunumiem dažādās apkaimēs, kā arī
tiks uzlabota portāla funkcionalitāte sadaļā „karte”.
Apkaimju profilus plānots papildināt ar dažādiem
sociālās infrastruktūras objektiem.
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2011. 31.12.2012.
(tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

AKTĪVS 2 513 359.5 2 482 653.1
Ilgtermiņa ieguldījumi 2 379 586.5 2 367 446.1
Nemateriālie ieguldījumi 3 584.9 3 094.8

Attīstības pasākumi un programmas 536.4 407.5
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2 877.9 2 625.1
Pārējie nemateriālie ieguldījumi 72.3 48.7
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 92.3 12.3
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 6.0 1.2

Pamatlīdzekļi 1 947 632.5 1 928 769.2
Zeme, ēkas un būves 1 854 488.4 1 762 566.1
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 308.1 1 287.2
Pārējie pamatlīdzekļi 27 401.2 30 705.5
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 54 422.1 82 892.0
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi - 43 584.7
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 6 761.8 6 976.8
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 796.5 61.2
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2 454.4 695.7

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 428 369.1 435 582.1
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 381 775.1 391 604.7
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 34 306.3 36 322.9
Ilgtermiņa aizdevumi 2 595.3 1 858.3
Ilgtermiņa prasības 9 692.4 5 796.2

Apgrozāmie līdzekļi 133 773.0 115 207.0
Krājumi 38 832.2 30 244.8
Norēķini par prasībām 7 537.0 9 324.9
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 2 594.2 1 627.8
Īstermiņa finanšu ieguldījumi 6 736.3 5 244.9
Naudas līdzekļi 78 073.3 68 764.6

PASĪVS 2 513 359.5 2 482 653.1
Pašu kapitāls 1 967 811.8 1 923 355.2
Rezerves 110 017.3 109 310.5
Budžeta izpildes rezultāti 1 857 794.5 1 814 044.7

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 1 861 842.7 1 857 794.5
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -4 048.2 -43 749.8

Uzkrājumi 517.5 1 358.1
Kreditori 545 030.2 557 939.8
Ilgtermiņa saistības 498 547.6 501 483.8

Ilgtermiņa aizņēmumi 100 480.6 102 586.9
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 279 817.7 272 758.5
Ilgtermiņa uzkrātās saistības 66 544.0 79 381.5
Pārējās ilgtermiņa saistības 51 705.3 46 756.9

Īstermiņa saistības 46 482.6 56 456.0
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 8 728.5 8 227.8
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 15 500.1 23 168.4
Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 626.9 431.5
Īstermiņa uzkrātās saistības 13 278.2 13 814.5
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 218.1 247.9
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 351.3 339.0
Pārējās īstermiņa saistības 1 694.4 2 410.0
Nākamo periodu ieņēmumi 6 085.1 7 816.9
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2011. 31.12.2012.
(tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

ZEMBILANCE
Nomātie aktīvi 1 111.8 1 779.6
Zembilances aktīvi 18 709.8 4 599.6
Iespējamie aktīvi 57.9 -
Saņemamās soda un kavējuma naudas 329.5 312.4
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 0.6 57.7
Citi zembilances aktīvi 18 321.8 4 229.5

Zembilances pasīvi 447 172.1 386 199.3
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem - 17 149.6

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par
ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu,
izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
politiku instrumentu finansētajiem projektiem \\ Nākotnes maksājumi saskaņā ar
līgumiem un vadības lēmumiem par pamatlīdzekļu iegādi, izņemot tos, kas slēgti
par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu
finansētajiem projektiem

- 178 850.1

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini 40.7 18.2
Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par
preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un
nomu

- 5.7

Nākotnes nomas maksājumi 48 193.4 10.4
Nākotnes saistības 380 304.5 -
Izsniegtie galvojumi 9 919.5 7 827.9
Citas zembilances saistības 8 714.0 182 337.4
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2011. g. 2012. g.
Izpilde pēc uzkrāšanas principa budžeta izpilde

(tūkst. LVL)
budžeta izpilde

(tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 558 387.8 537 766.3
Nodokļu ieņēmumi kopā 324 462.1 345 455.6
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 264 248.6 283 225.7
Īpašuma nodokļi 57 544.1 58 986.5

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 23 663.5 25 367.7
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 24 390.9 24 307.1
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 9 489.7 9 311.7

Pārējie nodokļu ieņēmumi 2 669.4 3 243.4
Nenodokļu ieņēmumi kopā 33 760.1 56 253.7
Valsts (pašvaldību) nodevas 1 936.6 3 041.0
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 31 823.5 53 212.7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā 115 975.5 58 480.8
Valsts budžeta transferti kopā 84 190.1 77 576.2
Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem 62 656.0 72 911.9
Dotācijas pašvaldības budžetiem 5 443.0 -
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem (pasākumiem)

272.7 3 988.8

Pārējie valsts budžeta transferti 15 818.4 675.5

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 562 482.5 582 614.7
Vispārējie valdības dienesti 193 606.9 204 107.8

t.sk. iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 48 993.8 49 933.4
Sabiedriskā kārtība un drošība 9 126.8 10 157.2
Ekonomiskā darbība 136 359.1 145 702.8
Vides aizsardzība 711.9 879.0
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16 043.5 16 054.4
Veselība 371.3 385.3
Atpūta, kultūra un reliģija 13 191.5 14 339.8
Izglītība 146 393.4 145 285.6
Sociālā aizsardzība 46 678.1 45 702.8

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts -4 094.7 -44 848.4

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2011. g.
budžeta izpilde

2012. g.
budžeta izpilde

Izpilde pēc uzkrāšanas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 1 091.7 1 280.0
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām 1 091.7 1 280.0
Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 190.1 191.6
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 857.4 11.7
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 44.2 1 076.7

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 1 045.2 181.4
Vispārējie valdības dienesti 16.4 3.9
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4.6 0.1
Atpūta, kultūra un reliģija 6.3 9.8
Izglītība 156.5 153.5
Sociālā aizsardzība 861.4 14.1

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 46.5 1 098.6

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 459 712.6 459 087.4 473 546.2
Nodokļu ieņēmumi kopā 321 734.5 341 070.6 345 611.9
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 263 815.7 283 793.6 283 565.4
Īpašuma nodokļi 55 249.4 53 827.0 58 803.3

t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 22 464.7 23 231.7 24 911.0
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 24 829.2 21 914.1 24 996.8
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 7 955.5 8 681.2 8 895.5

Pārējie nodokļu ieņēmumi 2 669.4 3 450.0 3 243.2
Nenodokļu ieņēmumi kopā 29 381.7 13 997.1 26 848.1
Valsts (pašvaldību) nodevas 2 110.7 3 103.7 3 674.5
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 27 271.0 10 893.4 23 173.6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā 23 668.6 23 524.2 21 815.6
Transferti kopā 84 927.8 80 495.5 79 270.6
Valsts budžeta transferti kopā 84 927.8 80 495.5 79 270.6
Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem 62 656.0 71 411.7 72 754.2
Dotācijas pašvaldības budžetiem 5 355.8 - -
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem

227.6 8607.7 5943.5

Pārējie saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 16 688.4 476.1 572.9

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 470 105.9 514 621.5 487 311.1
Vispārējie valdības dienesti 85 839.9 81 918.7 76 919.1

t. sk. iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 50 162.6 50 565.6 49 797.9
Sabiedriskā kārtība un drošība 9 670.1 10 927.5 10 865.3
Ekonomiskā darbība 117 674.9 146 182.9 137 431.4
Vides aizsardzība 1 138.3 2 167.4 1 569.1
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16 171.6 23 670.8 19 921.3
Veselība 1 378.7 3 251.9 3 151.8
Atpūta, kultūra un reliģija 16 244.2 20 410.3 18 532.1
Izglītība 165 495.5 166 948.7 161 402.1
Sociālā aizsardzība 56 492.7 59 143.3 57 518.9

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 83 669.8 77 891.1 77 891.1
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 77 891.1 32 235.9 67 572.6

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU
PĀRSKATS

2011. g.
budžeta

izpilde

2012. g.
apstiprināts

budžetā

2012. g.
budžeta

izpilde
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 928.0 1 166.3 1 112.1
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām 928.0 1 166.3 1 112.1
Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 55.4 110.2 61.4
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 844.9 8.5 2.4
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 27.7 1 047.6 1 048.3

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 938.6 1 282.7 104.0
Vispārējie valdības dienesti 13.8 1 045.8 27.7
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0.6 13.9 9.0
Atpūta, kultūra un reliģija 8.1 19.4 2.2
Izglītība 65.7 189.4 60.5
Sociālā aizsardzība 850.4 14.2 4.6

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 189.9 179.3 179.3
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 179.3 62.9 1 187.4

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”
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PASKAIDROJUMS PAR SATSINATA KONSOLIDETA
2012. GADA PARSKATA SAGATAVOSANAS
PAMATNOSTADNEM

Sis saTsindtais konsoliddtais parskats, kas ietver RTgas
pils6tas pa5valdibas kopsavilkuma bilanci 2012. gada
31. decembrl, pamatbud2eta iegEmumu un izdevumu
pdrskatu (p€c uzkr65anas un p€c naudas pl0smas
principa) un ziedojumu un d6vindjumu ie46mumu un
izdevumu pdrskatu (p6c uzkrd5anas un p6c naudas
pl0smas principa) par 2012. gadu, ir sagatavots'
balstoties uz revid€to Rlgas pils6tas paSvaldibas
konsofidEto 2012. gada pdrskatu, saskagd ar Sddiem
principiem:

Bilance ir uzr6dita identiski bilancei, kas ieklauta
revid€taj6 RTgas pils€tas paSvaldibas konsolid€tajd
2O12. gada parskata (t0kst. LVL) (Veidlapa Nr. 'l );
PamatbudZeta iep6mumu un izdevumu pirskats
(p6c uzkrS5anas un pec naudas pl0smas principa) ir
sagatavots, balstoties uz informSciju, kas ieklauta
revid€tajd RTgas pa5valdibas konsolidelaie 2012.
gada pdrskat6 (Veidlapa Nr. 2) "P6rskats par
bud2eta izpildi" (pamatbudZets). lep€mumi uzradni
grupEs, kas raksturo ieg6mumu veidu pec
ekonomiskds b0tibas, atbilsto5i LR MK noteikumiem
Nr. '1032 

"Noteikumi 
par bud2eta ie46mumu

klasifikaciju";

Ziedojumu un divindjumu iep€mumu un izdevumu
parskats ir sagatavots, balstoties uz informdciiu, kas
ieklauta revid€taj6 Rlgas pils6tas pa$valdibas
konsolid€tajd 2O12. gada pdrskati (Veidlapa Nr. 2)
,,Pdrskats par budZeta izpildi" (ziedojumi un
ddvinijumi). leq6mumi uzrbdfti grup6s, kas raksturo
ieq6mumu veidu pec ekonomiskds b0tibas'
atbilstoSi LR MK noteikumiem Nr' 1032 "Noteikumi
par bud2eta iegEmumu klasifikdcUu";

RTgas pils€tas paSvaldibas kopsavilkuma bilanc€
uzr6dfto perskata gada budZeta izpildes rezultitu
ieg0st, saskaitot PamabudZeta ielemumu un
izdevumu perskata (pdc uzkrd5anas principa) un
ziedojumu un ddvindjumu iep€mumu un izdevumu
pdrskata (p€c uzkra5anas principa) iep€mumu
pirsnieguma vai deficfta rddltSjus'

Saskapd ar Ministru kabineta 17.08.2010' noteikumu
Nr.77i.Gada pdrskata sagatiavo5anas kariiba" 45.1 3.
punktu Valsts kases mijas lapd no 2013' gada 1. jOliia
ir pieejama inform6c'rja par RTgas pils6tas pa5valdibas
konsolid€to 2A12- gada Parskatu.
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Apstiprinits ar RTgas domes /3, t6 zOl3. lemumu W.67Ct "Par Rrgas pibetas pasvaldrbas 2012' gada

publisk6 parskata apstiprin6Sanu"
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR
KOPSAVILKUMA FINANŠU PĀRSKATU

Rīgas domei:

Klāt pievienotais Rīgas pašvaldības kopsavilkuma
finanšu pārskats, kas atspoguļots no 35. līdz 39.
lappusei un ietver 2012. gada 31. decembra
kopsavilkuma bilanci, 2012. gada kopsavilkuma
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pārskatu un
kopsavilkuma ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un
izdevumu pārskatu ar izpildi pēc uzkrāšanas principa un
pēc naudas plūsmas principa, un paskaidrojumu par
saīsinātā konsolidētā 2012. gada pārskata
sagatavošanas pamatnostādnēm, ir sagatavots,
balstoties uz Rīgas pašvaldības (turpmāk tekstā
«Pašvaldība") konsolidēto finanšu pārskatu par 2012.
gadu, kā aprakstīts kopsavilkuma finanšu pārskata
paskaidrojumā par saīsinātā konsolidētā 2012. gada
pārskata sagatavošanas pamatnostādnēm. Mūsu 2013.
gada 22. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu ar
iebildēm par šo konsolidēto finanšu pārskatu (skatīt
zemāk). Minētais konsolidētais finanšu pārskats un
kopsavilkuma finanšu pārskats neietver informāciju par
notikumiem, kas norisinājušies pēc mūsu ziņojuma par
konsolidēto finanšu pārskatu izsniegšanas datuma.

Kopsavilkuma finanšu pārskatā nav iekļauta visa
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.
gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība" nosacījumiem atklājamā
informācija. Tādēļ kopsavilkuma finanšu pārskata
lasīšana nevar aizvietot Rīgas pašvaldības pilna
apjoma konsolidētā finanšu pārskata lasīšanu.

Vadības atbildība par kopsavilkuma finanšu pārskata
sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par kopsavilkuma finanšu pārskata
sagatavošanu atbilstoši kopsavilkuma finanšu pārskata
sagatavošanas pamatnostādnēm, kā aprakstīts
kopsavilkuma finanšu pārskata paskaidrojumā par
saīsinātā konsolidētā 2012. gada pārskata
sagatavošanas pamatnostādnēm.

Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz
mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko Revīzijas standartu
„Uzdevums ziņot par kopsavilkuma finanšu pārskatiem"
veiktajām procedūrām, izsakām par šo kopsavilkuma
finanšu pārskatu.

Atzinums
Mūsuprāt, klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu
pārskats, kas sagatavots, pamatojoties uz Rīgas
pašvaldības 2012. gada revidēto konsolidēto finanšu
pārskatu, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs
konsolidētajam finanšu pārskatam, kā aprakstīts
paskaidrojumā par saīsinātā konsolidētā 2012. gada
pārskata sagatavošanas pamatnostādnēm.

Tomēr kopsavilkuma finanšu pārskats ietver tādas
pašas neatbilstības vai iespējamās neatbilstības, kā
Rīgas pašvaldības 2012. gada konsolidētais finanšu
pārskats.

Konsolidētā finanšu pārskata neatbilstības vai
iespējamās neatbilstības ir aprakstītas mūsu 2013.
gada 22. aprīļa revidentu atzinumā ar iebildēm. Mūsu
atzinums ar iebildēm ir balstīts uz sekojošo:

Pamatojums atzinumam ar iebildēm - apjoma
ierobežojumi
(a) Uzskaitīto īpašumu pilnīgums un uzskaites vērtības
precizitāte
2009. gadā Pašvaldība atzina bilancē iepriekš tās
uzskaitē neatzītu Rīgas pilsētai piederošu un piekrītošu
zemi, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem un tajā
noteiktajām vērtībām. Pašvaldība ari turpina identificēt
tai piekrītošas ēkas un būves, kas līdz šim nav bijušas
atzītas Pašvaldības uzskaitē. Šāda zeme, ēkas un
būves tiek pakāpeniski reģistrētas Zemesgrāmatā, un šī
procesa laikā tiek precizētas arī īpašuma tiesības
īpašumiem, kuru īpašnieki nav skaidri definēti. Šī
procesa rezultātā tiek veiktas daudzas korekcijas
attiecībā uz uzskaitē esošo īpašumu bilances vērtību un
zemes gabalu platību. Ir sagaidāms, ka nekustamo
īpašumu uzskaites vērtība turpmākajos periodos tiks
koriģēta, uzņemot uzskaitē iepriekš neuzskaitītas ēkas
un būves un koriģējot pašvaldībai piekrītošās zemes
uzskaites vērtību un platību. Tā kā šis process turpinās,
vadība nav spējusi noteikt attiecībā uz nekustamo
īpašumu uzskaites vērtību veicamo korekciju apjomu
2012. gada 31. decembri un 2011. gada 31. decembrī.
Līdz ar to mums nebija iespējams gūt pietiekamus
atbilstošus pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē
esošo nekustamo īpašumu pilnīgumu un īpašumu, kas
uzskaitīti Pašvaldības bilancē, taču vēl nav reģistrēti
Zemesgrāmatā, uzskaites vērtību precizitāti 2012. gada
31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī.

(b) Atsavināšanai paredzētu aktīvu klasifikācija un
atgūstāmā summa
Kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata 2.1.
skaidrojumā „Krājumi", Pašvaldības bilancē uzrādīto
krājumu vērtībā 2012. gada 31. decembrī ir iekļauti
atsavināšanai paredzētie nekustamie īpašumi LVL 28
miljonu apmērā (2011. gada 31. decembrī - LVL 36
miljoni) atbilstoši to atlikušajai bilances vērtībai, kādā tie
tika uzrādīti Pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā pirms
pārklasifikācijas uz krājumiem. Pašvaldības bilancē
pamatlīdzekļu sastāvā 2012. gada 31. decembrī ir
iekļautas dzīvojamās ēkas ar bilances vērtību LVL 10
miljoni (2011. gada 31. decembrī - LVL 20 miljoni). Daļa
no šīm dzīvojamām ēkām ir iesaistītas privatizācijas
procesā un, mūsuprāt, būtu klasificējamas kā
atsavināšanai paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi. Pastāv
iespēja, ka ieņēmumi no privatizācijas varētu būt
zemāki, nekā šo īpašumu uzskaites vērtība, ja par šiem
īpašumiem norēķinās ar privatizācijas sertifikātiem, kas
nedos Pašvaldībai naudas ieņēmumus. Vadība nav
noteikusi atsavināšanai paredzēto īpašumu patieso
vērtību un nav identificējusi konkrētos īpašumus, kas ir
iesaistīti privatizācijā 2012. gada 31. decembrī un 2011.
gada 31. decembrī. Šajā situācijā mums nebija
iespējams gūt pietiekamus atbilstošus pierādījumus par
atsavināšanai paredzēto aktīvu un privatizācijā
iesaistīto dzīvojamo ēku atgūstāmo vērtību un
atsavināšanai paredzēto aktīvu klasifikāciju 2012. gada
31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī.
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tehniska projekta izstrddi, ietekmes uz vidi izp€ti, projekta tehniski ekonomiskd pamatojuma izvertejumu un skidu
projelita izstradi. {emot v6ra paSreizEjo ekonomisko situaciju Latvija un projekta rsteno5anas kopejo izmaksu
nozimtgo apm6ru, pastdv butiska nenoteiktiba saistiba ar 5r projekta realiz6Sanas laiku un apjomu. Vadiba nav
veikusi kapitalizeto Ziemefu koridora projelta izmaksu vErtibas LW 9 miljoni apmErd zorz. gada 3r. decembri un
LVL 8 miljoni apmera zorr. gada 3r. decembri atgfistamas summas izv€rtejumu. Ta ka mums nebija pieejama
ticama informdcija, lai parliecindtos par 5i aktiva atgustamo vertibu, m€s nevarejam gut pietiekamus atbilstoSus
revizijas pierddr.jumus attieciba uz kapitaliz€to Ziemefu koridora projekta izmaksu uzskaites vertibu zorz. gada 3r.
decembrr un zorr. gada 3r. decembri, izmantojot citas revrZijas procedrlras.

Pamatojums atzinumqm ar iebildem - biltiska neatbiktlbq

zoo8. gada Rigas pils€tas Pa5valdiba noslEdza procentu mijmai4as dar-t'uma ligumu ar beigu termi4u zoz8. gad6.
Saska4a ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1486 ,,Kartlba, kada budZeta iestades karto
grdmatvedibas uzskaiti" atvasindti finanSu instrumenti ir jdnoverte to patiesaja vertibd. zotz. gada 3r. decembri
pa5valdiba nav uzskait-rjusi atvasinato finan5u instrumentu ta patiesaja v€rtiba. Ka noradits konsolideta finanSu
parskata 5.r. skaidrojumd ,,Ilgtermi4a saistibas", Pa5valdibas konsolid€taja bilance ilgtermi4a kreditoru sastava
zorz. gada 3r. decembri ir uzskaitrtas saistibas LW z8 miljonu apm€ra, kas atbilst sa4emtajam naudas summdm
no finan5u instrumenta liguma partnera. Saska4a ar misu veikto aplesi zotz. gada 3r. decembri ligumam ir
negatrva patiesd vertiba aptuveni LYL t46 miljonu apmera. Ja PaSvaldiba bfltu uzskaitr]usi ligumu ta patiesaja
v6rtibd, tad eorz. gada 3r. decembri ilgtermi4a finanSu saistibas palielinatos un parskata gada izderumi un to
parsniegums pir ie4emumiem palielindtos par aptuveni LW rr8 miljoniem.

Musuprat, iz4emot sadala ,,Pcmatojums atzinumam ar iebilddm - apjoma ierobeZojumi" mineto apstakJu
iespEjamo ietekmi un rindkopa ,,Pamatojums qtzinumam ar iebildem - butiska neatbilstlba" min€to apstaklu
ietekmi, ieprieki minetais konsolidetais finanSu parskats sniedz patiesu un skaidru priek5statu par Rlgas
pa5valdibas finansidlo stavokli zotz. gada 3r. decembri, kd ari par tas darbibas finandu rezultatiem un naudas
plfismdm zotz. gad6., saska4a ar Latvijas Republikas Ministru kabineta zoro. gada 17. augusta noteikumu Nr.777
,,Gada pdrskata sagatavoSanas kartrba" nosacrjumiem.
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