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1 Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Foto 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2008.gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu politiku, ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos 
nodrošinot budžeta sabalansētību, nepasliktinot piesaistīto finanšu resursu nosacījumus un īstenojot finanšu risku vadības 
politiku.  

Rīgas pilsētas kopbudžeta ieņēmumi 2008.gadā ir pieauguši par 92,6 miljoniem latu, salīdzinot ar 2007.gadu, nodrošinot 
nepieciešamos līdzekļus pilsētas pašvaldības funkciju izpildei un sniedzot būtisku ieguldījumu 52,6 miljonu latu apjomā 
pārējo Latvijas pašvaldību attīstībai finanšu izlīdzināšanas fonda ietvaros. 

Īstenojot pašvaldības budžeta izdevumu ierobežošanas politiku, pašvaldībai izdevās samazināt straujo kopbudžeta 
izdevumu pieauguma tempu no 42% iepriekšējā gadā līdz 22% 2008.gadā. 

Izglītība pārskata gadā bija galvenā pašvaldības budžeta izdevumu joma, tās attīstībai no kopbudžeta tika novirzīti 200,6 
miljoni latu, kas sastāda ap trešdaļu no pašvaldības kopbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pašvaldības 
izdevumi izglītības jomas finansēšanai palielinājās par 42,2 miljoniem latu (par 27%). 

Pašvaldība ir veikusi būtiskus  operatīvi organizatoriskus pasākumus, kā arī īstenojusi vairākus vērienīgus pilsētas 
satiksmes infrastruktūras projektus. 2008.gada beigās ekspluatācijā tika nodots lielākais pēdējo gadu investīciju projekts 
Baltijas valstīs -  Daugavas Dienvidu tilta pirmā kārta. Šis nozīmīgais pilsētas satiksmes infrastruktūras objekts palīdzēs 
uzlabot situāciju pilsētas un visas valsts transporta jomā. 2008.gadā tika uzsākta Daugavas Dienvidu tilta labā krasta 
pieejas būvniecība, turpinājās Ziemeļu transporta koridora izpētes darbi.  

Tā kā pašvaldībai ar saviem līdzekļiem jānodrošina arī citu infrastruktūras objektu izveide un būvniecība, kā arī 
pastāvošās pašvaldību budžeta un finanšu izlīdzināšanas sistēmas ietvaros liela daļa no saviem ieņēmumiem jānovirza 
citu Latvijas pašvaldību attīstībai, tad vairāku projektu īstenošanai Rīgas pilsētas pašvaldībai nepieciešams piesaistīt ārējo 
finansējumu, t.sk. ES fondu līdzekļus.  

Pēdējo gadu Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotā efektīvā un caurskatāmā finanšu politika ir nodrošinājusi labvēlīgus 
nosacījumus ārējo finanšu resursu piesaistei. Īstenojot Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju 2008.-2012.gadam, pašvaldībai ir izdevies samazināt ikgadējos procentu maksājumus un nodrošināt 
pašvaldības saistību portfeļa stabilitāti.  

Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā turpināja aktīvi izmantot Eiropas Savienības 
fondu iespējas pilsētas attīstības projektu finansēšanai, ieviešot  2008.gadā Rīgas domē un pašvaldības iestādēs  23 
Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus, kuru kopējais budžets ir vairāk kā 143,9 miljoni latu. 

Pārskata gadā, ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, pašvaldība savu iespēju robežās turpināja īstenot mājokļu politiku. 
2008.gada novembrī ekspluatācijā tika nodota pirmā māja pašvaldības dzīvojamo ēku kompleksā Lubānas ielā ar 150 
labiekārtotiem dzīvokļiem, decembrī – otrā ēka ar 100 dzīvokļiem.  Dzīvokļi šajās ēkās tika izīrēti personām, kuras 
reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumā.  

Neskatoties uz to, ka straujas ekonomiskās attīstības rezultātā pilsētas iedzīvotāju materiālās labklājības līmenis pēdējos 
gados ir paaugstinājies, lielai daļai pilsētas sociāli maznodrošināto iedzīvotāju pašvaldības palīdzība ir būtisks atbalsts.  
Pašvaldības sociālās palīdzības loma pārskatā gadā, pastiprinoties negatīvajiem procesiem Latvijas ekonomikā, strauji 
pieaugot bezdarba līmenim pilsētā un samazinoties iedzīvotāju reālajiem ieņēmumiem, ir būtiski un tieši palielinājusies.  

Pārskata gadā pašvaldības kopbudžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai palielinājās par 15,9 miljoniem latu. Arī sastādot 
pašvaldības 2009.gada budžetu, krasi ierobežotos budžeta apstākļos,  sociālās aizsardzības jomas izdevumi ir un paliek 
pašvaldības prioritāte. 

Rīgas pilsētas pašvaldības darbība arī turpmāk būs vērsta uz pilsētas iedzīvotāju interešu ievērošanu pilsētas attīstībā, 
nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi, lai krasi nesamazinātos Rīgas iedzīvotāju ekonomiskās, sociālās un kultūras 
iespējas. 

Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gada beigās uzsāka īstenot budžeta izdevumu samazināšanas pasākumus, saskaņā 
ar likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” un Ministru kabineta 
2008.gada rīkojuma nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” prasībām, samazinot 
izdevumus atlīdzībai par 31,1 miljonu latu un uzturēšanas izdevumus par 59,4 miljoniem latu. 

Arī turpmāk īpaša uzmanība turpmāk tiks pievērsta pašvaldības darba efektivitātes palielināšanai, izmaksu 
samazināšanai, optimizējot pašvaldības institūciju struktūru, veicinot lēmumu pieņemšanas caurskatāmību un atklātumu 
pašvaldības institūciju darbā, palielinot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti.   

 

Domes priekšsēdētājs   

Paraksts                                                                           

J.Birks 
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1.2 Rīgas domes Finanšu departamenta direktora ziņojums 

 

Foto 

Rīgas domes Finanšu departaments 2008.gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu politiku, nodrošinot sabalansētu 
pašvaldības budžeta izpildi un efektīvu finanšu resursu vadību. 

Lai gan pašvaldības 2008.gada budžetā sākotnēji tika plānots deficīts un pārskata gada laikā būtiski pasliktinājās 
ekonomiskā un finanšu situācija, pateicoties sekmīgai budžeta izpildes vadībai, Rīgas pilsētas pašvaldība jau piekto gadu 
pēc kārtas budžetu noslēdza ar pārpalikumu. Rīgas pilsētas pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2008.gadā palielinājās par 
92,6 miljoniem latu (par 18%). 

Pārskata gadā tika nodrošināta regulāra budžeta izpildītāju tāmes izdevumu uzraudzība, kam bija īpaša nozīme 
pašvaldības finanšu resursu pietiekamības nodrošināšanā nodokļu ieņēmumu samazināšanās apstākļos. Sekmīgi 
īstenojot finanšu resursu pārvaldību, Finanšu departaments 2008.gadā ir nodrošinājis pietiekošu naudas līdzekļu likviditāti.  

Pārskata gadā tika sagatavots pašvaldības 2009.gada budžeta projekts, kurš pēc valsts budžeta grozījumu un 
makroekonomiskā scenārija izmaiņām, kā arī ievērojot valsts īstenotos fiskālās stabilizācijas un darba samaksas 
pasākumus, tika atkārtoti pārstrādāts un pieņemts 2009.gada februārī. Budžets nodrošina optimālu pašvaldības finanšu 
resursu izmantošanu ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos, kad būtiski sarukusi pašvaldības ieņēmumu bāze un tiek 
īstenoti valsts noteiktie darba samaksas ierobežošanas pasākumi. 

Īstenojot pašvaldības finanšu resursu vadību, tika pieņemta jauna Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa 
saistību vadības stratēģija 2008.-2012.gadu periodam. Šī stratēģija nosaka galvenos pašvaldības saistību portfeļa 
vadības kritērijus un pielietojamos finanšu instrumentus pašvaldības saistību risku novēršanā. 

Pārskata gadā Finanšu departaments sekmīgi turpināja pielietot finanšu risku vadības instrumentus, nodrošinot piesaistīto 
kredīta resursu cenas samazināšanos un parāda apkalpošanas maksājumu stabilitāti.  

Sekmīgi tika īstenota pašvaldības līdzfinansēto ES projektu naudas plūsmas uzskaite un projektu maksājumu kontrole, 
nodrošinot ES fondu naudas izmantošanu Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības projektu finansēšanā.  

Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu politikas caurskatāmību un nostiprinātu Rīgas pilsētas pašvaldības kā 
uzticama finanšu partnera reputāciju, 2008.gadā Finanšu departaments turpināja sadarbību ar starptautiskajām 
kredītreitingu aģentūrām - „Standard&Poor’s” un „Moodys Investors service”. Iepriekšejo gadu sekmīgās finanšu darbības 
rezultātā abu kredītreitinga aģentūru vērtējumā Rīgas pilsētas pašvaldība, līdzīgi kā valsts kopumā, bija saņēmusi relatīvi 
augstu kredīreitingu. 2008. gadā, mainoties valsts makroekonomiskajai un finanšu situācijai, atbilstoši reitingu aģentūru 
metodoloģijai pārskata gada beigās tika samazināts gan valsts, gan arī pilsētas kredītreitings.  

Pateicoties pieņemtajai un akceptētajai programmatūras izstrādei ar IT atbalstu, tika nodrošināta iespēja obligātā mēneša 
pārskata skaitlisko informāciju transformēt uz Valsts kases IT sistēmu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Finanšu departamenta īstenotās finanšu vadības un budžeta politikas rezultātā pārskata gadā pašvaldības funkcijas tika 
nodrošinātas ar nepieciešamajiem finanšu resursiem, nostiprināta pašvaldības finanšu sistēma un palielināta tās 
caurskatāmība, nodrošinot pašvaldības stabilu darbību. 

Direktore        

Paraksts                                                                                 

I.Tiknuse 
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2. Rīgas pilsētas iedzīvotāji 
 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2009. gada sākumā Rīgā dzīvoja 716 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 
3,6 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada. Pēc straujā iedzīvotāju skaita krituma 90-to gadu sākumā, pēdējos gados 
galvaspilsētas iedzīvotāju skaits ir stabilizējies, tomēr ik gadu turpina nedaudz samazināties. 

Pārskata gada laikā pilsētas iedzīvotāju struktūrā pēc vecuma būtiskas izmaiņas nav notikušas. Līdzīgi kā iepriekšējā 
gadā, darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars saglabājās 66,1% līmenī. Laikā no 2000. gada līdz 2008. gadam tas 
pieaudzis no 60,3% līdz 66,1% no kopējā Rīgas iedzīvotāju skaita, sasniedzot 474 tūkstošus cilvēku. Iedzīvotāju īpatsvars 
virs darbaspējas vecuma 2008. gadā sastādīja 21,6% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita, bērnu un jauniešu īpatsvars -  
12,3%. 

Salīdzinot ar Latvijas vidējiem rādītājiem, Rīgas pilsētas iedzīvotāju vecuma struktūru raksturo relatīvi mazāks (par 1,5 
procentpunktiem) bērnu un jauniešu īpatsvars, savukārt darbaspējas vecuma iedzīvotāju galvaspilsētā ir par 0,5 
procentpunktu vairāk nekā valstī vidēji, iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma – par 1 procentpunktu vairāk. 

Pēdējo gadu laikā arī pilsētas iedzīvotāju sastāvs pēc dzimuma nav būtiski mainījies, 2008. gadā Rīgā  55,6% no 
iedzīvotājiem bija sievietes, 44,4 % vīrieši. Salīdzinot ar Latvijas vidējiem rādītājiem (53,9% - sievietes, 46,1% - vīrieši), 
galvaspilsētas iedzīvotāju dzimumu struktūrā vērojams relatīvi lielāks sieviešu īpatsvars. 

Pārskata gadā iedzīvotāju skaits samazinājās visos pilsētas rajonos, izņemot Vidzemes priekšpilsētu, kur tas palielinājās 
par 394 cilvēkiem. Relatīvi straujākais iedzīvotāju skaita kritums bija vērojams Centra rajonā, kur iedzīvotāju skaits 
samazinājās par 3%, turpinot iepriekšējo gadu tendenci. Pēdējo četru gadu laikā Centra rajona iedzīvotāju skaits ir sarucis 
par 2,8 tūkstošiem cilvēku (par 10%). 

Lielākais iedzīvotāju blīvums pilsētā bija vērojams Centra rajonā, kur uz 1 kvadrātkilometru dzīvo 8860 iedzīvotāju, 
zemākais – Ziemeļu rajonā (1061 iedzīvotājs). 

Etniskais sastāvs 

Dažādu ģeopolitisku, ekonomisku un demogrāfisku procesu ietekmē gadu gaitā Rīgas iedzīvotāju nacionālā struktūra bieži 
ir mainījusies. Latvieši lielāko īpatsvaru – 63% pilsētas iedzīvotāju kopskaitā sasniedza pagājušā gadsimta 30-tajos 
gados. Turpmāko piecdesmit gadu laikā, pamatā migrācijas procesu rezultātā, tas saruka līdz pat 37% 1989. gadā. Tomēr 
pēdējo piecpadsmit gadu laikā latviešu īpatsvars galvaspilsētas iedzīvotāju skaitā atkal pakāpeniski palielinās, 2008. gada 
beigās sasniedzot 42,3%. No pārējām tautībām lielākais īpatsvars Rīgas iedzīvotāju skaitā ir krievu tautības iedzīvotājiem 
- 41,7%, baltkrievu - 4,3%, ukraiņu - 3,9%, poļu – 2,0%. 

Vairāk nekā 71% no galvaspilsētas iedzīvotājiem 2008. gada beigās bija Latvijas pilsonība. 

Nodarbinātība 

Pēdējo gadu straujās ekonomiskās attīstības rezultātā Rīgas pilsētā nodarbināto skaits bija būtiski palielinājies. Tomēr 
2008. gada otrajā pusē, sākoties ekonomiskajai lejupslīdei, kopējais aizņemto darbvietu skaits pilsētā sāka samazināties, 
attiecīgi ietekmējot arī 2008. gada vidējo rādītāju, kas bija par 19,2 tūkstošiem (par 3,3%) zemāks nekā 2007. gadā. 
Pamatdarbā nodarbināto iedzīvotāju skaits Rīgas pilsētā pārskata gadā samazinājās par 17,9 tūkstošiem un bija 464,4 
tūkstoši. 

Lielākais darba vietu samazinājums pārskata gadā Rīgā bija vērojams transporta nozarē – par 7,5 tūkstošiem, apstrādes 
rūpniecībā – par 5,3 tūkstošiem, tirdzniecībā – par 5 tūkstošiem un būvniecībā – par 1,6 tūkstošiem. 

2008. gadā Rīgas pilsētā lielākās nozares pēc pamatdarba darba vietu skaita bija tirdzniecība, kur bija nodarbināti 102,3 
tūkstoši (22% no kopējā darba vietu skaita), rūpniecība – 64,6 tūkstoši, komercpakalpojumi – 60,3 tūkstoši, transports un 
sakari - 47 tūkstoši. 

Bezdarbs 

Straujās iepriekšējo gadu ekonomiskās attīstības rezultātā bezdarba līmenis Rīgas pilsētā 2008. gada sākumā turpināja 
samazināties, zemāko līmeni sasniedzot maijā - 3,1% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem pilsētā. Tomēr pārskata 
gada otrajā pusē, sākoties ekonomikas lejupslīdei, bezdarbs pilsētā sāka strauji pieaugt. 2008. gada beigās Rīgas pilsētā 
tas sasniedza 19,7 tūkstošus vai 5,2% no darbaspējīgo iedzīvotāju skaita, kas bija augstākais bezdarba rādītājs 
galvaspilsētā pēdējo deviņu gadu laikā. 

Līdzīgi kā 2007. gadā, Rīgas pilsētā pārskata gadā turpināja samazināties brīvo darba vietu skaits - no 11,3 tūkstošiem 
gada sākumā līdz 3,8 tūkstošiem gada beigās, kas sastāda tikai 0,7% no visām darba vietām galvaspilsētā. Rīgas pilsētā 
privātajā sektorā brīvo darba vietu skaits bija sarucis līdz 995 vietām vai 0,3% no kopējā privātā sektora darba vietu skaita 
pilsētā. 

Darba samaksa 

Iepriekšējo gadu algu pieauguma dinamika vēl turpinājās pārskata gada pirmajā pusē, kā rezultātā mēneša vidējā bruto 
darba samaksa Rīgas pilsētā 2008. gadā sasniedza 542 latus, kas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr, ņemot 
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vērā straujo inflācijas pieaugumu 2008. gadā, reālā vidējā darba samaksa Rīgas pilsētā palielinājās tikai par 4%, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Straujākais darba samaksas pieaugums pārskata gadā bija vērojams transporta un sakaru nozarē, kur vidējā mēneša 
darba samaksa pieauga par 28%, izglītībā – par 23% un komercpakalpojumu nozarē – par 22%. 

Vismazākais - 10% darba samaksas pieaugums bija valsts pārvaldē, kur 2008. gada nogalē tika īstenoti darba samaksas 
ierobežošanas pasākumi. Tomēr, ņemot vērā algu pieauguma dinamiku iepriekšējos gados, valsts pārvaldes jomas 
vidējais atalgojums 782 latu bruto ir otrais augstākais galvaspilsētā, atpaliekot tikai no atalgojuma finanšu sektorā (1033 
lati bruto). Zemākā darba samaksa, savukārt, bija vērojama pilsētas viesnīcu un restorānu nozarē – 324 lati (par 48% 
zemāka par vidējo rādītāju pilsētā) un tirdzniecībā – 440 lati (par 19% zemāka). 
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3. Rīgas pilsētas ekonomiskais raksturojums 

 

Pilsētas ekonomiskais raksturojums 

Pārskata gadu Rīgas un visas valsts ekonomikā raksturo pāreja no straujas ekonomiskās izaugsmes perioda uz strauju 
ekonomikas lejupslīdi. Gada pēdējā ceturksnī, iekšzemes kopproduktam būtiski samazinoties, pasliktinoties finanšu 
situācijai un saasinoties problēmām banku sektorā, Latvija uzsāka saņemt  starptautisko kreditoru palīdzību finanšu un 
ekonomiskās situācijas stabilizēšanai.  

Finanšu stabilizācijas politikas ietvaros veiktie pasākumi kopš 2008. gada beigām būtiski ietekmē arī Rīgas pilsētas 
pašvaldības īstenoto finanšu un algu politiku, kā arī valsts ekonomisko politiku darba samaksas un citās jomās. 

Tā kā pēdējos gados galvaspilsētas attīstības pamatā bija izaugsmes procesi iekšējā tirgus nozarēs - tirdzniecībā, 
būvniecībā, komercpakalpojumos, pašreizējā krīze Rīgas ekonomiku skar it īpaši sāpīgi.  

Pateicoties pēdējo gadu straujajai ekonomiskajai attīstībai, iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, pēc sākotnējām 
aplēsēm, Rīgas pilsētā 2008. gadā pārsniedza Latvijas vidējo rādītāju par 80%, tātad pēc šī rādītāja Rīgas pilsēta 
pārskata gadā bija pat nedaudz pārsniegusi Eiropas savienības vidējo rādītāju, tomēr ekonomiskās lejupslīdes rezultātā 
tuvākajos gados šis rādītājs var samazināties. 

Nozaru struktūra 

Galvaspilsētas nozaru attīstības tempi pēdējā desmitgadē ir bijuši visai atšķirīgi, tādēļ Rīgas ekonomikas nozaru struktūrā 
notikušas būtiskas izmaiņas. Ja pagājušā gadsimta 90-to gadu vidū rūpniecība bija lielākā pilsētas nozare un radīja 23% 
no pievienotās vērtības, tad turmpmāko struktūrizmaiņu rezultātā šīs nozares pienesums pilsētas saimniecībā 
samazinājās un pārskata gadā veidoja tikai 7,6%, kas ir tikai par procentpunktu vairāk nekā finanšu jomas pievienotā 
vērtība. Pēdējos gados Rīgas pilsētā strauji attīstījušās tirdzniecības, komercpakalpojumu un būvniecības nozares, kurās 
šobrīd kopā tiek saražoti ap 53% no pievienotās vērtības. 

Rūpniecība 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas apstrādes rūpniecībā tika saražota produkcija 1,6 miljardu latu apjomā, kas faktiskajās 
cenās bija par 2% vairāk nekā 2007. gadā. Ņemot vērā cenu pieaugumu rūpniecībā, salīdzināmās cenās pilsētas 
apstrādes rūpniecībā saražotā produkcija gada laikā samazinājās par 8,5%. 

2008.gadā Rīgā tika saražoti 43% no Latvijas apstrādājošās rūpniecības produkcijas. 46% no pilsētas apstrādes 
rūpniecībā saražotās produkcijas tika eksportēts uz citām valstīm.  

Tirdzniecība 

Tirdzniecība ir lielākā Rīgas ekonomikas nozare, kur tiek radīti ap 22% no kopējās pievienotās vērtības pilsētā un 
nodarbināti ap 102,3 tūkstošiem cilvēku (22% no kopējā nodarbināto skaita).  

Komercpakalpojumi 

Nozare pēdējo gadu straujās attīstības rezultātā ir kļuvusi par otru lielāko nozari pilsētā,  šajā jomā tiek radīti ap 20% no 
pievienotās vērtības pilsētā un nodarbināti ap 60 tūkstošiem strādājošo (13% no kopējā nodarbināto skaita).   

Transports un sakari 

Rīgas osta 

Rīgas ostā 2008. gadā turpinājās straujš nosūtīto kravu apjomu pieaugums – par 17%, kopējam nosūtīto kravu apjomam 
sasniedzot 26,4 miljonus tonnu. Saņemto kravu apjoms samazinājās par 7% un bija 3,1 miljons tonnu.  

Kopējā kravu apgrozība Rīgas ostā 2008. gadā palielinājās par 14%, uzrādot ievērojami straujāku pieaugumu 
salīdzinājumā ar 2007.gadu, kad kravu apgrozība palielinājās par 2,3%. Rīgas ostas īpatsvars Latvijas ostu kopējā 
apgrozībā sasniedza 46,5%.  

Rīgas ostā pārkrauto kravu struktūrā 2008. gadā būtiski palielinājies ogļu apjoms – no 40% 2007. gadā līdz 47% pērn, 
savukārt pārkrauto kokmateriālu apjoms šajā periodā samazinājies no 12% līdz 7%. 2008. gadā naftas produkti veidoja 
18% no visām Rīgas ostā pārkrautajām kravām, konteineru kravas - 6%,  minerālmēsli – 7%, pārējās kravas – 15%.  

Pārskata gadā palielinājies arī pasažieru apgrozījums Rīgas ostā, sasniedzot 504 tūkstošus cilvēku, kas ir par 14% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. 

Lidosta 

2008. gadā turpinājās straujš pasažieru skaita pieaugums Rīgas lidostā. Pārskata  gada laikā tas palielinājās par 17%, 
sasniedzot 3,7 miljonus cilvēku. Kopējais pasažieru apgrozījums Rīgas lidostā pēdējo četru gadu laikā ir palielinājies 3,5 
reizes. 

2008. gadā Rīgas lidosta apkalpoja vidēji 157 lidojumu dienā, gada laikā lidojumu skaitam palielinoties par 21%.  
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Sabiedriskais transports 

Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, tramvajs, trolejbuss) 2008. gadā tika pārvadāti 246 miljoni pasažieru, 
kas ir par 8% mazāk nekā 2007. gadā.  

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” nodrošināja pasažieru pārvadājumus 11 tramvaja, 20 trolejbusu un 66 pilsētas 
autobusu maršrutos. Kopējais pilsētas sabiedriskā transporta tīkla garums bija 1970 kilometri. 

Papildus Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, pasažieru pārvadājumus maršruta taksometru jomā Rīgas pilsētā 
nodrošina arī 8 privātās kompānijas 44 maršrutos ar 269 autobusiem. 2008. gadā privātie pārvadātāji regulārajos 
autobusu maršrutos atbilstoši komerciāliem principiem  pārvadāja  aptuveni 11 milj. pasažieru jeb 4% no kopējā pārvadāto 
pasažieru skaita. 

Būvniecība 

Kopējais būvdarbu apjoms Rīgas pilsētā 2008. gadā veidoja 1,89 miljardus latu. Pārskata gadā Rīgas pilsētā tika nodoti 
ekspluatācijā vairāki nozīmīgi būvobjekti, tai skaitā, lielākais būvniecības objekts Baltijas valstīs - Dienvidu tilts.  

Pārskata gadā pilsētā tika nodotas ekspluatācijā dzīvojamās ēkas 390 000 kvadrātmetru platībā, kas ir par 14% mazāk 
nekā 2007. gadā, kad pilsētā tika sasniegts pēdējo 10-15 gadu maksimums. 2008. gadā Rīgā tika nodots ekspluatācijā  
34% no kopējās jaunuzbūvētās dzīvojamās platības valstī, kas atbilst Rīgas pilsētas īpatsvaram kopējā iedzīvotāju skaitā 
(33%).  

Laikā no 2004. gada līdz 2008. gadam Rīgas pilsētā tika uzbūvētas dzīvojamās ēkas 1,52 miljonu kvadrātmetru platībā, 
Rīgas rajonā -1,48 miljonu kvadrātmetru.  
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4.  Investīciju raksturojums divos iepriekšējos un pārskata  gadā 

 

Straujās ekonomiskās attīstības rezultātā pēdējos gadus būtiski palielinājies kopējais nefinanšu investīciju apjoms Rīgas 
pilsētā. Desmit gadu laikā kopējais investīciju apjoms pilsētā pieaudzis 3,5 reizes. Laikā no 2002. gada līdz 2006. gadam 
investīcijas Rīgas ekonomikā palielinājās vidēji par 21% gadā, ievērojami straujāk nekā iekšzemes kopprodukts. Tomēr 
2007. gadā kopējais investīciju apjoma pieaugums ievērojami samazinājās un bija tikai 3%, salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu.  

Investīcijas Rīgas ekonomikā veido apmēram pusi no visām nefinanšu investīcijām valstī, šai proporcijai nemainoties 
pēdējo gadu laikā. 

Kopējais investīciju apjoma pieaugums Rīgas pilsētā nosaka nepieciešamību pēc atbilstoša līmeņa infrastruktūras, īpaši 
transporta jomā. Tā kā valsts līdzdalība Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībā ir niecīga, transporta sistēmas 
attīstībā tiek ieguldītas investīcijas galvenokārt no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kapitālajiem izdevumiem pēdējo 4 gadu laikā ir palielinājušies 4,2 reizes, taču ir 
paredzams, ka turpmākajos gados ekonomiskās un finanšu situācijas pasliktināšanās dēļ pašvaldības iespējas investīciju 
projektu finansēšanā būs visai ierobežotas. 

Proporcionāli vislielākais kapitālieguldījumu apjoms - 34,5 miljoni latu no pašvaldības budžeta - pārskata gadā tika 
novirzīts ekonomiskās darbības jomai, tai skaitā, 27,6 miljoni latu tika investēti transporta infrastruktūras atjaunošanā un 
attīstībā. Otra lielākā pašvaldības budžeta kapitālieguldījumu nozare 2008. gadā bija pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana – 20,1 miljoni latu, trešā - izglītības infrastruktūras attīstība – 18,5 miljoni latu. Šajās trijās nozarēs kopā 
pārskata gadā tika ieguldīti vairāk nekā ¾ no pašvaldības kapitālo izdevumu kopapjoma.  

2008.gadā Rīgas domē un pašvaldības iestādēs tika realizēti 23 Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti ar kopējo 
budžetu vairāk kā 143,9 miljoni latu. Finansiāli visapjomīgākie projekti īstenoti pašvaldības uzņēmumā „Rīgas ūdens” - 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā (II un III fāze)” ar kopējo summu 82,8 miljoni latu. Divi liela mēroga 
projekti ar kopējo budžetu 4,3 miljoni latu tiek realizēti arī Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētiskas aģentūra”. 

Lielākie no Eiropas Savienības fondiem finansētie projekti ar Rīgas domes līdzdalību 2008.gadā 

Projekts Kopējais 
budžets  
(milj. Ls) 

Rīgas domes 
līdzfinansējums  

(milj.  Ls) 

"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā, III fāze" 57.1 9.7 
Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T ceļu tīklā – Ziemeļu koridors 14.5 8.09 
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos 

2,5 - 

No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupīšanas pasākumi pašvaldībās 
Centrālās un Austrumeiropas valstīs 

2,4 0.02 

Jaunu enerģētikas aģentūru izveide Bordo aglomerācijā (Francija), Latinas provincē 
(Itālija), Murcijas provincē (Spānija), Porto pilsētā (Portugāle) un Rīgas pilsētā 
(Latvija) 

1.9 0.01 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības projektu realizēšanai piesaistīts finansējums no dažādiem avotiem, tajā skaitā - no Kohēzijas 
fonda, EEZ Norvēģijas finanšu instrumenta, Eiropas reģionālās attīstības fonda un Eiropas sociālā fonda, kā arī Eiropas 
kopienas iniciatīvas INTERREG IIIB ietvaros. Šīs investīcijas tiek izmantotas dzīves kvalitātes uzlabošanai pilsētā, risinot 
sociālās vajadzības, pilnveidojot transporta infrastruktūru un dzīvojamo fondu, kā arī pilsētas konkurētspējas stiprināšanai. 

2008. gadā tika pabeigti 14 Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti ar kopējo budžetu 58,6 miljoni eiro.  

Ārvalstu investīcijas Rīgā  

Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgas uzņēmumu reģistrētajos pamatkapitālos 2009. gada  sākumā  sasniedza 2,1 
miljardu latu, pārskata gada laikā palielinoties par 44%. Šāda tendence liecina, ka pārskata gadā būtiski palielinājusies 
ārvalstu investoru interese par Rīgu kā izdevīgu un perspektīvu ieguldījumu vietu. Proporcionāli vislielāko īpatsvaru 
ārvalstu ieguldījumos Rīgas pilsētā veido investori no Igaunijas (23,5%), tiem seko Norvēģijas un Dānijas investori (7,5% 
katrai valstij), kā arī investori no Zviedrijas (7%). Investīcijas no Baltijas kaimiņvalstīm, Somijas un Skandināvijas valstīm 
veido 55,3% no visām ārvalstu investīcijām Latvijā. 
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3. zīmējums. Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta kapitālo izdevumu sadalījums pa nozarēm 2008 
gadā. (mlj latu) 

Visp.valdības dienesti; 7.7

Sabiedriskā kārtība; 0.7

Ekonomiskā darbība; 34.5

Vides aizsardzība; 0.7Teritoriju un mājokļu apsaimn.; 20.1

Veselība; 2.8

Atpūta, kultūra, reliģija; 5.8

Izglītība; 18.5

Sociālā aizsardzība; 4.7

 

Igaunija; 23.5

Dānija; 7.5

Norvēģija; 7.5

Zviedrija; 7
Lielbritānija; 

6.5
Nīderlande; 6.5

Lietuva; 6.3

ASV; 5.4

Vācija; 5.3

Krievija; 4.3
Somija; 3.5

Pārējie; 
16.7

4.zīmējums. Ārvalstu investīciju Rīgā sadalījums pa 
valstīm (procentos)*

 
*) Pēc Lursoft datiem 
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5 Rīgas pilsētas pašvaldības darbība un rezultāti 
 

5.1. Rīgas domes struktūra un funkcijas 
Rīgas pilsētas pašvaldības lēmējinstitūciju – domi – veido 60 deputāti. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, 
Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas pilsētas izpilddirektors, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieki. Pašvaldības 
funkciju izpildi veic pašvaldības nozaru departamenti, iestādes, centrālā administrācija, aģentūras, īpaša statusa 
institūcijas un kapitālsabiedrības. 

Domes lēmumu projektu kvalitatīvai sagatavošanai un iepriekšējai izskatīšanai ir izveidotas pastāvīgās komitejas, kurās 
darbojas Rīgas domes ievēlēti deputāti. Rīgas domē darbojas šādas pastāvīgās komitejas: 

1) Finanšu un administrācijas lietu komiteja; 

2) Sociālo jautājumu komiteja; 

3) Pilsētas attīstības komiteja; 

4) Vides komiteja; 

5) Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komiteja; 

6) Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja; 

7) Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja; 

8) Komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteja; 

9) Satiksmes un transporta lietu komiteja; 

10) Drošības un kārtības jautājumu komiteja. 

Katra Domes pastāvīgā komiteja īsteno deputātu kontroli pār attiecīgās nozares Rīgas pilsētas pašvaldības 
administrācijas iestādēm un tai ir tiesības izvērtēt, apturēt vai atcelt pašvaldības administrācijas iestāžu un darbinieku 
lēmumus. 

Pašvaldības kompetencē ietilpstošo funkciju īstenošana Rīgas pilsētas pašvaldībā ir organizēta atbilstoši nozarēm, 
izveidojot nozaru vadošās iestādes – departamentus. Departamenti darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātiem 
nolikumiem un ir Domes priekšsēdētāja pakļautībā. Rīgas domē ir šādi departamenti: 

1) Rīgas domes Finanšu departaments; 

2) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments; 

3) Rīgas domes Īpašuma departaments; 

4) Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments; 

5) Rīgas domes Komunālais departaments; 

6) Rīgas domes Labklājības departaments; 

7) Rīgas domes Satiksmes departaments; 

8) Rīgas domes Kultūras departaments; 

9) Rīgas domes Vides departaments. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, Rīgas pilsētas pašvaldība pilda visas pašvaldības autonomās funkcijas, 
tajā skaitā: 

1) Organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

2) Gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un nosaka kārtību, kādā izmantojami 
publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi; 

3) Gādā par iedzīvotāju izglītību; 

4) Rūpējas par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un piedalās valsts un starptautiskas 
nozīmes vēstures objektu, nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko objektu, kā arī kultūras infrastruktūras uzturēšanā 
un attīstīšanā; 

5) Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; 

6) Nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi); 

7) Gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko, mantisko tiesību un interešu aizsardzību, kā arī 
īsteno bērnu tiesību aizsardzību; 
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8) Sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba samazināšanu; 

9) Izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

10) Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkaro žūpību un netiklību; 

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

12) Organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus un piedalās valsts nozīmes sakaru sistēmu un transporta 
infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā. 
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5.2. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanai 
Rīgas pilsētas prioritāros attīstības virzienus ilgtermiņa skatījumā nosaka 2005. gadā pieņemtā Rīgas Ilgtermiņa attīstības 
stratēģija laikaposmam līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programma 2006.-2012. gadam. Šajos plānošanas 
dokumentos ir noteikti Rīgas pilsētas ilgtermiņa prioritārie stratēģiskie mērķi: 1) izglītota, prasmīga un kultūru cienoša 
sabiedrība; 2) uz Austrumu–Rietumu saikni balstīta ekonomikas attīstība; 3) dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem 
rajoniem (apkaimēm). 

2007. un 2008. gadā veiktie nozīmīgākie projekti un pasākumi Rīgas pilsētas teritoriālā attīstības plāna īstenošanā: 

 2007. un 2008. gadā turpinājās darbs pie viena no lielākajiem attīstības projektiem Ziemeļaustrumu Eiropā – Rīgas 
Ziemeļu Transporta koridora. Jaunā transporta maģistrāle šķērsos Rīgu no rietumiem uz austrumiem un būtiski 
atslogos Rīgas vēsturisko centru no transporta radītās slodzes un palielinās Latvijas piedāvātā austrumu – rietumu 
transporta koridora konkurētspēju. Šī projekta ietvaros tika turpināts darbs pie projekta inženiertehnisko, juridisko, 
ekonomisko un ekoloģisko aspektu izpētes un plānošanas. 

 2008. gadā tika pabeigta Dienvidu tilta pār Daugavu pirmās kārtas būvniecība. Dienvidu tilta pirmā kārta tika atklāta 
satiksmei 2008.gada 17. novembrī, tādejādi būtiski uzlabojot savienojumu starp Daugavas labo un kreiso krastu un 
palielinot transporta plūsmas caurlaidību pilsētā. Būtiskākie ieguvumi ir satiksmes plūsmas samazināšanās pilsētas 
centrā un uz Salu tilta, transporta plūsmas caurlaidības palielināšanās Daugavas labajā krastā, kā arī VIA Baltica un 
citos starppilsētu maršrutos. Pēc pirmās kārtas nodošanas ekspluatācijā tika turpināts darbs pie tilta nākamo kārtu 
izstrādes. 

 2007. gadā tika uzsākta Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija un Mežaparka vienotās teritorijas detālplānojuma 
izstrāde. 2007. gadā bija veikti šādi būvdarbi: tribīņu rekonstrukcija, jaunas orķestra bedres izbūve, jaunu skatītāju 
sēdvietu un ārējo inženierkomunikāciju izbūve, teritorijas nožogojuma izbūve un teritorijas labiekārtošana. Mežaparka 
Lielās estrādes rekonstrukcijas pirmā kārta tika nodota ekspluatācijā 2008. gada 19. jūnijā, kas ļāva sekmīgi 
nodrošināt XXIV vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norisi. 2008. gadā tika noslēgti līgumi par izpētes un 
būvprojekta izstrādes uzsākšanu rekonstrukcijas otrās kārtas ietvaros. 

 2007. un 2008. gadā turpinājās darbs pie Rīgas domes jaunās administratīvās ēkas (administratīvā centra) projekta 
attīstīšanas. 2007. gadā sākās darbs pie Torņkana detālā plānojuma izstrādes, tika organizēts un noslēdzās 
administratīvā centra metu konkurss. 2008. gadā tika uzsākts darbs pie administratīvā centra teritorijas 
būvprogrammas izstrādāšanas, veikta šis teritorijas pašreizējās juridiskās un tirgus situācijas un nākotnes attīstības 
prognožu analīze, izstrādāts inženierkomunikāciju infrastruktūras projekts, kā arī noslēgts līgums par ģeotehniskās 
izpētes veikšanu Rīgas centra Torņakalnā teritorijai. 

 2007. gadā tika uzsākts Rīgas apkaimju projekts ar mērķi, nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas 
pilsētas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Projekta 
ietvaros ir 2007. gadā tika noteiktas Rīgas apkaimju robežas, veikts apkaimju informatīvi, statistiski analītiskajā (AISA) 
sistēmā iekļaujamo datu audits un nekustamā īpašuma tendenču un investīciju plūsmu novērtēšana apkaimju 
griezumā, kā arī izstrādāts apkaimju ekonomiski – ģeogrāfiskais apraksts. 2008. gadā apkaimju projekts tika 
prezentēts un iesniegts apspriešanai dažādu nozaru ekspertiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, veikta 
ekonomiski demogrāfisko datu aktualizācija un izveidots Rīgas apkaimju vēsturiskais apraksts. 

 2007.gadā norisinājās pilsētbūvnieciskais ideju konkurss Strēlnieku laukuma plānojuma un telpiskās struktūras 
nostiprināšanai un pilnveidošanai. 

 2007.gadā turpinājās teritorijas starp Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu un Maskavas ielu detālplānojuma 
izstrāde. 

 2007.gadā turpinājās Teritorijas starp Uzvaras bulvāri, Torņakalna staciju, Vienības gatvi un Jelgavas ielu (Jaunais 
administratīvais centrs) detālplānojuma izstrāde. 

 2007.gadā tika apstiprināti 2 detālplāni. Pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2007. lēmumu  „Par Andrejostai 
piegulošās teritorijas detālplānojuma apstiprināšanu”, izdoti saistošie noteikumi  Nr. 106  „Andrejostai piegulošās 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Pamatojoties uz Rīgas domes 11.12.2007. lēmumu „Par Ķīpsalas 
detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu”, izdoti saistošie noteikumi Nr.100 "Ķīpsalas detālplānojuma grozījumu 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 2008. gadā tika izskatīti 6 detālplāni, par ko sagatavoti attiecīgi Rīgas domes lēmumu projekti par to nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai: Zemes gabala Rīgā, Kokneses prospektā 1A, 
detālplānojums; Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošās teritorijas detālplānojums; 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju detālplānojums; 
Teritorijas Rumbulā detālplānojums; Zemesgabalu pie Mazās Juglas ielas detālplānojums; Zemesgabalu Kalnciema 
ielā 36/38 un Melnsila ielā 11  un tiem piegulošās teritorijas detālplānojums. 

 2008.gadā sagatavota Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu 1. redakcija, kuros ietverti: pārstrādāti 
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; precizēts kartogrāfiskais materiāls atbilstoši Aizsargjoslu 
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likumam un atbalstītajiem priekšlikumiem; aktualizēts teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts atbilstoši pašreizējai 
un plānotajai situācijai. Šiem grozījumiem sagatavots arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. 

 2007. un 2008. gadā turpinājās darbs pie Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas izstrādes. Darba procesā 
esošais Daugavas kreisā krasta apbūves vīzijas makets tika nodots publiskai apskatei un apspriešanai. 

 2007. gadā tika sagatavota pilsētbūvniecības konkursa programma intermodālā satiksmes mezgla risinājumiem. 

 2007. gadā tika izstrādāts „Rīgas pilsētas meliorācijas sistēmu attīstības koncepcijas” projekts. 

 2008. gadā izveidota Hidroloģiskās modelēšanas sistēma Rīgas pilsētā (pretplūdu modelis). 

 2008. gadā izstrādāta Rīgas pilsētas ceļu klasifikācija. 

 2007. gadā norisinājās konkurss un tika noslēgts līgums par Rīgas apbūves aizsardzības un pilsētbūvniecības 
pieminekļu teritoriju izpēti. 2007. un 2008. gadā norisinājās arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
atsevišķu teritoriju apbūves fragmentu izpēte, tika veikta valsts aizsargājamo pilsētbūvniecības pieminekļu un apbūves 
aizsardzības teritoriju apsekošana un uzraudzība (2007. gadā apsekoti vairāk kā 700 objekti un 2008. gadā - vairāk kā 
800 objekti). 

 2008. gadā bijušais Rīgas pilsētas attīstības fonds pārveidots par Rīgas pilsētas infrastruktūras fondu, kura nolikumā 
precizēti no Fonda finansējamie projekti, kritēriji finansējuma saņemšanai un līdzekļu izlietojums. Tika veiktas izmaiņas 
LR normatīvajos aktos, kas nosaka maksājumu kā pašvaldības nodevu, un pieņemti Rīgas domes saistošie noteikumi, 
kā arī izstrādāta jauna nodevas aprēķinu formula un precizēts tās zonējums.  

 Ņemot vērā Valsts Kontroles ieteikumus, 2007. gadā Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros Rīgas domē tika 
apstiprināta Rīgas domes instrukcija Nr. 9, kas nosaka vispārējo kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek 
nodrošināta Stratēģijas izpildes uzraudzība. Atbilstoši šai instrukcijai 2008. gada 14.oktobrī Rīgas dome apstiprināja 
„2006.-2007. gada pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības 
programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu”. Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros 2007. gadā tika uzsākta un 
2008. gadā turpinājās Rezultatīvo rādītāju datu bāzes/portāla par Rīgas pilsētu (www.sus.lv) izveide. 

5.3. Plānotie pasākumi Rīgas pilsētas teritorijas attīstības plāna īstenošanā 2009. gadā: 

 Turpināsies darbs pie Rīgas Ziemeļu Transporta koridora projekta. 2007. un 2008. gadā noslēgto līgumu ietvaros 
notiks sabiedriskā apspriešana un konsultācijas projekta sagatavošanas, ietekmes izvērtēšanas un ekonomiskā 
izdevīguma paaugstināšanas jautājumos, kā arī skiču projektu izstrāde un izvērtēšana.  Rīgas domes 2009. gada 13. 
janvāra sēdē jau ir pieņēmusi lēmumu par Brīvības ielas dubliera 1. posmu, savukārt pēc izpētes nepieciešams 
pieņemt lēmumu par projekta ģenerālvariantu, kas kalpotu par projekta ietvaru un pamatu ieviešanas modeļa izvēlei.  

 Mežaparka lielās estrādes rekonstrukcijas ietvaros 2009. gadā turpināsies darbs pie otrās kārtas rekonstrukcijas 
būvprojekta un būvniecības konkursa nolikuma izstrādes, kā arī tiks veikti pasākumi  Dziesmu Jubilejas XXV vispārējo 
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norises nodrošināšanai.  

 2009. gadā Jaunā Rīgas centra Torņakalnā projekta ietvaros tiks izstrādāts būvprogrammas gala variants, veikta 
ģeotehniskā izpēte un sagatavots tehniski - ekonomiskais pamatojums inženierinfrastruktūras izbūvei. Projekta 
realizācijai plānots piesaistīt Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas ERAF līdzekļus.  Atbilstoši 
izstrādātajai Jaunā administratīvā centra būvprogrammai, 2009. gadā plānots pabeigt Torņakalna detālplānojumu un 
uzsākt inženierinfrastruktūras projektu, lai varētu izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru Jaunā administratīvā centra 
vajadzībām. 

 Paredzēts turpināt darbu pie apkaimju projekta, izveidojot Apkaimju informatīvi, statistiski analītisko sistēmu (AISA), 
kas nākotnē būtu pamats publiski pieejamam  informatīvajam portālam. Nepieciešams organizēt diskusijas un izveidot 
optimālāko sadarbības modeli ar nozaru ekspertiem un teritoriālajām NVO.  

 2009.gadā paredzēts turpināt darbu pie šādu detālplānojumu izstrādes: 

o Administratīvā centra Torņakalnā teritorijai; 

o Strēlnieku laukuma plānojuma un telpiskās struktūras nostiprināšanai un pilnveidošanai. 

 Plānots izstrādāt Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda elektronisko datu bāzi – informācijas sistēmu. Ņemot vērā, ka 
vienreizējā maksa pilsētas infrastruktūras attīstībai pārveidota par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv tiks izveidots šis nodevas kalkulators e-
pakalpojuma veidā, kas ļaus plānot nodevas provizorisko apjomu, veikt nodevas aprēķinu, sagatavot rēķinus un veikt 
apmaksu. Tāpat plānots izstrādāt pašvaldības nodevas uzskaites sistēmu Rīgas domes vienotajā sistēmā KAVIS. 

 2009. gadā tiks veikts Rīgas pilsētas esošo un plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un objektu izvietojumu un 
jaudu noteikšanas pētījums. 

 Turpināsies darbs pie Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes un paredzēta to 
apstiprināšana. 
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 2009. gadā plānots turpināt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu izstrādi, ietverot Daugavas kreisā krasta telpiskās kompozīcijas 
attīstības koncepcijas risinājumus. 

 Sadarbībā ar Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekcijām paredzēts attīstīt pilsētas pašvaldības teritorijā esošo 
pludmaļu infrastruktūru. 

 Paredzēta vienotas Rīgas pilsētas un piegulošo teritoriju sociālās un inženierinfrastruktūras digitālā maketa (kartes) 
izgatavošana, Rīgas Zinātņu un tehnoloģiju parka izveide. 

 2009. gadā Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros tiks sagatavots ikgadējais pārskats par Rīgas ilgtermiņa 
attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu, kā arī 
nodrošināta aktuālās informācijas pieejamība portālā/datu bāzē www.sus.lv. 

Juridisko personu un iedzīvotāju līdzdalība  

2008. gadā tika veicināta juridisko personu un iedzīvotāju līdzdalība Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma jautājumu apspriešanā: 

 Pašvaldības mājas lapā ir pieejama informācija par publiskās apspriešanas rezultātiem, vizualizācijas, vietas 
fotofiksācijas, ģenerālplāni, Rīgas domes un Pilsētas attīstības komitejas lēmumi. 

 2008. gada augustā organizēta diskusija, pieaicinot „Sabiedrība par atklātību – Delna”, lai izstrādātu saprotamus un 
mērāmus kritērijus publiskās apspriešanas procedūras uzlabošanai. 

 Izveidots būvniecības ieceru publisko apspriešanu un detālplānojumu meklētājs Internetā - www.rdpad.lv, kur 
iespējams atrast informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībā notikušajām publiskajām apspriešanām kopš 2005. gada, 
kā arī detālplānojuma izstrādes darba uzdevumus un detālplānojumu teritorijas robežas. Šeit pieejama arī 
rokasgrāmaa būvniecības ieceru publisko apspriešanu organizēšanai. 

 2008. gadā veiktas 30 būvniecības ieceru apspriešanu, kuru laikā kopumā saņemtas vairāk kā 10 500 atsauksmes. 

 Organizētas Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas plānojuma 
grozījumu sabiedriskās apspriešanas. 

5.4. Pašvaldības līdzdalība starptautiskos sadarbības projektos 
2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība paplašināja sadarbību gan ar starptautiskām institūcijām un organizācijām, gan ar 
Rīgas sadraudzības pilsētām. Šīs sadrabības ietvaros Rīgas pilsēta piedalījās daudzu starptautiska un vietēja līmeņa 
pasākumu norisē un organizēšanā kultūras, izglītības, sporta, pilsētas plānošanas un attīstības, transporta, satiksmes 
infrastruktūras plānošanas un attīstības, komunālās saimniecības, vides aizsardzības, tūrisma, kā arī citās pašvaldībai 
svarīgās jomās. 

Lai pārstāvētu Rīgas pilsētas intereses un aktīvi piedalītos attiecīgo jomu projektos un pasākumos starptautiskā līmenī, 
Rīgas pilsētas pašvaldība ir sadarbības partneris tādās starptautiskās organizācijās un institūcijās kā: 

 Eiropas Savienības galvaspilsētu savienība, kas apvieno visas ES valstu galvaspilsētu pašvaldības. Rīgas pilsētas 
pašvadība nodrošina dalību savienības pastāvīgajās komitejās; 

 Baltijas pilsētu savienība, kas apvieno 106 pilsētas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm. Rīgas pilsētas pašvaldība 
aktīvi darbojas pilsētplānošanas, kultūras, transporta un vides komisijās; 

 Eiropas pilsētas pret narkotikām, kas apvieno 266 pilsētas 30 valstīs cīņā pret narkotiku legalizāciju un organizētā 
narkobiznesa ietekmes palielināšanos; 

 Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība, kas veicina ekonomisko un kultūras sadarbību starp reģiona pilsētām;  

 Starptautiskā pašvaldību vides aizsardzības padome, kas atbalsta ilgtspējīgas un videi draudzīgas attīstības 
risinājumus; 

 UNESCO, jo ar Pasaules Kultūras mantojuma centra lēmumu 1997. gada 6.decembrī Rīgas vēsturiskais centrs 
iekļauts minētās institūcijas kultūras mantojuma sarakstā. Rīgas pilsētas pašvaldība piedalās UNESCO Pasaules 
Kultūras mantojuma komisijās, lai risinātu jautājumus par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu; 

 Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijā (OWHC), kas apvieno UNESCO Pasaules Kultūras mantojuma 
sarakstā iekļautās pasaules valstis ar mērķi saglabāt pilsētu vēsturisko vērtību; 

 Eiropas Savienības Reģionu komiteja, kuras mērķis ir veicināt vietējo un reģionālo varas iestāžu dalību ES iniciatīvu 
apspriešanā un savstarpējo informācijas apmaiņu; 

 Eiropas metropoļu reģionu un apgabalu tīkls, kurā ir pārstāvētas 50 pašvaldības. Šīs organizācijas mērķis ir  
pašvaldību pieredzes apmaiņa pilsētplānošanas jomā; 
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 Starptautiskā Eiropas pilsētu organizācija, kas apvieno vairāk kā 130 dalībpilsētas 30 Eiropas valstīs, lai attīstītu 
savstarpējo sadarbību ekonomikas, sociālajā, vides, transporta, kultūras, izglītības, informācijas un citās jomās, 
veicinātu pilsētu interešu aizstāvību Eiropas Savienībā un veidotu vīziju par ilgspējīgu nākotni; 

 Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls, kas apvieno 11 Baltijas jūras reģiona metropoles ar mērķi veicināt reģiona 
konkurētspēju un līdzvarotu attīstību. Laikposmā no 2006. gada sākuma līdz 2008. gada beigām Rīga bija sadarbības 
tīkla prezidējošā pilsēta.  

2008. gadā ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu risinājās arī virkne citu starptautisku sadarbības projektu un pasākumu: 

 Baltijas Metropoļu sadarbības tīkla ietvaros tika izstrādāts Baltijas metropoļu kopīgais pozīcijas dokuments, kas 
iesniegts Eiropas Komisijā kā reģiona vienotas attīstības stratēģijas priekšlikums, un uzsākta Baltijas jūras reģiona 
mārketinga prejekta „BaltMet promo” attīstība; 

 Gadskārtējās Starptautiskās Hanzas dienās, kas 2008.gadā notika Zalcvēdelē (Vācija), tika pārstāvēta arī Rīgas 
pilsēta; 

 Eiropas Savienības Reģionu komitejas sadarbībā ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorātu rīkotajā 
Eiropas reģionu un pilsētu foruma „Open Days” programmā bija 250 pasākumi (tostarp debates par politiku un kultūras 
festivāli). Pārstāvēto 217 reģionu un pilsētu no 32 Eiropas valstīm bija arī Rīgas pilsēta; 

 Parakstīta Rīgas domes un Maskavas vadības sadarbības programma 2008.-2011. gadam; 

 Lai atzīmētu sadarbības līguma parakstīšanas 35. gadadienu un attīstītītu sakarus starp abām pilsētām kultūras, 
tūrisma un ekonomikas jomām, tika rīkotas Rīgas dienas Kobē. Pasākuma ietvaros notika pašvaldības oficiālās 
delegācijas vizīte, biznesa seminārs, tūrisma veicināšanas un mārketinga pasākumi; 

 2008. gada aprīlī Rīgā norisinājās Varšavas Kultūras dienas, kuru ietvaros notika koncerti, izstādes un semināri; 

 2008. gada oktobrī Rīgā notika Starptautiskās pilsētvides attīstības asociācijas (INTA) 32. Kongress, kura laikā 
dalībnieki no 27 pasaules valstīm apsprieda pilsētvides sakārtošanas jautājumus. Kongresā uzstājās Rīgas pilsētas 
pašvaldības vadības pārtstāvji. 

5.5. Pasākumi iedzīvotāju informēšanai 
Lai nodrošinātu sabiedrības aktīvāku līdzdalību Rīgas pilsētas attīstības jautājumos, juridiskās personas un iedzīvotāji 
2008. gadā tika aicināti piedalīties pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma jautājumu 
apspriešanā, sabiedriskajās apspriešanās un jauno attīstības projektu prezentācijās. Iedzīvotāji tika regulāri informēti par  
pilsētas budžeta plānošanu un izpildi, sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, par pilsētvides sakārtošanu, jaunajiem 
pilsētas attīstības projektiem un būvniecības iecerēm, kā arī nozīmīgiem investīciju un kultūras projektiem. 

2008. gadā tika turpināta aktīva sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, lai nosptiprinātu saikni ar sabiedrību un veicinātu 
informētību par norisēm Rīgā. Pašvaldības aktualitātes un spilgtākie notikumi tika regulāri atspoguļoti televīzijas 
raidījumos „Galva. Pils. Sēta” (LTV1) un „Gorod” (TV5), kā arī radio SWH, SWH +,  Star FM, Skonto un Latvijas radio 2 
ēterā. Likumos noteiktā un cita svarīga informācija tika publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „5 min.”, „Kultūras 
Forums”, „Vesti Segodņa”, „Čas”, „Telegraf”. 2008. gadā aktuālā pašvaldības informācija video formātā tika izvietota Rīgas 
maršruta taksometros. Regulāri notika preses konferences, kur Rīgas domes priekšsēdētājs un citas pašvaldības 
amatpersonas informēja plašsaziņas līdzekļus par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm.  

Lai veicinātu nevalstiskā sektora līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsturē 
Rīgas dome noslēdza sadarbības memorandu ar nevalstiskajām organizācijām, saskaņā ar kuru šo memorandu 
parakstījušās sabiedriskās organizācijas ieguva pieeju domes dokumentu un projektu e-portfelim. Šada pieeja radīja 
iespēju plašākai  pašvaldības plānoto lēmumu apspriešanai un savlaicīgai priekšlikumu apkopošanai. Pilsētnieku viedokļu 
izzināšanai tika veiktas sabiedriskās domas aptaujas par rīdziniekiem būtiskiem jautājumiem un šo aptauju rezultāti 
izmantoti domes darbā. Aktuālā informācija par Rīgas domes pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem pakalpojumiem un 
organizētajiem pasākumiem tika publicēta pašvaldības portālā www.riga.lv, kur visiem interesentiem tika nodrošināta arī 
iespēja izteikties par sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem projektiem, uzdot jautājumus un piedalīties interaktīvos 
konkursos. 

5.6. Veiktie pasākumi Rīgas pilsētas pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Pilnveidojot Rīgas pilsētas pašvaldības iekšējā audita funkcijas darba efektivitāti un sekojot Valsts Kontroles revīzijas 
ieteikumiem, 2008. gadā tika šajā funkcijā tika veiktas būtiskas izmaiņas, tajā skaitā: 

 Ar mērķi optimizēt iekšējā audita funkcijas izmaksas un nodrošināt iekšējā audita struktūrvienību funkcionālo 
neatkarību, tika veikta daļēja iekšējā audita funkcijas centralizācija. 24.11.2008 tika pieņemts Rīgas domes nolikums 
Nr.121 „Rīgas pilsētas pašvaldības iekšējā audita nolikums”, kas nosaka iekšējā audita veikšanas procesu un 
subordināciju Rīgas domes struktūrvienībās.  

 Lai uzlabotu iekšējā audita struktūrvienību darba kvalitāti un veicinātu vienotu iekšējā audita procesa attīstību Rīgas 
pilsētas pašvaldībā, 18.09.2008 tika izdota Rīgas domes priekšsēdētāja instrukcija Nr.5 „Iekšējā audita veikšanas 
kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kas nosaka iekšējo audita veikšanas un iekšējo auditu ieteikumu ieviešanas 
uzraudzības kārtību. 
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 Tika veikti iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas auditi Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs un aģentūrās un 
sagatavoti ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. 

Ar mērķi uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, 2008. gadā tikai pilnveidots Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra 
darbs. Labākai apmeklētāju apkalpošanas nodrošināšanai ieviesta un pilnveidota virkne pakalpojumu, tajā skaitā: 

 Sadarbībā ar Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centru uzsākta tirdzniecības atļauju saņemšanai 
nepiecieciešamo dokumentu pieņemšana Apmeklētāju pieņemšanas centros atbilstoši kārtībai, ko nosaka Rīgas 
pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas pretkorupcijas pasākumu 2008.gada plāns un grozījumi Rīgas domes 
18.03.2008. saistošajos noteikumos Nr.115 „Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 
Rīgā”. 

 Pilnveidota Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portāla www.riga.lv darbība, nosakot precīzu kārtību un atbildību par 
autorizācijas piešķiršanu un informācijas aktualizēšanu portālā, kā arī uzlabojot jautājumu un atbilžu sadaļu.  

 Paplašināta juridisku konsultāciju sniegšana pilsētas pašvaldības kompetencē esošajos jautājumos. Konsultācijas tiek 
sniegtas Rīgas rajonu un priekšpilsētu izpilddirekcijās un uz tām iespējams pieteikties elektroniski Rīgas pilsētas 
pašvaldības interneta portālā www.riga.lv. 

 Veikti tehniski uzlabojumi Rīgas domes informatīvā tālruņa 80000 800 zvanu centra darbībā ar mērķi nodrošināt 
operatīvāku klientu apkalpošanu un informācijas apkopošanu. 

Lai uzlabotu elektronisko informācijas apriti un administratīvos procesus pašvaldības institūcijās un sadarbību ar 
iedzīvotājiem, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs 2008. gadā uzsāka un attīstīja virkni projektu, tajā skaitā: 

 Rīgas skolu optiskā tīkla izveide – līdz ar optisko sakaru kanālu ieviešanu, būtiski uzlabojies informācijas apmaiņas 
apjoms un ātrums, kas atvieglo Rīgas skolu mācību un administratīvo procesu nodrošināšanu. 

 Ieviesti vairāki jauni e-pakalpojumi, kas ļauj elektroniski iesniegt dokumentu (*.edoc) un pieteikt vizīti pie pašvaldības 
amatpersonām, veikt reklāmu un izkārtņu saskaņošanu un sekot iesniegto dokumentu virzībai Rīgas pilsētas 
pašvaldībā. 

 Sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra Elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu portālā www.Latvija.lv izveidota 
iespēja elektroniski pieprasīt informāciju par personas civilstāvokļa reģistrāciju, Rīgas domes un bāriņtiesas 
lēmumiem, kā arī pieteikt koku ciršanas atļauju. 

 Pamatojoties uz pozitīvu audita atzinumu, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir tiesības sadarbībā ar a/s „Latvijas pasts” 
patstāvīgi norošināt elektroniskā paraksta karšu izsniegšanu/bloķēšanu un anulēšanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbiniekiem un deputātiem. Pārskata gada laikā tika veikta elektronisko paraksta karšu funkcionalitātes 
paplašināšana, lai tās varētu izmantot piekļuves kontrolei  Rīgas pilsētas pašvaldības datortīklam un  darba telpām.  

 Veikta virkne uzlabojumu, kas atvieglo internetbanku autorizāciju un maksājumu veikšanu gan iedzīvotājiem, gan 
juridiskām personām.  
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6. Rīgas pilsētas finanšu un budžeta politika 

 

Pašvaldības budžeta politikas mērķis ir nodrošināt pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus, koordinēt 
to izlietošanu un saglabāt budžeta  stabilitāti, sekmējot ieņēmumu un izdevumu līdzsvaru.  

Kopš 2003. gada Rīgas pilsētas pašvaldība sekmīgi īsteno ilgtermiņa finanšu politiku. Neskatoties uz ekonomiskās un 
finanšu situācijas pasliktināšanos 2008. gada otrajā pusē, Rīgas pilsētas pašvaldībai arī pārskata gadā, ja piekto gadu 
pēc kārtas ir izdevies budžetā nepieļaut deficītu.  

Panākot sabalansēta budžeta izpildi, tiek sekmēta pilsētas finanšu stabilitāte, kā arī sniegts ieguldījums valsts finanšu 
stabilitātes nodrošināšanā. 

Nodrošinot pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugumu, kā arī budžeta izdevumu izpildes kontroli un to pieauguma 
ierobežošanu gada otrajā pusē, pašvaldības pamatbudžetā tika saglabāts 15,3 miljonu latu pārpalikums. Rīgas pilsētas 
pašvaldības speciālais budžets 2008. gadā tika noslēgts ar 2,7 miljonu latu deficītu. 

Rīgas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2008. gadā palielinājās par 87.7 miljoniem latu (par 19%), salīdzinot ar 2007. 
gadu. Lai gan kopējais ieņēmumu pieaugums joprojām bija augsts, gada otrajā pusē pieauguma dinamika būtiski 
samazinājās. 

Galvenais pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieauguma avots 2008. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, bija  
iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šī nodokļa ieņēmumi  pārskata gadā palielinājās par 51,7 miljoniem latu, salīdzinājumā ar 
2007. gadu, un veidoja 59% no kopējā ieņēmumu pieauguma pārskata gadā.  

Valsts mērķdotāciju apjoms 2008. gadā palielinājās par 14,9 miljoniem latu, to pieaugums sastādīja 17% no kopējā 
budžeta ieņēmumu pieauguma.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pārskata gadā samazinājās par 1,9 miljoniem latu, savukārt visai strauji, par 14,7 
miljoniem latu (par 47%) pieauga ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem, kas sastādīja 17% no kopējā 
ieņēmumu palielinājuma. 

Materiālu cenu un pakalpojumu tarifu pieaugums, būvniecības izmaksu palielināšanās, kā arī situācija darba samaksas 
jomā pārskata gada pirmajā pusē radīja nepieciešamību palielināt arī pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Tomēr, 
mainoties ekonomiskajai situācijai, samazinoties nodokļu ieņēmumu pieauguma tempam gada gaitā un, it īpaši, gada 
nogalē veikto budžeta izdevumu ierobežošanas pasākumu rezultātā, Rīgas pilsētas pašvaldībai izdevās būtiski ierobežot 
budžeta izdevumu pieaugumu. Ja 2007. gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumi palielinājās par 42,2%, tad pārskata 
gadā šis pieaugums bija sarucis līdz 18,6%, neapsteidzot budžeta ieņēmumu pieaugumu tempus.  

Pārskata gadā pamatbudžeta operatīvā bilance turpināja uzlaboties, operatīvajam pārpalikumam (ieņēmumu pārsvaram 
pār uzturēšanas izdevumiem) sasniedzot 98.6 miljonus latu, salīdzinot ar 81,7 miljoniem latu 2007. gadā. 

Laikā no 2000. līdz 2008.gadam pašvaldības pamatbudžeta izdevumi uz vienu pilsētas iedzīvotāju ir palielinājušies no 202 
latiem līdz 742 latiem gadā. Ņemot vērā  inflācijas ietekmi, reālie pašvaldības pamatbudžeta izdevumi uz vienu rīdzinieku 
šajā laikaposmā pieauguši 2,3 reizes.  

Pašvaldības parādsaistību dinamika 

Rīgas pilsētas pašvaldībai sekmīgi īstenojot finanšu stabilizācijas politiku, jau piecus gadus pēc kārtas nepieļaujot budžeta 
deficītu un samazinot piesaistīto finanšu resursu cenu, ir izdevies stabilizēt pašvaldības tiešo parādsaistību apjoma 
pieaugumu un samazināt tā relatīvo apjomu. Pilsētas parādsaistību relatīvais līmenis (pret budžeta ieņēmumiem) laikā no 
2002. līdz 2008. gadam ir samazinājies no 45% līdz 22%.   

Pārskata gadā pašvaldība uzsāka īstenot Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju 2008.-2012. gadam, nodrošinot aizņēmumu, garantiju un saistības vadības stabilitāti un turpinot 
samazināt piesaistīto finanšu resursu cenu. Lai mazinātu procentu likmju risku tiem pašvaldības aizņēmumiem, kuriem ir 
noteikta mainīga procentu likme, Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno procentu likmju mijmaiņas līgumus, fiksējot aizņēmumu 
likmes robežās no 3,23% līdz 3,56%. 

Kredītreitings 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2008. gadā turpināja ilglaicīgu un produktīvu sadarbību ar pasaules vadošajām kredītreitinga 
aģentūrām -  „Standard & Poors” (kopš 1997. gada) un „Moodys Investors Service” (kopš 2006. gada). 

Iepriekšējo gadu sekmīgas finanšu darbības rezultātā abu kredītreitinga aģentūru vērtējumā Rīgas pilsētas pašvaldībai 
izdevās sasniegt līdzīgu reitingu kā valstij kopumā. Tomēr valsts makroekonomiskās un finanšu situācijas pasliktināšanās 
rezultātā pārskata gadā, pēc reitingu aģentūru metodoloģijas, attiecīgi tika samazināts arī pilsētas kredītreitings. 

Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poors” Rīgas pilsētai pārskata gada novembrī piešķīra reitingu BBB-/Negative/A-3 
līmenī.  

Arī „Moodys Investors Service”, atbilstoši savai metodoloģijai novērtējot Rīgas pilsētas ekonomisko un finanšu stabilitāti 
un ņemot vērā izmaiņas valsts makroekonomiskās situācijā, Rīgas pilsētu, līdzīgi kā valsti kopumā, novērtēja ar A3 kredīta 
reitinga līmeni. 
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Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture („Standard & Poors”) 

Kredīta reitinga 
piešķiršanas gads 

Reitings saistībām vietējā valūtā (local currency 
rating--long-term/outlook/short-term)  

Reitings saistībām ārvalstu valūtā 
(foreign currency rating--long-
term/outlook/short-term)   

1997 BBB-/Positive/A-3 BBB-/Positive/A-3 
1999 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3 
2001 BBB/Positive/A-3 BBB/Positive/A-3 
2003 BBB-/Stable/A-3 BBB-/Stable/A-3 
2004 BBB-/Stable/A-3 BBB-/Stable/A-3 
2005 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3 
2006 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3 
2007 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3 
2008 BBB-/Negative/A-3 BBB-/Negative/A-3 
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7. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma raksturojums 

Īpašuma bilances vērtība 

Rīgas pilsētas pamatlīdzekļu bilances vērtība 2008. gada beigās sastādīja 1477,8 milj latu, līdzdalība asociēto un 
radniecīgo uzņēmumu kapitālā  -  344,9 milj latu. Pilsētas aktīvu summa kopā, ieskaitot arī citas ilgtermiņa ieguldījumu 
kategorijas, 2008. gada beigās veidoja 1836,4 mlj latu. 

Zeme 

Pēc Valsts zemes dienesta datiem, Rīgas pilsētas teritorijā uz 2009. gada 1. janvāri dažādu īpašnieku īpašumā atradās 
zemesgabali 19 176 hektāru platībā. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bija 3336 zemesgabali 7666 hektāru kopplatībā, 
kas veidoja 40% no kopējās zemes īpašumu platības pilsētā. Lielāko īpatsvaru Rīgas pilsētas pašvaldības zemes 
īpašuma struktūrā ieņem dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes - 2562 ha (33% no kopējās platības), 
mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - 2106 ha (27%),  sabiedriskās nozīmes objektu zeme – 
1692 ha (22%). Šo triju lielāko lietošanas veidu zemes platības kopumā aizņēma ap ¾ no pašvaldības īpašumā esošajām 
zemēm Rīgas pilsētā 2008. gadā.  

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla vērtība 2008. gadā un tās paredzētās izmaiņas 

Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2008. gada beigās bija 
344,86 miljoni latu, pārskata gada laikā palielinoties par 78,12 miljoniem latu.  

Ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2008. gada beigās bija 313,78 miljoni latu, ko veidoja gan Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu vērtība, gan investīcijas nekustamo īpašumu objektos, kas pārskata gada 
beigās uzskaitītas SIA „Rīgas nami” pašu kapitālā 20 419 726 latu vērtībā. 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2008. gadā veikusi ieguldījumus radniecīgo kapitālsabiedrību ar 100% Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapitāla daļām pamatkapitālā kopumā par  73 150 339 latu, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatakpitālā 
ieguldot: 

 Naudas līdzekļus (650 000 latu); 

 Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus - zemi un ēkas (35 134 100 latu); 

 Rīgas pilsētas pašvaldības kustamo mantu (409 039 latu); 

 Pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra” valdījumā esošo nekustamo un kustamo mantu (36 957 tūkst. latu), kas 
ieguldīta SIA „Rīgas meži. 

Rīgas pilsētas līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā 

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē kā līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā uzskaitīti ieguldījumi 
43 kapitālsabiedrību pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas (akcijas), 2 likvidējamo 
pašvaldības uzņēmumu statūtu fondā, 1 likvidējamā Rīgas pilsētas pašvaldības statūtsabiedrības pamatkapitālā, kā arī 
ieguldījumi 3 kapitālsabiedrību pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder vairāk par 50% no kapitāla daļām 
(tai skaitā 1 likvidējamā kapitālsabiedrība).  

2008. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē uzskaitīti ieguldījumi 4 asociēto sabiedrību kapitālā. 95,5% no 
kopējās šo ieguldījumu vērtības veido ieguldījums akciju sabiedrībā „Rīgas siltums”. 

Pārskata gadā izslēgti Rīgas pilsētas pašvaldības ieguldījumi radniecīgajās kapitālsabiedrībās kopā par Ls 3 056 
tūkstošiem latu. Tajā skaitā - SIA „Klīniskā universitātes slimnīcas „Gaiļezers”” Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļas 3 
053 tūkstošu latu apmērā  nodotas valstij, pamatojoties uz Ministru kabineta 17.01.2008. rīkojumu Nr.13 „Par Rīgas 
pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”” kapitāla 
daļu pārņemšanu valsts īpašumā”. 

31.12.2008. kā īstermiņa līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā uzskaitīts Rīgas pilsētas pašvaldības ieguldījums 
AS „Ceļu pārvalde”, pamojoties uz Rīgas domes lēmumu Nr.4195 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta akciju 
sabiedrības „Ceļu pārvalde” akciju privatizācijas projekta apstiprināšanu”.  

2008. gadā tika pabeigts Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo SIA „Polar Bek Daugava” kapitāla daļu privatizācijas 
process, un tās Ls 3 844 tūkstošu latu apmērā izslēgtas no īstermiņa līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā. 

Privatizācijas procesa raksturojums 2008. gadā 

2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā tika izskatīti 3789 privatizācijas ierosinājumi, un Rīgas dome ir pieņēmusi šādus 
lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objektu privatizāciju: 

 63 lēmumus par apbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai; 

 35 lēmumus par apbūves kopā ar zemi nodošanu privatizācijai; 

 18 lēmumus par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai; 
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 9 lēmumus par ēku nodošanu privatizācijai; 

 1 lēmumu par kapitālsabiedrības (kapitāla daļas) nodošanu privatizācijai; 

 164 lēmumus par atteikumu nodot privatizācijai. 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības zemes īpašums pēc izmantošanas veida (hektāros) uz 2009. gada 1.janvāri 

 Platība (hektāros) 
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 2562.1 
Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 2106.0 
Sabiedriskās nozīmes objektu zeme 1692.4 
Ražošanas objektu apbūves zeme 371.5 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 302.8 
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 211.9 
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 163.8 
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 113.5 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 108.3 
Ūdens objektu zeme 33.3 
Kopā 7665.6 
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8. Rīgas pilsētas budžeta izpildes rādītāji 

 

Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas pašvaldības ekonomiskās politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Pateicoties 
Rīgas ekonomiskajai izaugsmei un sabalansētas Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu politikas realizācijai, pārskata gadā 
tika veiksmīgi realizēta plānoto budžeta ieņēmumu nodrošināšana un to mērķtiecīga izlietošana pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei Rīgas domes apstiprinātā budžeta ietvaros. 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu veido pamatbudžets un speciālais budžets. Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžets 
ir budžeta galvenā daļa, kas ietver pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti izdevumu segšanai un nav paredzēti īpašiem 
mērķiem. Rīgas pilsētas pašvaldības speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem paredzētus ieņēmumu avotus. Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžets veidots atbilstoši naudas plūsmas principam, vienlaicīgi, saskaņā ar Valsts kases 
norādījumiem, nodrošinot uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas principam.  

8.1. Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumus veido pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi, tajā skaitā arī 
ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas pašvaldībai. 

Rīgas pilsētas pašvaldības  pamatbudžeta ieņēmumi  

Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Rīgas pilsētas pašvaldība veic 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, dabas resursu nodokļa, pašvaldības nodevu administrēšanu, 
kā arī  kontrolē izložu un azartspēļu nodokļa un valsts nodevu ieskaitīšanas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā. 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido: 

 Nodokļu ieņēmumi: 

 iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 

 nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un būvēm; 

 izložu un azartspēļu nodoklis. 

 Nenodokļu ieņēmumi: 

 maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 

 maksājumi par pašvaldības kapitāla izmantošanu; 

 pašvaldības nodevas; 

 valsts nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem; 

 pārējie ieņēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma realizācija u.c.). 

Pārskata gadā Rīgas ekonomiskās attīstības pieaugums un pašvaldības veiktie nodokļu administrēšanas uzlabojumi 
nodrošināja stabilus Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieauguma tempus. Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 2008. gadā bija 554 698,4 tūkstoši latu, kas ir par 87 585,5 tūkstošiem latu vairāk kā 2007. gadā.  

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu galvenais avots ir Rīgas iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 
Salīdzinot ar 2007. gadu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi 2008. gadā ir pieauguši par 51 699,1 tūkstošiem latu.  

Otrais lielākais Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļas avots ir nodokļi no īpašuma. Pārskata gadā tie 
veidoja 38 376,4 tūkstoši latu, tajā skaitā, tika iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi - 14 210,2 tūkstoši latu un 
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm - 24 166,2 tūkstoši latu.  

2008. gadā 36 229,7 tūkstošus latu no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem Rīgas pilsētas 
pašvaldība ir ieguvusi no maksājumiem par Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
citiem pašu ieņēmumiem.  

Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem ir valsts budžeta līdzekļi, kurus piešķir noteikta mērķa finansēšanai. 2008. gadā 
Rīgas pilsētas pašvaldība no valsts budžeta saņēma mērķdotācijas 93 171,6 tūkstošu latu apmērā. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, mērķdotāciju apjoms ir palielinājies par 17 789,1 tūkstoti latu. 
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Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumiem 

2007.g. 
Budžeta izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta izpilde 

Pēc naudas plūsmas principa 
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā 467 112.9 546 626.5         554 698.4  
Nodokļu ieņēmumi  kopā        345 154.0  395 562.6         394 682.8  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis        300 249.0  354 308.7         351 948.1  
Īpašuma nodokļi          40 257.6  36 653.9           38 376.4  

t.sk., Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi          10 080.7  13 437.6           14 210.2  
t.sk., Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm          30 176.9  23 216.3           24 166.2  

Pārējie nodokļu ieņēmumi            4 647.4  4 600.0 4 358.3 
Nenodokļu ieņēmumi kopā          38 951.2  41 056.3           45 890.0  

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības 
budžetā 

              153.6  310.0                353.3  

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem 

         36 876.2  36 526.3           36 229.7  

Pārējie nenodokļu ieņēmumi            1 921.4  4 220.0             9 307.0  
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā        384 105.2  436 618.9         440 572.8  
Maksājumi no valsts pamatbudžeta          83 007.7  110 007.6 114 125.6 

Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem          75 382.5  93 177.9           93 171.6  
t.sk. ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā no valsts 
budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 

           1 940.1  170.0                170.0  

Dotācijas pašvaldības budžetiem            7 625.2  16 829.7           20 954.0  
 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2008. gadā 

 

 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido ar Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžetu nesaistīti 
iezīmēti ieņēmumi, kas saskaņā ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem tiek nodoti pašvaldības rīcībā un ir paredzēti 
tikai īpašu izdevumu segšanai.  

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no: 

 Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda; 

 Rīgas vides aizsardzības fonda; 
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 Pašvaldības ceļu (ielu) fonda; 

 mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem 

 pārējiem ieņēmumiem. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi bija 52 069,5 tūkstoši latu, no tiem Rīgas pilsētas 
pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi veidoja 22 059,2 tūkstošus latu, autoceļu (ielu) fonda līdzekļi bija 
22 770,2 tūkstoši latu un Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļi 4 334,3 tūkstoši latu. 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā ieskaita Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo valsts 
īpašuma objektu un pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus. 2008. gadā šie līdzekļi tika 
izlietoti šādiem mērķiem: 

 uzņēmējdarbības atbalstam; 

 privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai; 

 pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī privatizācijas 
fonda līdzekļu administrēšanas izdevumiem. 

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā 
budžeta ieņēmumiem 

2007.g. 
Budžeta izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta izpilde 

Pēc naudas plūsmas principa 
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā     47 079.1      68 917.8      52 069.5  
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds     16 661.9      22 767.2      22 059.2  

Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas     15 747.5      22 000.3      21 316.5  
Ieņēmumi par dzīvokļu privatizāciju un nedzīvojamā fonda 
vērtēšanu 

        914.4           766.9           742.7  

Autoceļu fonds     13 356.9      21 981.6      22 770.2  
Transportlīdzekļu nodeva un akcīzes nodoklis     12 487.1      15 269.1      15 269.1  
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem  pārvadājumiem ar 
autobusiem 

        869.8        6 712.5        7 501.1  

Dabas resursu nodoklis         359.9           350.0           375.8  
LR likumā "Par dabas resursu nodokli"  noteiktie 
pašvaldību ieņēmumi 

        359.9           350.0           375.8  

Pārējie ieņēmumi     16 700.4      23 819.0        6 864.3  
Rīgas pilsētas attīstības fonds (ieņēmumi par zemes nomu 
un citi ieņēmumi) 

     4 488.1        5 300.0        4 334.3  

Citi speciālā budžeta ieņēmumi     12 212.3      18 519.0        2 530.0  
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Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2008. gadā 

 

 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 

Pārskata gadā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas pašvaldībai veidoja 269,1 tūkstošus latu. 

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem 2007.g. 
Budžeta izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta izpilde Pēc naudas plūsmas principa 

 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā         832.4        2 127.0           269.1  
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

        832.4        2 127.0           269.1  

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai         314.5           662.3           195.0  

Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai             2.6             13.7              2.6  

Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām  personām         515.3        1 451.0             71.5  
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8.2. Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi 
 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi un iepriekšējo periodu budžeta 
līdzekļu atlikumi pārskata gadā izlietoti likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildei un 
īpašiem mērķiem paredzētu pasākumu finansēšanai. 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 veido pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatu. Tas ir līdzeklis pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai ar finansiālām metodēm, tāpēc pašvaldības budžeta izstrādāšana, apstiprināšana, izpilde un kontrole ir 
jānodrošina ar vienotu, pārskatāmu un efektīvu, visiem budžeta izpildītājiem obligātu kārtību. Šāda kārtība nodrošina 
vienotus principus visā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta procesā – budžeta pieprasījumu sagatavošanā un  
izvērtēšanā, budžeta uzraudzībā un kontrolē, kā arī kalpo par pamatu ikgada metodisko norādījumu sagatavošanai 
atsevišķiem budžeta procesa posmiem.  

Pamatojoties uz augstāk minēto kārtību, sagatavojot Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu, budžeta 
programmas tika pārskatītas atbilstoši vienotiem nosacījumiem un noteikts nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs 
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Pārskata gadā tika pabeigta vienotas darba samaksas sistēmas ieviešana 
Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijā.  

Lai paaugstinātu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti funkciju nodrošināšanā, Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta process ir orientēts uz konkrētu rezultātu sasniegšanu - budžeta programmām ir noteikti to īstenošanas mērķi, 
izstrādāti šiem mērķiem atbilstoši darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji. Tādējādi tiek parādītas pašvaldības iespējas 
nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos labumus, šo labumu jeb ieguvumu apjomu un raksturu, kā arī darbības, ko veic 
pašvaldības institūcijas, lai veiktu savas funkcijas. 

Rīgas pilsētas pašvaldības  pamatbudžeta izdevumi 

Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (ieskaitot investīciju projektu finansējumu) ir pieauguši no 
454 706,8 tūkstošiem latu 2007. gadā līdz 539 445,3 tūkstošiem latu 2008. gadā. Maksājumiem pašvaldību izlīdzināšanas 
fondā 2008. gadā tika novirzīti  52 583,2 tūkstoši latu, savukārt 2007. gadā tika novirzīts 46 515,5 tūkstoši latu. Pārējie 
līdzekļi izlietoti izpildvaras institūciju uzturēšanai, pašvaldības iepirkumu apmaksai, investīciju finansēšanai, dotācijām no 
pašvaldības budžeta finansētajiem komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem par pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanu sabiedriskā transporta, pilsētas transporta infrastruktūras (apgaismojuma), teritorijas labiekārtošanas u.c. 
nozarēs. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta uzdevums ir nodrošināt finanšu līdzekļus pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai. 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 2008. gadā, veicot pamatprogrammu pārskatīšanu 
un izvērtēšanu, būtiskākie izdevumu virzieni bija izglītība un ekonomiskā darbība (galvenokārt attiecībā uz transporta 
nozari): 

 izglītībai tika novirzīti 189 215,1 tūkstoši latu; 

 ekonomiskajai darbībai tika novirzīti 108 303,0 tūkstoši latu 

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas galveno prioritāšu noteikšana ir saistīta ar pašvaldību autonomo 
funkciju izpildes nodrošināšanu. Pārskata gadā lielākais līdzekļu apmērs tika paredzēts un izlietots pilsētas infrastruktūras 
elementu un pilsētas vides sakārtošanai, īpaši vēršot uzmanību uz satiksmes drošības palielināšanu pilsētā, tāpat arī 
izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un kultūras iestāžu rekonstrukcijai.  
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Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem 

2007.g. 
Budžeta izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta izpilde 

Pēc naudas plūsmas principa 
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Izdevumi kopā        454 706.8  558 849.4         539 445.3  
Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā*    

Vispārējie valdības dienesti          88 987.7  99 611.9           95 773.4  
t.sk., Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā          46 515.5  52 583.2           52 583.2  

Sabiedriskā kārtība un drošība          10 562.5  11 517.0           11 477.9  
Ekonomiskā darbība          84 066.1  113 206.0         108 303.0  
Vides aizsardzība            2 138.7  4 133.6             3 605.7  
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana          37 541.1  26 713.7           26 267.5  
Veselība          13 233.5  13 284.9           12 422.6  
Atpūta, kultūra un reliģija          22 020.8  35 958.9           33 547.8  
Izglītība        153 547.4  194 045.2         189 215.1  
Sociālā aizsardzība          42 609.0  60 378.2           58 832.3  

*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 izdevumu struktūra 2008. gadā 

 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi ir tieši atkarīgi no ieņēmumiem, kuri pārskata gadā saņemti īpašu 
programmu finansēšanai. No Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem 2008. gadā novirzīti īpašiem 
mērķiem iezīmēti izdevumi 54 780,1 tūkstoši latu apjomā, kas ir par 15 855,7 tūkstošiem latu vairāk kā 2007. gadā 
(38 924,4 tūkstoši latu).  

Speciālais budžets ir budžeta daļa un ir izveidots ar mērķi nodrošināt atsevišķu, pašvaldībai svarīgu funkciju īstenošanu, 
paredzot šim nolūkam normatīvajos aktos noteiktu līdzekļu avotu – īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumus. Tāpat 
speciālo budžetu veido arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība un 
ziedojumi un dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez tā. 

2008.gadā Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta kopējo izdevumu struktūrā noteikti divi galvenie finansējuma 
virzieni atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 

 ekonomiskā darbība (galvenokārt, attiecībā uz transporta nozari) – 24 778,6 tūkstoši latu (transporta līdzekļu nodevas 
un akcīzes nodokļa izlietojums pilsētas ielu atjaunošanai); 
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 izglītība – 11 356,2 tūkstoši latu. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības speciālajā budžetā lielāko daļu veido: 

 Rīgas Pilsētas attīstības fonda līdzekļi, kurus veido ieņēmumi no vienreizējas maksas pilsētas infrastruktūras attīstībai 
un zemes nomas maksas, kā arī maksas par pilsētai piederošā nekustamā īpašuma (zeme, ēkas un būves) 
atsavināšanu. Šie līdzekļi tiek izlietoti pilsētas nozīmes attīstības projektu izstrādāšanai, pilsētas nekustamā īpašuma 
īpašumtiesību atjaunošanai un nostiprināšanai Zemesgrāmatā, kā arī kultūras, izglītības un sporta attīstības projektu 
izstrādāšanai. Sākot ar 2009. gadu, ir izveidots Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds, kuru veido ieņēmumi no 
pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, savukārt  zemes nomas maksas, kā arī 
maksas par pilsētai piederošā nekustamā īpašuma (zeme, ēkas un būves) atsavināšanu tiek ieskaitītas Rīgas domes 
Īpašuma departamenta speciālajā budžetā; 

 Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas programma, ko veido ieņēmumi no nomas maksas par tuneļos izvietotajām 
tirdzniecības vietām. Šie līdzekļi tiek novirzīti tuneļu sakopšanai un labiekārtošanai; 

 Nodeva par transportlīdzekļa iebraukšanu īpašā režīma zonā – ieņēmumus veido nodeva par transportlīdzekļu 
iebraukšanu īpašā režīma zonā Vecrīgā. Līdzekļi tiek novirzīti Vecrīgas ielu seguma un apgaismošanas sistēmas 
rekonstrukcijas darbu veikšanai, satiksmes organizācijas uzlabošanai u.c. Sākot ar 2009. gadu, šī nodeva netiks 
iekasēta; 

 Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ko veido ieņēmumi no  Valsts Autoceļu fonda mērķdotācijām. Fonda līdzekļi tiek izlietoti 
ielu seguma atjaunošanai un rekonstrukcijai, kā arī apgaismojuma sistēmas kapitālajam remontam; 

 Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi, ko veido ieņēmumi no pašvaldības īpašuma objektu 
privatizācijas. Fonda līdzekļi tiek novirzīti Rīgas Sociālās krīzes fondam (1% apmērā ik gadu) un izmantoti citu Rīgas 
iedzīvotājiem un pilsētvides attīstībai nozīmīgu projektu finansēšanai, tai skaitā: Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcijas apmeklētāju pieņemšanas centra un Rīgas Kurzemes rajona dzimtsarakstu nodaļas ēkas Dzirciema 
ielā 24/3 rekonstrukcijai (Ls 485 964), Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai būvprojekta 
izstrādei (Ls 403 914), Kultūras nama „Ziemeļblāzma” renovācijas tehniskā projekta izstrādei (Ls 452 235), M.Čehova 
Rīgas Krievu teātra ēku kompleksa Kaļķu ielā 14, Kaļķu ielā 16 un Kalēju ielā 4 rekonstrukcijai un restaurācijai (Ls 
1 796 755), ūdensvada un kanalizācijas sistēmu renovācijas darbiem Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (Ls 
1 825 470), Kultūru vidusskolas ēkas Ganību dambī 7 rekonstrukcijai (Ls 1 318 832), Bērnu mūzikas skolas ēkas 
Kronvalda bulvārī 8  rekonstrukcijai (Ls 1 037 673), Rīgas sanatorijas internātskolas  Brīvības gatvē 384A 
rekonstrukcijai (Ls 1 702 746), energoefektivitātes paaugstināšanai (logu un ārdurvju nomaiņai) Rīgas pilsētas 
izglītības iestāžu ēkās (Ls 1 519 958), dzīvojamās mājas Gobas ielā 30 būvniecībai (Ls 1 647 418); 

 Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļi, ko veido ieņēmumi no dabas resursu nodokļa. Līdzekļi tiek novirzīti ar dabas 
resursu racionālu izmantošanu, to izpēti un atjaunošanu saistītu projektu, programmu un pasākumu finansēšanai; 

 Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas mežu aģentūra”, ko veido ieņēmumi no meža resursu realizācijas. Līdzekļi tiek 
izmantoti Rīgas pilsētas īpašumā esošo mežu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, kā arī sabiedrības izglītošanai par 
mežu un tā aizsardzību. 

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā 
budžeta izdevumiem 

2007.g. 
Budžeta izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta izpilde 

Pēc naudas plūsmas principa 
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Izdevumi kopā     38 924.4      96 912.2      54 780.1  
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    

Vispārīgie valdības dienesti      6 250.2      15 805.0        9 814.0  

Sabiedriskā kārtība un drošība         206.8           709.8             26.0  

Ekonomiskā darbība     17 749.0      35 179.7      24 778.6  

Vides aizsardzība      1 044.9      11 520.6           929.9  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana      2 269.4        6 187.0        4 110.0  

Veselības aprūpe         172.5             44.1             57.6  

Atpūta, kultūra un reliģija      4 816.0        4 055.0        2 790.8  

Izglītība      4 871.0      21 528.0      11 356.2  

Sociālā aizsardzība      1 544.6        1 883.0           917.0  

*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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Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumu struktūra 2008. gadā 

 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībai veidoja 416,9 tūkstošus latu. 

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības saņemto 
ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu 

2007.g. 
Budžeta izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta izpilde 

Pēc naudas plūsmas principa 
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Izdevumi kopā 636.5 2 519.9 416.9 
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    

Vispārīgie valdības dienesti              -              20.0             27.9  

Sabiedriskā kārtība un drošība              -               3.0  - 

Ekonomiskā darbība         382.0        1 509.7           101.8  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana           14.6             36.8             23.0  

Atpūta, kultūra un reliģija             2.2              8.2              0.9  

Izglītība         236.9           921.3           260.5  

Sociālā aizsardzība             0.8             20.9              2.8  

*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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9. Rīgas pilsētas budžeta izlietojums pašvaldības funkciju izpildei 

 

9.1. Izglītība 
Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumi bija viena no Rīgas Domes prioritātēm 2008. gadā. Pārskata gadā izglītības 
jomas finansējumam no pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju līdzekļiem tika piešķirti kopā 200,6 
miljoni latu. Tas ir par gandrīz 27% jeb 42,1 miljonu latu vairāk kā 2007. gadā, kad kopējais izglītības budžets bija 158,4 
miljoni latu. Finansējuma palielinājums tika novirzīts piemaksām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu palielināšanai un izglītības iestāžu ēku renovācijai 
un kapitālajai celtniecībai.  

Tāpat kā iepriekšējā gadā, Rīgā turpinājās izglītības iestāžu ēku renovācija. Ņemot vērā ēku tehnisko stāvokli, 
komunikāciju nolietošanās pakāpi, kā arī nepieciešamību optimizēt izglītības iestāžu tīklu, Rīgas pilsētas pašvaldība 
plānveidīgi veica izglītības iestāžu ēku rekonstrukciju. 

Lai nodrošinātu ilgspējīgu un mērķtiecīgu atbalstu darbam ar jaunatni Rīgā, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un 
sporta komitejā ir izstrādāta un pieņemta „Rīgas pilsētas attīstības programma darbā ar jauniešiem 2008.–2012. gadam”, 
kuras mērķis ir veicināt jaunatnes līdzdalību sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanā, jauniešu nodarbinātību un brīvā 
laika aktivitātes, kā arī līdzdalību starptautiskos projektos. Šīs programmas realizācijai 2008. gadā no budžeta iestāžu 
ieņēmumiem piešķirtais budžets bija 571 986 latu. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

2008. gadā Rīgā darbojās 155 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes (par vienu iestādi vairāk nekā 2007. 
gadā), tajā skaitā 144 vispārēja tipa un 11 speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, kuras kopumā apmeklēja vairāk kā 24 
tūkstoši bērnu. Pirmsskolas izglītības programmas īstenoja arī 16 vispārizglītojošajās skolās un divās interešu izglītības 
iestādēs, kā arī 27 privātās izglītības iestādēs ar pirmsskolas izglītības grupām.  

Ņemot vērā jautājuma sociāli ekonomisko nozīmīgumu, turpinājās darbs ar mērķi samazināt rindas pirmsskolas izglītības 
iestādēs atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam „Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta rīcības plānam 
rindu samazināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 2007.- 2010. gadam”. Pārskata gada laikā papildus tika 
atvērtas 23 pirmsskolas grupas, kurās ar vietām varēja nodrošināt 502 bērnus. Rīcības plāna ietvaros tika pieņemts 
lēmums par Rīgas Zolitūdes sākumskolas reorganizāciju, izveidojot Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaniņš”; kā arī 
atvērts trešais bērnu pieskatīšanas centrs „Bolderāja”. Turpinot iepriekšējā gadā veiksmīgi iesākto praksi, no Rīgas  
pilsētas pašvaldības budžeta tika piešķirts līdzsfinansējums un noslēgti līgumi ar 25 privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm, kas nodrošina bērniem pilnas vispārējās pirmsskolas programmas īstenošanu.  

Saskaņā ar Rīgas domes pieņemtajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību par pabalstu izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Rīgas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei, 
2008. gadā 3262 vecākiem tika izmaksāti pabalsti par kopējo summu vairāk kā 1 970 tūkstošu latu apmērā. 2008. gadā 
tika pieņemti saistošo noteikumu grozījumi, kas paredz pabalstu piešķiršanu vecākiem (aizbildņiem), kuru dzīvesvieta 
vismaz gadu ir deklarēta Rīgas administratīvajā teritorijā. 

Vispārizglītojošās skolas 

2008. gadā Rīgas pašvaldības teritorijā darbojās 140 vispārizglītojošās skolas (par vienu iestādi mazāk nekā 2007. gadā), 
tajā skaitā 107 vidusskolas, 24 pamatskolas un 9 sākumskolas. Kopskaitā ietilpst arī 12 speciālās skolas, 6 vakarskolas 
un 11 internātskolas. Šajās mācību iestādēs izglītības programmas apguva vairāk kā 77 tūkstoši skolēnu. Līdztekus 
pašvaldības mācību iestādēm 2008. gadā Rīgā darbojās 22 privātskolas.  

Turpinot darbu pie izglītības kvalitātes nodrošināšanas, 2008. gada laikā tika veiktas 19 izglītības iestāžu un izglītības 
programmu akreditācijas, kā arī noslēgti līgumi ar 22 privātajām Rīgas vispārizglītojošajām skolām, kuras īsteno 
akreditētas izglītības programmas un piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta par kopējo summu 149 631 lats. 

2008. gadā tika pieškirts pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības izglītības iestāžu 1. klases skolēnu ēdināšanai un 
”Skolas piena” programmai. 

Izglītības darbinieku attīstība 

2008. gadā tālākizglītības kursus ir pabeiguši un apliecības saņēmuši 5 272 pedagogi, tai skaitā 1 562 pedagogi 
apmeklējuši pašvaldības finansētos kursus (kopējās izmaksas 28 665 latu). Ar pašvaldības atbalstu 2008. gadā tika 
organizēti 182 metodiskie pasākumi, kurus kopumā apmeklēja  3602 pedagogi, tajā skaitā – 43 atklātās stundas, 46 
meistarklases, 72 semināri, 12 izbraukuma semināri, sešas mācību ekskursijas, divas konferences, kā arī konkurss 
skolotājiem, radošo darbu festivāls „Skolotāju talanti” un Rīgas skolotāju 1. sporta diena. Kopumā metodisko pasākumu 
organizēšanā,  no pašvaldības finansējuma tika ieguldīti 66 169 latu un piesaistīts Lielbritānijas padomes grants 3000 latu 
apmērā. 2008. gada ietvaros tika realizētas arī profesionālā darba pārraudzības un kvalifikācijas pilnveidošanas 
programmas skolu atbalsta personāla speciālistiem (izglītības psihologiem, sociālajiem pedagogiem, speciālās izglītības 
skolotājiem un skolotājiem logopēdiem). 
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Interešu izglītības iestādes un brīvā laika centri 

2008. gadā Rīgā darbojās 14 interešu izglītības iestādes un 16 pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādes. Tas ir par vienu iestādi mazāk nekā 2007. gadā, jo saskaņā ar pašvaldības 2007. gada lēmumu, uz 
riteņbraukšanas kluba „Marss” un Specializētās olimpisko rezervju riteņbraukšanas bērnu un jaunatnes sporta skolas 
„Baltika” bāzes tika izveidota Rīgas Riteņbraukšanas skola. Kopumā interešu izglītības iestāžu un 16 pašvaldības 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu piedāvātajās izglītības programmās iesaistījās vairāk kā 32 tūkstoši 
audzēkņu. 16 Rīgas vispārizglītojošās skolās darbojās brīvā laika centri (par diviem vairāk kā 2007. gadā), ko gada laikā 
apmeklēja vairāk kā 26 tūkstoši bērnu un jauniešu.  

Skolēnu brīvlaikos Rīgas izglītības iestādes organizēja 261 diennakts nometni, iesaistot 9 018 bērnus un 52 dienas 
nometnes, iesaistot 1 470 bērnus. 2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība atbalstīja 78 nevalstisko organizāciju rīkotas 
nometnes, kurās piedalījās 2679 Rīgas bērni un jaunieši, tai skaitā no sociālā riska grupām un ar speciālām vajadzībām.  

Turpinot iesākto tradīciju apbalvot labākos absolventus un viņu pedagogus, 2008. gadā tika piešķirtas 18 „Zelta 
stipendijas” un 15 „Zelta pildspalvas”. Šajā gadā tika sarīkotas 210 rajonu un priekšpilsētu olimpiādes, 5 pilsētas un 1 
novada olimpiāde. Rīgas skolēni ar labiem rezultātiem piedalījās 19 Valsts mācību olimpiādēs. 

2008.gadā Rīgā tika organizēti 134 pilsētas līmeņa interešu izglītības pasākumi, kuros līdzdarbojās vairāk kā 51 tūkstotis 
bērnu un jauniešu (kopējais finansējums 71 193 latu). Pašvaldība piešķīrusi finansējumu 34 195 latu apmērā Rīgas bērnu 
un jauniešu interešu izglītības kolektīvu dalībai 73 starptautiskos bērnu un jauniešu pasākumos.  

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu 2008. gada septembrī tika organizēts ikgadējais „Jauniešu mēnesis”, kura ietvaros 
notika dažādi izglītojoši un kultūras pasākumi bērniem, skolēniem un jauniešiem, tika realizēti skolēnu pašpārvalžu, 
interešu grupu un nevalstisko organizāciju projektiem.  

Lai veicinātu jauniešu nodarbinātību un profesionālo sagatavotību, Rīgas dome nodrošināja darba vietas un 
līdzfinansējumu 700 pusaudžiem Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Pusaudžu nodarbināšana vasaras 
brīvlaikā” ietvaros.  

Izglītības iestāžu ēku būvniecība un renovācija 

Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu un komfortablu vidi izglītības pakalpojumu sniegšanai, Rīgā 2008. gadā turpinājās 
plānveidīgi izglītības iestāžu ēku un infrastruktūras būvniecības, rekonstrukcijas un remonta darbi. Kopējais remontdarbu 
apjoms pašvaldības izglītības iestādēs pārsniedz 4 275 tūkstošus latu, skolu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā tika 
ieguldīti gandrīz 39 tūkstoši latu.  

Nozīmīgākie būvniecības un rekonstrukcijas projekti: 

 Rīgas Kultūru vidusskola Ganību dambī 7; 

 Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādes Dzelzavas ielā 17 rekonstrukcija; 

 Rīgas Teikas vidusskolas Aizkraukles ielā 14 vecā korpusa rekonstrukcija;  

 Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas būvniecība; 

 Rīgas 152. pirmsskolas mācību iestādes Juglas ielā 1B piebūve ar papildus četrām grupām un peldbaseinu; 

 Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestādes Vesetas ielā 11 rekonstrukcija; 

 Rīgas Juglas vidusskolas sporta zāle un telpas pirmsskolas izglītībai Juglas ielā 27A;  

 Uzsākta reģionālo sporta centru projektēšana pie Rīgas 41. vidusskolas, Rīgas 45. vidusskolas, Rīgas 92. vidusskolas 
un Juglas vidusskolas; 

 Rīgas 1. speciālās internātskolas Ģertrūdes ielā 18 renovācija. 
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Budžeta izdevumi izglītībai 
(tūkst. Ls)* 

2006.g.  
Budžeta 

izpilde 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Pirmsskolas izglītība    27 708.4     36 594.9        49 776.8     49 060.2  

Vispārējā izglītība - pamatizglītība    71 259.6     93 405.7      115 833.7   114 393.3  

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība    19 041.2     20 575.5        24 525.3     21 862.5  

Pārējā citur neklasificētā izglītība      2 303.8       2 971.3         3 909.4       3 899.1  

Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 120 313.0   153 547.4      194 045.2   189 215.1  

      Investīcijas      5 824.1     10 823.3        17 044.0     11 731.4  

Speciālā budžeta izdevumi       3 996.6       4 871.0        21 528.0     11 356.2  
Kopā  124 309.6   158 418.4      215 573.2   200 571.3  

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc izdevumus atsevišķās funkcionālajās 
kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c.) 
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, 
nodrošināt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības 
programmas uzsākšanai, veicināt bērna intelektuālo, fizisko, estētisko attīstību 

  

Darbības rezultāti:   
Pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 144 144 
Bērnu skaits, t.sk.: 23 276 22 649 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

10 120 10 181 

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 125 133 
Pedagoģisko likmju skaits 3 111 3 309 
Mērķis:   
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādēs, nodrošināt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu 
pamatizglītības programmas uzsākšanai, nodrošināt nepieciešamo iemaņu un 
prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi, ievērojot attīstības traucējumus, 
nostiprināt veselību, veicināt vispusīgu attīstību 

  

Darbības rezultāti:   
Specializēto pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 11 11 
Bērnu skaits, t.sk.: 972 981 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

520 544 

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 303 408 
Pedagoģisko likmju skaits 300 304 
Mērķis:   
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu 
sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, 
prasmes, iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē 

  

Darbības rezultāti:   
Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skaits 131 129 
Skolēnu skaits, t.sk.: 77 672 70 268 
 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

360 373 

Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 78 105 
Pedagoģisko likmju skaits 10 118 10 470 
Mērķis:   
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu   
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internātskolās un sanatorijās internātskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, 
prasmes, iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē 
Darbības rezultāti:   
Internātskolu un sanatoriju internātskolu skaits 4 4 
Skolēnu skaits 929 840 
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 202 296 
Pedagoģisko likmju skaits 274 263 
Mērķis:   
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu 
bērniem ar speciālām vajadzībām, veicinot skolēnu integrācijas procesu sabiedrībā, 
nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes, darba iemaņas atbilstoši savam 
veselības stāvoklim un spējām, organizēt ārstēšanas un korekcijas darbu 

  

Darbības rezultāti:   
Speciālo internātskolu skaits 7 7 
Skolēnu skaits 1 264 1 153 
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 387 517 
Pedagoģisko likmju skaits 712 698 
Mērķis:   
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana, 
nodrošinot saturīgu brīvo laiku bērniem un jauniešiem 

  

Darbības rezultāti:   
Pārējo interešu izglītības iestāžu (t.sk. sporta skolas) skaits 31 30 
Bērnu un jauniešu skaits, t.sk.: 33 717 32 305 
sporta skolās 8 694 7 100 
Uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim mēnesī (Ls) 22 23 
Pedagoģisko likmju skaits 1 215 1 125 
Peldētapmācība 2.klases skolēniem BJSC “Daugavas sporta nams” 480 568 
Mērķis:   
Kompensācijas izmaksa vecākiem (aizbildņiem), ja viņu bērns netiek nodrošināts ar 
vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Rīgas administratīvajā teritorijā 

  

Darbības rezultāti:   
Izmaksāto pabalstu skaits vecākiem (aizbildņiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar 
vietām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs  

3 368 3 262 

Izmaksātais pabalsta apmērs vienam vecākam  mēnesī (Ls) 50 50 
Mērķis:   
Veicināt audzēkņu spēju attīstību, veidot prasmes un iemaņas mūzikā, mākslā un 
dejā, integrējot mākslas komunikatīvo, estētisko un izglītojošo saturu un veidojot 
topošās personības pozitīvu un humānu attieksmi mijiedarbībā ar sevi un apkārtējiem, 
kā arī  iesaistīt bērnus un jauniešus kultūrvides atjaunošanā 

  

Darbības rezultāti:   
Mākslas un  mūzikas skolu skaits 10 10 
Audzēkņu skaits skolās 3 224 3 176 
Uzturēšanas izdevumi vienam skolēnam mēnesī (Ls) 36.4 41.8 
Pedagoģisko likmju skaits, t.sk.: 465.5 459.2 
mūzikas priekšmetos 430 429.8 
mākslas priekšmetos 33.5 29.5 
Vidējais audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi 7 7 
Absolventu skaits 269 268 
Dalība koncertos un izstādēs (pasākumu skaits) 350 467 
Koncertu un izstāžu apmeklētāju skaits 24 000 42 000 
Audzēkņu skaits, kas piedalās Rīgas domes Kultūras departamenta organizētajos 
projektos 

400 400 

Dalība programmā „Mūzikas apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām” (bērnu skaits) 41 46 
Pedagogu skaits tālākizglītībā 160 192 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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9.2. Sociālā aizsardzība 
Sociālās aizsardzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana ir viena no Rīgas pilsētas pašvaldības autonomajām 
funkcijām. 2008. gadā tika turpināta un palielināta palīdzības sniegšana iedzīvotājiem sociālo problēmu risināšanā. 
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no pilsētas kopbudžeta sociālajai aizsardzībai izlietoja 59,8 miljonus latu, t.sk. 
58,8 miljonus latu no pamatbudžeta. Salīdzinot ar 2007. gadu, pašvaldības budžeta izdevumi šai jomai ir palielinājušies 
par 15,6 miljoniem latu (par 35%). Sociālās jomas finansējums uz vienu pilsētas iedzīvotāju 2008.gadā sasniedza 82,5 
latus. 

2008.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība ir turpinājusi jau iepriekšējos gados uzsākto maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju 
problēmu pastiprinātu risināšanu, palielinot pabalstus un dažādojot to formas atbilstoši atbilstoši konkrētās situācijas 
vajadzībām. Pārskata gadā tika turpināta sociālās palīdzības infrastruktūras paplašināšana, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
iespēju saņemt sociālo palīdzību iespējami tuvāk dzīvesvietai.  

Rīgas iedzīvotājiem sociālā palīdzība tiek sniegta saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem. Sociālo 
pabalstu piešķiršanu izvērtē, piešķir un izmaksā pieci Rīgas priekšpilsētu (rajonu) Sociālie dienesti un Rīgas domes 
Sociālo jautājumu centrs. Atbilstoši noteiktajai kārtībai, sociālie pabalsti dalās testētajos (tiek piešķirti, izvērtējot pabalsta 
pieprasītāja materiālo stāvokli) un netestētajos (tiek pieškirti, vadoties no konkrētas dzīves situācijas, neatkarīgi no 
pabalsta pieprasītāja materiālā stāvokļa).  

2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības izmaksāto pabalstu kopējais apjoms un saņēmēju skaits ir palielinājies gandrīz 
visās izdevumu pozīcijās. Kopumā sociālajos pabalstos izmaksāti vairāk kā 16 186 tūkstoši latu, kas ir par 59% vairāk kā 
2007. gadā. Pārskata gadā tika palielināts pabalsta apmērs garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kā 
rezultātā pieauga Rīgas priekšpilsētu (rajonu) Sociālo dienestu klientu skaits. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, būtiski 
palielinājās arī dzīvokļu pabalstu saņēmēju skaits, attiecīgi izmainot kopējo sociālo pabalstu saņēmēju proporciju. 2008. 
gadā lielākais klientu skaits vērsās pēc dzīvokļa pabalsta, kamēr 2007. gadā visvairāk cilvēku saņēma pabalstu veselības 
aprūpei.  

2008.gadā kopā Rīgas priekšpilsētu (rajonu) Sociālajos dienestos palīdzību saņēmuši 8% rīdzinieku. Testētie pabalsti 
izmaksāti 53 010 iedzīvotājiem, no kuriem 57% bija pensionāri un invalīdi, 32% - ģimenes ar bērniem un 11% darbspējīgie 
iedzīvotāji.  

2008. gadā tika veiksmīgi realizēts Rīgas sociālo dienestu sadarbības projekts ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kura 
ietvaros tika jauniešu bezdarbnieku un ilgstošo bezdarbnieku apzināšana un katra klienta bezdarba gadījuma individuāla 
izvērtēšana. 

Pārskata gada laikā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus institūcijās 1711 pilngadīgām personām (3 pašvaldības iestādēs un 11 līgumorganizācijās) un īslaicīgās 
aprūpes pakalpojumu 254 personām (2 pašvaldības iestādēs). Sociālās aprūpes pakalpojumi tika nodrošināti 738 bērniem 
bāreņiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās (6 Rīgas pilsētas pašvaldības 
bērnu namos un 13 līgumorganizācijās). Krīzes centra pakalpojumus saņēma 256 bērni un 44 sievietes, iedzīvotājiem 
klātienē un pa telefonu tika sniegta konsultatīvo krīzes centru palīdzība. 2008. gadā pašvaldība 4176 cilvēkiem 
nodrošināja aprūpes mājās pakalpojumus.  

2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības sociālo dienestu darbinieki organizējuši sociālo darbu un snieguši sociālos 
pakalpojumus 3063 ģimenēm, kas ir par trešdaļu vairāk kā 2007. gadā. Pārskata gada laikā dienas centrus apmeklēja un 
alternatīvās aprūpes pakalpojumuu saņēma 975 bērni, 2275 pensijas vecuma  personas vai personas ar invaliditāti, kā arī 
303 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Lai atbalstītu personu ar garīga rakstura traucējumiem praktisko un sociālo 
iemaņuu attīstību un veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā, Rīgā ir izveidoti 5 grupu dzīvokļi (mājas) un 2 grupu dzīvokļi 
(mājas) lauku vidē ārpus Rīgas. 2008. gadā šo pakalpojumu saņēma 100 cilvēku.  

Naktspatversmes pakalpojumus pārskata gada laikā izmatoja 1949 klienti. Rīgas dome 2008.gadā uzsāka finansēt 2 
sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumus bezpajumtniekiem, lai veicinātu personas sociālā statusa atgūšanu, 
iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā. Šo centru pakalpojumus saņēma 61 cilvēks. Pašvaldība finansēja 2 sniegto zupas 
virtuves pakalpojumu, nodrošinot siltu ēdienu līdz 700 porcijām dienā 5 reizes nedēļā, kas bija pieejams gan 
bezpajumtniekiem, gan arī citiem trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem.  

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

 19 invalīdu elektromehānisko pacēlāju uzstādīšana, 72 personu mājokļu pielāgošana cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem; 

 Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta terioriālā centra „Krasts” Rēznas ielā 10/2 renovācija un aprīkojuma 
uzstādīšana; 

 Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta Atbalsta centra pieaugušajiem Aglonas  ielā 35/3 renovācija un 
aprīkojuma uzstādīšana; 

 Rīgas bāreņu sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra „Marsa gatve” un krīzes centra ielas bērniem Marsa gatvē 16 
renovācija un teritorijas labiekārtošana; 
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 Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” Dienas aprūpes centra „Cerību māja” Rēzeknes ielā 2A celtniecības un 
remonta darbi; 

 Dienas aprūpes centra izveide 300 bezpajumtniekiem Rīgas Latgales priekšpilsētā. 

 

Budžeta izdevumi sociālajai nodrošināšanai un veselības aprūpei  

 2008.g. budžeta izpilde (Ls) Iestāžu skaits 
Bērnu uzturēšanās iestādes 3 942 907 19 
Veco ļaužu uzturēšanās iestādes 5 418 445 15 
Patversmes 1 047 648 5 
Sociālie dienesti  3 891 585 6 
Pārējās sociālās un veselības aprūpes iestādes un pasākumi 3 423 371 57 
Sociālie pabalsti 16 186 217 - 
Departaments 1 286 760 1 
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija 10 398 690 1 
Kopā 45 595 623  

 
Materiālās palīdzības veidi 2008. gadā 

Sociālās palīdzības veidi Personu skaits Piešķirtais pabalsta 
apjoms, Ls 

Testētie pabalsti 
Dzīvokļa pabalsts     35 610     5 700 181  
Pabalsts sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai       4 190     2 521 323  
Pabalsts veselības aprūpei     25 921     2 147 619  
Ziemassvētku pabalsti     32 134     2 027 648  
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts       9 525       929 441  
Pabalsts invalīdu transporta pakalpojumu apmaksai       2 810       495 387  
Pabalsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai       1 958       278 267  
Pabalsts citiem mērķiem       3 500       168 391  
Testētie pabalsti kopā   115 648   14 268 256  
Netestētie pabalsti 
Pabalsts jaundzimušo aprūpei       8 604       860 400  
Pabalsti bāreņiem         509       339 443  
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā       1 669       238 086  
Pabalsti politiski represētām personām       4 057       203 760  
Pabalsti aizgādņiem         724       130 472  
Pabalsti audžuģimenēm           59       130 198  
Pabalsti aizbildņiem         151         80 090  
Pabalsti simtgadniekiem           55           5 500  
Netestētie pabalsti kopā     15 828     1 987 949  
Visi pabalsti kopā   131 476   16 256 206  
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Budžeta izdevumi sociālai aizsardzībai 
(tūkst. Ls)* 

2006.g.  
Budžeta 

izpilde 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 1 389.5 2 298.8 2 271.2 
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 2 513.4 5 490.2 5 741.5 5 621.0 
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 3 018.6 5 494.0 7 800.7 7 748.3 
Mājokļa atbalsts 13 795.9 19 769.5 19 520.2 
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli 
atstumtām personām 

17 605.9 15 109.9 22 944.5 21 886.0 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 
569.8 1 329.5 1 823.2 1 785.6 

Bāriņtiesas un pagasttiesas** 561.1 
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 24 268.8 42 609.0 60 378.2 58 832.3 
      Investīcijas 233.7 1 561.4 2 393.7 504.5 
Speciālā budžeta izdevumi  136.9 1 544.6 1 883.0 917.0 
Kopā 24 405.7 44 153.6 62 261.2 59 749.3 

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc izdevumus atsevišķās funkcionālajās 
kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā 

** Bāriņtiesas un pagasttiesas 2007. gada publiskajā pārskatā atspoguļotas sadaļā  „Sabiedriskā kārtība un drošība” 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana (sociālā palīdzība maznodrošinātām 
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu 
un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām  mācību un audzināšanas iestādēs, 
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) 
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, sniegt sociālos 
pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, kā arī sniegt sociālo palīdzību 

  

Darbības rezultāti:   
Centru skaits mikrorajonos 76 76 
Dienas aprūpes centru skaits 11 12 
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 71 409 57 940 
Iedzīvotāju skaits uz vienu sociālā darba speciālistu 2 100 2 721 
Vidējais materiālās palīdzības apmērs vienai personai gadā (Ls) 148 260.6 
Mērķis:   
Veicināt dzimstību Rīgā   
Darbības rezultāti:   
Pabalsta jaundzimušajiem saņēmēju skaits 8 604 8 604 
Pabalsta apmērs (Ls) 100 100 
Mērķis:   
Aizbildnības un aizgādnības procesa veicināšana   
Darbības rezultāti:   
Aizbildņu skaits, kam aizbildniecībā divi un vairāk bērnu 200 151 
Pabalsta apmērs, kas pienākas aizbildnim par bērna uzturēšanu, mēnesī (Ls) 38 38 
Aizgādņi, kuriem atlīdzina izdevumus par pienākumu pildīšanu  665 684 
Atlīdzības apmērs atbilstoši rīcībnespējīgās personas uzturēšanās vietai mēnesī (Ls):   
mājas aprūpē 20 20 
specializētā iestādē 10 10 
Mērķis:   
Veicināt audžuģimeņu attīstību Rīgā   
Darbības rezultāti:   
Audžuģimeņu skaits Rīgā 15 8 
Atlīdzības apmērs vienai ģimenei mēnesī (Ls) 150 147.9 
Mērķis:   
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Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem 

  

Darbības rezultāti:   
Bērnu uzturēšanās iestāžu skaits 6 6 
Vietu skaits šajās iestādēs 364 354 
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 600 401 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 591 612 
Organizāciju skaits, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība 11 13 
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 298 298 
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 400 337 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu līgumorganizāciju iestādē mēnesī (Ls) 390 371 
Mērķis:   
Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (I, II gr.), kuras 
vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt mājoklī, sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs 

  

Darbības rezultāti:   
Veco ļaužu uzturēšanās iestāžu skaits 3 3 
Vietu skaits šajās iestādēs 577 577 
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 720 881 
Uzturēšanas izmaksas no pašvaldības dotācijas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 292 294 
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 10 11 
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 626 663 
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 750 830 
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai  mēnesī (Ls) 227 222 
Mērķis:   
Nodrošināt patversmes un naktspatversmes pakalpojumus bez noteiktas dzīvesvietas 
vai krīzes situācijā nonākušām personām 

  

Darbības rezultāti:   
Rīgas patversme, vietu skaits  190 190 
Personas, kas izmantojušas iestādi, vidēji gadā 1 300 1 003 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 192 193 
Struktūrvienības „Ielu sociālā darba speciālā brigāde” pakalpojumu saņēmēju skaits 600 3 195 
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība (t.sk., zupas virtuves pakalpojumu), 
skaits 

5 6 

Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs:   
ziemā 335 382 
vasarā 150 212 
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 1 100 946 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 149 126 
„Zupas virtuves” pakalpojums (porciju skaits) 110 000 113 054 
Vietu, kur darbojas „Zupas virtuve”, skaits 5 4 
Vietu skaits Sociālās rehabilitācijas centrā bezpajumtniekiem (1 personai paredzēts 
uzturēties 3 mēnešus) 

20 30 

Personas, kas izmantojušas Sociālās rehabilitācijas centru, gadā 80 61 
Mērķis:   
Nodrošināt sociālās garantijas un atvieglojumus Rīgā dzīvojošām sociāli 
maznodrošinātām personām un ģimenēm 

  

Darbības rezultāti:   
Sociālās dzīvojamās mājas:   
māju skaits 12 12 
dzīvokļu skaits 970 972 
dzīvojamā platība (m2) 48 064.8 48 495.5 
Personu, kas saņem sociālo pakalpojumu, skaits vidēji gadā  1137 1137 
Izmaksas par  1 m2  mēnesī (Ls) 0.93 0.93 
Dzīvokļu skaits, kam ir piešķirts atsevišķa sociālā dzīvokļa statuss - 242 
Atsevišķos sociālajos dzīvokļos dzīvojošo personu skaits, kuri saņem sociālo 
pakalpojumu 

- 446 

Mērķis:   
Nodrošināt sociālo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem un 
personām ar psihiskās veselības traucējumiem - sociālo prasmju un iemaņu 
apgūšanu ar sociālā darba speciālistu atbalstu grupu mājās/dzīvokļos 

  

Darbības rezultāti:   
Grupu dzīvokļu skaits 75 75 
Uzturēšanas izmaksas par vienu dzīvokli mēnesī (Ls) 203 183 
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Personu, kas saņem sociālo pakalpojumu, skaits vidēji gadā 75 100 
Mērķis:   
Nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju 
attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās 
attīstības  traucējumiem un personām ar psihiskās veselības traucējumiem  

  

Darbības rezultāti:   
Iestāžu skaits 5 5 
Dienas aprūpes centru skaits 9 10 
Vietu skaits 233 246 
Klientu skaits gadā 260 303 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 253 238 
Mērķis:   
Nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju 
attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar vecuma 
demenci dienas aprūpes centros 

  

Darbības rezultāti:   
Iestāžu skaits 2 2 
Dienas aprūpes centru skaits 2 2 
Vietu skaits 35 35 
Klientu skaits gadā 40 57 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 363 336 
Mērķis:   
Veicināt personu ar garīgās attīstības traucējumiem sadzīves iemaņu attīstīšanu un 
pilnveidošanu, kā arī nodarbinātību, lai sekmētu šo personu integrāciju sabiedrībā 
profesionālu speciālistu vadībā  

  

Darbības rezultāti:   
Centru skaits 3 2 
Klientu skaits 25 18 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 293 261 
Mērķis:   
Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātību, sociālo 
funkcionēšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, nodrošinot speciālistu atbalstu 

  

Darbības rezultāti:   
Darbnīcu skaits 1 1 
Darbnīcu klientu skaits mēnesī 8 12 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 326 215 
Mērķis:   
Nodrošināt sociālo pakalpojumu krīzes situācijā bērniem/ģimenēm krīzes un ģimeņu 
atbalsta centros (Nodibinājums „Centrs Dardedze”, Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, 
Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, ACBĢ „Roku rokā”, ACBĢ 
„Sirdsgaisma”, Krīzes centrs „Skalbes”) 

  

Darbības rezultāti:   
Iestāžu skaits 6 6 
I apakšmērķis - sociālā rehabilitācija personām krīzes situācijā   
Vietu skaits 67 55 
Personu skaits gadā 200 195 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 565 499 
II apakšmērķis - nodrošināt Rīgā visu diennakti konsultatīvo psiholoģisko palīdzību 
krīzes situācijā nonākušām personām 

  

Konsultāciju skaits klātienē 1 800 4 788 
Telefoniski sniegto konsultāciju skaits  2 000 2 765 
Informatīvo zvanu skaits 2 000 1 121 
III apakšmērķis - nodrošināt alternatīvu sociālo pakalpojumu bērniem, kuru ģimenes 
nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sociālo aprūpi un atbalstu, kā arī nodrošināt atbalstu gan 
bērniem, gan ģimenei 

  

Apmācības aizbildņiem (cilvēku skaits) 120 97 
Profilaktiski izglītojošs prevences pakalpojums (tikšanās reižu skaits), t.sk.:   
grupu 12 96 
individuālās 792 3696 
Vietu skaits 50 50 
Personu, kas izmantojušas iestādes pakalpojumu, skaits vidēji gadā 50 110 
Uzturēšanās izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 177 177 
Mērķis:   
Nodrošināt hroniskiem slimniekiem, kuriem dažādu sociālu iemeslu dēļ nav iespējama 
ārstēšana dzīvesvietā, aprūpi un rehabilitāciju īslaicīgas sociālās aprūpes gultās 
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Darbības rezultāti:   
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 5 5 
Īslaicīgas sociālās aprūpes gultu skaits 140 136 
Aprūpēto personu skaits gadā 2 100 1 395 
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai  (Ls) 243 293 
Gultas dienu skaits 46 900 41 073 
Mērķis:   
Nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar 
funkcionālajiem traucējumiem 

  

Darbības rezultāti:   
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 4 4 
Vietu skaits 80 83 
Bērnu, kas izmanto šo pakalpojumu, skaits gadā 100 119 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 142 121 
Mērķis:   
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaites 
veikšana un apliecību izdošana 

  

Darbības rezultāti:   
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu 
izskatīšana un Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošana (lēmumu projektu skaits) 

64 34 

Apliecību izsniegšana un nozaudēto apliecību atjaunošana (skaits) 130 91 
Mērķis:   
Civilstāvokļa aktu reģistrācija   
Darbības rezultāti:   
Laulību reģistrācija (skaits tūkst.) 4 3,7 
Dzimšanas reģistrācija (skaits tūkst.) 5.3 5.9 
Uzvārda, vārda maiņa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju 
(skaits tūkst.) 

1.2 1 

Bērnu tiesību aizsardzība attiecīgajā administratīvajā teritorijā 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Atbilstoši Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra kompetencei koordinēt un vadīt 
bērnu tiesību aizsardzību Rīgā, kā arī kontrolēt un uzraudzīt bērnu tiesību 
nodrošinājumu pār visām juridiskajām un fiziskajām personām Rīgā 

  

Darbības rezultāti:   
Lēmumu sagatavošana, pieņemšana, izpilde un kontrole par jautājumu izvērtēšanu 
atbilstoši problēmas raksturam (gadījumu skaits) 

1 500 2 118 

Ģimeņu skaits, kam sniegta juridiskā palīdzība (konsultācijas, atzinumi, procesuāli 
dokumenti u.c.) 

1 600 2 392 

Telefoniski sniegto konsultāciju skaits par bērna un ģimenes tiesību nodrošināšanas 
jautājumiem 

6 000 10 245 

Uzticības tālruņa izmantošana, problēmu satura analīze un risinājumi 6 000 9 016 
Mācību un audzināšanas iestāžu, kuru darbiniekus apmāca bērnu tiesību izpratnes 
jautājumos, skaits 

300 300 

Mācību iestāžu, kuru audzēkņi piedalās Rīgas domes organizētajos ikgadējos 
konkursos par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, skaits 

170 170 

Bērnu tiesību nodrošināšana, t.sk.:   
izskatītie iesniegumi 800 1703 
nekavējoši risinātas sūdzības 350 415 
iesniegumi, kuri izskatīti komisiju sēdēs 300 547 
pārbaudes ģimenes dzīvesvietās, pamatojoties uz iesniegumu 300 330 
apsekoti vecāki, kuri nepilda savus pienākumus 300 330 
apsekoti vecāki sakarā ar materiālu sagatavošanu tiesai 70 71 
izskatītas konfliktsituācijas 600 611 
individuālās konsultācijas sociālajiem pedagogiem 400 410 
konsultācijas jaunajiem sociālajiem pedagogiem 90 90 
skolēnu ģimeņu apsekošana kopā ar sociālajiem pedagogiem 150 261 
darbs administratīvajās komisijās (lēmumi) 2500 2114 
piedalīšanās tiesas sēdēs - 103 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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9.3. Veselība 
Rīgas pilsētas pašvaldība iegulda nozīmīgus budžeta līdzekļus veselības aprūpes sistēmas finansēšanā, lai nodrošinātu 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem pilsētas iedzīvotājiem saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 
noteiktajām autonomajām funkcijām. 2008. gadā šīs jomas finansējumam no pašvaldības pamatbudžeta, speciālā 
budžeta un investīcijām tika piešķirti kopā 12,5 miljoni latu.  
 
Nozīmīgākie investīciju projekti: 

 Iekārtu iegāde Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1.slimnīca”; 

 Mākslīgās asinsrites iekārtas iegāde valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”; 

 Endoskopijas iekārtu, universālās ultrasonogrāfijas iekārtas, zobārstniecības iekārtas iegāde valsts aģentūrai „Latvijas 
infektoloģijas centrs”. 

 
Budžeta izdevumi veselībai 
(tūkst. Ls)* 

2006.g.  
Budžeta 

izpilde 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un 
pakalpojumi un sabiedrības veselības dienestu 
pakalpojumi 

10 028.8 12 399.3 12 898.0 12 043.7 

Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības 
aprūpes pakalpojumi 

1 018.8 834.2 383.7 375.7 

Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe   3.2 3.2 

Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 11 047.6 13 233.5 13 284.9 12 422.6 
      Investīcijas 1 063.6 840.0 514.5 395.8 

Speciālā budžeta izdevumi  121.5 172.5 44.1 57.6 

Kopā 11 169.1 13 406.0 13 329.0 12 480.2 

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc izdevumus atsevišķās funkcionālajās 
kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana 
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Veikt atkarības slimības profilaksi Rīgā   
Darbības rezultāti:   
Jauniešu primārās profilakses programma (30 stundas) skolās (līderi - vienaudžu 
izglītotāji) 

600 607 (169) 

Atkarības profilakses (1 līdz 7 dienas) akcijas 3 000 9 000 
Psiho-sociālās korekcijas programma (32 stundas) riska grupas jauniešiem 400 479 
Izglītības programma (12 līdz 30 stundas) speciālistiem – skolotājiem, mediķiem, 
sociālajiem pedagogiem, psihologiem un policistiem 

700 605 

Lekcijas atkarības profilaksē – skolotājiem, skolēniem, Latvijas bruņoto spēku 
karavīriem, mājapmācības skolotājiem, skolu psihologiem 

- 2 114 

Izglītības programma (2 līdz 24 stundas) vecākiem (semināri, lekcijas skolās) 800 1 100 
Atbalsta grupas vecākiem un līdzatkarīgajiem (120 stundas) 90 37 
Diskusijas ar jauniešiem skolās (diskusijas ilgums 1 līdz 2 stundas) 7 000 9 051 
Uzticības tālruņa zvanu skaits un e-pasta konsultācijas, t.sk.:   
konsultācijas pa tālruni 5 000 4 723 
konsultācijas pa e-pastu 900 1 196 
Darbs ar individuālajiem klientiem (vielu lietotājiem) 400 151 
Darbs ar ģimenēm (kurās ir atkarības problēmas) 400 184 
Konsultāciju kabinetu sniegto konsultāciju skaits - 1 432 
Informatīvo un metodisko materiālu (bukletu, brošūru, grāmatu) skaits 12 000 40 450 
Iesaistīto cilvēku skaits kopā 20 320 31 169 
Mērķis:   
HIV/AIDS izplatības mazināšana narkotiku lietotāju vidē un dzīves kvalitātes   
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uzlabošana riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām 
Darbības rezultāti:   
Jaunu klientu – narkotiku lietotāju identificēšanas rādītājs (jaunatklātu personu skaits)  800 2 631 
Kontaktu skaits ar narkotiku lietotājiem 30 000 12 312 
HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits narkotiku lietotājiem 6 000 451 
HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits lietotāju tuviniekiem, partneriem 1 200 54 
Sociālo darbinieku konsultāciju skaits  punktos uz ielām 1 100 1 237 
Psihologa konsultāciju skaits punktos 200 149 
HIV testu skaits riska grupām piederošajiem 400 473 
Apmainīto šļirču skaits intravenozo narkotiku lietotājiem 84 000 73 910 
Mērķis:   
Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus jauniešiem, kas ne tikai veicinātu 
jauniešu seksuālās un reproduktīvās veselības uzlabošanos, bet arī paaugstinātu 
atbildību un motivētu jauniešus savlaicīgi rūpēties par savu veselību 

  

Darbības rezultāti:   
Psihologa konsultāciju skaits no attāluma (e-pasts, tālrunis) 1 100 550 
Psihologa konsultāciju skaits klātienē 220 110 
 Mērķis:   
Atbalstīt bezatlīdzības donoru kustību, paaugstināt asins donoru skaitu Rīgas 
iedzīvotāju vidū, nodrošināt Rīgas slimnīcu vajadzības pēc donoru asinīm, kā arī 
donoriem rīdziniekiem daļēji kompensēt radušos ceļa izdevumus sakarā ar asins 
nodošanu (1 lata apmērā par katru asins nodošanas reizi) 

  

Darbības rezultāti:   
Asins nodošanas reizes 25 000 24 917 
Mērķis:   
Nodrošināt Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas zonas iedzīvotājiem 
līdzvērtīgu neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma pieejamību 

  

Darbības rezultāti:   
Pieteikto izsaukumu skaits 303 423 256 929 
Atteikumi izsaukumu nepamatotības vai citu iemeslu dēļ, konsultācijas pa tālruni 76 988 59 632 
Izpildīto izsaukumu skaits 226 435 197 297 
Stacionāros nogādāto pacientu skaits 101 896 88 877 
Vidējais diennakts brigāžu skaits 54 50 
Diennakts brigāžu skaits uz 20 000 iedzīvotāju 1.2 1.1 
Mērķis:   
Izārstēt infekciozos tuberkulozes slimniekus, tādējādi apsargājot sabiedrību no 
inficēšanās iespējas un kavēt tuberkulozes izplatīšanos, pasargāt pacientus no 
multirezistentālās tuberkulozes formas veidošanās 

  

Darbības rezultāti:   
Palīdzību saņēmušo personu skaits - 364 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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9.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

2008. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai no pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un 
investīcijām tika piešķirti kopā 30,4 miljoni latu. Nozarei atvēlētie līdzekļi ieguldīti Rīgas pilsētas mājokļu programmas 
īstenošanā, mājokļu un teritoriju apsaimniekošanā un renovācijā, tai skaitā – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
modernizēšanā.  

Pārskata gada laikā veikts nozīmīgs ieguldījums Rīgas pilsētas pašvaldības mājokļu programmā. 2008. gadā ar dzīvojamo 
platību tika nodrošinātas 955 ģimenes, kas ir par 69% vairāk kā 2007. gadā, tajā skaitā 553 -  jaunuzceltajās dzīvojamās 
mājās (par 128% vairāk). Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmas ietvaros Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pārskata gada laikā apguva investīcijas par gandrīz 39,5 
miljoniem latu, ko veidoja  Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts investīcijas, Rīgas pilsētas pašvaldības Attīstības un 
privatizācijas fonda līdzekļi un komercbanku aizdevumi. 2008. gadā tika nodotas ekspluatācijā 5 dzīvojamās ēkas ar  
pašvaldības dzīvokļiem, tai skaitā: 

 Daudzstāvu dzīvojamā mājas Lubānas ielā 129 k.1 (100 dzīvokļi) un Lubānas ielā 129 k.2 (150 dzīvokļi); 

 Daudzstāvu dzīvojamā māja Gobas ielā 30 (81 dzīvoklis); 

 Rekonstruēta daudzstāvu dzīvojamā māja Dzirciema ielā 24 (62 dzīvokļi); 

 Dzīvojamā māja D.Brantkalna ielā 17 (162 dzīvokļiem); 

 No privātiem mājokļu projektu attīstītājiem iegādāta dzīvojamā māja Rīgas rajonā, Siguldas novadā, Siguldā, 
Strēlnieku ielā 84A (30 dzīvokļi). 

Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem, kas nespēj nodrošināt sevi ar dzīvojamo platību, kā arī 
denacionalizēto namu īrniekiem. Pārskata gada laikā 964 ģimenēm tika izmaksāti dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti 
par kopējo summu vairāk kā  15 miljoni latu, kā arī pabalsti 7 stihiskā nelaimē vai avārijā cietušu dzīvojamo telpu 
remontam vairāk kā 37 tūkstošu latu apmērā.  

Pārskata gada laikā tika veikti arī pašvaldības dzīvojamā fonda uzlabošanas unn renovācijas projekti, tajā skaitā - 
pašvaldības 50 brīvo dzīvokļu renovācija (499 tūkst. latu); pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanai pilsētas ūdensvada 
un kanalizācijas tīklam (456 tūkst. latu); daudzstāvu dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija (315 tūkst. 
latu); dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju koplietošanas telpu renovācija (223 tūkst. latu); dzīvojamo māju 
konstrukciju avārijas situācijas novēršana un tehnisko projektu izstrāde (159 tūkst. latu); dzīvojamo māju kāpņu telpu 
renovācija (56 tūkst. latu).  

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

 Rīgas pilsētas pašvaldības 50 brīvo dzīvokļu renovācija; 

 Tehnisko projektu izstrāde un izbūves darbu izpilde Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanai pilsētas 
ūdensvada un kanalizācijas tīklam; 

 Pašvaldības daudzstāvu dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijas darbi un aukstā ūdens spiediena 
paaugstināšanas sūkņu uzstādīšana; 

 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju koplietošanas telpu renovācija; 

 Tehnisko projektu izstrāde Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un 
ārējo sistēmu cauruļvadu nomaiņai un rekonstrukcijas darbu izpilde; 

 Dzīvojamo māju konstrukciju avārijas situācijas novēršanas renovācijas darbi un tehnisko projektu izstrāde; 

 Saistībā ar gāzes un kokskaidu granulu katlu māju izbūvi un pieslēgšanu pie centralizētās siltumapgādes sistēmas ar 
siltumtīklu izbūvi un individuālo siltummezglu ierīkošanu, veikta ogļu katlu māju likvidācija pašvaldības dzīvojamās 
mājās; 

 Pašvaldības dzīvojamo māju kāpņu telpu renovācija; 

 Veikta avārijas situācijas novēršanas darbu izpilde kanalizācijas sūkņu stacijā Ūdeļu ielā 4. 
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Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai  
(tūkst. Ls)* 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Ielu apgaismošana 5 438.0 5 653.3 5 819.4 
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība 

32 103.1 21 060.4 20 448.1 

Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 37 541.1 26 713.7 26 267.5 
      Investīcijas 14 241.4 6 339.6 4 787.6 
Speciālā budžeta izdevumi  2 269.4 6 187.0 4 110.0 
Kopā 39 810.5 32 900.7 30 377.5 

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc nav atspoguļoti dati par izdevumiem atsevišķās 
funkcionālajās kategorijās 2006. gadā  

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā 
atrodas dzīvojamais fonds; palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Pamatbudžets   
Mērķis:    
Koordinēt dzīvojamā fonda komplekso attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt 
palīdzību Rīgas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 

  

Darbības rezultāti:   
Ēku siltumapgādes sistēmu kapitālais remonts - plānošana, iepirkumu procedūras 
rīkošana, tehniskā uzraudzība (siltumtīklu skaits) 

60 63 

Ūdens sistēmas ārpus mājas modernizēšana - plānošana, iepirkumu procedūras 
rīkošana, tehniskā uzraudzība (sistēmu skaits) 

51 13 

Ūdens sistēmas  un kanalizācijas apgādes sistēmas mājā modernizēšana - 
plānošana, iepirkumu procedūras rīkošana, tehniskā uzraudzība (sistēmu skaits) 

76 52 

Reģistrācija pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(iesniegumu skaits) 

4 000 2 396 

Dzīvokļu maiņas izskatīšana (gadījumu skaits) 100 44 
Mērķis:   
Denacionalizētajos namos dzīvojošiem īrniekiem vienreizēja dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta finansiālā nodrošināšana 

  

Darbības rezultāti:   
Iegādātie dzīvokļi 1 000 964 
Mērķis:    
Veikt izīrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu kapitālo remontu un komunālo maksājumu 
segšanu ilgstoši neaizņemtajos pašvaldības dzīvokļos 

  

Darbības rezultāti:   
Izīrēšanai sagatavoti dzīvokļi 40 50 
Ilgstoši neaizņemti pašvaldības dzīvokļi 174 180 
Mērķis:    
Personu dzīvojamās telpas remontam, kura cietusi stihiskā nelaimē vai avārijas 
rezultātā daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama, pabalsta finansiālais nodrošinājumus 

  

Darbības rezultāti:   
Remontētās dzīvojamās telpas  - 7 
Mērķis:    
Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām 
prasībām 

  

Darbības rezultāti:   
Publiskā lietošanā esošās pašvaldības teritorijas sakopšanas un zāles pļaušanas 
darbi trīs reizes gadā (ha), t.sk.: 

1 195,2 657 

dabas pamatņu platība (ha) 505.8 184.3 
Izdevumi viena hektāra dabas pamatņu sakopšanai, vidēji Ls 1 900.8 1 612.2 
Atkritumu savākšanas darbi (tūkst. m3) 19.8 19.1 
Mērķis:   
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Nodrošināt Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un iegūtās informācijas 
apstrādi un saglabāšanu 

  

Darbības rezultāti:   
Dzīvesvietas deklarēšana  (skaits tūkst.) 54 48.9 
Izziņu izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits tūkst.) 67.2 64.1 
Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana 
pēc fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un anulēšanas gadījumu 
skaits) 

4 500 3 895 

Mērķis:   
Publiskā lietošanā esošo pašvaldības teritoriju un objektu labiekārtošana un 
apsaimniekošana 

  

Darbības rezultāti:   
Atjaunoto bērnu rotaļu un sporta laukumu skaits 80 21 
Izveidoto bērnu rotaļu un sporta laukumu skaits 19 10 
Mērķis:   
Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
organizēšanas veicināšana, dzīvokļu īpašnieku izglītošana, informēšana un 
konsultēšana kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos 

  

Darbības rezultāti:   
I apakšmērķis:   
Daudzdzīvokļu māju kopīpašuma pārvaldīšanas struktūru dibināšanas veicināšana un 
māju izslēgšana no pašvaldības bilances 

  

Darbības rezultāti:   
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču (katrai mājai atsevišķi) skaits 160 408 
Kopsapulcēs pieņemti lēmumi par māju pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā  254 
Dzīvokļu īpašnieku sabiedrību dibināšana un savstarpējo pārvaldīšanas līgumu 
slēgšana 

 239 

Iesniegti dokumenti RD Īpašuma departamentā dzīvojamo māju izslēgšanai no 
pašvaldības budžeta (gadījumu skaits) 

 174 

Daudzdzīvokļu māju izslēgšana no pašvaldības bilances  169 
Organizēto informatīvo sapulču skaits  250 174 
Māju skaits, kurās plānotas informatīvās sapulces 1 250 174 
II apakšmērķis:   
Paaugstināt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku zināšanas un kompetenci māju 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos 

  

Darbības rezultāti:   
Mācību programma dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu  māju pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā:  

  

   mācību grupu skaits 20 20 
   dalībnieku skaits 300 400 
Organizēto informatīvo semināru un konferenču skaits 10 6 
Dalībnieku skaits informatīvajos semināros un konferencēs 1 490 830 
Pieaugušo neformālās izglītības programmas „Mājas meistars” grupas dalībnieku 
skaits 

20 47 

III apakšmērķis:   
Dzīvokļu īpašnieku konsultēšanas par kopīpašuma pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas organizēšanu 

  

Darbības rezultāti:   
Konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem, t.sk.: 11 858 10 387 
   juridiskās  4 053 
   Praktiskas dabas – par mājokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanas organizēšanu   6 334 
Metodisko materiālu sagatavošana mācību semināru dalībniekiem (skaits) 780 912 
Informatīvo biļetenu un bukletu sagatavošana (eksemplāru skaits) 10 000 10 000 
Speciālais budžets   
Mērķis:   
Organizēt Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju (to domājamo 
daļu) dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un viendzīvokļa māju  
privatizāciju un atsavināšanu, atsavināt dzīvojamajām mājām funkcionāli 
nepieciešamo zemesgabalu pašvaldības īpašumā esošās daļas, vadīt privatizācijas 
un atsavināšanas procesu Rīgas pilsētas teritorijā, apkopot informāciju par 
privatizācijas un atsavināšanas procesu  

  

Darbības rezultāti:   
Pirkuma līguma noslēgšana:   
  par paātrinātajai privatizācijai nododamo māju dzīvokļiem  7 662 5 537 
  par privatizācijai nododamo māju dzīvokļiem 7 220 5 726 
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Nekustamā īpašuma tiesiskā pārreģistrācija Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā:   
 privatizācijai nododamās mājas  250 98 
 privatizācijai nododamie zemesgabali 300 62 
Nekustamā īpašuma fonda vērtēšana (objektu skaits) 140 99 
Dzīvokļu un nedzīvojamā fonda izsole (objektu skaits) 100 71 
Privatizācijai nododamie dzīvokļi un zeme zem dzīvojamās mājas - 3 813 
Dzīvokļu īpašniekiem izsūtītie uzaicinājumi privatizēt zemes gabalu - 5 625 
Zemes nomas līgumu slēgšana - 81 
Atsavināmo objektu skaits - 26 
Kapsētu izveidošana un uzturēšana 
Mērķis:    
Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām 
prasībām un kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana 

  

Darbības rezultāti:   
Publiskā lietošanā esošās pašvaldību teritorijas sakopšanas un zāles pļaušanas darbi 
trīs reizes gadā (ha)  

12 25 

Atkritumu savākšanas darbi (tūkst.m3) 43 49.6 
Kapsētas, t.sk.: 19 19 
  slēgtās 3 3 
  atvērtās   2 2 
  daļēji atvērtās 14 14 
Ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana 
Mērķis:   
Rīgas pilsētas ielu pilnvērtīga apgaismošana, apgaismes sistēmas uzturēšana kārtībā 
un paplašināšana 

  

Darbības rezultāti:   
Apgaismojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas ielās, parkos, skvēros un dzīvojamos 
masīvos  (km kopgarumā):  

  

   apakšzemes kabeļu līnijas (km kopgarumā) 1 230 1 267 
   gaisa vadu un kabeļu līnijas (km kopgarumā) 539 570 
   gaismas ķermeņi (skaits) 44 440 44 430 
Zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu – 
īpašuma jautājumi 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Nodrošināt Rīgas pilsētas īpašumu pārvaldību   
Darbības rezultāti:   
Nomas līgumu skaits 507 442 
Dzīvojamo māju pārvaldības tiesību nodošana 280 146 
Mērķis:   
Nodrošināt administratīvajā teritorijā esošo ielu tirdzniecības un uzņēmējdarbības 
objektu uzskaiti un pārraudzību 

  

Darbības rezultāti:   
Ielas tirdzniecības un piekrišanas atļauju uzņēmējdarbības veikšanai izsniegšana 
(atļauju skaits tūkst.) 

6,6 7 

Ielu tirdzniecības vietu skaits (tūkst.) 1.2 1.4 
Mērķis:   
Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības izglītības iestāžu 
darbības nodrošināšanai 

  

Darbības rezultāti:   
Zemes nomas līgumu skaits 220 221 
Ēku nomas līgumu skaits 7 8 
Mērķis:   
Nodrošināt neapdzīvojamā fonda racionālu izmantošanu, kā arī iznomāšanu Rīgas 
domes noteiktajā kārtībā, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kultūras un mākslas 
attīstībai, pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 

  

Darbības rezultāti:   
Telpu nomas līgumu slēgšana (līgumu skaits) 39 65 
Telpu nomas līgumu pagarināšana (vienošanās skaits) 333 466 
Nomas objektu apsekošana (skaits) 970 869 
Mērķis:   
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām   
Darbības rezultāti:    
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par 2 751 1 538 
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sakņudārzu nomu, par zemes nomu garāžām u.c.  (līgumu skaits) 
Speciālais budžets   
Mērķis:   
Uzlabot Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objektu pārvaldīšanu un turpmāko 
izmantošanu, sekmēt investīciju ieguldījumu šajos īpašuma objektos, tādējādi radot 
labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu izveidošanai Rīgā 

  

Darbības rezultāti:   
Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamo īpašuma objektu skaits 200 106 
Mērķis:   
Sašaurināt darbību, ko Rīgas pilsētas pašvaldība veic kā uzņēmēja, atsavinot mantu, 
kas tai nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

  

Darbības rezultāti:   
Rīgas pilsētas pašvaldības atsavināmais nekustamais īpašums (objektu skaits)  46 11 
Rekonstruētie un restaurētie Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošie un piekrītošie 
nekustamie īpašumi 

26 49 

Mērķis:   
Stabilizēt un nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu nekustamā īpašuma apzināšanu, 
reģistrēšanu un pārvaldību 

  

Darbības rezultāti:   
Zemesgabalu apmaiņas fondā iekļauto objektu skaits gadā 50 25 
Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā iekļautā zeme gadā (ha) 3 000 115 
Apsekoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu skaits 450 634 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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9.5. Vides aizsardzība 
Pārskata gadā vides aizsardzībai no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīcijām tika 
novirzīti 4,5 miljoni latu. Tas ir par 42% jeb aptuveni 1,4 miljoniem latu vairāk kā 2007. gadā, kad vides aizsardzības jomas 
kopējas budžets bija 3,2 miljoni latu. Nozarei atvēlētie līdzekļi izlietoti galvenokārt, lai nodrošinātu vides aizsardzības 
pasākumus, t.sk. vides kvalitātes uzlabošanu. 

Vides aizsardzības jomā Rīgas pilsētas pašvaldība 2008. gadā strādāja pie 185 projektiem, no kuriem kā nozīmīgākie 
jāmin: 

 Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana (968,9 tūkst. latu); 

 Meliorācijas sistēmas apsaimniekošana un rekonstrukcija (631 tūkst. latu); 

 58 dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (447,5 
tūkst. latu); 

 Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un uzturēšana (158,8 tūkst. latu); 

 Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programmas realizācija (106 tūkst. latu); 

 Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana (84,2 tūkst. latu). 

Ar Rīgas domes lēmumu 17.06.2008. tika apstiprināta „Rīgas pilsētas virszemes ūdens objektu apsaimniekošanas 
koncepcija 2008.-2013. gadam. Pārskata gadā notika darbs pie projekta „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programmas pārskatīšana un jaunas izstrāde” pieteikuma sagatavošanas Eiropas Ekonomikas zonas Finanšu 
instrumenta līdzfinansējuma saņemšanai). 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

 Māras dīķa apstādījumu rekonstrukcija; 

 Dzegužkalna parka rekonstrukcija; 

 Kobes dārza ierīkošana; 

 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija (Šmerļupītes un Dreiliņupītes atjaunošana, Gaiļupītes un Strazdupītes 
atjaunošana un rekonstrukcija, Cēres ielas, Sējas ielas un Sīpeles ielas novadgrāvja atjaunošana); 

 4 sabiedrisko tualešu uzstādīšana Rīgas centrā. 

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai 
(tūkst. Ls)* 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Notekūdeņu apsaimniekošana 234.8 343.1 284.4 
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 1 903.9 3 790.5 3 321.3 
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 2 138.7 4 133.6 3 605.7 
      Investīcijas 552.2 1 846.1 714.9 
Speciālā budžeta izdevumi  1 044.9 11 520.6 929.9 
Kopā 3 183.6 15 654.2 4 535.6 

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc nav atspoguļoti dati par izdevumiem atsevišķās 
funkcionālajās kategorijās 2006. gadā  

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība vides aizsardzības jomā (parku, skvēru un zaļo 
zonu ierīkošana un uzturēšana; u.c.) 
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Rīgas pilsētas sabiedrisko parku, dārzu, skvēru un citu apstādījumu kopšana un 
labiekārtošana, sabiedrisko strūklaku un tualešu apsaimniekošana 

  

Darbības rezultāti:   
Rīgas pilsētas sabiedrisko apstādījumu kopšana (ha), t.sk.: 289.1 289.1 
I kategorijas apstādījumi (liela kopšanas intensitāte) 135.8 135.8 
II kategorijas apstādījumi (vidēja kopšanas intensitāte) 84.4 84.4 
III kategorijas apstādījumi (zema kopšanas intensitāte) 60.2 60.2 
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Piegulošo teritoriju kopšana (ha) 8.7 8.7 
Sabiedrisko dārzu un parku kopšana (objektu skaits) 28 28 
Skvēru un apstādījumu kopšana (objektu skaits)  49 49 
Sabiedrisko strūklaku apsaimniekošana ar kanālmalas laistīšanas sistēmu (strūklaku 
skaits) 

11 11 

Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana pilsētas dārzos un parkos (skaits) 7 7 
Zālienu kopšana (ha) 204.9 204.9 
Asfalta, bruģa, plātņu un grantētu ceļu un laukumu kopšana (m2) 39 6870 39 6870 
Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana (skaits) 19 19 
Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana (m2) 16 549 16 549 
Lapu koku kopšana (skaits) 27 138 27 138 
Skuju koku kopšana (skaits) 3 928 3 928 
Viengadīgo puķu dobju kopšana (m2) 1 917 1 917 
Daudzgadīgo puķu dobju kopšana  11 709 11 709 
Puķu vāžu kopšana (skaits) 92 92 
Atkritumu urnu tīrīšana (skaits) 655 655 
Ūdenskrātuvju, dīķu tīrīšana (m2) 8 011 8 011 
Kanāla tīrīšana (m2) 41 115 41 115 
Mērķis:    
Saskaņā ar LU Bioloģijas institūta zinātnieku veiktās dendroloģiskās inventarizācijas 
datiem likvidēt bojātās, bīstamās un sievišķā klona papeles 

  

Darbības rezultāti:   
Likvidējamo papeļu skaits 840 278 
Vienas papeles likvidēšanas vidējās izmaksas (Ls) 238 240 
Mērķis:   
Apsaimniekot un uzlabot Rīgas pilsētas hidrogrāfisko tīklu    
Darbības rezultāti:   
Grāvju nogāžu appļaušana (m) 2 400 2 350 
Grāvju tīrīšana (m3) 45 000 43 200 
Caurteku tīrīšana (m) 190 130 
Caurteku remonts un būve (m2) 1 200 160 
Lietus notekūdeņu rīdziņu tīrīšana un remonts (objektu skaits) 10 12 
Aku tīrīšana un remonts (objektu skaits) 20 15 
Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana (t) 40 58 
Mērķis:   
Veicināt pilsētas ilgtspējīgu attīstību atbilstoši Olborgas Hartas prasībām, Olborgas 
saistībām, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Savienības iniciatīvām un 
Latvijas Republikas politikas plānošanas dokumentiem  ilgtspējīgas attīstības jomā  

  

Darbības rezultāti:   
Ilgtspējīgu attīstību veicinošu vietējo projektu īstenošana (projektu skaits)  2 2 
Plānošanas dokumentu skaits, kuriem tiek izstrādāts vides pārskats 1 1 
Sabiedrības informēšana, iesaistīšana un izglītošana:   
  informatīvo izdevumu veidu skaits (minimālais eksemplāru skaits 300) 3 1 
   pasākumu skaits ar Centra līdzdalību 6 5 
Starptautiskā sadarbība:   
  dalība starptautiskos projektos 2 2 
   līdzdalība starptautiskos semināros un konferencēs 12 8 
Mērķis:   
Uzstādīt un apsaimniekot sabiedriskās tualetes Rīgas centrā   
Darbības rezultāti:   
Sabiedrisko tualešu uzstādīšana un apsaimniekošana (skaits) - 4 
Speciālais budžets   
Mērķis:   
Paaugstināt pilsētas ainavas estētisko vērtību un daudzveidību, attīrīt gaisu no 
ķīmiskajām vielām un mikroorganismiem, izlīdzināt mitrumu un temperatūru, 
samazināt troksni un vēja brāzmas (mērķtiecīgi veidojot apstādījumus, var ievērojami 
paaugstināt to ekoloģisko un estētisko vērtību)   

  

Darbības rezultāti:   
Apstādījumu atjaunošana (koku skaits) 50 20 
Iepriekšējo gadu stādījumu kopšana (koku skaits) 2 000 1 822 
Gar ielām augošo koku vainagu veidošana (skaits) 662 495 
Sauso koku likvidēšana (skaits) 44 236 
Izfrēzēto celmu skaits 23 72 
Avārijas koku likvidēšana (skaits) 183 330 
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Mērķis:   
Veikt suņu reģistrāciju un uzskaiti, kā arī izbūvēt suņu pastaigu laukumus   
Darbības rezultāti:   
Suņu reģistrācijas žetonu izgatavošana (žetonu skaits) 2 000 2 000 
Suņu reģistrācijas žetonu izsniegšana (žetonu skaits) 2 000 1 829 
Suņu turēšanas nodevas žetonu izgatavošana (žetonu skaits) 14 000 1 200 
Suņu turēšanas nodevas žetonu izsniegšana (žetonu skaits) 14 000 5 410 
Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku sterilizēšana (dzīvnieku skaits) 200 160 
Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku eitanāzija (dzīvnieku skaits) 200 200 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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9.6. Atpūta, kultūra un reliģija 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība atpūtas, kultūras un reliģijas jomas finansēšanā ieguldīja 36,3 miljonus latu no 
pilsētas pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju līdzekļiem. Tas ir par 35% jeb 9,5 miljoniem latu vairāk kā 2007. 
gadā, kad šai jomai tika novirzīti 26,8 miljoni latu. Līdzekļi izlietoti Rīgas kultūrpolitikas sekmīgai realizācijai, ikgadējo 
pilsētas kultūras, atpūtas un reliģijas pasākumu nodrošināšanai un kultūras iestāžu finansējumam, tai skaitā, Rīgas 
bibliotēku, kultūras centru un namu darbības uzturēšanai, bērnu mūzikas un mākslas skolu nodrošināšanai, tautas 
mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sporta pasākumu atbalstam. 

Aktualitātes Rīgas pilsētas kultūras nozares attīstībā un organizētie kultūras pasākumi 2008. gadā  

2008.gadā tika apstiprināta „Rīgas pilsētas kultūras stratēģija 2008.– 2025. gadam”, kas ir Rīgas pilsētas ilgtermiņa 
attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam sastāvdaļa. Kultūras stratēģijas mērķis ir veicināt esošās situācijas apzināšanu un 
efektīvu kultūrpolitikas plānošanu ilgtermiņā, tādejādi veidojot jaunu izpratni par kultūras nozīmi pilsētas pārvaldībā un 
sabiedrības attīstībā. Rīgas kultūras stratēģijas prioritātes ir: 1) kultūras pieejamība visiem rīdziniekiem; 2) atbalsts un 
ieguldījums struktūrās (organizācijās, institūcijās, infrastruktūrā), kas nodrošina kultūras un mākslas procesus pilsētā un 
vairo tās radošo potenciālu; 3) sabalansēta kultūras izplatība visā galvaspilsētā; 4) elastīgs kultūras finansējuma modelis, 
kas piemērojas pilsētas attīstībai un demogrāfiskajai situācijai; 5) radošums kā ekonomikas un pilsētas pārvaldības 
neatņemama sastāvdaļa.   

Rīgas dome un LR Kultūras ministrija parakstīja nodomu protokolu „Rīga – 2014. Baltijas jūras reģiona kultūras un 
inovāciju centrs”, ar mērķi vaicināt Rīgas izvirzīšanos par Baltijas jūras reģiona modernāko un vadošo pilsētu kultūras 
jomā 2014. gadā. 

2008. gadā Rīgā darbojās 10 pašvaldības kultūras centri un nami, kuros pavisam kopā bija 416 amatieru kolektīvi ar 
13 300 dalībniekiem, tajā skaitā - 93 bērnu kolektīvi ar 4185 dalībniekiem. Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā esošās 10 
mūzikas un mākslas skolas apmeklēja 657 audzēkņi.  

Lai veicinātu kultūras daudzveidību, projektu īstenošanas kvalitāti, kā arī sabiedrības iesaistīšanos kultūras norišu 
veidošanā, Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums kultūras projektu īstenošanai tiek piešķirts konkursa kārtībā. 2008. 
gadā dažādu kultūras projektu finansēšanas konkursos tika atbalstīti 195 projekti par kopējo summu vairāk nekā 241 
tūkstotis latu tādās kultūras nozarēs kā vizuālā māksla, deja, mūzika, teātris, kultūras daudzveidība. Kultūras pasākumu 
jomā tika finansēti 397 projekti par kopējo summu vairāk kā 200 tūkstošiem latu, bet tradicionālās kultūras pasākumu 
rīkošanai - 39 projekti par vairāk nekā 146 tūkstošiem latu. 

2008. gadā savu darbību turpināja Rīgas festivālu mērķprogramma 2007.-2009. gadam, kuras ietvaros finansiālu atbalstu 
saņēma 43 festivāli par kopējo summu vairāk kā 375 tūkstoši latu. Mērķprogrammas ietvaros pašvaldība atbalstīja tādus 
Latvijas mēroga un starptautisku atzinību guvušus festivālus kā Starptautiskais mūzikas festivāls „Rīgas ritmi”, 12. 
starptautiskais Baltijas Baleta festivāls, Eiropas dokumentālā kino simpozijs, Starptautiskais Jaunā teātra festivāls „Homo 
Novus”, Dzejas dienas 2008, 11. Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, Starptautiskais Jauno autoru īsfilmu festivāls 
„2 Annas”, Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls, 11. Starptautiskais kinoaktieru festivāls „Baltijas pērle”, Jaunās 
mūzikas festivāls „Arēna”, Nacionālais filmu festivāls „Lielais Kristaps”. 

2008. gadā Rīgas dome sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un ar valsts finansiālu atbalstu organizēja Latvijas 
Republikas proklamēšanas 90. gadadienas svētku programmu galvaspilsētā. Tika realizēta daudzveidīga pasākumu 
programma visa gada garumā, kuras ietvaros pirmo reizi notika Gaismas festivāls „Staro Rīga”, kura laikā tika izgaismoti 
33 objekti un notika pasākumi, kas piesaistīja gan vairāku simtu tūkstošu apmeklētāju, gan profesionāļu interesi un 
atzinību. 

Sadarbībā ar Kultūras ministriju, Rīgas dome bija XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku līdzorganizators. 
Svētkos galvaspilsētu pārstāvēja gandrīz 11 tūkstoši dalībnieku no 311 kolektīviem – 130 kori, 57 deju kolektīvi, 5 pūtēju 
orķestri, 22 folkloras kopas, 16 koklētāju ansambļi, 31 tautas lietišķās mākslas studija, 11 vokālie ansambļi, 10 amatieru 
teātri, 29 mazākumtautību kolektīvi. No pašvaldības budžeta svētku organizēšanai tika piešķirti vairāk kā 846 tūkstoši latu, 
kas tika izmantoti svētku norises nodrošināšanai (bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā visiem svētku dalībniekiem, 
norises vietu sakopšana, transporta plūsmu organizēšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana), Rīgas dalībnieku 
izdevumu segšanai un Rīgas pilsētas svētku noformējumam.  

„Rīgas Svētki - 2008” minams kā veiksmīgs privātās un publiskās sadarbības piemērs,  kas tika realizēts, pašvaldībai 
sadarbojoties ar 24 nevalstiskām organizācijām un komersantiem. Svētku programmu veidoja vairāk nekā 40 dažādu 
pasākumu, tajā skaitā sadziedāšanos krastmalā kopā ar teātru aktieriem, uguņotāju sacensības, Rīgas svētku Lielā spēle, 
un tie piesaistīja vairāk kā 120 tūkstošus apmeklētāju. No pašvaldības budžeta šiem svētkiem tika piešķirti 200 tūkstoši 
latu, bet svētku kopējais budžets, pateicoties uzņēmēju līdzdalībai un sponsoru atbalstam, ir 800 tūkstoši latu.    

2008. gadā Rīgas pilsēta jau trešo reizi piedalījās Eiropas Balto nakšu pilsētu forumā un šīs programmas ietvaros pilsētā 
tika realizēti 18 laikmetīgās mākslas projekti.  Mūsdienu kultūras foruma „Baltā nakts 2008” realizācijai tika piešķirti 100 
tūkstoši no Rīgas pilsētas budžeta un to apmeklēja 30 000 cilvēku. 

Lielāko kultūras infrastruktūras objektu attīstība 2008. gadā 

2008. gadā tika veikti rekonstrukcijas un remonta darbi Rīgas bibliotēkās, kultūras centros un mākslas un mūzikas skolās 
par kopējo summu 379 429 tūkstoši latu. Nozīmīgākie kultūras infrastruktūras objektu attīstības projekti: 
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 Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija;  

 Uzsākta M.Čehova Rīgas Krievu teātra ēku kompleksa Kaļķu ielā 14, Kaļķu ielā 16 un Kalēju ielā 4 rekonstrukcija un 
restaurācija; 

 Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas mēģinājumu zāle Graudu ielā 59; 

 Rīgas Centrālās bibliotēkas Grīziņkalna filiālbibliotēkas Alauksta ielā 10 renovācija; 

 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas „Vidzeme” Brīvības gatvē 206 vēsturiskās ēkas rekonstrukcija; 

 Juglas mūzikas skolas telpu Murjāņu ielā 44 renovācija; 

 Pāvula Jurjāna mūzikas skolas lielā zāles (Baložu ielā 27 renovācija; 

 13. gadsimta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Svētā Pētera baznīcas Skārņu ielā 19 centrālā un sānu portāla 
durvju remonts un restaurācija; 

 Rīgas kultūras un atpūtas centra „Imanta” Anniņmuižas bulvārī 29 1. un 2. stāva foajē telpu renovācija; 

 Uzsākta ēkas Kronvalda bulvārī 8 renovācija, kas paredzēta Jāzepa Mediņa mūzikas skolas vajadzībām; 

 Veikta 11 kultūras iestāžu ēku un infrastruktūras tehniskā apsekošana, izstrādāti renovācijas projekti 7 Rīgas 
Centrālās bibliotēka filiālbibliotēkām un 2 kultūras centriem; 

 Uzsākta renovācijas projektu izstrāde „Ziemeļblāzmas” nama un parka renovēšanas un atjaunošanas darbu veikšanai 
un ēkas rekonstrukcijai. 

Pasākumi sporta nozares attīstībā 

2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi atbalstījusi dažāda veida un līmeņa sporta pasākumus un sacensības, tajā 
skaitā – Rīgas skolēnu sporta spēles, Rīgas domes kausa izcīņu basketbolā vidusskolām, Rīgas velomaratonu. Savukārt, 
Rīgas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu audzēkņi ar panākumiem startējuši valsts mēroga un starptautiskās 
sacensībās un sporta pasākumos. 

 

Budžeta izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai  (tūkst. 
Ls)* 

2006.g.  
Budžeta 

izpilde 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi 4 153.5 8 076.1 9 436.8 9 080.2 
Kultūra 8 614.2 11 643.2 16 676.7 15 816.1 
Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliģijas pakalpojumi 

531.7 2 301.5 9 845.4 8 651.5 

Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 13 299.4 22 020.8 35 958.9 33 547.8 
      Investīcijas 747.3 323.1 7 810.6 4 383.3 
Speciālā budžeta izdevumi  667.0 4 816.0 4 055.0 2 790.8 
Kopā 13 966.4 26 836.8 40 013.9 36 338.6 

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc izdevumus atsevišķās funkcionālajās 
kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana un tautas jaunrades attīstība 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu 
saglabāšanai u.c.) 
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Kvalitatīva un mūsdienīga bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Rīgas pilsētas 
iedzīvotājiem, dalība bibliotēku sadarbībā starptautiskā mērogā, kā arī Rīgas 
Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku darbinieku kvalifikācijas pilnveidošana, 
strādājot ar dažādu vecuma un īpašo vajadzību apmeklētāju grupām 

  

Darbības rezultāti:   
Bibliotēku skaits (aprīkotas ar bezmaksas pieeju internetam)  42 42 
Vienas iestādes uzturēšanas vidējās izmaksas (Ls) 75 640 69 695 
Lietotāju (abonentu) skaits (tūkst.) 90 68.5 
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Apmeklējumu skaits (tūkst.)  1 316.8 1 109.6 
Viena abonenta vidējais apmeklējumu skaits gadā 14.6 16.2 
Mērķis:   
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika 
pavadīšanas nodarbēs, nodrošinot Rīgas domes funkciju izpildi kultūrpolitikas jomā, 
tādējādi veicinot kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, mērķtiecīgu 
izmantošanu un pēctecības nodrošināšanu, kā arī kultūrvides attīstīšanu katrā Rīgas 
rajonā un priekšpilsētā 

  

Darbības rezultāti:   
Kultūras centru skaits 10 10 
Kultūras centru organizēto pasākumu skaits, t.sk.:  2 810 2 592 
 bezmaksas pasākumi  2 280 1 693 
 valsts un tradicionālajos svētkos organizēto pasākumu skaits kultūras centros 224 200 
 informatīvie un izglītojošie pasākumi (lekcijas, semināri, konferences u.c.)  480 530 
 amatieru  koncerti, izrādes, izstādes 1 885 1 630 
 koncerti, izrādes, izstādes, kurās piedalās profesionāļi 70 188 
 izklaides sarīkojumi 205 280 
 kinoseansu skaits 65 44 
Kopējais apmeklētāju skaits kultūras centru organizētajos pasākumos 815 500 1 001 152 
Amatieru kolektīvu skaits kultūras centros, t.sk: 168 152 
 kopējais dalībnieku skaits 5 150 5 413 
 bērnu kolektīvi 62 34 
 dalībnieku skaits bērnu kolektīvos 1 300 1 887 
Mērķis:   
Bagātināt Rīgas kultūras dzīvi ar profesionāli un muzikāli augstvērtīgu sniegumu, 
piedalīties Rīgas veidošanā par vienu  no Eiropas muzikālajiem centriem – pūtēju 
orķestris “Rīga” 

  

Darbības rezultāti:   
Kopējais koncertu un uzstāšanās reižu skaits 95 45 
Uzstāšanās Rīgas domes un Rīgas domes Kultūras departamenta rīkotajos 
pasākumos 

25 10 

Koncerti ar Rīgas domes, Rīgas domes Kultūras departamenta un Kultūrkapitāla 
fonda projektu finansējumu 

25 24 

Apmaksātie koncerti un uzstāšanās 40 9 
Pašu organizētie koncerti ar pārdotām ieejas biļetēm (bez finanšu atbalstītājiem) 5 1 
Koncerti ar bezmaksas ieeju - 12 
Mērķis:   
Radīt iespēju iedzīvotājiem pilnveidot savas prasmes un talantus brīvajā laikā, 
piedaloties amatiermākslas kolektīvos – kori, deju ansambļi un folkloras kopas, 
amatieru teātri, tautas lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, foto 
un kino studijas dažādām vecuma grupām 

  

Darbības rezultāti:   
Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits uz 1000 Rīgas iedzīvotājiem 20 20 
Bezmaksas koncerti, kurus sniedz amatiermākslas kolektīvi gadā 3 890 3 900 
Amatiermākslas kolektīvu un to dalībnieku skaits kopā Rīgas pilsētā, t.sk.: 282 280 
  dalībnieku skaits 10 200 13 400 
  no tiem - bērnu kolektīvi 55 60 
 dalībnieku skaits bērnu kolektīvos 2 500 3 127 
Amatiermākslas kolektīvu algoto vadītāju skaits 565 565 
Mērķis:   
Nodrošināt iespēju Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkami pavadīt brīvo 
laiku, baudīt mākslu un izzināt latviešu tautas tradīcijas un vēsturi 

  

Darbības rezultāti:   
Lielāko pasākumu (pasākumi, kuros vidējais apmeklētāju skaits ir  10000 cilvēku) 
valsts un tradicionālajos svētkos, konkursos un festivālos dienu skaits 

70 70 

Mērķis:   
Muzeju pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un muzejisko eksponātu saglabāšana 
Latvijas kultūras vēsturē – Aleksandra Čaka muzejs un Rīgas Porcelāna muzejs 

  

Darbības rezultāti:   
Iestāžu skaits 2 2 
Apmeklētāju skaits 9 000 8 840 
Muzeju eksponātu skaits 9 242 9 406 
Mērķis:   
Daudzpusīga kultūras procesa nodrošināšana Rīgas pilsētā, īstenojot Rīgas 
kultūrpolitikas koncepcijas programmu, tai skaitā visu nozaru profesionālās mākslas 
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un jaunrades veicināšana, kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras 
saglabāšana, kā arī kultūras vērtību izplatīšanas un pieejamības nodrošināšana 
plašākai sabiedrībai 
Darbības rezultāti:   
Izsludināto Rīgas domes Kultūras projektu konkursu skaits 2 2 
Izvērtēto projektu skaits 1 250 1 125 
Atbalstīto kultūras pasākumu skaits saskaņā ar Rīgas domes Kultūras departamenta 
pasākumu finansēšanas komisijas lēmumu 

475 592 

Mērķis:   
Nodrošināta festivālu norišu daudzveidība saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
kultūrpolitiku nosakošajiem  dokumentiem 

  

Darbības rezultāti:   
Rīgas Festivālu mērķprogrammas konkursā atbalstīto festivālu projektu skaits 40 43 
Mērķis:   
Iepazīstināt baznīcas apmeklētājus ar Rīgas pilsētas vēsturiskās apbūves attīstību, 
13.gs. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Sv. Pētera baznīcas vēsturi, tās 
restaurāciju, interjeru, t.sk. izmantot skatu torni pilsētas panorāmas apskatei, kā arī 
organizēt pilsētas vēsturiskās izpētes un attīstības pasākumus, t.sk. izmantot telpas 
kultūras pasākumiem 

  

Darbības rezultāti:   
Skatu torņa apmeklējums:   
  Individuāli apmeklējumi, t.sk.:   
    skolēni (biļetes vidējā cena Ls 0,7) 15 400 17 187 
    pieaugušie (biļetes vidējā cena Ls 2) 110 000 117 258 
Izstāžu organizēšana un apmeklējums:   
  mākslas izstādes  10 10 
  skolēni (individuāli apmeklējot biļetes cena Ls 0,1) 1 500 8 101 
  pieaugušie (pieaugušo biļetes cena Ls 0,5) 26 000 23 814 
Labdarības koncertu organizēšana:   
 “Muzikālās otrdienas” 52 50 
  “Muzikālo otrdienu” apmeklētāju skaits 10 500 16 150 
Citi koncerti 15 22 
  to apmeklētāju skaits 3 700 7 200 
Sv.Pētera zāles izīrēšana citu organizāciju pasākumiem 12 9 
Mērķis:   
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika 
pavadīšanas nodarbēs 

  

Darbības rezultāti:   
Izpilddirekciju organizēto kultūras un izklaides pasākumu skaits 50 71 
Mērķis:   
Nodrošināt kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un Rīgas kultūras 
mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu   

  

Darbības rezultāti:   
Līdzdalība starptautiskos projektos, lai veicinātu Rīgas atpazīstamību  Eiropā 2 4 
Vienotas aģentūras struktūrvienību biļešu sistēmas ieviešana (sistēmu skaits) 4 4 
Mērķis:   
Sekmēt pašvaldības darba pilnveidošanu profesionālās mākslas norišu veicināšanā, 
kultūras pasākumu, laikmetīgās mākslas izstāžu kvalitātes un to pieejamības 
attīstības jomā, kā arī kultūras norišu ieceres īstenošanā atbilstoši Rīgas pilsētas 
izstāžu zāles darbības koncepcijai 

  

Darbības rezultāti:   
Izstāžu telpu skaits Rīgas pilsētas izstāžu zālē 2 3 
Radošo programmu skaits Rīgas pilsētas izstāžu zālē 4 4 
Rīgas pilsētas izstāžu zāles skatītāju/klausītāju vietu skaits 1 000 1 300 
Apmeklētāju skaits, Rīgas pilsētas izstāžu zāles organizētajās mākslas izstādēs 50 000 35 121 
Organizēto izstāžu skaits 17 17 
Organizēto izglītības programmu skaits 10 20 
Izglītojoši izklaidējošo pasākumu skaits 18 23 
Mērķis:   
Nodrošināt kinoteātra „Rīga” darbību, piedāvājot iedzīvotājiem daudzpusīgu kultūras 
programmu – kinofilmas, radošās darbnīcas, lektorijus, izrādes un muzikālos 
pasākumus 
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Darbības rezultāti:   
Seansu skaits 5 640 2 514 
Demonstrēto filmu skaits 400 207 
Festivālos un filmu dienās rādītās filmas - 137 
Filmu klubi 3 3 
Filmu pirmizrādes, t.sk.: 8 34 
   latviešu filmu pirmizrādes - 16 
   ārzemju filmu pimizrādes - 22 
Filmu dienas un festivāli 14 15 
Bezmaksas filmu programmas 4 2 
Labdarības seansi 4 5 
Apmeklētāju skaits 35 000 93 813 
Animācijas filmu programmas bērniem - 2 
Mērķis:   
Nodrošināt Rīgas jūgendstila vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu 
saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības kultūrpolitiku noteicošajiem dokumentiem 

  

Darbības rezultāti:   
Tūrisma produkta, kas reklamē Rīgas jūgendstilu – Retro tramvaja izveidošana un 
maršruta „Mežaparks” izstrāde 

1 
 

1 

Organizēto pasākumu, kas iepazīstina ar jūgendstila mantojumu, skaits 2 5 
Organizēto interešu izglītības pasākumu skaits 1 1 
Mērķis:   
Rīgas sabiedrisko pieminekļu saglabāšana   
Darbības rezultāti:   
Rīgas sabiedrisko pieminekļu pārņemšana valdījumā (pieminekļu skaits)  10 35 
Pieminekļu apzināšana un uzskaite – pieminekļu pases izveide (pieminekļu skaits) 20 36 
Rīgas pilsētā esošo sabiedrisko pieminekļu izpēte, restaurācijas projektēšana un 
aprūpes darbu īstenošana (pieminekļu skaits) 

20 10 

Mērķis:   
Brīvības pieminekļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu 
nodrošināšana 

  

Darbības rezultāti:   
Brīvības pieminekļa teritorijas kopšana – slaucīšana, sniega notīrīšana, ziedu 
kārtošana u.c. (m2) 

1 000 1 000 

Puķu vāžu uzturēšana (skaits) 8 8 
Brīvības pieminekļa aprūpes programma, kas ietver tīrīšanu un šuvju pielabošanu 
(vienreiz gadā) 

1 1 

Saskaņoto pasākumu skaits pie Brīvības pieminekļa 55 32 
Mērķis:   
Rīgas Brāļu kapu ansambļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu 
nodrošināšana 

  

Darbības rezultāti:   
Rīgas Brāļu kapu ansambļa, t.sk. Svētās uguns uzturēšanas vidējās izmaksas 
mēnesī (Ls) 

260 262 

Zāliena kopšana – pļaušana, laistīšana, atjaunošana (m2) 39 205 39 205 
Dzīvžoga uzturēšana – cirpšana, mēslošana, atjaunošana u.c. (m) 2 510 2 510 
Puķu dobju uzturēšana  - ziedu stādīšana, mēslošana, atjaunošana (m2) 1 900 1 900 
Celiņu un ceļu tīrīšana, ravēšana, atjaunošana u.c. (m2) 18 600 18 600 
Saskaņoto pasākumu skaits Rīgas Brāļu kapos 15 14 
Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo laiku, 
sasniegt rezultātus sportā atbilstoši savām spējām un sagatavotībai, kā arī Rīgas kā 
sportiskas pilsētas tēla veidošana 

  

Darbības rezultāti:   
Tautas sporta apakšprogrammas ietvaros organizēto pasākumu skaits (pilsētas 
čempionāti, jaunatnes meistarsacīkstes, turnīri, kausu izcīņas, veterānu sacensības 
u.c. pilsētas mēroga tautas sporta pasākumi) 

196 77 

  dalībnieku skaits šajos pasākumos 21 170 9 500 
Sporta izglītības un apmācības apakšprogramma:   
  semināru skaits sporta tiesnešu apmācībai u.c. 11 2 
  dalībnieku skaits šajos semināros 301 42 
Invalīdu sporta aktivitāšu apakšprogramma:   
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 pasākumu skaits (čempionāti, meistarsacīkstes u.c. sporta aktivitātes) 67 31 
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 2 130 1 050 
Dalībnieku skaits starptautiskajās un valsts mēroga sacensībās (Valsts prezidenta 
kausa izcīņas sacensībās vieglatlētikā, starptautiskajās sacensībās mākslas 
vingrošanā “Baltijas aplis”, starptautiskajās Rīgas domes kausa izcīņas sacensībās 
standartdejās) 

460 520 

Atbalstīto starptautisko pasākumu skaits 18 7 
Masu sporta  pasākumu skaits 9 5 
Dalībnieku skaits masu sporta pasākumos 5 300 5 007 
Rīgas pilsētas masu sporta pasākumi skolēniem un Rīgas rajonu/priekšpilsētu 
starpskolu pasākumu programmas: 

  

  pasākumu skaits 269 198 
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 25 600 19 870 
Sporta skolu sporta pasākumu atbalsta programma:   
  pasākumu skaits 40 28 
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 4 600 3 200 
Sporta veidu ilgtermiņa attīstības programmu bērniem un  jauniešiem atbalsts:   
  sporta veidu skaits 12 12 
  sporta grupu skaits 23 20 
  sportistu skaits 380 306 
  treneru skaits 27 21 
Mērķis:   
Nodrošināt iedzīvotājus ar specializētām programmām atsevišķos sporta veidos 
(futbols, basketbols, hokejs), pilnveidot sadarbību sporta nodarbību un treniņu 
metodikas jautājumos ar vispārizglītojošajām skolām un veikt attiecīgu audzēkņu 
atlasi  nodibinājuma „Sporta klubs „Rīga”” bērnu un jaunatnes programmām 

  

Darbības rezultāti:   
Sekciju skaits nodibinājumā “Sporta klubs “Rīga”” 6 6 
Dalībnieku skaits nodibinājuma “Sporta klubs “Rīga”” organizētajos jaunatnes 
turnīros futbolā: 

2 3 

  nodibinājuma “Sporta klubs “Rīga”” kausa izcīņa trim vecuma grupām 180 530 
  bērnu turnīrs “Futbols pret narkotikām” 600 450 
Dalība Latvijas čempionātos (virslīgas, I līgas, Latvijas Jaunatnes čempionātā) – 
Rīgas komandu skaits 

17 11 

Dalība starptautiskajos čempionātos – Rīgas komandu skaits 9 9 
Mērķis:   
Organizēt iedzīvotājiem aktīvu atpūtu, sporta pasākumus un sacensības, nodrošināt 
bērnu un jauniešu pilnvērtīgu fizisko un garīgo attīstību un piesaistīt sportam, kā arī 
organizēt lietderīgas brīvā laika un atpūtas iespējas 

  

Darbības rezultāti:   
Sporta sacensību un pasākumu (reģionālās krosa skriešanas sacensības, Annas 
kauss, Līgo kauss, Anniņmuižas kauss u.c.) skaits 

22 57 

Dalībnieku skaits 2 150 6 968 
Apmeklētāju skaits 29 200 32 480 
Mērķis:   
Sagatavot informāciju par Rīgas domes sporta virziena aktivitātēm (sporta 
sacensībām un pasākumiem Rīgā) un nodrošināt informācijas ievietošanu 
plašsaziņas līdzekļos, kā arī sagatavot informatīvos stendus un izdales materiālus 

  

Darbības rezultāti:   
Plašsaziņas līdzekļiem sagatavotās informācijas veidu (paziņojumi, publikācijas, 
sižeti, informācija par rezultātiem u.c.) skaits,  

24 14 

   t.sk. reklāma un raidījumi par sacensību norisi 4 2 
Sporta pasākumu popularizēšanai domāto informatīvo stendu, plakātu izgatavošana 
un noformēšana (pasākumu skaits) 

4 3 

Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana 
Mērķis:   
Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošana, labiekārtošana, teritoriju sakopšana un 
uzturēšana 

  

Darbības rezultāti:   
Vecāķi   
Pludmales teritorija (km) 2.8 2.8 
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 32.9 50.2 
Vakarbuļļi   
Pludmales teritorija (km) 8 8 
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 10 7 
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Rīgas Vidzemes priekšpilsētā esošās peldvietas (Bābelīša ezers, Velnezers, 
Dambjapurva ezers, Juglas ezers) 

  

Ezeru kopjamo krasta līniju kopgarums (m)  4 802 4 802 
Kopējie uzturēšanas izdevumi (tūkst. Ls) 87.1 87.3 
Mērķis:   
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana, apsardzība, 
aizsardzība un labiekārtošana tādā līmenī, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
daudzfunkcionālas atpūtas iespējas 

  

Darbības rezultāti:   
Meža apsardzība un aizsardzība (ha) 380 380 
Meža atjaunošana un kopšana (ha) 30 30 
Meža teritorija, kuru paredzēts uzkopt un izvest atkritumus  (ha) 20 20 
Viena ha  meža teritorijas uzkopšanas un atkritumu izvešanas vidējās izmaksas (Ls)  132 200 
Aktīvās atpūtas laukumu izveide (skaits) 1 2 
Viena atpūtas laukuma izveides vidējās izmaksas (Ls) 200 000 158 000 
Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie ūdens (skaits) 10 10 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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9.7. Ekonomiskā darbība 

2008.gadā ekonomiskajai darbībai no Rīgas pilsētas pašvaldības kopbudžeta tika novirzīti 133 miljoni latu, tai skaitā – 
108,3 miljoni no pamatbudžeta un 24,8 miljoni latu – no speciālā budžeta līdzekļiem. Tas ir par 31 % jeb 31 miljoniem latu 
vairāk kā iepriekšējā gadā, kad pilsētas ekonomiskās darbības nodrošināšanā tika ieguldīti 101,8 miljoni latu. Šajā 
budžeta izdevumu funkcionālajā kategorijā līdzekļi tiek izlietoti galvenokārt Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta 
pakalpojumu nodrošināšanai, satiksmes infrastruktūras un tās regulēšanas uzturēšanai. 

Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta sistēma apkalpo ne tikai Rīgas pilsētas, bet arī Pierīgas reģionu 
iedzīvotājus. Pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta tīkls Rīgā ir labi attīstīts un nodrošina visas pilsētas teritorijas 
pārklājumu, ko veido 66 autobusu maršruti ar kopējo līniju garumu 1670 km, 11 tramvaju maršruti ar kopējo līniju garumu 
133,8 km un 20 trolejbusu maršruti ar kopējo līniju garumu 165,98 km.  

2008. gadā tika veikta virkne uzlabojumu sabiedriskā transporta maršrutu tīklā: izveidots 30. autobusa maršruts, daļēji 
atslogojot 3. autobusa maršrutu; izveidots 29. autobusa maršruts, vienlaicīgi atsakoties no maršruta 19a; 19. autobusa 
maršruts pagarināts līdz Sarkandaugavai. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētā nodrošina pašvaldības SIA „Rīgas Satiksme”. Pārskata gadā Rīgas 
pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta sistēmā tika izpildīti 3,9 miljoni reisi, kuros pārvadāti 246 miljoni pasažieru. 
Pārskata gada laikā bez maksas tika pārvadāti 33,9 miljoni pasažieru, braukšanas maksas atlaides izmantoja 78 miljoni 
miljoni pasažieru. Kopējais no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta subsidēto pasažieru pārvadājumu īpatsvars kopējā 
pārvadājumu apjomā ir samazinājies no 58% 2007. gadā līdz 45,5% 2008. gadā, veidojot vidēji 307 tūkstošus subsidēto 
pasažieru pārvadājumu katru dienu. 

Pārskata gadā sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pašvaldībā nodrošināja 478 satiksmes autobusi, 252 tramvaji 
un 346 trolejbusi. 81% no autobusiem un 36 % no trolejbusiem bija ar zemo grīdu un aprīkoti ar ratiņu pacēlājiem, tādējādi 
nodrošinot šo transporta līdzekļu pieejamību pasažieriem ar ierobežotām kustības iespējām. 

2008. gadā pēc Rīgas domes pasūtījuma tika veikta transporta būvju renovācija un izbūve kopumā par 15,2 miljoniem 
latu.  

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

 Pabeigta tilta pār Baltezera kanālu Jaunciema gatvē renovācija, būtiski uzlabojot transporta plūsmu un satiksmes 
drošību šajā ceļa posmā; 

 Dienvidu tilta 3. kārtas posma no Bauskas ielas līdz Ziepniekkalna ielai 1. daļas – Dienvidu tilta un Bauskas ielas 
krustojuma izbūve, uzsākot tilta trases savienošanu ar Pārdaugavas maģistrālo ielu tīklu; 

 Pabeigta Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojuma izbūve, kas ir viens no nozīmīgākajiem pēdējos 
gados realizētajiem satiksmes infrastruktūras attīstības projektiem Rīgā satiksmes plūsmas uzlabošanai. Projekta 
realizācijaā tika piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums; 

 Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela – Meža prospekts (1. posma) būvniecība; 

 Veloceliņa Mežaparks – Vecāķi izbūve. 

 

Budžeta izdevumi ekonomiskai darbībai  

(tūkst. Ls)* 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība 
500.0 

Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība 638.8 2 628.1 1 574.8 
Transports 78 916.7 103 854.1 96 665.9 
Citas nozares 471.5 503.7 499.8 
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 3 539.1 6 220.1 9 562.5 
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 84 066.1 113 206.0 108 303.0 
      Investīcijas 3 738.8 16 486.3 7 687.6 
Speciālā budžeta izdevumi  17 749.0 35 179.7 24 778.6 
Kopā 101 815.1 148 385.7 133 081.6 

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
(Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc nav atspoguļoti dati par izdevumiem atsevišķās 
funkcionālajās kategorijās 2006. gadā  
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana 
Mērķis:   
Sniegt pasažieru prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus, 
nepārtraukti paaugstinot pakalpojumu kvalitāti - SIA “Rīgas satiksme” 

  

Darbības rezultāti:   
Noskrējiens (tūkst. km) 60 980 61 840 
Pārvadāto pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) 265 839 246 074 
Pārvadāto pasažieru skaits ar atlaidi (tūkst. pasažieru) 118 000 78 333 
Pārvadāto pasažieru skaits bez maksas (tūkst. pasažieru) 33 972 33 972 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana) 
Pamatbudžets   
Mērķis:    
Nodrošināt nepārtrauktu, komfortablu un drošu satiksmi   
Darbības rezultāti:   
Ielu brauktuvju seguma uzturēšana - bedrīšu, iesēdumu remonts (tūkst. m2) 112.2 137.5 
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana ziemā, kaisot ar pretslīdes materiāliem un 
sniega tīrīšana, slaucīšana, putekļu savākšana un slaucīšana vasarā (milj. m2) 

8.8 9.2 

Ielu brauktuvju attīrīšana no sniega (tūkst. st.) 34.7 20 
Ielu brauktuvju (4,4 milj.m3) mazgāšana ar laistīšanas – mazgāšanas mehānismiem 
(st.) 

1 890 2 083 

Atkritumu savākšana un izvešana no urnām un konteineriem (tūkst.m3) 16 8.4 
Sabiedriskā transporta pieturvietu kopšana (skaits) 1 311 1 314 
Smilts savākšana un izvešana pēc ziemas kaisīšanas (km) 1 958 1 603 
Brauktuvju seguma un nomaļu planēšana un nostiprināšana (tūkst. m2) 682.8 1 174 
Zaļo zonu kopšana  (tūkst. m2) 1 514.5 1 514.5 
Lietusūdens kolektoru skalošana (tūkst. m) 143 154 
Veloceliņa Vecrīga - Imanta uzturēšana (km) 15 15 
Lietusūdens sūkņu staciju uzturēšana (skaits) 7 7 
Mērķis:    
Nodrošināt nepārtrauktu un drošu satiksmi pār tiltiem, satiksmes pārvadiem, gājēju 
tuneļos un nostiprinātajās krastmalās, kā arī nodrošināt minēto būvju un konstrukciju 
saglabāšanu 

  

Darbības rezultāti:   
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Tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu regulārā un periodiskā apsekošana un 
uzturēšana (objektu skaits) 

99 100 

Krastmalu regulārā, periodiskā apsekošana un ikdienas uzturēšana (km) 38 38 
Metāla barjeru  ikdienas uzturēšana (km) 49 78 
Mērķis:    
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos krustojumos un 
gājēju pārejās 

  

Darbības rezultāti:   
Luksoforu objektu uzturēšana (skaits) 300 301 
Regulējamo gājēju pāreju uzturēšana (skaits) 63 65 
Satiksmes “zaļā viļņa” uzturēšana ielās (km kopgarumā) 18 18 
Ceļa zīmju uzturēšana (skaits) 27 297 27 971 
Gājēju barjeru uzturēšana (m) 10 000 10 000 
Informācijas plakātu uzturēšana (m2) 340 340 
Mērķis:    
Nodrošināt satiksmes dalībnieku organizēšanu pa braukšanas joslām Rīgas pilsētas 
ielās 

  

Darbības rezultāti:   
Uzturēti ceļu horizontālie apzīmējumi (m2) 65 840 65 840 
Nodrošināta gājēju pāreju redzamība, uzturot ceļa apzīmējumu “zebra”, t.sk.:   
regulējami krustojumi (skaits) 200 200 
regulējamas gājēju pārejas (skaits) 48 48 
neregulējamas gājēju pārejas (skaits) 323 323 
Nodrošināts braukšanas joslu sadalījums maģistrālās ielās un ielās ar ievērojamu 
sabiedriskā transporta satiksmi, t.sk.: 

  

ielu kopgarums (km) 420 420 
ielu kopplatība (tūkst. m2) 4 900 4 900 
Mērķis:   
Veikt seguma atjaunošanas darbus ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, 
uzlabojot ietvju un brauktuvju seguma kvalitāti 

  

Darbības rezultāti:   
Atjaunots bojātais brauktuvju segums (m2) 19 000 122 641 
Atjaunots bojātais ietvju segums (m2) 47 000 19 432 
Atjaunota zaļā zona (m2) 24 000 16 110 
Mērķis:   
Nodrošināt izpilddirekciju pārziņā esošo  iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas 
ceļu un teritorijas uzturēšanu 

  

Darbības rezultāti:   
Kopējā platība, kurā veikta ceļu seguma atjaunošana un bedrīšu remonta darbi (m2) 178.8 92.8 
Mērķis:   
Noteikt mākslīgo būvju kvalitāti – pārvadu un tuneļu nestspēju, lai nodrošinātu 
satiksmes drošību, un Rīgas pilsētas infrastruktūras objektu vērtību un atlikušo 
lietderīgās lietošanas laiku 

  

Darbības rezultāti:   
Satiksmes transportbūvju (tilti, satiksmes pārvadi un gājēju tuneļi) speciālās 
pārbaudes 

12 16 

Ielu seguma izbūves kvalitātes kontroles nodrošinājums, veicot minerālmateriālu 
testēšanu, t.sk.: 

20 29 

rupjo un smalko minerālmateriālu testēšana 15 29 
Speciālais budžets   
Mērķis:   
Nodrošināt nepārtrauktu un drošu satiksmi, veicot objektu uzturēšanu saskaņā ar 
Rīgas domes 05.05.1998. noteikumiem Nr. 13 “Noteikumi par pašvaldības nodevas 
transportlīdzekļu iebraukšanai Vecrīgā līdzekļu izlietojumu” un 18.05.1999. 
grozījumiem (noteikumi Nr.34) 

  

Darbības rezultāti:   
Satiksmes organizācijas objektu izvietošana Vecrīgā (objektu skaits) 50 68 
Ielu seguma remonts (m2) 2 500 4 370 
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana, kaisot ar pretslīdes materiālu,  sniega tīrīšana 
un izvešana ziemā un tīrīšana vasarā (m2) 

90 600 90 600 

Ietvju, tekņu zonu un laukumu tīrīšana un smilts izvešana pēc ziemas kaisīšanas 
(m2) 

45 100 32 543 

Zaļo zonu tīrīšana (m2) 1 076 1 076 
Atkritumu izvešana  (m3) 350 648 
Vecrīgas puķu vāžu uzturēšana (skaits) 35 28 
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Grēcinieku ielas tuneļa uzturēšana  1 1 
Mērķis:   
Nodrošināt gājējiem nepārtrauktu un drošu satiksmi gājēju tuneļos un tuneļu 
konstrukciju saglabāšanu, veicot nepieciešamos ikdienas uzturēšanas darbus 

  

Darbības rezultāti:   
Tuneļu grīdu un kāpņu seguma tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiālu, sniega 
izvešana ziemā un tīrīšana vasarā (tuneļu skaits) 

4 4 

Mērķis:   
Veikt remontdarbus Rīgas pilsētas ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, 
uzlabojot ietvju un brauktuvju seguma kvalitāti 

  

Darbības rezultāti:   
Atjaunots brauktuvju segums (m2) 97 100 114 027 
Atjaunots ietvju segums (m2) 25 103 36 574 
Būvniecība un pilsētas attīstība  
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Veikt pašvaldības kompetencē esošās būvniecības un pilsētas attīstības funkcijas   
Darbības rezultāti:   
Plānošanas un arhitektūras nosacījumu sagatavošana un izsniegšana (skaits) 5 000 1 850 
Plānošanas un arhitektūras nosacījumu (dokuments) vidējās izmaksas (Ls) 22.5 22.5 
Inženierkomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana (skaits) 1 000 788 
Ģimenes māju un dzīvokļu pieņemšana ekspluatācijā (objektu skaits) 2 500 1 494 
Izsniegtās būvatļaujas 2 800 1 789 
Izsniegtās būvatļaujas inženierbūvēm 700 847 
Detālplānojumu izstrādāšana un administrēšana 4 1 
Mērķis:   
Rīgas pilsētas arhitektoniskās kvalitātes paaugstināšana un arhitektūras jautājumos 
informētas sabiedrības veidošana 

  

Darbības rezultāti:   
Organizēto plenēru un konferenču skaits 6 7 
Izstrādāto pilsētas attīstību veidojošo projektu/priekšlikumu skaits 4 3 
Pasākumu skaits sabiedrības informācijai par Rīgas arhitektūras procesiem  6 5 
Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana 
Speciālais budžets   
Mērķis:   
Zivju resursu pārzināšana Rīgas pilsētas ūdenstilpēs un Rīgas jūras līča piekrastē 
Rīgas administratīvajā teritorijā (atbilstoši Vienošanās protokolam starp Zemkopības 
ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldi un Rīgas pilsētas pašvaldību) –  
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšana ar zvejnieku saimniecībām, 
komersantiem un zvejniekiem, kas nodarbojas ar zveju paša patēriņam,  speciālo 
atļauju (licenču) izsniegšana Latvijā reģistrētiem komersantiem, kā arī individuālajiem 
uzņēmumiem, zvejnieku un zemnieku saimniecībām un kooperatīvajām sabiedrībām 
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvajā teritorijā 

  

Darbības rezultāti:   
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar fiziskām un juridiskām personām 
noslēgšanas vidējais skaits 

40 48 

Izsniegtās speciālās atļaujas  (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos 8 3 
Tūrisms 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Tūrisma nozares attīstība Rīgas pilsētā   
Darbības rezultāti:   
Tūristu apkalpošana Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrā (tūristu 
skaits) 

226 000 226 161 

Līdzdalība starptautiskajos projektos 3 3 
Līdzdalība starptautiskajos gadatirgos 32 35 
Sadarbības līgumu noslēgšana 130 121 
Izdošanai sagatavotie poligrāfijas izdevumu  veidi 11 35 
Mērķis:   
Veicināt Rīgas un Varšavas pilsētu sadarbību tūrisma jomā, nodrošināt informācijas 
par tūrisma un atpūtas iespējām Rīgā un Latvijā izplatīšanu tās interesentiem 
Varšavā 

  

Darbības rezultāti:   
Tūristu apkalpošana Varšavas Tūrisma informācijas centrā (tūristu skaits) 10 000 6 702 
Līdzdalība starptautiskajos gadatirgos 6 4 
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Sadarbības līgumu noslēgšana 10 7 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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9.8. Sabiedriskā kārtība un drošība  
2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība veltīja lielu uzmanību sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu risināšanai 
pilsētā. No Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta šim mērķim kopā tika piešķirti 11,5 miljoni latu, 
kas ir par 0,7 miljoniem latu vairāk, salīdzinājumā ar 2007. gadu.  

2008. gadā Rīgas pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību 199 masu pasākumu norises laikā, t.sk. 
Latvijas Republikas Valsts svētkos, ārvalstu delegāciju vizīšu laikā, Latvijas republikas 90. gadadienas svinību 
pasākumos, Dziesmu un deju svētkos, Rīgas pašvaldības organizētajos pasākumos, piketos, ielu gājienos, sporta un 
atpūtas pasākumos. Lai veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 2008.gada 5.decembrī tika parakstīts sadarbības 
līgums starp Rīgas pašvaldības policiju, Tallinas Pašvaldības policiju un Viļņas domes Pilsētas drošības departamentu. 
Līdztekus tiešajiem pasākumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un pārkāpumu novēršanā, tika veikti informatīvi un 
izglītojoši pasākumi, sniegtas konsultācijas galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem.  

 

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai 
(tūkst. Ls)* 

2006.g.  
Budžeta 

izpilde 

2007.g. 
Budžeta 

izpilde 

2008.g. 
Apstiprināts 

budžetā 

2008.g. 
Budžeta 

izpilde 

Policija 6543.4 9 452.6 10 172.8 10 138.9 
Tiesa un prokuratūras iestādes**  1 109.9 1 344.2 1 339.0 
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 6543.4 10 562.5 11 517.0 11 477.9 
      Investīcijas 39.9 44.2 5.9 5.9 
Speciālā budžeta izdevumi  30.7 206.8 709.8 26.0 
Kopā 6574.1 10 769.3 12 226.8 11 503.9 

* 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.943), tāpēc izdevumus atsevišķās funkcionālajās 
kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā 

** Bāriņtiesas un pagasttiesas 2006. gadā tika atspoguļotas sadaļā  „Sociālā aizsardzība” 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2008.gadam 

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, to 
likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi bērniem 

  

Darbības rezultāti:   
Policijas pakalpojumu saņēmēju skaits (ieskaitot pilsētas viesus) 668 685 954 892 
Viena pakalpojumu saņēmēja apkalpošanas izmaksas (Ls) 17.7 10.5 
Policijas pakalpojumu nodrošināšana, t.sk.:    
  apsargājamo pašvaldības iestāžu/objektu skaits 54 50 
  apkalpoto masu pasākumu skaits 550 199 
  citu gadījumu skaits, kur likumību nodrošina pašvaldības policija 18 568 166 751 
Policijas iejaukšanās pēc iedzīvotāju  pieprasījuma (gadījumu skaits) 41 581 51 877 
Policijas pieejamība (pakalpojumu saņemšanas vietu – pārvalžu, iecirkņu, atbalsta 
punktu u.c. skaits) 

34 31 

Policijas reaģēšanas laiks - patruļas ierašanās notikuma vietā (min.) 26 27 
Policijas darbinieku skaits norīkojumā vienā dienā (ielās u.c. sabiedriskās vietās) 242 243 
Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audžuģimenēm  saistītie jautājumi 
Pamatbudžets   
Mērķis:   
Atbilstoši Rīgas bāriņtiesas kompetencei nodrošināt bērna interešu aizsardzību, ja to 
nespēj vai nevar nodrošināt vecāki, un sekmēt bērna tiesības augt un attīstīties drošā 
vidē - ģimenē 

  

Darbības rezultāti:   
Pirmsadopcijas izpēte (ģimeņu skaits) 90 153 
Pēcadopcijas uzraudzība (ģimeņu skaits) 160 93 
Lēmumi par pirmsadopcijas aprūpi 170 104 
Bērnu, par kuriem ir pieņemts lēmums, ka adopcija ir bērna interesēs (t.sk. uz 
ārvalstīm), skaits 

120 111 

Darbs ar personām, kuras atzītas par adoptētājiem (ģimeņu skaits) 160 162 
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Bērna aprūpes tiesību atņemšana personām  (vecāku skaits) 300 254 
Bērna aprūpes tiesību atjaunošana /neatjaunošana(vecāku skaits) 160 57/160 
Prasības sniegšana tiesā aizgādnības tiesību atņemšanai (personu skaits) 350 183 
Aizbildniecības nodibināšana/aizbildniecības uzraudzība (bērnu skaits) 270 176/1406 
Aizbildņu apliecību sagatavošana un izsniegšana (apliecību skaits) 245 303 
Aizbildņu un aizgādņu ikgada norēķinu pārskatu izvērtēšana (personu skaits) 2 340 1 703 
Aizbildnībā esošo bērnu apsekošana 1600 879 
Aizbildniecības izbeigšana (bērnu skaits) 300 189 
Darbs ar ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna augšana un attīstība, t.sk. 
ņemtas uzskaitē gadā (ģimeņu skaits)  

1 000 395 

Aizgādņu iecelšana rīcības nespējīgām personām/aizgādņu darbības uzraudzība 
(rīcības nespējīgo personu skaits) 

190 90/748 

Rīcības nespējīgo personu apsekošana 660 299 
Aizgādņa iecelšana un atcelšana mantojumam, promesošas personas mantai, 
aizgādņa darbības uzraudzība (gadījumu skaits) 

80 187 

Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana bērnu aprūpes iestādēs (bērnu skaits) 150 199 
Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu apsekošana  800 677 
Audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits 100 30 
Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu nodošana ciemoties viesģimenēs, t.sk. robežas 
šķērsošana (bērnu skaits) 

280 153 

Atļaujas došana rīkoties ar nepilngadīgo un pilngadīgo rīcības nespējīgo personu 
mantu (gadījumu skaits) 

480 406 

Mantas pārvaldības uzraudzība (personu skaits) 3 000 221 
Tiesas paziņojumu izskatīšana par ģimenes ar bērniem izlikšanu no dzīvojamās 
platības (gadījumu skaits)  

250 152 

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai pieprasīšana un izsniegšana (apliecību 
skaits) 

1 800 1 238 

Piedalīšanās tiesās 1 700 1 787 
Tiesā iesniegto prasību un pieteikumu skaits 200 155 
Psihologa konsultāciju skaits  4 495 1 175 
Psihologa konsultēto ģimeņu skaits 400 224 
Psihologa atzinumi (gadījumu skaits) 300 196 
Lēmumi par sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personām, kuras neaudzina 
bērnus, un piešķiršanu personām, kuras faktiski audzina bērnus  

140 127 

Atļaujas izsniegšana bērna tautības, vārda vai uzvārda maiņai (skaits) 40 6 
Bērnu ārpusģimenes aprūpes izbeigšana ārpusģimenes aprūpes iestādē (bērnu 
skaits) 

80 105 

Atzinumi par atsevišķas aizgādnības vai saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību 130 189 
Sadarbība ar ārvalstu institūcijām bērnu tiesību nodrošināšanā (gadījumu skaits) 40 44 
Atbilstība aizgādņa, aizbildņa amatam (personu skaits) - 34 
Audžuģimenē ievietota bērna apsekošana - 100 
Bērna uzturēšanās audžuģimenē pagarināšana (gadījumu skaits) - 39 
Ģimenes apstākļu pārbaude pēc citu bāriņtiesu lūguma (gadījumu skaits) - 98 
Mediāciju skaits (konsultācijas) - 113 
Mediācijās konsultēto ģimeņu skaits - 53 
Mediācijas procesā noslēgto mierizlīgumu skaits - 14 
Panākta vecāku savstarpējā vienošanās domstarpību jautājumos (gadījumu skaits) - 34 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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10. Revidentu ziņojums 
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11. Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskats (saīsinātais) 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilance 31.12.2007. 31.12.2008. 
(Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Aktīvi:         1 712 984.5      1 953 618.1  
Ilgtermiņa ieguldījumi         1 580 420.5      1 836 018.0  
   Nemateriālie ieguldījumi               5 217.4            7 003.1  
   Pamatlīdzekļi         1 302 512.2      1 477 792.5  
   Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi           272 690.9        351 222.4  
Apgrozāmie līdzekļi           132 564.0        117 600.1  
   Krājumi             33 730.2            7 179.0  
   Produktīvie un darba dzīvnieki 
   Norēķini par prasībām             10 018.1          13 584.1  
   Nākamo periodu izdevumi               5 053.0            4 913.3  
   Īstermiņa finanšu ieguldījumi             11 660.7            4 962.6  
   Naudas līdzekļi             72 102.0          86 961.1  
Pasīvi:         1 712 984.5      1 953 618.1  
Pašu kapitāls         1 466 482.4      1 604 365.4  
   Rezerves           168 941.7        135 840.9  
   Iepriekšējā budžeta gada rezultāts           564 479.0      1 297 540.6  
   Budžeta gada rezultāts           733 061.7        170 983.9  
Uzkrājumi             13 440.5               330.3  
Kreditori           233 061.6        348 922.4  
   Norēķini par aizņēmumiem un saistībām           108 838.8        101 585.9  
   Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem             97 069.9        163 450.6  
   Norēķini par nodokļiem               3 250.3            4 914.2  
   Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem, personālu             11 379.1          15 651.3  
   Pārējie kreditori             12 523.5          63 320.4  
Zembilances konti: 
Zembilances aktīvi             34 878.5          32 673.3  
   Nomātie pamatlīdzekļi               2 979.0            2 447.6  

Privatizācijas sertifikāti, kas iegūti kā atlīdzība par privatizēto      īpašumu               4 852.1            5 314.7  
   Bezcerīgie debitoru parādi               1 291.4            1 443.8  
   Citi zembilances aktīvi             25 756.0          23 467.2  
Zembilances prasības               1 566.8            1 671.3  

Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu 
izmantošanu 

              1 249.1            1 232.2  

   Saņemamās soda naudas                  151.1               278.4  
   Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem                     7.8                  7.6  
   Pārējās zembilances prasības                  158.8               153.1  
Zembilances saistības 581 074.2 644 443.9 

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 
finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu 
finansētajiem projektiem 

                      -             1 020.0  

   Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini                     0.2                  1.6  
   Nākotnes nomas maksājumi               1 706.8            1 093.4  
   Nākotnes saistības           559 212.2        621 410.6  
   Izsniegtie galvojumi             15 509.8          15 523.6  
   Citas zembilances saistības               4 645.3            5 394.7  
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Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2007.g. 2008.g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā 1 128 583.0 665 048.7 
Nodokļu ieņēmumi  kopā 345 367.0 395 326.0 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 300 215.4 351 311.8 
Īpašuma nodokļi 40 504.2 39.655.9 

t.sk., Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 9 960.1 14 881.5 
t.sk., Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 30 535.9 24 782.5 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 647.4 4 358.3 
Nenodokļu ieņēmumi kopā 694 909.0 144 470.8 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 177.0 406.1 
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 94 750.2 59 228.0 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 599 981.8 84 836.7 

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 1 040 276.0 539 796.8 
Maksājumi no valsts pamatbudžeta 83 007.7 113 481.3 

Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem 75 382.5 92 673.9 
t.sk. ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta iestādēm 
kapitālajiem izdevumiem 

1 940.1 170.0 

Dotācijas pašvaldības budžetiem 7 625.2 20 807.4 
Pašvaldību budžetu transferti 5299.3 11770.6 

Izdevumi kopā 477 103.5 575 895.2 
Izdevumi pēc valdības funkcijām* 

  Vispārējie valdības dienesti 130 907.4 134 533.7 
t.sk., Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 46 515.5 52 583.2 

Sabiedriskā kārtība un drošība 10 256.1 11 423.6 
Ekonomiskā darbība 78 807.9 108 162.7 
Vides aizsardzība 2 933.5 3 058.3 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 18 239.0 27 457.0 
Veselība 13 033.9 12 757.5 
Atpūta, kultūra un reliģija 23 057.9 28 783.7 
Izglītība 155 567.4 192 827.7 
Sociālā aizsardzība 44 300.4 56 891.0 

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 651 479.5 89 153.5 

*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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Spciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2007.g. 2008.g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā     97 977.2     147 959.2  
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds     20 369.0      17 808.4  

Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas     19 430.5      16 501.7  

Ieņēmumi par dzīvokļu privatizāciju un nedzīvojamā fonda vērtēšanu         938.5        1 306.7  

Autoceļu fonds     13 356.9      22 770.2  

Transportlīdzekļu nodeva un akcīzes nodoklis     12 487.1      15 269.1  

Mērķdotācija pasažieru regulārajiem  pārvadājumiem ar autobusiem         869.8        7 501.1  

Dabas resursu nodoklis         359.9           375.8  

LR likumā "Par dabas resursu nodokli"  noteiktie pašvaldību ieņēmumi         359.9           375.8  

Pārējie ieņēmumi     63 891.4     107 004.8  
Rīgas pilsētas attīstības fonds (ieņēmumi par zemes nomu un citi 
ieņēmumi) 

     4 443.3        1 638.5  

Citi speciālā budžeta ieņēmumi     59 448.1     105 366.3  
  

Izdevumi kopā     16 958.8      66 615.5  
Izdevumi pēc valdības funkcijām*   

Vispārīgie valdības dienesti      7 215.3      29 850.4  

Sabiedriskā kārtība un drošība -100.5 11.7 

Ekonomiskā darbība      7 001.3      31 897.3  

Vides aizsardzība         976.1           970.3  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana         266.0        2 933.6  

Veselības aprūpe         194.9             64.2  

Atpūta, kultūra un reliģija         345.4           508.6  

Izglītība           46.0           147.9  

Sociālā aizsardzība      1 014.3           231.5  
  

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts     81 018.4      81 343.7  

*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 ieņēmumi un izdevumi 2007.g. 2008.g. 2008.g. 
Pēc naudas plūsmas principa Budžeta izpilde Apstiprināts 

budžetā 
Budžeta izpilde 

 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā 467 112.9 546 626.5         554 698.4  
Nodokļu ieņēmumi  kopā        345 154.0  395 562.6         394 682.8  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis        300 249.0  354 308.7         351 948.1  
Īpašuma nodokļi          40 257.6  36 653.9           38 376.4  

t.sk., Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi          10 080.7  13 437.6           14 210.2  
t.sk., Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm          30 176.9  23 216.3           24 166.2  

Pārējie nodokļu ieņēmumi            4 647.4  4 600.0 4 358.3 
Nenodokļu ieņēmumi kopā          38 951.2  41 056.3           45 890.0  

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības 
budžetā 

              153.6  310.0                353.3  

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem 

         36 876.2  36 526.3           36 229.7  

Pārējie nenodokļu ieņēmumi            1 921.4  4 220.0             9 307.0  
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā        384 105.2  436 618.9         440 572.8  
Maksājumi no valsts pamatbudžeta          83 007.7  110 007.6 114 125.6 

Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem          75 382.5  93 177.9           93 171.6  
t.sk. ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā no valsts 
budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 

           1 940.1  170.0                170.0  

Dotācijas pašvaldības budžetiem            7 625.2  16 829.7           20 954.0  
    
Izdevumi kopā        454 706.8  558 849.4         539 445.3  
Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā*    

Vispārējie valdības dienesti          88 987.7  99 611.9           95 773.4  
t.sk., Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā          46 515.5  52 583.2           52 583.2  

Sabiedriskā kārtība un drošība          10 562.5  11 517.0           11 477.9  
Ekonomiskā darbība          84 066.1  113 206.0         108 303.0  
Vides aizsardzība            2 138.7  4 133.6             3 605.7  
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana          37 541.1  26 713.7           26 267.5  
Veselība          13 233.5  13 284.9           12 422.6  
Atpūta, kultūra un reliģija          22 020.8  35 958.9           33 547.8  
Izglītība        153 547.4  194 045.2         189 215.1  
Sociālā aizsardzība          42 609.0  60 378.2           58 832.3  

    
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā          27 097.6            39 503.7  
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās          39 503.7            57 221.2  

*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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Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2007.g. 2008.g. 2008.g. 
Pēc naudas plūsmas principa Budžeta izpilde Apstiprināts 

budžetā 
Budžeta izpilde 

 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā     47 079.1      68 917.8      52 069.5  
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds     16 661.9      22 767.2      22 059.2  

Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas     15 747.5      22 000.3      21 316.5  
Ieņēmumi par dzīvokļu privatizāciju un nedzīvojamā fonda 
vērtēšanu 

        914.4           766.9           742.7  

Autoceļu fonds     13 356.9      21 981.6      22 770.2  
Transportlīdzekļu nodeva un akcīzes nodoklis     12 487.1      15 269.1      15 269.1  
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem  pārvadājumiem ar 
autobusiem 

        869.8        6 712.5        7 501.1  

Dabas resursu nodoklis         359.9           350.0           375.8  
LR likumā "Par dabas resursu nodokli"  noteiktie 
pašvaldību ieņēmumi 

        359.9           350.0           375.8  

Pārējie ieņēmumi     16 700.4      23 819.0        6 864.3  
Rīgas pilsētas attīstības fonds (ieņēmumi par zemes nomu 
un citi ieņēmumi) 

     4 488.1        5 300.0        4 334.3  

Citi speciālā budžeta ieņēmumi     12 212.3      18 519.0        2 530.0  
   

Izdevumi kopā     38 924.4      96 912.2      54 780.1  
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    

Vispārīgie valdības dienesti      6 250.2      15 805.0        9 814.0  

Sabiedriskā kārtība un drošība         206.8           709.8             26.0  

Ekonomiskā darbība     17 749.0      35 179.7      24 778.6  

Vides aizsardzība      1 044.9      11 520.6           929.9  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana      2 269.4        6 187.0        4 110.0  

Veselības aprūpe         172.5             44.1             57.6  

Atpūta, kultūra un reliģija      4 816.0        4 055.0        2 790.8  

Izglītība      4 871.0      21 528.0      11 356.2  

Sociālā aizsardzība      1 544.6        1 883.0           917.0  
   

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā     24 012.3       32 167.0  

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 32 167.0      29 456.4 

*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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Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2007.g. 2008.g. 2008.g. 
Pēc naudas plūsmas principa Budžeta izpilde Apstiprināts 

budžetā 
Budžeta izpilde 

 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls) 

Ieņēmumi kopā         832.4        2 127.0           269.1  
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

        832.4        2 127.0           269.1  

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai         314.5           662.3           195.0  

Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai             2.6             13.7              2.6  

Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām  personām         515.3        1 451.0             71.5  
   

Izdevumi kopā 636.5 2 519.9 416.9 
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    

Vispārīgie valdības dienesti              -              20.0             27.9  

Sabiedriskā kārtība un drošība              -               3.0   

Ekonomiskā darbība         382.0        1 509.7           101.8  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana           14.6             36.8             23.0  

Atpūta, kultūra un reliģija             2.2              8.2              0.9  

Izglītība         236.9           921.3           260.5  

Sociālā aizsardzība             0.8             20.9              2.8  
   

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā         235.4            431.3  

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās         431.3            283.5  

*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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12. Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskata sastādīšanas nosacījumi 
 

Vispārīgi finanšu pārskatu sastādīšanas nosacījumi un grāmatvedības uzskaite 

Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība vai Dome) 2008. gada kopsavilkuma (konsolidētais) pārskats 
sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumu nr.749. „Par Valsts budžeta iestāžu un 
pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību” prasībām un 02.12.2008. noteikumu Nr.999 „Grozījumi Ministru kabineta 
2007.gada 13. novembra noteikumos Nr.749 ”Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu 
sagatavošanas kārtību”” prasībām. 

2008. gada kopsavilkuma (konsolidētais) pārskats sastādīts saskaņā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas pieņēmumu 
atbilstoši Rīgas domes Finanšu politikai un LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tas sniedz informāciju par 
pašvaldības darbību finanšu darījumos 2008. gadā, kā arī saistību un izmaksu reģistrāciju, un var tikt izmantots finanšu 
politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā, plānojot un realizējot pamatbudžeta un speciālo budžetu ieņēmumus (pa to 
veidiem) un izdevumus (atbilstoši pašvaldības izpildinstitūciju administrētajām budžeta programmām) pēc naudas 
plūsmas un uzkrāšanas principa. 

Saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 02.10.2008. rīkojumu nr.271-ir „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada 
inventarizācijas veikšanu” visās Rīgas domes struktūrvienībās un izpildinstitūcijās veikta gada slēguma (visu bilances 
posteņu) inventarizācija, kuras rezultāti iekļauti pārskatā. 

Pašvaldības pārskati sagatavoti Latvijas Republikas naudas vienībā Latos (Ls). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti 
latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, 
kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu 
kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri 
atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas izmaksās. 

Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata 
lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi  tiek apvienoti un to detalizēts apskats sniegts 
pielikumā. Ir ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos 
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu.  

Pašvaldībā grāmatvedības uzskaite ir organizēta vairākos līmeņos, zemākajos struktūrvienību līmeņos veikto finanšu 
uzskaiti konsolidējot nākamajā līmenī. No finanšu uzskaites viedokļa par 1. līmeņa finanšu uzskaites struktūrvienību Rīgas 
pašvaldībā uzskatāms Finanšu departaments, jo tā ir galvenā augstākā līmeņa struktūrvienība, kas veic Rīgas domes 
finanšu uzskaites informācijas apkopošanu un konsolidāciju. Grāmatvedības uzskaite organizēta pēc divkāršās ierakstu 
sistēmas atbilstoši izstrādātajiem un apstiprinātajiem kontu plāniem. Saskaņā ar pašvaldības vienoto grāmatvedības 
uzskaites politiku, darījumu un līdzekļu uzskaitei 2008. gadā pielietots pašvaldībā vienots kontu plāns, kurš apstiprināts ar 
Rīgas pilsētas izpilddirektora 20.12.2006. rīkojumu Nr.442-ir „Par jauna Rīgas pilsētas pašvaldības vienotā grāmatvedības 
kontu plāna apstiprināšanu”. 

Kopsavilkuma finanšu pārskatā iekļautās struktūrvienības un programmas 

Kopsavilkuma finanšu pārskatu veido Rīgas domes Finanšu departamenta un 2. līmeņa izpildinstitūciju – departamentu, 
aģentūru un citu iestāžu – galveno budžeta rīkotāju finanšu pārskatu kopsavilkums atbilstoši ieņēmumu un izdevumu 
programmām LR Finansu ministrijas noteiktās budžeta un ekonomiskās klasifikācijas ietvaros. Pašvaldības kopsavilkuma 
finanšu pārskatā nav iekļauta Rīgas Brīvostas pārvalde, jo tai ir īpašs statuss, kā arī nav konsolidēti Rīgas pašvaldības 
meitas uzņēmumi. Pārskatā nav iekļauta informācija par pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību finansiālo stāvokli, 
jo likumā „Par uzņēmumu gada pārskatiem” noteikta cita gada pārskatu iesniegšanas kārtība. Pārskatā iekļauti dati par 
pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta un speciālo budžetu programmām:  

Pamatbudžeta izdevumu programmas: 

1. Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments (darbības nodrošināšana); 
2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (darbības nodrošināšana), t.sk.Dienvidu tilta būves direkcija; 
3. Rīgas domes Īpašuma departaments (darbības nodrošināšana); 
4. Rīgas domes Satiksmes departaments (darbības nodrošinājums); 
5. Rīgas domes Komunālais departaments (darbības nodrošinājums); 
6. Rīgas Centra rajona izpilddirekcija (darbības nodrošinājums); 
7. Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija (darbības nodrošinājums); 
8. Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija (darbības nodrošinājums); 
9. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija (darbības nodrošinājums); 
10. Rīgas Zemgales priekšpils. izpilddirekcija (darbības nodrošinājums); 
11. Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija (darbības nodrošinājums); 
12. Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrs (darbības nodrošinājums); 
13. Rīgas Atkarības profilakses centrs (darbības nodrošinājums); 
14. Rīgas pašvaldības policija (darbības nodrošinājums); 
15. Rīgas Bāriņtiesa (darbības nodrošinājums); 
16. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments (darbības nodrošinājums): 
17. Rīgas tūrisma koordinācijas un informācijas centrs; 
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18. Rīgas domes Labklājības departaments (darbības nodrošinājums); 
19. Rīgas domes Vides departaments (darbības nodrošinājums): 
20. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”; 
21. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas dārzi un parki”; 
22. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”; 
23. Rīgas pašvaldības aģentūra Reģionālais sporta centrs „Anniņmuiža”; 
24. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas mājoklis”; 
25. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitektu birojs”; 
26. Rīgas pašvaldības aģentūra „Mežaparks”; 
27. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas kultūras aģentūra”; 
28. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”; 
29. Rīgas domes Kultūras departaments (darbības nodrošinājums). 
 
Speciālā budžeta izdevumu programmas 

1. Rīgas pilsētas attīstības fonds; 
2. Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas programma; 
3. Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā; 
4. Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām); 
5. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds, (t.sk. Īpašuma departamenta programmu, kas saistītas ar 

nekustamā īpašumu reģistrāciju, administrēšanu, Rīgas pašvaldības mantas atsavināšanu un privatizāciju 
finansēšana); 

6. Rīgas vides aizsardzības fonds (Rīgas domes Vides departamenta programmu (pilsētas apstādījumu uzturēšana un 
atjaunošana, suņu uzskaite, suņu pastaigu laukuma labiekārtošana) finansēšana); 

7. Dāvinājumi un ziedojumi īpašiem mērķiem, t.sk. ārvalstu valdību un privātpersonu ziedotā nauda; 
8. Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds; 
9. Rīgas pašvaldības likvidējamā aģentūra „Rīgas mežu aģentūra”. 

Rīgas domes investīciju programma, t.sk. vispārējie pārvaldes dienesti, izglītība, veselības aizsardzība, sociālā 
nodrošināšana, sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība, dzīvokļu un komunālā saimniecība, satiksmes 
infrastruktūra, vides aizsardzība, teritoriālās attīstības plānošanas programma, brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija, 
sabiedriskais transports. 

Finanšu pārskatos neiesaistītās struktūrvienības un programmas 

Rīgas domes Finanšu departaments veic uzskaiti un ir iekļāvis savos pārskatos virkni centralizētu programmu, kas 
minētas iepriekšējā sadaļā. Bez šīm programmām pastāv vēl vairākas citas programmas, kā arī ieņēmumu un 
finansējuma veidi, aktīvi un saistības, kuras Finanšu departaments uzskaita atsevišķā uzskaitē. 2008. gadā tie ir 22 
projekti ar apstiprināto Rīgas domes līdzfinansējumu. 

Finansēšana 

2008. gadā pašvaldības departamentu, iestāžu un aģentūru administrēto mērķprogrammu finansēšana tika nodrošināta 
no pašvaldības budžetā akumulētiem līdzekļiem un saņemtajiem kredītiem atbilstoši šādai kārtībai: 

Resursi izdevumu segšanai pamatbudžeta programmās: 

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, t.sk.: 

o pašvaldības dotācija; 

o mērķdotācija un dotācija no valsts budžeta; 

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. 

Asignējumu (dotāciju) piešķiršanas (saņemšanas) dienā iestāde atzīst ieņēmumus no saņemtajām dotācijām un palielina 
naudas līdzekļu konta atlikumu. Dotācijas, kas iestādei radušās izmaksu segšanai un atzītas kā ienākumi ieņēmumu un 
izdevumu pārskatā izmaksu rašanās periodā, kopsavilkuma pārskatā tiek izslēgtas (konsolidētas), atzīstot pašvaldības 
ieņēmumus un budžeta iestāžu izdevumus.    

2008. saimnieciskā gada beigās visu pašvaldības iestāžu neizmantotie Rīgas pilsētas pamatbudžeta līdzekļi atgriezti 
atpakaļ pašvaldības pamatbudžeta kontā. 

Resursi izdevumu segšanai speciālā budžeta programmās: 

 Īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi; 

 Ziedojumi un dāvinājumi; 

 Ārvalstu valdību ziedojumi un dāvinājumi. 

2005. gadā atklāta konkursa rezultātā tika veikta finansējuma piesaiste Dienvidu tilta pār Daugavu būvniecībai Rīgā. 
Finansējuma modelis, ja nenotiek tā pirmstermiņa izbeigšana, nerada tūlītējas parāda saistības Rīgas domei, izņemot, 
norēķinu saistības pret būvuzņēmēju AS „Dienvidu tilts” u.c. piegādātājiem, kas tā arī klasificētas gada pārskatā. Ja 



77 
 

notiktu finansējuma modeļa pirmstermiņa izbeigšanu, tad šajā brīdī ilgtermiņa saistības pret piegādātāju būtu 
klasificējamas kā ilgtermiņa saistības pret Deutsce Bank vai dažādām finanšu institūcijām, kam tā cedējusi vai 
nodevusi savas prasījuma tiesības, nosūtot par to Rīgas pilsētas pašvaldībai attiecīgus Paziņojumus par 
cesiju. Pašvaldība atzīst saistības par izpildītajiem būvdarbiem un visā finansējuma modeļa darbības gaitā atzīst katra 
perioda finansējuma nodrošināšanas jeb procentu izmaksas ieņēmumu un izmaksu pārskatā. Finansējuma modelis 
paredz fiksētu procentu likmi visā modeļa darbības laikā, taču tā kā Rīgas dome maksā atlīdzību par aizdevumu no brīža, 
kad finansējums tiek ieskaitīts pilnsabiedrības „Dienvidu tilts” darījumu kontā, faktiskā pašvaldības procentu likme ir 
augstāka. No Pilsētas mijmaiņas līguma izrietošās finanšu instrumenta – nākotnes (forward) darījumu virknes patiesā 
vērtība ir nulle, jo finansējuma modelis paredz gan fiksētu valūtas maiņas kursu, gan fiksētu procentu likmi 6.31% apmērā 
modeļa darbības laikā.  
Saskaņā ar mijmaiņas struktūras līgumiem, kas noslēgti starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Deutsche bank AG, bankai ir 
tiesības cedēt vai nodot savas tiesības, kas izriet no minētajiem līgumiem trešajai personai bez Rīgas pilsētas pašvaldības 
piekrišanas. Ņemot vērā minēto, Deutsche bank AG ir cedējusi savas prasījuma tiesības dažādām finanšu institūcijām, 
nosūtot par to Rīgas pilsētas pašvaldībai attiecīgus Paziņojumus par cesiju. 

Slēdzot ar Dienvidu tilta būvniecību saistītos līgumus, pašvaldība ir veikusi būvniecības pakalpojumu iegādi, iegādājoties 
(būvējot) konkrēto pamatlīdzekli – tiltu, kur Pasūtītājs ir Rīgas domes pilsētas attīstības departaments un Satiksmes 
departaments, un Izpildītājs A/s „Dienvidu tilts”. Visas celtniecības izmaksas Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamentā un Satiksmes departamentā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Rīgas pilsētas pašvaldība uzkrāj bilances 
kontu grupā „Nepabeigtā celtniecība”, vienlaicīgi uzskaitot saistības pret konkrēto uzņēmēju bilances kontu grupā 
„ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”. Zembilancē tiek uzkrāti nākotnes saistības par Dienvidu tilta 
būvniecību. Līdz ar Dienvidu tilta 1. kārtas nodošanu ekspluatācijā 2008. gada novembrī, tas tiks izslēgts no  Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamenta pārskata bilances kontu grupas „Nepabeigtā celtniecība” un bilances kontu grupas 
„ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem” un nodots apsaimniekošanā Rīgas domes Satiksmes 
departamentam, vienlaicīgi nododot saistības pret piegādātāju A/s „Dienvidu tilts”. 

Ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumus veido saskaņā ar nodokļu likumiem iekasētie vai saņemtie nodokļu, valsts un pašvaldības nodevu un 
citi maksājumi budžetos, kas tiek atzīti tad, kad tie ieskaitīti pašvaldības budžeta ieņēmumu kontos pēc naudas 
saņemšanas principa. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, dabas resursu nodokļa un azartspēļu nodokļa ieņēmumi tiek atzīti 
tikai pēc naudas saņemšanas principa, jo šo nodokļu administrēšanu veic Valsts Ieņēmumu dienests. Pašvaldība veic 
nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti pēc uzkrāšanas un naudas saņemšanas principa. 

Tāpat pašvaldības ieņēmumus veido ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, īpašiem 
mērķiem iezīmēti ieņēmumi, aktīvu realizācijas tīrie ieņēmumi, saņemtie procentu maksājumi un dividendes, ārvalstu 
finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā, atbilstoši likumam „Par budžetu un finanšu 
vadību”). Šie ieņēmumi pēc naudas plūsmas metodes tiek atzīti tad, kad tie ieskaitīti pašvaldības budžeta ieņēmumu 
kontos, bet pēc uzkrāšanas metodes atbilstoši pārliecībai par iespēju gūt ieņēmumus tik lielā apmērā, kādā to iespējams 
pamatoti noteikt, izvērtējot parādu saistības atkarībā no ieņēmumu veida. Soda naudu un nokavējuma naudas ieņēmumus 
atzīst naudas saņemšanas dienā. 

Budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumus pa to veidiem iegrāmato Rīgas domes Finanšu departamenta Budžeta 
uzskaites un pārskatu nodaļa, bet pa veidiem, maksātājiem un maksājumu termiņiem (atzīstot tos pēc uzkrāšanas 
principa) – Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem saņem un iegrāmato katra 2. līmeņa 
izpildinstitūcija (iestāde, aģentūra, departaments), atzīstot tos pēc uzkrāšanas principa. Dotācijas, mērķdotācijas un citi 
maksājumi no valsts pamatbudžeta un valsts budžeta iestādēm pašvaldībām tiek atzīti brīdī, kad saņemts attiecīgais 
maksājums.  

Izdevumi 

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem (Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 
2025.gadam, Rīgas attīstības programma 2006.-2012. gadam), Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu piešķīrumi 
tika virzīti izglītotas, prasmīgas un kultūru cienošas sabiedrības veidošanai, izglītības un sociālās sfēras nodrošinājuma 
attīstīšanai un pilsētas infrastruktūras un iedzīvotāju dzīves apstākļu kvalitātes uzlabošanai. 

Kapitālie izdevumi iekļauj:  

 pamatlīdzekļiem aprēķināto nolietojumu; 

 pamatlīdzekļu vērtības samazinājumu ieguldījumiem un ieguldījumu likvidāciju;  

 aktīvu izņemšanu no darbības un vērtības samazinājumu; 

 norakstītos izdevumus saistībā ar bezatlīdzībā saņemto zemi, pārgrāmatojot tās vērtību uz pamatkapitālu; 

 izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļu renovācijas projektiem, autoruzraudzību un būvuzraudzību.  
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Ilgtermiņa aktīvi 

Ilgtermiņa ieguldījumi ir visu veidu resursi, kurus Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes plāno izmantot ilgāk nekā gadu un 
kuru iegādes vērtība pārsniedz LVL 150.00, kā arī visu veidu aktīvi, kuru apmaksa paredzēta vēlāk nekā gadu pēc 
bilances datuma. 

Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālo ieguldījumu postenī tiek uzskaitītas datorprogrammas un to lietošanas licences, kuru uzskaites vērtība 
samazinās vai palielinās atkarībā no Rīgas pašvaldības institūciju datorizācijas un attiecīgi šī procesa ietvaros iegādāto 
programmu nodrošinājuma izmaksām, kā arī kapitalizētās informācijas sistēmu izveidošanas izmaksas. Pārskatā par 
pašvaldības finansiālo stāvokli (bilancē) nemateriālos ieguldījumus norāda uzskaitītes vērtībā (atlikušajā), no nemateriālo 
ieguldījumu iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot nemateriālo ieguldījumu amortizāciju un vērtības samazinājumu, ja 
tāds ir bijis aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.  

Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļu izmaksas tiek atzītas par aktīvu un sākotnēji uzskaitītas bilancē pēc samaksātās naudas vai tās ekvivalenta 
summas  iegādes vai būvniecības brīdī ar mērķi izmantot ilgāk kā vienu periodu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Uzskaites mērķis ir nodrošināt grāmatvedībā kontroli pār katru 
pamatlīdzekli, tā saglabāšanu, sekot tā vērtības izmaiņām visā pamatlīdzekļu ekspluatācijas laikā līdz pat tā likvidācijai, 
pārdošanai vai izslēgšanai no pamatlīdzekļiem. Pamatlīdzekļu sastāvā bez kustamiem īpašumiem iekļautas arī objektu 
rekonstrukcijas izmaksas un tādu ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, kas vēl nav pabeigtas vai dažādu iemeslu 
dēļ nav formāli nodotas ekspluatācijā, kā arī nekustamie īpašumi (zeme, ēkas, izbūves). Iegrāmatojot pamatlīdzekļus, 
pašvaldība vadās pēc to ekonomiskās būtības, kas nosaka, ka pamatlīdzekli atzīst kā aktīvu, kas pats nerada ievērojamas 
naudas plūsmas, departamentu, aģentūru un citu iestāžu administrējamo programmu funkciju nodrošināšanai, 
pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai citiem administratīviem mērķiem, ja rodas izdevumi saistībā ar šī pamatlīdzekļa 
uzturēšanu, kā arī ilgtermiņa aktīvu  riskiem.  

Veicot pamatlīdzekļu atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumus, kas pagarina pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku 
vai būtiski uzlabo tā stāvokli, izdevumus pieskaita pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai. Izmaksas, kas radušās, saglabājot vai 
uzturot pamatlīdzekļu esošo stāvokli, kā arī remontējot vai labojot pamatlīdzekļus, atzīst kā izdevumus periodā, kad tās 
radušās. Ja skaidri pierādāms, ka attiecīgo izmaksu rezultātā nākotnē tiks gūts ekonomiskais labums, kas pārsniedz 
sākotnēji noteikto pamatlīdzekļu izmantošanas atdevi, šādas izmaksas tiek kapitalizētas. 

Ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti, atsavināti vai iznīcināti prettiesiskas darbības dēļ, ilgtermiņa ieguldījumus izslēdz no 
uzskaites, atzīstot izdevumus ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušajā) vērtībā.  

Pamatlīdzekļu inventarizācija visās Rīgas pašvaldības izpildinstitūcijās tiek veikta katru gadu pēc to atrašanās vietas un 
stāvokļa.  

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas 
radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no 
atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances vērtību), tiek atzīta ieņēmumu vai izdevumu pārskatā tajā periodā, kad notikusi 
pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana. 

Pamatlīdzekļus, kas iegūti nomas ietvaros, bilancē neuzskaita. Šādus aktīvus uzskaita zembilancē atsevišķā uzskaites 
reģistrā. Nomas maksājumus atzīst izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīstot pārskata periodā, kad 
tie radušies, neatkarīgi no naudas samaksas. Nākotnes nomas maksājumus bilancē neuzskaita un reģistrē kā 
zembilances saistības. 

Nekustamo īpašumu (zemes gabalu, ēku un būvju) uzskaiti saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 20.10.1999. gada 
rīkojumā Nr. 925-r noteikto kārtību veic Rīgas domes Īpašuma departaments. 

Zeme 

Pašvaldības bilancē tiek uzņemti Rīgas pilsētai piederoši zemes gabali, kas reģistrēti Zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas 
vārda. Ievērojot piesardzības principu, uzskaitē netiek atspoguļota Rīgas pašvaldības teritorijā esošā zeme, uz kuru 
īpašuma tiesības Rīgas pašvaldībai Zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Zeme tiek uzskaitīta bilancē Valsts zemes dienesta 
noteiktā kadastrālā vērtībā. Iegādāti (pirkti) zemes gabali tiek uzskaitīti bilancē to iegādes vērtībā, ko veido samaksātā 
nauda, tās ekvivalenti vai cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz iegādes darījumu. 

Sadalot vai apvienojot zemes gabalus, vai mainoties to paredzētajam lietošanas veidam, tiek pārskatīta to kadastrālā 
vērtība un izmaiņas tiek atzītas grāmatvedības uzskaitē. No uzskaites tiek izslēgti zemes gabali, kuri atbilstoši attiecīgiem 
Rīgas domes lēmumiem ir atsavināti, veicot pašvaldības īpašuma objekta privatizāciju un atsavināšanu, apmainīti pret citu 
nekustamo īpašumu, zemes gabali zem pašvaldības privatizētajām dzīvojamām mājām, kurās 100% apmērā ir privatizēti 
visi dzīvokļi kopā ar zemi, zemes gabali, kuri atsavināti tiesas ceļā, kā arī nodoti Latvijas valstij. 

Zemi, kas iegūta nomas ietvaros, bilancē neuzskaita, bet uzskaita zembilancē atsevišķā uzskaites reģistrā. Nomas 
maksājumus atzīst izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīstot pārskata periodā, kad tie radušies, 
neatkarīgi no naudas samaksas. Nākotnes nomas maksājumus bilancē neuzskaita un reģistrē kā zembilances saistības. 
Zemei nolietojums netiek rēķināts. 
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Ēkas un būves 

Pašvaldības pamatlīdzekļi ietver arī dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas un būves un citas celtnes (turpmāk tekstā – ēkas 
un būves). Ēkas un būves, kas ir funkcionāli saistītas komponentes un kuras nevar izmantot atsevišķi, uzskaita kā vienu 
pamatlīdzekli. Pašvaldības bilancē ēkas un būves tiek uzņemtas ar to atlikušo vērtību, kāda tām uz pārņemšanas brīdi bija 
pašvaldību institūciju, struktūrvienību, uzņēmējsabiedrību vai pašvaldības uzņēmumu bilancē. 

Veicot nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas vārda, tiek pasūtītas un izgatavotas jaunas 
būves kadastrālās uzmērīšanas lietas. Līdz ar to tiek veiktas izmaiņas īpašumu uzskaites vērtībā atbilstoši jaunajās 
inventarizācijas lietās uzrādītai būves inventarizācijas vai kadastrālai vērtībai, vienlaikus sakārtojot īpašuma sastāvu. 
Vērtēšanu veic Valsts zemes dienesta darbinieki, kuri apstiprina inventarizācijas lietās atspoguļoto nekustamo īpašumu 
vērtību. 

Iegādātas (pirktas) ēkas un būves tiek uzskaitītas bilancē to iegādes vērtībā, ko veido samaksātā nauda, tās ekvivalenti 
vai cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz iegādes darījumu. 

Veicot ēku un būvju atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumus, kas pagarina to lietderīgās lietošanas laiku vai būtiski 
uzlabo to stāvokli, izdevumus pieskaita sākotnējai uzskaites vērtībai. Izmaksas, kas radušās, saglabājot vai uzturot ēku un 
būvju esošo stāvokli, kā arī tās remontējot vai labojot, atzīst kā izdevumus periodā, kad tās radušās. 

Nekustamie īpašumi, kas Zemesgrāmatā ir reģistrēti uz Rīgas pilsētas vārda, un atrodas pašvaldības komercsabiedrības 
valdījumā, pamatojoties uz dažādiem Rīgas domes institūciju lēmumiem, un nepiedalās pašvaldības funkciju 
nodrošināšanā, ievērojot piesardzības principu, ir novērtēti zemākajā, t.i. nulles, vērtībā.  

Uz Rīgas iedzīvotāju un juridisku personu iesniegumu pamata regulāri tiek apsekoti Rīgas administratīvajā teritorijā 
ietilpstoši nekustamie īpašumi. Daļai no apsekotiem īpašumiem nav noskaidrota juridiskā piederība un celtniecības 
likumība, un šādas apsekošanas rezultātā tiek iegūta informācija par iespējamiem Rīgas pilsētai piekrītošiem īpašumiem, 
kas tiek uzņemti bilancē. Šis process tiks pabeigts, kad pilnīgi visiem Rīgas administratīvajā teritorijā atrodošiem 
īpašumiem tiks konstatēta juridiskā piederība un tie tiks reģistrēti Zemesgrāmatā. No uzskaites tiek izslēgti īpašumi, kuri ir 
atsavināti, privatizēti, nojaukti, nodoti īpašumā citām juridiskām vai fiziskām personām. 

Bilancē ēkas un būves ir atspoguļotas sākotnējā uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības 
samazinājumu, ja tāds ir bijis. Nolietojumu aprēķina atbilstoši ēku un būvju paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, 
atzīst pārskata perioda izdevumos un uzskaita kā uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes 
attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem. 

Dārzu un parku aprīkojums 

Dārzu un parku aprīkojums atbilstoši specifikācijai: ilggadīgie stādījumi, ēkas, celtnes, asfaltētie un betonētie celiņi, tiltiņi  
un vieglas konstrukcijas ēkas, komunālās strūklakas u.c. parku iekārtas, ņemtas uzskaitē Rīgas pašvaldības aģentūrā 
„Rīgas dārzi un parki” un Vides departamentā, nolietojuma aprēķināšanai piemērojot nolietojuma gada likmes no 1% līdz 
20% apmērā atbilstoši specifikācijai. 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 

Bioloģiskie aktīvi ir Rīgas pilsētas pašvaldības likvidējamās pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra” valdījumā 
esošās mežaudzes, kas novērtētas, pamatojoties uz Latvijas Valsts meža dienesta sniegtajiem datiem par mežaudžu 
pilno vērtību saskaņā ar mežu inventarizācijas datiem 2006. gadā. Mežaudžu vērtības izmaiņas nav koriģētas par meža 
izciršanu un to dabisko pieaugumu pārskata gadā, kā arī 2007. gadā. 

Ielu, tiltu, satiksmes pārvadu uzskaite 

Ielu, tiltu, satiksmes pārvadu uzskaiti veic Rīgas domes Satiksmes departaments pa objektiem, attiecinot uz konkrētu 
objektu (ielu, tiltu, satiksmes pārvadu) satiksmes infrastruktūras objektu rekonstrukcijas un renovācijas darbos veikto 
kapitālieguldījumu izmaksas. Pakāpeniski, lai sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu uzskaiti, pašvaldības rīcībā 
esošā finansējuma ietvaros tiek apzināta objektu faktiskā vērtība. 2007. gadā tika veikta visu ielu, tiltu un satiksmes 
pārvadu pārvērtēšana, nosakot to patieso vērtību atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajām vērtībām novērtēšanas brīdī. 
2008. gadā ielu, tiltu un satiksmes pārvadu pārvērtēšana netika veikta, izņemot, rekonstruētās 57 ielas un 3 tiltus, līdz ar 
to pagarinot tiem atlikušo lietderīgās lietošanas laiku. 2008. gada decembrī no Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Rīgas domes Satiksmes departamenta bilancē pamatlīdzekļu sastāvā tika pārņemta Dienvidu tilta 1. kārta 
ar pievadceļiem. 

Ārējā apgaismojuma tīklu iekārtu un aprīkojuma uzskaite 

Ārējā apgaismojuma tīklu iekārtas un aprīkojums uzskaitīts Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” bilancē atbilstoši 
neatkarīga vērtētāja noteiktajām vērtībām katrai apgaismojuma tīkla sastāvdaļai (apgaismojuma līniju balstiem, tīkla gaisa 
kabeļiem, gaisa līniju vadiem, tīklu kronšteiniem, sadales skapjiem un cilpu kastēm, apgaismojuma ķermeņiem un zemē 
guldītajiem kabeļiem). Visiem uzskaitē uzņemtajiem pamatlīdzekļiem noteikts atlikušais lietderīgās lietošanas laiks 
atbilstoši specifikācijai. 

Pārējie pamatlīdzekļi 

Pārējie pamatlīdzekļi sastāv no datu apstrādes iekārtām, transporta līdzekļiem, mēbelēm un citiem pamatlīdzekļiem. 
Pamatlīdzekļus, kas sastāv no komplektējošām daļām, kuras var izmantot atsevišķi (piemēram, datorsistēmas bloks, 
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monitors, printeris), uzskaita kā atsevišķus pamatlīdzekļus. Pārējie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, atskaitot 
uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu, ja tāds ir. Pamatlīdzekļu iegādes vērtība ir samaksātā nauda, tās 
ekvivalenti vai cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītās visas izmaksas, kas tieši attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumu iegādi. Ja 
pārējie pamatlīdzekļi tiek saņemti bez atlīdzības, attiecīgo ieguldījumu novērtē komisija un, ja nepieciešams, arī attiecīgās 
jomas speciālists. 2008. gadā saskaņā ar Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu nr.4080 novērtēti un uzņemti uzskaitē Rīgas 
pilsētas teritorijā esošie pieminekļi par kopējo summu Ls 1 269 067. 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas un tiek 
uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtai 
celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā. 

Nolietojums 

Nolietojums ir aktīva nolietojamās summas sistemātiska sadalīšana tā lietderīgās lietošanas laikā.  

2005. gadā nolietojums aprēķināts, piemērojot šādas 31.12.2005. spēkā esošās LR Ministru Kabineta noteiktas gada 
likmes: 

 % 
Datu apstrādes iekārtas 35 
Transporta līdzekļi un pārējās iekārtas un aprīkojums 20 
Ēkas un būves 5 

 

2006. gadā un turpmāk nolietojums aprēķināts, piemērojot šādas nolietojuma likmes: 

Pamatlīdzekļiem iegādātiem līdz 31.12.2005 un turpmāk: 

 
 % 
Ēkas un būves 0.67-10 
Ielas 10 
Transportlīdzekļi   20 
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 35 
Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi 20 

 
Pamatlīdzekļiem iegādātiem, sākot no 01.01.2006: 

 % 
Ēkas un būves 0.67-10 
Ielas  15 
Transportlīdzekļi  20 
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 20 
Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi 10 

 
2006. gadā, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 440 prasībām, tika pārskatīts ēku un būvju atlikušo lietderīgās 
lietošanas laiks un attiecīgi pārskatītas piemērojamās nolietojuma likmes. Līdz ar to, sākot no 2006. gada ēkām un būvēm 
piemērota nolietojuma gada likmes 0,67 līdz 10% apmērā. 

Pamatlīdzekļiem nolietojumu un nemateriālajiem ieguldījumiem vērtības samazinājumu (amortizāciju) aprēķina atbilstoši to 
paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, pielietojot lineāro metodi, sākotnējo vērtību sistemātiski (vienmērīgi) sadalot 
pa periodiem, atzīst pārskata perioda izdevumos un uzskaita kā uzkrāto nolietojumu (amortizāciju). Pamatlīdzekļiem un 
nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojumu sāk aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa nodošanas 
ekspluatācijā un beidz aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa ekspluatācijas izbeigšanas, 
izslēgšanas no uzskaites vai vērtības pilnīgas iekļaušanas nolietojuma aprēķinā. Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem 
ieguldījumiem nolietojumu aprēķina tikai līdz to vērtības (sākotnējās vai pārvērtēšanā noteiktās) pilnīgai norakstīšanai. Ja 
pamatlīdzekli turpina lietot pēc tā vērtības pilnīgas iekļaušanas nolietojuma aprēķinā, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, 
bet pamatlīdzekli saglabā uzskaitē. Zemei, kultūras un dabas pieminekļiem, bibliotēku fondiem, kultūras un mākslas 
priekšmetiem, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, vērtslietām un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām 
nolietojums netiek rēķināts.  

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Finanšu pārskatā iekļautas visas Rīgas pašvaldībai piederošās kapitāla daļas kapitālsabiedrībās un likvidējamās 
statūtsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Rīgas dome, kā arī Rīgas pašvaldības ieguldījumi likvidējamo pašvaldības 
uzņēmumu statūtu fondā. 

Finanšu pārskatā nav iekļauti ieguldījumi uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību kapitālā, kuri reģistrēti Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā, bet jau ilgstoši pārtraukuši darbību, kā arī uzņēmumi, kuru privatizācijas procesi nav noslēgti. 
Ieguldījumi uzņēmumos, kuri jau ilgstoši pārtraukuši darbību, ir iekļauti zembilances uzskaitē. 
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Rīgas pašvaldības līdzdalības ieguldījumi radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos sākotnēji tiek atzīti pēc 
izmaksu metodes. Ja veikts mantiskais ieguldījums, iegūtās kapitālsabiedrības kapitāla daļas atzīst finanšu ieguldījumos 
ieguldītā īpašuma patiesajā vērtībā. Rīgas pilsētas pašvaldības ieguldījuma kapitālsabiedrībās uzskaites vērtības 
izmaiņas uzskaitītas kā pārskata gada ieņēmumi vai izdevumi un rezervju izmaiņas, kā arī izmaiņas finanšu aktīvos.  

Vērtības samazināšanās 

Vērtības samazināšanās novērtēšana attiecas uz visām aktīvu kategorijām. Katra pārskata perioda beigās tiek novērtēts, 
vai nav pazīmju, kas norāda uz aktīvu vērtības būtisku samazinājumu. Ja ilgtermiņa ieguldījuma vērtība bilances datumā ir 
zemāka par tā uzskaites vērtību un vērtības samazinājums ir ilgstošs, ilgtermiņa ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai 
vērtībai. 

Ja ilgtermiņa ieguldījuma vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes (izveides, ražošanas) vērtību vai novērtējumu iepriekšējā 
gada bilancē un vērtības palielinājums ir ilgstošs, attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu var pārvērtēt atbilstoši augstākai 
vērtībai. Ja ilgtermiņa ieguldījumam uzskaitīts nolietojums, tad, pārvērtējot ilgtermiņa ieguldījumu, koriģē arī nolietojuma 
(amortizācijas) aprēķinus kārtējam un nākamajiem periodiem. 

Ja pārvērtētajam ilgtermiņa ieguldījumam konstatē pazīmes, kas liecina par vērtības samazinājumu, šo samazinājumu 
attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi var samazināt tikai 
par konkrētā ilgtermiņa aktīva pārvērtēšanas rezerves samazinājuma summu. Ja pārvērtēto ilgtermiņa aktīvu izslēdz no 
uzskaites, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi, kas attiecas uz izslēgto aktīvu, atzīst pārskata perioda 
ieņēmumos. 

Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem 

Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem sastāv no izsniegtajiem aizdevumiem un summām, kas kā investīcijas veiktas 
pašvaldībai piederošajos uzņēmumos un no šo uzņēmumu parādiem Rīgas pašvaldībai. No 2002. gada Rīgas 
pašvaldības veiktās investīcijas (kapitālieguldījumi) pašvaldības uzņēmumos, kas tika finansēti no Rīgas pašvaldības 
investīciju programmas, tika iekļauti debitoru postenī „Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem” ar mērķi nākotnē kapitalizēt 
visus šādus ieguldījumus, vai arī vienoties par ieguldījumu izlietojumu pašvaldības funkciju realizēšanai. Līdz ieguldījumu 
būtības noskaidrošanai 31.12.2005. ieguldījumu summas, par kuru kapitalizāciju nav pieņemts lēmums, tika iekļautas 
zembilancē. Atbilstoši izmaksu kapitalizācijai vai citiem darījumiem, minētais bilances postenis tiek koriģēts. 

Krājumi  

Krājumi ir budžeta iestādes īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai un materiālu un izejvielu veidā 
atrodas vai tiek izlietoti saimnieciskās darbības procesā. Tie tiek atzīti to iegādes vērtībā vai zemākajā no izmaksām un 
iegrāmatoti, sagrupējot tos pēc ekonomiskās būtības, atrašanās vietas un stāvokļa. Pārdodot krājumus, to izmaksu 
uzskaites vērtība tiek atzīta izdevumos tajā periodā, kurā tiek atzīti attiecīgie ieņēmumi. Krājumus izlietojot, tos izslēdz no 
uzskaites un attiecina uz pārskata perioda izmaksām, piemērojot "pirmais iekšā – pirmais ārā" (FIFO) metodi.  

Veicot krājumu vērtības norakstīšanu, visi krājumu zudumi tiek atzīti par izdevumiem periodā, kurā  veikta vērtības pilnīga 
vai daļēja norakstīšana un radušies zudumi.  

Ja krājumi ir bojāti, pilnīgi vai daļēji novecojuši, vai to pārdošanas cena ir kļuvusi zemāka par to iegādes vērtību, krājumu 
vērtība tiek norakstīta izdevumos. Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo mazvērtīgo un ātri nolietojamo 
inventāru nododot ekspluatācijā, to noraksta izdevumos un saglabā zembilances uzskaitē līdz pilnīgai izslēgšanai no 
uzskaites. Degviela tiek norakstīta atbilstoši noformētajai ceļazīmei un degvielas uzskaites kartei, ievērojot katram 
transporta līdzeklim noteiktās patēriņa normas.  

Krājumos uzskaita arī atsavināšanai un privatizācijai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus (pamatlīdzekļus), ja pārskata 
gadā ir pieņemts Rīgas domes lēmums par atsavināšanas/privatizācijas procesa uzsākšanu un ir plānots to pabeigt 1 
gada laikā. Attiecīgie atsavināšanai/privatizācijai paredzētie pamatlīdzekļi tiek norādīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, to 
atlikušajā pamatlīdzekļu uzskaites vērtībā uz pārcelšanas brīdi. Ja pārdoto, apmainīto vai izplatīto krājumu uzskaites 
summa tiek atzīta par izdevumiem, tad pēc šī procesa izmaksas tiek saskaņotas ar ieņēmumiem. Pakalpojumu sniedzēju 
krājumi tiek atzīti par izdevumiem, kad tiek sniegti pakalpojumi. Atsavināšanai/privatizācijai paredzētos ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja atsavināšanas process 
netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto 
(amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam. 

Noliktavas inventarizāciju veic pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā – pārskata gada beigās. Konstatētās krājumu 
izmaiņas iegrāmato gada beigās, izmantojot periodiskās inventarizācijas metodi. Inventarizācijas brīdī izvērtē iemeslus, 
kāpēc radušās izmaiņas un kāpēc ātri nolietojamā inventāra  un materiālu krājumi tiek turēti.  

Debitori 

Debitoru prasību atlikumus bilancē norāda neto (atgūstamajā) vērtībā, kas aprēķināta, no šo prasību uzskaites vērtības 
atskaitot nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumus prasībām veido, ja pastāv risks, ka debitors 
neatmaksās pilnu parāda summu. Budžeta iestādes prasības, kuru saņemšana ir kavēta, pēc to atgūšanas iespējamības 
iedala nedrošos (šaubīgos) parādos un bezcerīgos (zaudētos) parādos. Nedrošie (šaubīgie) debitoru parādi ir prasību 
summas, kuru saņemšanas iespējas tiek apšaubītas. 
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Postenī uzskaitīti kavējumi par nekustamā īpašuma nomu, parādi par privatizējamo objektu izpirkumu, prasījumi par 
nākamo periodu maksājumiem par noslēgtajiem izpirkuma līgumiem, privatizējamo objektu izpirkuma maksas un nākamo 
periodu maksājumi noslēgtajiem privatizācijas izpirkuma līgumiem, kā arī Pašvaldības nodokļu pārvaldes aprēķinātie, bet 
neiekasētie nodokļu parādi, no kuru bruto summas atskaitīti speciālie uzkrājumi bezcerīgiem debitoru parādiem. Debitoru 
parādus kā nedrošus (šaubīgus) klasificē gadījumos kad:  

 iestādes rīcībā ir ticama informācija par debitora slikto finanšu stāvokli; 
 ir uzsākta debitora maksātnespējas procedūra; 
 uzsākts debitora likvidācijas process; 
 iestādes rīcībā nav dokumentu, kas pamato parāda aprēķinu; 
 debitora parāda aprēķins ir prettiesisks (aprēķinam nav likumīga pamatojuma); 
 notiek tiesvedība parāda piedziņu; 
 iestādes rīcībā ir zvērināta tiesu izpildītāja sastādīts akts par piedziņas neiespējamību; 
 debitora norēķinu termiņš tiek kavēts 3 mēnešus. 

Nākamo periodu izdevumi 

Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj izdevumos pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot 
periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi, izdevumus atzīst tad, kad budžeta iestāde ir saņēmusi pakalpojumu. 

Saņemot rēķinu par avansa maksājumiem un nākamo periodu izdevumiem, to līdz apmaksas dienai uzskaita atsevišķi. Tā 
ir priekšapmaksa par preses un pasta izdevumiem, sabiedriskā autotransporta izmantošanu, Pašvaldības policijas un citu 
budžeta iestāžu autotransporta apdrošināšanu, kā arī maksājumi par darbinieku veselības apdrošināšanu, kas attiecas uz 
nākamo pārskata gadu.  

Naudas līdzekļi 

Naudas līdzekļos iekļauti visi naudas līdzekļi, kas atrodas Valsts kasē un komercbankās uz Rīgas domes izpildinstitūciju – 
departamentu, aģentūru un citu iestāžu – galveno budžeta rīkotāju, t.sk.  Rīgas domes Finanšu departamenta vārda.  

Pašu kapitāls 

Pašu kapitālu veido: ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves, rezerves, iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts, 
pārskata gada budžeta izpildes rezultāts. 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidojas no ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas, galvenokārt, to veido rezerves, 
kuras atzīst, ja notiek finanšu ieguldījumu novērtēšana saskaņā ar pašu kapitāla metodi un komercsabiedrībai pašu 
kapitālā ir tādas izmaiņas, kuras nenorāda šīs komercsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā.  

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzskaita sadalījumā pa 
budžetu veidiem. 

Aizņēmumi 

Aizņēmumi atspoguļoti to sākotnējā vērtībā. Aizņēmumu saņemšanas izmaksas atzīst izdevumos dienā, kad saņem 
rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem, vai saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

Līzings 

Finanšu līzings ir līzings, kas būtībā nodod nomniekam visus riskus un atlīdzības, kas raksturīgas aktīva īpašuma 
tiesībām. Aktīvus, kas iegādāti saskaņā ar finanšu līzinga nosacījumiem, atzīst bilancē kā aktīvus un saistības pret līzinga 
devēju līzinga darījuma slēgšanas dienā. Līzinga procentu maksājumus atzīst izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu, 
procentu izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies.  

Nomas maksājumus, kas neatbilst finanšu līzinga nosacījumiem, atzīst izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu, 
izdevumus atzīstot pārskata periodā, kad tie radušies. 

Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, tiek izmantotas aplēses un pieņēmumi,  kas ietekmē atsevišķus bilances un ieņēmumu vai 
izdevumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, 
pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to 
noteikšanas brīdī. 

Uzkrātās saistības  

Rīgas pilsētas pašvaldība uzkrājumus darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem novērtē vienu reizi gadā pēc 
pieņēmuma, ka katrs darbinieks pārskata gadā strādā vienpadsmit mēnešus, bet divpadsmito ir atvaļinājumā. Darbinieku 
neizmantotajam atvaļinājuma uzkrājumam pieskaita darba devēja sociālā nodokļa daļu. 

Nākamo periodu ieņēmumi 

Ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms pārskata perioda slēgšanas (bilances) datuma, bet attiecas 
uz nākamajiem (pārskata periodam sekojošiem) periodiem, norāda bilances pasīvā kā nākamo periodu ieņēmumus. 
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Nākamo periodu ieņēmumu kontā atzītās summas iekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, 
ieņēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi ieņēmumus atzīst dienā, kad budžeta iestāde ir sniegusi 
pakalpojumu vai piegādājusi darījumā paredzēto aktīvu. 

Kredīta politika, valūtas un procentu likmju riska ierobežošana 

Rīgas pilsētas pašvaldības parāda vadība 2008. gadā tika veikta, pamatojoties uz Rīgas domes 22.01.2008.gada 
apstiprināto Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju 2008.-2012. 
gadam. Saskaņā ar Rīgas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju, pašvaldības parāda portfeļa vadība ir piesardzīga, 
orientēta uz finanšu risku ierobežošanu un novēršanu, pieļaujot stratēģijā noteikto atvasināto finanšu instrumentu 
izmantošanu vienīgi finanšu risku nodrošināšanai. Kā investīciju projektu, tai skaitā Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzfinansēto projektu, finansējuma avotus Rīgas pilsētas pašvaldība izmanto ilgtermiņa kredītus komercbankās, 
starptautisko finanšu institūciju aizdevumus, kā arī aizņēmumus Valsts kasē.  

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju, viens no svarīgākajiem stratēģijas mērķiem ir nodrošināt 
Rīgas pašvaldībai nepieciešamos finanšu resursus ar iespējami zemākām izmaksām, tai skaitā, veicot esošo aizņēmumu 
apkalpošanas izmaksu samazināšanu un pašvaldības aizņēmumu struktūras optimizāciju. Šo mērķu sasniegšanai Rīgas 
pilsētas pašvaldība 2008. gadā realizēja šādus projektus: 

 Finanšu resursu piesaistīšana saskaņā ar Rīgas domes 19.12.2007. lēmumu Nr.3217 „Par aizņēmuma ņemšanu”;  

 Atklāta konkursa rezultātā 23.05.2008. noslēgts aizņēmuma līgums ar AS „DnB NORD Banka” un saņemts 
aizņēmums 13,5 miljonu eiro apmērā ar bāzes likmi vienādu ar 1 gada Euribor un pievienoto likmi 0.75%. Saņemtie 
finanšu resursi tika izmantoti investīciju projektu finansēšanai - Rīgas 2 vidusskolas ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1 
rekonstrukcijai, Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādes Dzelzavas ielā 17 rekonstrukcijai, sociālās mājas Platajā 
ielā projektēšanai un būvniecībai un bērnu mūzikas skolas ēkas Kronvalda bulvārī 8 rekonstrukcijai, kā arī  Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzfinansēta projekta – Brīvības gatves Juglas ielas divu līmeņu šķērsojuma izbūvei.   

 Pašvaldības galvojuma izsniegšana pašvaldības kapitālsabiedrībai pašvaldības investīciju projekta realizācijai; 

 Atbilstoši Rīgas domes 18.03.2008. lēmumam Nr.3505 „Par galvojumu SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” ēkas Juglas ielā 1B 
rekonstrukcijas finansēšanai”, izsniegts galvojums SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” aizņēmumam līdz LVL 1 993 000, uz 
atmaksas termiņu līdz 20 gadiem. Atklāta konkursa rezultātā SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 16.06.2008 noslēdza līgumu 
ar AS SEB banka par  aizņēmumu 2,8 miljonu eiro apmērā, piemērojot bāzes likmi vienādu ar 1 gada Euribor un 
pievienoto likmi 1.25%. Šis aizņēmums tika izmantots Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas  Juglas ielā 1B 
rekonstrukcijas pabeigšanas finansēšanai.  

Procentu likmju risks 

Procentu likmju risks rodas tiem pašvaldības aizņēmumiem, kuriem ir noteikta mainīga procentu likme, jo pastāv risks, ka 
aizņēmumu procentu maksājumi var nozīmīgi pieaug situācijās, kad procentu likme palielinās. Lai mazinātu risku, Rīgas 
pilsētas pašvaldība jau iepriekšējos gados ir noslēgusi piecus procentu likmju mijmaiņas līgumus, nosakot fiksētās likmes 
ir robežās no 3.23% līdz 3.56%. Pašvaldības aizņēmuma portfelim procentu likmju vadība tiek nodrošināta, ievērojot 
nosacījumu, ka ne mazāk kā 60% no pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un citām ilgtermiņa saistībām 
nepieciešams fiksēt procenta likmi uz termiņu, kas nav mazāks par vienu gadu.  

2008. gada beigās  procentu likmju vidējais svērtais fiksētais periods bija 3.11 gadi un  83% no kopējām pašvaldības 
saistībām bija ar fiksētu procentu likmi (ieskaitot tos aizņēmumus, kuriem ir procentu likme ir fiksēta, izmantojot procentu 
likmju mijmaiņas darījumus), kas atbilst stratēģijā noteiktajam pieļaujamam līmenim. 

Valūtas risks 

Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu resursi ir pakļauti valūtas riskam, galvenokārt veicot norēķinus ārvalstu valūtās par 
aizņēmumiem, investīcijām, kā arī tādēļ, ka Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumi ir ārvalstu valūtās. 

Rīgas pilsētas pašvaldībai atskaites periodā nav bijis būtisku maksājumu citā ārvalstu valūtā kā eiro. 2008. gada beigās 
Rīgas pilsētas pašvaldībai latu un to saistīto valūtu (LVL un EUR), kurām latos noteikts fiksēts kurss, kopējais valūtu 
parāda īpatsvars pašvaldības saistību portfelī ir 99%. Tomēr Rīgas pilsētas pašvaldība turpina patstāvīgi uzraudzīt 
situāciju valūtas tirgos un sagatavot attiecīgas naudas plūsmas prognozes, lai noteiktu jebkādu iespējamu valūtas risku. 

Atvasinātie finanšu instrumenti  

Atvasinātie finanšu instrumenti, kurus var izmantot Rīgas pilsētas pašvaldība var izmantot finanšu risku ierobežošanai, ir 
valūtas un procentu nākotnes līgumi, valūtas un procentu likmju mijmaiņas līgumi. Atvasinātie finanšu instrumenti 
sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā atvasinātā instrumenta līguma noslēgšanas brīdī, un arī turpmāk tie tiek pārvērtēti 
to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām vai diskontētās naudas plūsmas modeļiem. 
Visi atvasinātie līgumi tiek atspoguļoti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir 
negatīva. Izmaiņas jebkuru atvasināto finanšu instrumentu patiesajā vērtībā tiek uzreiz atzītas kā budžeta izpildes 
rezultātu palielinājums vai samazinājums. 

Finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšana 

Par finanšu instrumentu patieso vērtību tiek atzīta summa, par kādu finanšu instrumentu iespējams apmainīt starp labi 
informētām, ieinteresētām pusēm, kuras nav finansiāli saistītas, izņemot gadījumos, kad finanšu instrumenti tiek pārdoti 
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likvidācijas rezultātā. Finanšu instrumentu patiesās vērtības aprēķinos tiek izmantota diskontēto nākotnes naudas plūsmu 
metode, piemērojot novērtēšanas perioda beigās pieejamās attiecīgās tirgus procentu likmes. Patiesās vērtības 
noteikšanā netiek ņemtas vērā ar finanšu instrumenta pārdošanu saistītās izmaksas. Komisijas maksa par atvasināto 
finanšu instrumenta iegādi vai pārdošanu tiek uzskaitīta atsevišķi kā komisijas izdevumi dienā, kad tiek noslēgts attiecīgais 
atvasināto finanšu instrumenta pirkšanas vai pārdošanas darījums. 

Atvasināto finanšu instrumentu reģistrācija 

Atvasinātie finanšu instrumenti tiek reģistrēti grāmatvedības sistēmā dienā, kad noslēgts attiecīgais darījums, pamatojoties 
uz darījuma partnera apstiprinājumu par tā veikšanu, un uzskaitīti bilances aktīvā un pasīvā darījuma noslēgšanas dienā. 
Bilances aktīvā tiek iegrāmatota summa tajā valūtā, kādā tā tiks nosacīti saņemta Finanšu departamentā sakarā ar 
atvasināto finanšu instrumenta nosacījumu izpildi atvasināto finanšu instrumenta izpildes dienā. Bilances pasīvā tiek 
iegrāmatota summa tajā valūtā, kādā Finanšu departamentam būs nosacīti jāmaksā par atvasināto finanšu instrumenta 
nosacījumu izpildi atvasināto finanšu instrumenta izpildes dienā. 

Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana 

Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana par iepriekšējo mēnesi tiek veikta līdz katra mēneša, kurš seko atskaites 
mēnesim, 10. datumam. Pārvērtējot finanšu instrumentus, ņem vērā tirgus cenu perioda beigu dienā. Ieņēmumi vai 
izdevumi, kas radušies no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas, tiek uzskaitīti kā īstermiņa aktīvi vai saistības. 
Notiekot darījumam, tiek pārskaitīta starpība starp summām, ko Rīgas pilsētas pašvaldībai jāmaksā par atvasināto finanšu 
instrumentu nosacījumu izpildi vai arī jāsaņem sakarā ar atvasināto finanšu instrumentu nosacījumu izpildi. 
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13. Rīgas pilsētas pašvaldības budžets 2009. gadam 
 
Rīgas domes 17.02.2009. saistošie noteikumi Nr.153 
 
 (Ls) 
Kopējie ieņēmumi 474 206 147 
Pamatbudžeta ieņēmumi 429 549 886 

Nodokļu ieņēmumi 315 129 989 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 274 259 609 
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 15 483 794 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 21 386 586 
Azartspēļu nodoklis 4 000 000 

Nenodokļu ieņēmumi 3 879 620 
Ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas 2 469 620 
Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas 310 000 
Naudas sodi 1 100 000 

Transfertu ieņēmumi - mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta 72 937 640 
t.sk. dotācija Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai 10 500 000 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 37 602 637 
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 37 602 637 

Speciālā budžeta ieņēmumi 44 656 261 
Ieņēmumi no speciālā budžeta veidiem 42 333 304 
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2 322 957 

  
Kopējie izdevumi 496 783 904 
Pamatbudžeta izdevumi 452 127 643 

Uzturēšanas izdevumi 403 946 200 
Kārtējie izdevumi 265 842 336 
Procentu izdevumi 4 926 564 
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 80 478 669 
Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 52 698 631 

Kapitālie izdevumi 48 181 443 
t.sk., Investīciju programma 28 394 927 

Speciālā budžeta izdevumi 44 656 261 
Uzturēšanas izdevumi 17 873 006 

Kārtējie izdevumi 8 971 809 
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 8 901 197 

Kapitālie izdevumi 26 783 255 
  

Finansiālā bilance - 22 577 757 
Pamatbudžets - 22 577 757 
Speciālais budžets - 

  
Finansēšana 22 577 757 

Pamatbudžets 22 577 757 
Speciālais budžets -  

Budžeta līdzekļu izmaiņas - 
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 5 280 357 
budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 5 280 357 

 


