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Rīgas pilsētā situācija ekonomikas un finanšu jomā 
pārskata gadā turpināja uzlaboties, bija vērojams 
ekonomiskās aktivitātes un darba samaksas pieaugums, 
pozitīvi ietekmējot arī pašvaldības finanšu situāciju. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
2015. gadā, vērtējot pēc naudas plūsmas principa, 
palielinājās par 49,2 miljoniem euro (par 6,9%) salīdzinot 
ar 2014. gadu, kas ir lielākais pašvaldības budžeta 
ieņēmumu pieaugums pēdējo septiņu gadu laikā. Tomēr 
jāatzīmē, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi, lielā mērā 
valsts iepriekšējos gados īstenotās nodokļu politikas 
rezultātā, joprojām bija par 11,7% (par 101,1 miljoniem 
euro) mazāki nekā 2008. gadā, ierobežojot pašvaldības 
iespējas finansēt attīstības projektus no budžeta 
līdzekļiem. 

Nodokļu ieņēmumi Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 
2015. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 
6,3% (par 33,1 miljoniem euro), galvenokārt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) pieauguma rezultātā. IIN 
ieņēmumi pašvaldības budžetā bija 462,9 miljoni euro, 
kas ir par 32,9 miljoniem euro (par 7,7%) vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības 
budžetā bija 20,7 miljoni euro, par 0,6 miljoniem euro 
vairāk nekā periodā plānots, pateicoties sekmīgai 
ieņēmumu plāna izpildei no privatizācijas un pašvaldības 
īpašumu pārdošanas. 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā tika ieskaitītas valsts 
mērķdotācijas 145,5 miljonu euro apjomā, par 19,3 
miljoniem euro (par 15,3%) vairāk nekā 2014. gadā. 
ieņēmumu plāna pārpildi šajā postenī noteica īstenoto 
Eiropas Savienības projektu priekšfinansējuma 
atmaksas, kas par 7,9 miljoniem euro pārsniedza šī 
posteņa ieņēmumus 2014. gadā. Valsts mērķdotāciju 
apjoms sasniedza 19% no pašvaldības ieņēmumiem, 
joprojām nesasniedzot 2008. gada līmeni - 23%, kas 
liecina, ka pēdējo gadu laikā ir palielinājies pašvaldības 
pašu ieņēmumu īpatsvars budžeta ieņēmumos. 

Pašvaldības budžeta izdevumu daļā lielākais naudas 
līdzekļu apjoms tika novirzīts izglītības jomai - 254,9 
miljoni euro (33,3% no visiem budžeta izdevumiem), par 
7,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šīs jomas attīstībai 
2015. gadā tika novirzīti kapitālie izdevumi 17,5 miljonu 

euro apjomā. Ekonomiskās darbības jomas izdevumi 
sasniedza 205,8 miljonus euro (26,9% no visiem 
budžeta izdevumiem). Pašvaldības pārvaldes dienestu 
uzturēšanai pārskata gadā tika novirzīti 7,6% no 
pašvaldības budžeta izdevumiem. 

Pašvaldības kapitālie izdevumi kultūras jomas attīstībā 
sasniedza 20 miljonus euro, salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu palielinoties par 92%. Piesaistot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējumu, pabeigta 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukcija 
un restaurācija. 

Īstenojot stingru budžeta izpildes kontroli, tika panākts 
būtisks budžeta deficīta samazinājums - no 30,1 
miljoniem euro 2014. gadā līdz 3,8 miljoniem 2015. 
gadā, kas bija 0,5% no budžeta ieņēmumiem. 
Pašvaldības budžeta operatīvais pārpalikums (budžeta 
ieņēmumu pārsniegums pār operatīvajiem izdevumiem) 
palielinājās no 12% 2014. gadā līdz 15% 2015. gadā. 

Pašvaldības budžeta naudas līdzekļu atlikums 2015. 
gada beigās bija 53,1 miljoni euro, nodrošinot pietiekošu 
īstermiņa likviditāti un naudas līdzekļu apjomu 
pašvaldības saistību segšanai. 

2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība uzsāka 
pašvaldības budžeta vidēja termiņa plānošanu. 
Ziņojumā par Rīgas pilsētas pašvaldības triju gadu 
budžeta ietvaru 2016. - 2018. gadam, ir ietverta 
pašvaldības ieņēmumu un izdevumu daļas prognoze, 
pašvaldības izdevumu plānošanas pamatprincipi un 
aizņemšanās nosacījumi trīs gadu periodam. 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot „Pašvaldības 
aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju 2013. - 2017. gadam”, izpildot 
stratēģijā noteiktos saistību portfeļa vadības kritērijus. 
Pašvaldības kopējo saistību apjoms 2015. gada beigās 
sasniedza 80,9% no ieņēmumiem, nepārsniedzot 
stratēģijā noteikto 100% līmeni. 

Rīga turpināja ilggadējo sadarbību ar starptautiskajām 
kredītreitinga aģentūrām. Kredītreitinga aģentūra 
„Moody’s Investors Service”, 2015. gada februārī, 
pozitīvi novērtējot pašvaldības veikto budžeta un finanšu 
stabilitātes nodrošināšanā, Rīgas pilsētas kredītreitingu 
paaugstināja par vienu pakāpi - līdz „Baa1” līmenim, 
saglabājot stabilu reitinga attīstības perspektīvas 
prognozi. Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poor’s” 
2015. gada novembrī atjaunoja Rīgas pilsētai piešķirto 
reitingu iepriekšējā „BBB+” līmenī. 

Rīgas pilsētas pašvaldība, tās struktūrvienības, 
konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās 
iestādes, pārskata gadā turpināja īstenot finanšu politiku, 
kas vērsta uz budžeta stabilizāciju, nodrošinot 
nepieciešamo finansējumu pašvaldības pamatfunkciju 
izpildei un pietiekošus finanšu resursus pašvaldības 
parādsaistību segšanai turpmākajos gados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Ušakovs 
Rīgas domes priekšsēdētājs 
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Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
2015. gadā sasniedza 762,3 miljonus euro, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinoties par 6,9%. 
Kopējie nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 
sasniedza 562 miljonus euro, palielinoties par 33,1 
miljonu euro (par 6,3%) salīdzinot ar 2014. gadu. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu izpilde 
pašvaldības budžetā 2015. gadā bija 462,9 miljoni euro, 
gada laikā palielinoties par 32,9 miljoniem euro (par 
7,7%). Rīgas pilsētas pašvaldība šī nodokļa ieņēmumus 
saņēma no Valsts kases sadales konta (40,58% no 
kopējās IIN pašvaldību daļas ieņēmumiem). IIN garantija 
no valsts puses un regulārā ieskaitīšanas kārtība 
nodrošināja izlīdzinātu pašvaldības naudas ieņēmumu 
plūsmu un pastāvīgu naudas līdzekļu pieejamību 
pašvaldības funkciju finansēšanai. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2015. gadā bija 
94,3 miljoni euro, par 22 tūkstošiem euro vairāk nekā 
2014. gadā. Lai sakārtotu dzīvokļu īres tirgu un novērstu 
patvaļīgu būvniecību, 2015. gadā tika izdarīti grozījumi 
Rīgas domes saistošajos noteikumos „Par nekustamā 
īpašuma nodokli Rīgā". Ar minētajiem grozījumiem tika 
noteikta paaugstināta nodokļa likme par mājokļiem, 
kuros nav deklarētu personu, kā arī nesakoptai zemei un 
patvaļīgas būvniecības objektiem. Šiem grozījumiem arī 
turpmākajos gados būs pozitīva ietekme uz pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem. 

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā bija 
4,1 miljona euro apmērā, par 0,2 miljoniem euro vairāk 
nekā pērn, bet dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2015. 
gadā bija 0,84 miljoni euro, par 8 tūkstošiem vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. 

Rīgas domes Finanšu departaments kā pašvaldības 
vadošā iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē 
īstenoja stingru budžeta izpildes kontroli. Tā rezultātā 
plānotais budžeta deficīts 2015. gadā 51,7 miljonu euro 
apmērā tika samazināts līdz 3,8 miljoniem (0,5% no 
budžeta ieņēmumiem), kas ir mazākais budžeta deficīts 
pēdējo piecu gadu laikā. Palielinājās arī pašvaldības 
budžeta operatīvais pārpalikums (budžeta ieņēmumu 
pārsniegums pār operatīvajiem izdevumiem) - no 12% 
2014. gadā līdz 15% 2015. gadā. 

2015. gadā Rīgas domes Finanšu departaments uzsāka 
pašvaldības budžeta vidēja termiņa plānošanu, 
sagatavoja Ziņojumu par Rīgas pilsētas pašvaldības triju 
gadu budžeta ietvaru 2016. - 2018. gadam, kurā ietverta 
pašvaldības ieņēmumu un izdevumu daļas prognoze, 
pašvaldības izdevumu plānošanas pamatprincipi un 
aizņemšanās nosacījumi trīs gadu periodam. 

Pārskata gadā tika izpildīti visi „Pašvaldības aizņēmumu, 
galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju 
2013. - 2017. gadam” noteiktie saistību portfeļa vadības 
kritēriji, pašvaldības kopējo saistību pamatsummas 
apjoms 2015. gada beigās bija 80,9% no ieņēmumiem, 
samazinoties salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

2015. gada oktobrī publiskā iepirkuma konkursa 
rezultātā tika noslēgts līgums ar Nordea bank AB 
Latvijas filiāli par Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu 
norēķinu kontu apkalpošanu, sekmējot drošu un stabilu 
pašvaldības finanšu norēķinu sistēmas darbību. 

Rīgas pilsētas pašvaldībā turpinājās grāmatvedības 
procesu automatizācija, paredzot pakalpojumu 
sniedzējiem (preču piegādātājiem) iespēju iesniegt 
grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 
formātā (e-rēķini), izmantojot Rīgas pilsētas pašvaldības 
e-pakalpojumu „Rēķinu iesniegšana”. 
 

Rīgas domes Finanšu departaments sekmīgi īstenoja 
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu finanšu 
uzskaiti un kontroli. Pārskata gadā šo projektu 
līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai tika novirzīti 
pašvaldības finanšu resursi 43 miljonu euro apmērā, par 
7,3 miljoniem euro vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Pārskata gadā Rīgas domes Finanšu departaments 
nodrošināja sadarbību ar starptautiskajām kredītreitinga 
aģentūrām. Kredītreitinga aģentūra „Moody’s Investors 
Service”, izvērtējot pašvaldības budžeta izpildi un 
finanšu situāciju, 2015. gada februārī pilsētas 
kredītreitingu paaugstināja par vienu pakāpi (līdz 
Baa1/Stable) līmenim. Kredītreitinga aģentūra „Standard 
& Poor’s” 2015. gada novembrī atjaunoja Rīgas pilsētai 
piešķirto reitingu iepriekšējā (BBB+/Stable) līmenī. 

Rīga domes Finanšu departamenta īstenotās finanšu 
vadības un budžeta politikas rezultātā pārskata gadā 
pašvaldības funkciju izpilde tika nodrošināta ar 
nepieciešamajiem finanšu resursiem, saglabājot 
pietiekošu naudas līdzekļu rezervi nākošo gadu saistību 
maksājumu izpildei un vidēja termiņa budžeta politikas 
īstenošanai. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. Tiknuse   
Rīgas domes Finanšu departamenta direktore 
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RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 

IEDZĪVOTĀJI 
Kopš 20. gs. 90-to gadu sākuma demogrāfisko un 
migrācijas procesu rezultātā bija vērojama pastāvīga 
galvaspilsētas iedzīvotāju skaita samazināšanās. Pēc 
nelielā pieauguma 2013. gadā, kam sekoja 
samazinājums 2014. gadā, pārskata gadā iedzīvotāju 
skaits galvaspilsētā uz 2016. gada sākumu ir 
stabilizējies, uzrādot nenozīmīgu pieaugumu. Kopš 
2011. gada nedaudz uzlabojas arī iedzīvotāju dabiskā 
pieauguma rādītāji, taču dzimstības pieaugums joprojām 
ir mazāks par mirstības pieaugumu. 

Pārskata gada sākumā Rīgas pilsētā bija 392,2 tūkstoši 
darbaspējas vecuma iedzīvotāju, kas bija 62,1% no 
visiem iedzīvotājiem, pēdējo četru gadu laikā to skaitam 
sarūkot par 30 tūkstošiem. Šajā laika posmā iedzīvotāju 
līdz darbaspējas vecumam skaits ir pieaudzis par 7,6 
tūkstošiem, to īpatsvaram sasniedzot 14,5% no kopējā 
pilsētas iedzīvotāju skaita. Vecuma grupā virs 
darbaspējas vecuma bija 148,9 tūkstoši (23,4%) 
iedzīvotāju. Arī šīs vecuma grupas iedzīvotāju skaits 
pēdējo četru gadu laikā Rīgas pilsētā ir palielinājies par 
4 tūkstošiem. 

ETNISKAIS SAST ĀVS 
Rīgas pilsētas iedzīvotāju etniskajā struktūrā saglabājās 
iepriekšējo gadu tendence, nedaudz samazinoties krievu 
un baltkrievu tautības iedzīvotāju īpatsvaram palielinājās 
latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars - no 45,7% 2014. 
gadā līdz 45,9% 2015. gadā. 

NODARBINĀTĪBA 
Nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums galvaspilsētā 
ir vērojams no 2011. gada un turpinājās arī pārskata 
gadā, palielinoties par 3,9 tūkstošiem (1,3%). Laika 
posmā no 2010. līdz 2015. gadam strādājošo iedzīvotāju 
skaits Rīgā ir palielinājies par 30,3 (10,8%) tūkstošiem, 
tomēr tas joprojām par 50,3 tūkstošiem atpaliek no 
pirmskrīzes sasniegtā līmeņa 2008. gadā. 

Pārskata gadā strādājošo skaits palielinājās transporta, 
informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē (par 
1,2 tūkst.), finanšu , zinātnisko pakalpojumu, nekustamā 
īpašuma nozarē (par 3,6 tūkst.), izglītībā (par 1,2 tūkst.), 
veselībā un sociālajā aprūpē (par 0,5 tūkst.), taču 
rūpniecībā (par 1 tūkst.), būvniecībā (1,3 tūkst.) un 
tirdzniecībā (par 2,7 tūkst.) nodarbināto skaits 
samazinājās. 

BEZDARBS 
2015. gada beigās Rīgas pilsētā bija 15,7 tūkstoši 
bezdarbnieku, kas bija 5% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem. Gada laikā bezdarbnieku skaits pilsētā 
palielinājās par 163 cilvēkiem. Rīgas pilsētā pārskata 
gadā joprojām bija zemākie bezdarba rādītāji valstī. 

 

Rīgas iedz īvotāju skaits 2016. gada s ākum ā 
(pēc PMLP datiem, t ūkst. cilv ēki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabisk ā pieauguma un migr ācijas ietekme uz R īgas 

iedz īvotāju skaitu (cilv ēki uz 1000 iedz īvotājiem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas iedz īvotāju etniskais sast āvs  
(2015. gada beig ās, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodarbin ātie iedz īvotāji Rīgā sadal ījum ā pa 
saimniecisk ās darb ības veidiem (% no kopskaita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezdarba l īmenis* R īgā un Latvij ā  
(2015. gada beig ās, %) 

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



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS RAKSTUROJUMS 

7 

 

398
350

493
430

643
566

771
682

752
655

724
633

757
660

778
685

815
716

869
765

925
818

0

200

400

600

800

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rīga Latv ija

671
834

690
837

628
810

732
924

1249
1440

585
811

753
754
765

838
1501

1773
1114

1051

0 500 1000 1500

Apstrādes rūpn.

Būv niecība

Tirdzniecība

Transports

Enerģēt ika

Oper. ar nekust. īpaš.

Izglītība

Veselības  aizsardz.

Finanses

Valsts pārv alde

2008 2015

9,8
8,7

4,5
6,4

19,3
15,9

12,8
8,7

7
7,6

5,8
7,3

8,3
11,2

10
10,9

5,8
6,5

3,4
3,9

2,9
3,1

6,7
9,8

0 5 10 15 20

Apstrādes rūpniecība

Būv niecība

Tirdzniecība
Transports

Inf orm. un komunik. pakalp.

Fin. un apdrošin. darbības
Oper. ar nekust. īpaš.

Prof ., zin., tehn. pakalp.

Valsts pārv alde

Izglītība

Vesel. aizsardz.
Pārējās

2011 2015*

4,75,87,57,511,213,31213,314,918,121,72424,425,425,929,629,730,534,136,135,5
41,140,1

0

10

20

30

40

50

60

1993 1995 1997 1999 2001 20032005 2007 2009 2011 2013 2015
Kravu apgrozījums (milj. t)
Īpatsvars Latvijas kopējā ostu apgrozījumā (procentos)

DARBA SAMAKSA 
Pārskata gadā vidējā bruto darba samaksa Rīgā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 6,5% 
un sasniedza 925 euro. Straujākais darba samaksas 
pieaugums bija vērojams privātajā sektorā, palielinoties 
par 7,5%, sabiedriskajā sektorā darba samaksa gada 
laikā palielinājās par 4,8%, tomēr tā joprojām bija par 
11% augstāka nekā privātā sektorā nodarbinātajiem. 
Salīdzinot ar pirmskrīzes (2008. gada) līmeni, darba 
samaksa 2015. gadā sektorā bija par 27% augstāka, bet 
sabiedriskajā sektorā tā pārsniedza pirmskrīzes līmeni 
par 6%. 

Pārskata gadā Rīgā visās nozarēs, izņemot valsts 
pārvaldē strādājošajiem, darba samaksa bija augstāka 
nekā pirms krīzes 2008. gadā. 2015. gada laikā darba 
samaksa visstraujāk pieauga nekustamā īpašuma 
pakalpojumu nozares darbiniekiem (par 14%), kā arī 
pakalpojumu nozares darbiniekiem. Augstākā vidējā 
mēneša darba samaksa Rīgas pilsētā bija gaisa 
transporta apakšnozarē nodarbinātajiem - 2 283 euro, 
finanšu nozarē - 1 773 euro un arī enerģētikas jomā 
nodarbinātajiem - 1 440 euro. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS 
EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS  
Rīgas pilsētas ekonomikā tiek saražoti ap 53% no 
kopējās jaunradītās vērtības valstīs. Latvijas un Rīgas 
pilsētas ekonomikā jau piekto gadu bija vērojams 
ekonomiskās aktivitātes pieaugums. 2015. gadā 
iekšzemes kopprodukts, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
palielinājās par 2,7% (2010. gada salīdzināmās cenās). 

Rīgas pilsētas ekonomikas nozaru struktūrā pēc 
pievienotās vērtības lielāko īpatsvaru ieņem 
tirdzniecības nozare - 15,9%, kuras īpatsvars pēdējos 
gados samazinās. Otra lielākā ekonomikas nozare ir 
nekustamo īpašumu nozare - 11,2%, trešā - 
profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, 
administratīvo un apkalpojošo dienestu nozare - 10,9%. 

Laika posmā no 2011. gada Rīgas pilsētas ekonomikas 
nozaru struktūrā nav notikušas būtiskas izmaiņas. 
Tirdzniecības un transporta nozaru īpatsvars ir nedaudz 
samazinājies, bet būvniecības nozares īpatsvars ir 
palielinājies. 

TRANSPORTS UN SAKARI 
RĪGAS OSTA 

Rīgas ostā, tāpat kā Latvijas ostās kopumā 2015. gadā 
bija vērojams kopējā kravu apjoma samazinājums par 1 
miljonu tonnu (par 2,5%). Lai gan nosūtīto kravu apjoms 
bija nedaudz lielāks nekā iepriekšējā gadā(par 0,2%), 
saņemto kravu apjoms Rīgas ostā pārskata gadā 
samazinājās par 21%, kas arī noteica kopējo kravu 
apjomu samazinājumu. 

Tā kā kopējais kravu apgrozījums Latvijas ostās 
pārskata gadā samazinājās straujāk nekā Rīgas ostā 
(par 6,2%), Rīgas ostas īpatsvars kopējā Latvijas ostu 
kravu apgrozībā palielinājās, sasniedzot 58%. No 2015. 
gadā Rīgas ostā pārkrauto kravu apjoma 36% bija ogles, 
26% - naftas produkti, 9% - kravas konteineri. 

Mēneša vid ējā bruto darba samaksa R īgā  
2005. - 2015. gadā (euro ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēneša vid ējā bruto darba samaksa R īgā 
2008. un 2015. gad ā (pa nozar ēm, euro ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomikas nozaru īpatsvars kop ējā pievienotaj ā 

vērt ībā Rīgā (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2015 - novērtējums 
 

Rīgas ostas darb ība 
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2015. gadā turpināja strauji samazināties Rīgas 
pasažieru ostā apkalpoto pasažieru skaits. Pārskata 
gadā tika apkalpoti 224,3 tūkstoši iebraukušo un 232,8 
tūkstoši izbraukušo pasažieru, par 32,4% un 32,5% 
mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā par 14% 
palielinājās apkalpoto kruīza kuģu pasažieru skaits - no 
60,8 tūkstošiem 2014. gadā līdz 69,2 tūkstošiem 2015. 
gadā. 

LIDOSTA 

2015. gadā Rīgas lidostā apkalpoto pasažieru skaits 
palielinājās par 7,3%, sasniedzot 5,2 miljonus pasažieru 
gadā. 

Saskaņā ar Lidostas Rīga datiem 2015. gadā apkalpoto 
lidojumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
palielinājās par 2,3 tūkstošiem (par 3,4%). Lidosta Rīga 
pērn apkalpoja 68 078 lidojumus. Pārskata gadā 
turpināja ievērojami samazināties lidostā nosūtīto un 
saņemto kravu apjoms - no 32,8 tūkstošiem tonnu 2014. 
gadā līdz 18,8 tūkstošiem 2015. gadā. (par 43%). 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, 
tramvajs, trolejbuss) 2015. gadā tika pārvadāti 146,8 
miljoni pasažieru, par 3,7 miljoniem (par 2,4%) mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. Rīgas domes piešķirtos 
braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā 
izmantoja 43,8%, bet piešķirtos braukšanas maksas 
atvieglojumus daļējā apmērā izmantoja 14,9% no kopējā 
pārvadāto pasažieru skaita. Valsts noteiktās braukšanas 
maksas atlaides izmantoja 4,1% no kopējā pārvadāto 
pasažieru skaita. 

Pārskata gadā Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 
nodrošināja pasažieru pārvadājumus 9 tramvaja, 19 
trolejbusa un 53 pilsētas autobusu un 9 nakts autobusu 
maršrutos. Kopējais pilsētas sabiedriskā transporta tīkla 
garums 2015. gadā veidoja 1 192,4 kilometrus. 

Paaugstināta servisa mikroautobusu 23 maršrutos 2015. 
gadā tika pārvadāti 10,4 miljoni pasažieru, t. sk. 9 nakts 
mikroautobusu maršrutos pārvadāti 41,4 tūkstoši 
pasažieru. 

TŪRISMS 
Pārskata gadā Rīgas pilsētā turpinājās tūrisma sektora 
izaugsme. 2015. gadā Rīgas viesnīcās un tūrisma 
mītnēs tika apkalpoti 1 333,5 tūkstoši tūristu, no kuriem 
1 166,9 tūkstoši bija ārvalstu viesi. 2015. gada laikā 
apkalpoto tūristu skaits Rīgā ir palielinājies par 5%, t. sk. 
ārvalstu viesu - par 4%. Nakšņojumu skaits pilsētas 
tūristu mītnēs ir palielinājās par 8%. Paplašinājusies arī 
pilsētas tūrisma infrastruktūra, tūrisma mītņu skaitam 
pilsētā palielinoties no 119 uz 121 mītnēm, numuru un 
gultasvietu skaitam palielinoties par 4%. 2015. gadā 
Rīgā tika apkalpoti ap 79% no valsti apmeklējušajiem 
ārvalstu viesiem. 

BŪVNIECĪBA 
Rīgas pilsētā 2015. gadā ekspluatācijā nodoto 
dzīvojamo māju platība bija 109 tūkstoši kvadrātmetru, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinoties par 
15%. Rīgā uzbūvēto dzīvojamo ēku īpatsvars valsts 
kopējā rādītājā samazinājās līdz 15%. 

Rīgas lidosta: pasažieru apgroz ība (tūkst. cilv ēki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasažieru p ārvad ājumi R īgas sabiedriskaj ā 
transport ā (milj. cilv ēki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas tūrisma sektora att īst ību raksturojošie r ādītāji 
2009. - 2015. gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzbūvētās dz īvojam ās ēkas (tūkst. m 2) 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS 
PĀRVALDES STRUKTŪRA, FUNKCIJAS, 
PERSONĀLS 
Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldes organizāciju, 
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības 
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba 
organizācijas jautājumus nosaka Rīgas domes saistošie 
noteikumi „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums”. 

Īstenojot pārstāvniecības demokrātiju, balsstiesīgie 
Rīgas pilsētas iedzīvotāji ievēl Rīgas pilsētas 
pašvaldības domi. Rīgas dome izveido tai atbildīgu 
pašvaldības administrāciju, nosakot tās organizācijas 
struktūru un kompetenci. 

Pašvaldības funkcijas, atbilstoši nozarēm, īsteno Rīgas 
domes departamenti: 

���   Rīgas domes Finanšu departaments - pašvaldības 
vadošā iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē; 

���   Rīgas domes Īpašuma departaments – pašvaldības 
vadošā iestāde pašvaldības īpašuma pārvaldības un 
pilsētvidi degradējošu būvju pašvaldības teritorijā 
sakārtošanas nozarē; 

���   Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments - īsteno pašvaldības politiku izglītības, 
kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni; 

���   Rīgas domes Mājokļu un vides departaments - 
īsteno pašvaldības politiku mājokļu un vides jomā un 
ir pašvaldības vadošā iestāde energoapgādes, 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, 
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas, 
vides aizsardzības un pārvaldības, kapsētu 
uzturēšanas, palīdzības dzīvokļa jautājumu 
risināšanā nodrošinājuma, pašvaldības dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas nozarēs, kā arī pašvaldības 
neprivatizēto dzīvojamo telpu valdījuma īstenošanā; 

���   Rīgas domes Labklājības departaments - 
pašvaldības vadošā iestāde, pašvaldībai noteiktās 
kompetences ietvaros, sociālo pakalpojumu, sociālās 
palīdzības un veselības jomā; 

���   Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments - 
pašvaldības vadošā iestāde Rīgas pilsētas attīstības 
un teritorijas plānošanas nozarē; 

���   Rīgas domes Satiksmes departaments - pašvaldības 
vadošā iestāde satiksmes un transporta nozarē. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina pašvaldības 
autonomo funkciju izpildi, t. sk.: 

� Organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 
īsteno pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu, 
kapsētu uzturēšanu un sniedz palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā; 
� Nodrošina vides aizsardzību un pārvaldību, teritorijas 
labiekārtošanu, sanitāro tīrību un, normatīvo aktu 
ietvaros, nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā 
lietošanā esošie meži un ūdeņi; 
� Nodrošina izglītības vecumu sasniegušo bērnu 
tiesības iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un 
vispārējo vidējo izglītību, kā arī lietderīgas un radošas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas visiem rīdziniekiem; 
� Nodrošina pilsētas kultūras dzīves norišu 
daudzveidību un pieejamību, kā arī kultūras vērtību un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sekmē 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un piedalās 
nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko objektu, kā arī  
kultūras infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā; 

� Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī 
veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un slimību 
profilaksi, organizē sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un 
pilnveido ģimeņu atbalsta sistēmu; 
� Īsteno bērnu tiesību aizsardzību, gādā par 
aizgādnību, aizbildnību, adopciju, kā arī par bērnu 
personisko, mantisko tiesību un interešu aizsardzību; 
� Koordinē nodarbinātības jautājumus, sekmē 
saimniecisko darbību Rīgas pilsētas pašvaldībā, rūpējas 
par bezdarba samazināšanu; 
� Izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai; 
� Atbilstoši kompetencei, nodrošina personu un 
sabiedrības drošību, īsteno preventīvus pasākumus 
likumpārkāpumu novēršanai, piedalās civilās 
aizsardzības pasākumu nodrošināšanā un glābšanas 
darbos, palīdzības sniegšanā cietušajiem; 
� Pārzina, koordinē un nosaka zemes izmantošanas 
un apbūves kārtību un zemes ierīcību, kultūras 
pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes 
prasības, kā arī nodrošina savas administratīvās 
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu un kontrolē 
būvniecību; 
� Organizē satiksmes infrastruktūras objektu 
uzturēšanu, projektēšanu un būvniecību, nodrošina 
sabiedriskā transporta pakalpojumus, realizē satiksmes 
infrastruktūras un pilsētas sabiedriskā transporta 
sistēmas uzturēšanu. 

2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā faktiskais 
nodarbināto skaits bija 25 996 darbinieki, t. sk. Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
pakļautībā esošo iestāžu 12 412 pedagogi un 8 198 
tehniskie darbinieki. 

2015. gadā (neskaitot Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta pakļautības iestāžu pedagogus 
un tehniskos darbiniekus) darbā tika pieņemti 1 219 
darbinieki un darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 948 
darbiniekiem. Pārskata gadā darbā tika pieņemti 1 874 
pedagogi un 2 991 tehniskie darbinieki un darba 
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 1 758 pedagogiem un 
2 201 tehniskajiem darbiniekiem. 
 

Rīgas pils ētas pašvald ības person āla sadal ījums 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rīgas pils ētas pašvald ības person āla izgl ītība 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS 
KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS 
IZMAIŅAS 

ĪPAŠUMA BILANCES V ĒRT ĪBA 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatlīdzekļu bilances 
vērtība 2015. gada beigās bija 2 627,7 miljoni euro, gada 
laikā samazinoties par 60,8 miljoniem euro, ilgtermiņa 
līdzdalība asociēto un radniecīgo uzņēmumu kapitālā – 
651,6 miljonus euro. Pašvaldības aktīvu summa, 
ieskaitot arī citas ilgtermiņa ieguldījumu kategorijas, 
2015. gada beigās bija 3 392,7 miljoni euro. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS IEGULD ĪJUMI 
KAPITĀLSABIEDR ĪBU PAMATKAPIT ĀLĀ 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2015. gadā veica ieguldījumus 
radniecīgo kapitālsabiedrību, kurās Rīgas pilsētas 
pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas (akcijas), 
pamatkapitālā kopumā par 13,2 miljoniem euro, t. sk. 
ieguldot: 

���   Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus - 
zemi un ēkas (5,4 miljonus euro); 

���   Rīgas pilsētas pašvaldības naudas līdzekļus (7,8 
miljonus euro). 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS L ĪDZDAL ĪBA 
KAPITĀLSABIEDR ĪBU KAPIT ĀLĀ 

Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība 
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2015. 
gada pārskata beigās bija 651,6 miljoni euro. 2015. gada 
beigās ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā bija 593,7 miljoni euro, gada 
laikā palielinoties par 8,4 miljoniem euro, bet ilgtermiņa 
ieguldījumi asociēto kapitālsabiedrību kapitālā bija 
57,9 miljoni euro, gada laikā palielinoties par 
1,2 miljoniem euro. 

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības 
bilancē kā līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā tika uzskaitīti ieguldījumi 13 kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 
100% kapitāla daļas (akcijas), un ieguldījums 1 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kurā Rīgas pilsētas 
pašvaldībai pieder vairāk par 50% no kapitāla daļām 
(SIA „Getliņi EKO” - 97,92%). 

 

2015. gadā izsolē pārdotas Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošās SIA „Rīgas pilsētas lombards” kapitāla daļas. 

2015. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē 
uzskaitīts ieguldījums asociēto sabiedrību kapitālā - 
AS „Rīgas siltums” (49%). 

PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 

2016. gadā tiek plānotas sekojošas izmaiņas radniecīgo 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā: 
���   izmaiņas SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pamatkapitālā, 

ieguldot nekustamos īpašumus 231,6 tūkstošu euro 
vērtībā; 

���   izmaiņas SIA „Rīgas nami” pamatkapitālā, ieguldot 
nekustamos īpašumus 7 577 tūkstošu euro vērtībā; 

���   izmaiņas SIA „Rīgas 1. slimnīca” pamatkapitālā, 
ieguldot naudas līdzekļus 1 250 tūkstošu euro 
vērtībā. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS 
Rīgas pilsētas teritorijā uz 2016. gada 1. janvāri dažādu 
īpašnieku īpašumā, pēc Valsts zemes dienesta datiem, 
atradās zemesgabali 20 758,2 hektāru platībā. Rīgas 
pašvaldības īpašumā atradās 4 057 zemesgabali 
7 846,7 hektāru kopplatībā, kas bija ap 38% no kopējās 
zemes īpašumu platības pilsētā. 

2015. gadā tika noslēgti 208 līgumi par Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu, 33 līgumi 
par nekustamā īpašuma vai to daļu pirkšanu, kā arī no 
citām publiskām personām pārņemti divi nekustamie 
īpašumi, bet nodoti astoņi nekustamie īpašumi. Pārskata 
gada beigās spēkā bija 2 519 nekustamā īpašuma 
nomas līgumi. 

 



TERITORIJAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANA 

12 

 

2015. gadā aktīvi turpinājās darbs pie pilsētvides 
plānošanas, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes 
ietvaros veicot sekojošus darbus: 

���   Apkopoti privātpersonu un institūciju iesniegumi un 
nosacījumi; 

���   Izstrādāts funkcionālā zonējuma priekšlikums 
atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 
regulējumam, kas tiek pārskatīts saistībā ar 
apkopotajiem privātpersonu un institūciju 
iesniegumiem un nosacījumiem; 

���   Izstrādāta raksturīgā apbūves augstuma karte, kas 
tiek pārskatīta atbilstoši noteiktajam funkcionālajam 
zonējumam. 

2015. gadā aktīvi turpinājās darbs pie 11 tematisko 
plānojumu izstrādes, t.sk.: 

���   Teritoriju uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai  
���   noteiktas rūpniecības nozaru uzņēmumu attīstībai 

nepieciešamās teritorijas, kurās prioritāri būtu 
nepieciešams nodrošināt pašvaldības atbalstu; 

���   Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus vēsturiskā 
centra tematiskā plāna ietvaros izstrādāti precizēti 
apbūves veidošanas un attīstības nosacījumi 
apbūves aizsardzības teritorijās un precizēts 
kultūrvēsturiski vērtīgo objektu sastāvs; 

���   Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plāna 
ietvaros fiksēti potenciālie ūdens piesārņojuma avoti 
un noteikts, kas pašvaldībai jāveic ūdeņu 
ekoloģiskās situācijas uzlabošanai; 

���   Rīgas brīvostas tematiskā plāna ietvaros noteiktas 
konkrētas vietas, kur jaunu paaugstinātu bīstamības 
objektu izvietošana nav atļauta. 

2015. gadā tika apstiprināts Rīgas attīstības 
programmas Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014. - 
2016. gadam, kā arī uzsākta plānu ieviešana 2015. - 
2017. gadam. Rīcības un Investīciju plāna izstrādē tika 
ņemti vērā jaunā ES fondu plānošanas perioda 2014. - 
2020. gadam nosacījumi. Norisinājās darbs pie Integrēto 
teritoriālo investīciju (ITI) projektiem, tika izvērtēti 
normatīvie akti, kā arī veikta komunikācija un dalība 
diskusijās par specifisko atbalsta mērķu finansējumu. 

Noslēgts deleģēšanas līgums ITI projektu iesniegumu 
atlases nodrošināšanai starp Rīgas pilsētas pašvaldību 
un Latvijas Republikas Finanšu ministriju. Atbilstoši 
līgumamir uzsākts darbs pie iekšējo procedūru aprakstu 
gatavošanas, ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisijas nolikuma, Specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 
projektu iesniegumu atlases nolikuma. 

2015. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta speciālisti izstrādāja un precizēja 
tematiskās kartes - ITI projektu kartes, Granīta ielas 
rajona industriālās teritorijas karti, ārvalstu tiešo 
investīciju kartes, kā arī veica degradēto teritoriju karšu 
papildināšanu un degradēto teritoriju/objektu datu bāzes 
papildināšanu. 

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros 
sagatavots 2014. gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Stratēģija) un 
Rīgas attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 
(Programma) ieviešanu, kas ir pirmais pārskats par 
Stratēģijas un Programmas ieviešanu atbilstoši jaunā 
plānošanas perioda attīstības plānošanas dokumentiem, 
bet astotais SUS ietvaros sagatavotais pārskats 
(pieejams: www.sus.lv, www.rdpad.lv). 

Pārskats ietver 4 ilgtermiņa stratēģisko mērķu un 19 
rīcības virzienu aprakstus, pamatojoties uz Rīgas domes 
iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju, 
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, nozaru ekspertu 
viedokli un statistiskajiem rādītājiem. Pārskatā pirmo 
reizi tika iekļautas pilsētas kartes ar teritoriālajām 
prioritātēm, kurās atzīmētas tās Rīgas apkaimes, kurās 
veikta pakalpojumu ieviešana vai uzlabošana, tādā veidā 
atainojot arī telpisko uzraudzību pilsētā. 

Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanā 2015. 
gadā: 

���   sagatavoti un pieņemti 14 Rīgas domes lēmumi par 
lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas 
robežas un darba uzdevumu apstiprināšanu; 

���   sagatavoti un pieņemti 3 Rīgas domes lēmumi par 
lokālplānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai un 3 Rīgas domes lēmumi 
par lokālplānojumu apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu; 

���   izskatīti 269 zemes ierīcības un robežu noteikšanas 
projekti un 583 zemes robežu apgrūtinājumu plāni, 
kā arī izsniegtas 2 527 izziņas par zemes gabalu 
atļauto izmantošanu; 

���   turpinās darbs pie Skanstes apkaimes teritorijas 
lokālplānojuma izstrādes - apkopoti lokālplānojuma 
1. redakcijas publiskās apspriešanas rezultāti un 
veikta pilnveidotās redakcijas izstrāde; 

���   Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas plānojuma ietvaros tika veikta priekšizpēte 
ārtelpas tematiskā plānojuma uzsākšanai sadarbībā 
ar transporta plānošanas speciālistiem un ainavu 
arhitektiem, kā arī priekšizpēte mājokļu tematiskā 
plānojuma uzsākšanai sadarbībā ar mājokļu un 
dzīvojamās vides attīstības speciālistiem; 

���   veikta Rīgas centra daļas ēku pirmo stāvu 
izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpētes datu 
ievade datorprogrammā, Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu tulkošana angļu un krievu 
valodās (pieejami www.rdpad.lv). 

Lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei, iesaistītu 
pilsētas plānošanas procesos, Rīgas pilsētas pašvaldība 
rīkoja Rīgas skolu 5. - 9. klašu skolēnu zīmējumu un 
eseju konkursu „Mana apkaime. Manas apkaimes 
stāsts”. Konkurss tika rīkots kā viens no sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas 
plānojuma izstrādes gaitā, ar mērķi veicināt bērnos 
radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas 
sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, rosinot interesi par 
Rīgas plānošanas procesiem. Konkursam tika iesūtīti 
205 zīmējumi un 81 eseja par 42 Rīgas apkaimēm. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja pilsētvides 
plānošanas speciālistu dalību stratēģiskās plānošanas 
un pilsētas plānošanas pasākumos, piemēram, 
sanāksmē par multimodālā transporta mezgla projektu 
Torņakalnā un Skanstes apkaimes attīstību, Piekrastes 
sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, Rīgas 
plānošanas reģiona Konsultatīvās komisijas sēdēs, 
Radošo kvartālu un teritoriju forumā, seminārā 
„Degradētu vai nelietotu telpu pagaidu izmantošanas 
modeļi Baltijas valstīs, Vācijā un Šveicē”. 
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KOPĒJĀS NEFINANŠU INVEST ĪCIJAS 

Kopējās (privātās, pašvaldības, valsts un ārvalstu) 
investīcijas Rīgas ekonomikā maksimālo līmeni 
sasniedza 2008. gadā - ap 3,9 miljardiem euro. Krīzes 
gados investīcijas būtiski saruka, taču pēdējos gados 
atkal vērojams to pakāpenisks pieaugums. 2015. gadā 
kopējās investīcijas palielinājās par 32%, bet būvdarbu 
apjoms pat par 36%. Salīdzinot ar maksimālo 
pirmskrīzes līmeni, kopējās investīcijas Rīgas pilsētā 
joprojām ir par 28% zemākas. Investīciju apjoms Rīgas 
pilsētā 2015. gadā bija ap 59% (iepriekšējā gadā - 47%) 
no kopējām investīcijām valstī, savukārt, Rīgas īpatsvars 
valstī veikto būvdarbu apjomā 2015. gadā pieauga līdz 
55% (iepriekšējā gadā - 41%.). 

KAPITĀLIEGULD ĪJUMI NO PAŠVALD ĪBAS BUDŽETA 

Pārskata gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
kapitālajiem izdevumiem tika novirzīti līdzekļi 120,6 
miljonu euro apjomā. 

Pārstrukturējot budžeta izdevumus, pašvaldībai arī 
pēckrīzes perioda ierobežoto budžeta iespēju apstākļos 
ir izdevies palielināt ieguldījumus pilsētas transporta, 
izglītības un sociālās infrastruktūras projektu īstenošanā. 
Laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam pašvaldība 
kapitālieguldījumos ir novirzījusi pat par 24% vairāk 
līdzekļu nekā iepriekšējā 7 gadu posmā (no 2002. līdz 
2008. gadam). 

Lielākais īpatsvars pašvaldības budžeta 
kapitālieguldījumos 2015. gadā joprojām bija 
ekonomiskās darbības jomai - 41,6% (iepriekšējā gadā - 
33,8%). Otru lielāko īpatsvaru kopējos 
kapitālieguldījumos ieņēma atpūtas, kultūras un reliģijas 
nozare - 16,6%, trešo - izglītība ar 14,5% īpatsvaru. 

ĀRVALSTU INVEST ĪCIJAS R ĪGĀ 

Ārvalstu tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu 
pamatkapitālā, saskaņā ar Lursoft datiem, 2016. gada 
aprīlī bija ap 5,8 miljardiem euro, un gada laikā nav 
mainījušās. Ārvalstu investoru investīcijas Rīgā bija 80% 
no kopējām ārvalstu investīcijām valstī. 

EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO FINANŠU 
AVOTU L ĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI 

2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot 
Eiropas Savienības (ES) fondu finansētos projektus. No 
pilsētas pašvaldības budžeta ES fondu un citu projektu 
īstenošanas finansēšanai tika novirzīti līdzekļi 43,0 

miljonu euro apjomā, par 7,3 miljoniem euro vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. No kopējiem ES fondu finansēšanas 
izdevumiem 40,3 miljoni euro tika novirzīti projektu 
kapitālajiem izdevumiem, par 48% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā, kas skaidrojams ar to, ka 2015. gadā 
tika pabeigti vairāki apjomīgi iepriekšējā ES 
finansēšanas perioda projekti. 

Kop ējās nefinanšu invest īcijas R īgā (milj. euro ), 
2015. gada sal īdzināmās cen ās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Izdevumi kapit ālieguld ījumiem no R īgas pils ētas 
pašvald ības budžeta (milj. euro ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rīgas pils ētas pašvald ības konsolid ētā budžeta 
kapit ālo izdevumu sadal ījums pa nozar ēm 2015. 

gadā (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lielākie ES un citu fondu l īdzfinans ētie projekti R īgas pils ētas pašvald ībā un kop ējie izdevumi 2015. gad ā 

Nr. Projekta nosaukums  
Ārējais fonds / 

programma 
Izdevumu 

izpilde, EUR 

1. Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Kr. Valdemāra 10a restaurācija un 
rekonstrukcija (2 projekti) 

ERAF  19 018 562 

2. Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija ERAF 7 465 686 
3. Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija Kohēzijas fonds 5 964 015 

4. Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta 
koridora 1. posma tehniskā projekta izstrāde 

TEN-T 2 960 323 

5. Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves „Kleisti" rekultivizācija Kohēzijas fonds 1 323 830 

6. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas pilsētas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās II 

Klimata pārmaiņu 
finanšu instruments 

1 278 356 

7. K. Ulmaņa gatves un lidostas „Rīga" pievedceļa (P133) šķērsojuma rekonstrukcija 
(no Lielirbes ielas līdz Šampētera ielai un no Grenču ielas līdz Gramzdas ielai) 

ERAF 721 294 

8. Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes 
uzlabošana, 2.kārta. Rīgas Doma torņa nostiprināšana 

ERAF 693 483 
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IEŅĒMUMI 

Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 2015. gadā bija 762,3 miljoni euro, par 49,2 
miljoniem euro (par 6,9%) vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā 2015. 
gadā bija 562 miljoni euro, par 33,1 miljonu euro (par 
6,3%) vairāk nekā 2014. gadā. Nodokļu ieņēmumi 
pieauga galvenokārt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pieauguma rezultātā, kas pārskata gadā bija 99% no 
kopējā nodokļu ieņēmumu pieauguma. Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi 2015. gadā sasniedza 
462,9 miljonus euro, 32,9 miljoniem euro (par 7,7%) 
vairāk nekā iepriekšējā gadā - 60,8% no kopējiem 
pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi 2015. gadā bija 94,3, azartspēļu 
nodokļa - 4,1, bet dabas resursu nodokļa - 0,84 miljoni 
euro, saglabājoties iepriekšējā gada līmenī. Nenodokļu 
ieņēmumi 2015. gadā tika iekasēti 20,7 miljonu euro 
apjomā, par 2,8 miljoniem euro (par 19,2%) mazāk nekā 
2014. gadā. Maksas pakalpojumu ieņēmumi pašvaldības 
budžetā tika saņemti 27,9 miljonus euro apjomā. 
Pašvaldības pamatbudžets saņēma valsts budžeta 
transfertus 145,5 miljonu euro apjomā, par 19,3 
miljoniem euro (par 15,3%) vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. 

IZDEVUMI 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta 
izdevumi bija 766 miljoni euro, kas ir par 22,8 miljoniem 
euro (par 3,1%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Salīdzinot 
ar 2014. gadu, kapitālie izdevumi palielinājās par 7,6 
miljoniem euro līdz 120,6 miljoniem euro. Izdevumi 
darba samaksai no pašvaldības budžeta 2015. gadā, 
salīdzinot ar 2014. gadu, palielinājušies par 27,3 
miljoniem euro (par 12,2%), precēm un pakalpojumiem - 
par 4,4 miljoniem euro (par 3,5%). Pārskata gadā ir 
samazinājušies pašvaldības subsīdiju un dotāciju 
izdevumi, bet izdevumi sociālajai palīdzībai saruka par 
3,3 miljoniem euro, kas saistīts ar pabalstu saņēmēju 
skaita samazināšanos un iedzīvotāju ekonomiskās 
situācijas uzlabošanos. Nav būtiski mainījušies izdevumi 
uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citām 
pašvaldībām, procentu maksājumiem, iemaksām 
pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Pašvaldības budžeta 
deficīts 2015. gadā bija 3,8 miljoni euro (0,5% pret 
ieņēmumiem). 

PAŠVALD ĪBAS PARĀDSAIST ĪBU DINAMIKA 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējais finanšu saistību 
apjoms 2015. gadā samazinājās par 50,5 miljoniem euro 
un gada beigās bija 929,3 miljoni euro. 

Straujais pašvaldības saistību pieaugums 2007. gadā ir 
saistīts ar Dienvidu tilta būvniecībai uzņemto saistību 
pieaugumu. Veicot pakāpenisku šo saistību atmaksu, to 
īpatsvars pašvaldības kopējā saistību apjomā ir 
samazinājies no 76% 2009. gadā līdz 67% pārskata 
gada beigās. 2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība 
turpināja īstenot Pašvaldības ilgtermiņa saistību vadības 
stratēģiju 2013. - 2017. gadam, nodrošinot pašvaldības 
saistību portfeļa atbilstību stratēģijā noteiktajiem 
kritērijiem. Rīgas pilsētas pašvaldības kopējo 
parādsaistību apjoms (vērtējot pēc saistību 
pamatsummām) 2015. gada beigās bija ap 80,9% no 
pašvaldības ieņēmumiem, nepārsniedzot Stratēģijā 
noteikto 100% kritēriju. 

KREDĪTREITINGS 

2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām - „Standard & 
Poors” un „Moody’s Investors Service”. 2015. gada 
februārī kredītreitinga aģentūra „Moody’s Investors 
Service” pozitīvi novērtēja pašvaldības īstenoto finanšu 
stabilitātes politiku un Rīgas pilsētas kredītreitingu 
paaugstināja par vienu pakāpi - līdz „Baa1” līmenim, 
saglabājot stabilu reitinga attīstības perspektīvas 
prognozi. Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poor’s” 
pārskata gada novembrī saglabāja iepriekšējā gadā 
Rīgas pilsētai piešķirto „BBB+” reitingu. 

 
Rīgas pils ētas kred ītreitinga v ēsture 

Kred īta reitinga 
pieš ķiršanas 

gads 

Standart & Poor’s reitings 
saist ībām viet ējā un 
ārvalstu val ūtā 

Moody’s Investors 
Service  reitings 
saist ībām viet ējā 
un ārvalstu val ūtā 

1997 BBB-/Positive/A-3 - 
1999 BBB/Stable/A-3 - 
2001 BBB/Positive/A-3 - 
2003 BBB-/Stable/A-3 - 
2004 BBB-/Stable/A-3 - 
2005 BBB/Stable/A-3 - 
2006 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 
2007 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 
2008 BBB-/Negative/A-3 A3 Negative 
2009 BB/Negative/B Baa3 Negative 
2010 BB/Stable/B Baa3 Stable 
2011 BB+/Stable/B Baa3 Stable 
2012 BBB/Positive/A-2 Baa3 Stable 
2013 BBB/ Positive/ A-2 Baa3 Positive 
2014 BBB+/Stable/A-2 Baa2 Stable 
2015 BBB+/Stable/A-2 Baa1 Stable 

 
Rīgas pils ētas pašvald ības konsolid ētā budžeta 

ieņēmumi un izdevumi (milj. euro ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rīgas pils ētas pašvald ības kop ējā finanšu saist ību 

apjoma dinamika 2005. - 2015. (milj. euro ) 
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un pašvaldības finanšu 
politikas rezultātus 2015. gadā raksturo sasniegtais 
pašvaldības budžeta ieņēmumu nodrošināšanā un to 
mērķtiecīgā izlietošanā pašvaldības funkciju izpildei. 
Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas pašvaldības 
ekonomiskās politikas realizācijai ar finansiālām 
metodēm, kas ietver pašvaldības ieņēmumus un 
izdevumus. Rīgas pilsētas pašvaldības budžets veidots 
atbilstoši naudas plūsmas principam, vienlaicīgi, 
saskaņā ar Valsts kases norādījumiem, nodrošinot 
uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas principam. 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpmākajiem gadiem ir 
paredzējusi līdzsvarotu un stabilu budžeta attīstību, 
pārejot uz triju gadu budžeta plānošanu. 2015. gada 9. 
jūnijā Rīgas dome apstiprināja iekšējos noteikumus, kuri 
kļuva par pamatu Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
2016. - 2018. gadam apstiprināšanai. Triju gadu budžeta 
kontekstā Rīgas domes Budžeta komisija indikatīvi 
aprēķina līdzekļu apjomu, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu pašvaldības prioritāšu īstenošanu 
nemainīgā līmenī aktuālā gada budžeta ietvaros. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS 
BUDŽETA IEŅĒMUMI 
2014. gada nogalē tika mainīta iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksāšanas un uzskaites kārtība, Finanšu 
ministrijai laužot 1995. gada 14. decembrī starp Rīgas 
domi un Finanšu ministriju noslēgto līgumu. No 2015. 
gada 1. janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 
fiziskām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tika ieskaitīts 

Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales 
kontā, kā rezultātā Rīgas pilsētas pašvaldība veica 
atbilstošas administratīvas un sistēmiskas izmaiņas. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS PAMATBUDŽETA 
IEŅĒMUMI 
Saskaņā ar likumdošanas aktiem Rīgas pilsētas 
pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanu, kā arī kontrolē izložu un azartspēļu 
nodokļa un valsts nodevu ieskaitīšanas kārtību Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžetā. 

Pamatbudžeta ieņēmumus galvenokārt veido: 

���   Nodok ļu ieņēmumi: 

��  iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 
��  nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, 

būvēm un mājokļiem. 

���   Nenodok ļu ieņēmumi:  

��  valsts un pašvaldības nodevas; 
��  maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 
��  maksājumi par pašvaldības kapitāla izmantošanu; 
��  pārējie ieņēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma 

realizācija u.c.). 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS SPECIĀLĀ 
BUDŽETA IEŅĒMUMI - ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas 
pilsētas pašvaldībai 2015. gadā veidoja 140,6 tūkstošus 
euro. 
 

 

PĀRSKATS PAR R ĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS PAMATBUDŽETA  IEŅĒMUMU STRUKTŪRU 

Pēc naudas plūsmas principa 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts budžet ā 

2015. g. 
budžeta izpilde  

    
Ieņēmumi kop ā 713 097.4 755 246.9 762 250.1 
Nodok ļu ieņēmumi kop ā 528 894.8 558 890.3 562 028.7 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 429 978.4 459 781.4 462 886.5 
Īpašuma nodokļi, t. sk.: 94 227.7 94 200.0 94 249.9 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 36 012.6 36 042.0 35 295.1 
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 45 076.1 45 026.0 45 917.8 
nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 13 139.0 13 132.0 13 037.0 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 688.7 4 908.9 4 892.3 
Nenodok ļu ieņēmumi kop ā 23 427.2 20 099.5 20 672.6 

Valsts (pašvaldību) nodevas 5 163.1 3 498.5 3 900.8 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 18 264.1 16 601.0 16 771.8 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi 29 129.8 30 759.4 29 063.6 
Transferti kop ā 131 645.6 145 497.7 150 485.2 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 126 262.2 139 419.4 145 544.5 
valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 114 737.1 125 675.3 128 394.9 
no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

11 364.5 
13 590.6 17 003.7 

pārējie valsts budžeta iestāžu transferti 160.6 153.5 145.9 
Pašvaldību budžetu transferti 5 383.4 6 078.3 4 940.7 
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PĀRSKATS PAR R ĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 
IEŅĒMUMU STRUKTŪRU 

Pēc naudas plūsmas principa 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta izpilde  

    
Ieņēmumi kop ā 1 196.4 218.8 140.6 
Ziedojumi un d āvin ājumi no juridiskaj ām un fiz iskajām 
person ām 1 196.4 218.8 140.6 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 101.5 148.4 68.0 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 5.3 1.6 2.1 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 1 089.6 68.8 70.5 

 
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS 
BUDŽETA IZDEVUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2015. gada budžeta 
izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām, kas raksturo izdevumu struktūru atbilstoši 
funkcijām vai nozarēm - izglītība, ekonomiskā darbība, 
vides aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra 
un sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c. 

Pašvaldības budžeta izstrādāšana, apstiprināšana, 
izpilde un kontrole tiek nodrošināta ar vienotu, 
pārskatāmu un efektīvu, visiem budžeta izpildītājiem 
obligātu kārtību. Šāda kārtība nodrošina vienotus 
principus visā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
procesā - budžeta pieprasījumu sagatavošanā un 
izvērtēšanā, kā arī budžeta uzraudzībā un kontrolē. Uz 
šīs kārtības pamata ikgadēji tiek sagatavoti metodiskie 
norādījumi atsevišķiem budžeta vadības procesa 
posmiem. 

Lai efektīvāk plānotu finanšu līdzekļus pašvaldības 
funkciju izpildei atbilstoši pašvaldības stratēģiskajiem 
dokumentiem un institūciju rīcības plāniem, pašvaldība ir 
izstrādājusi triju gadu budžeta plānošanas metodiku, kas 
jau tika pielietota 2016. gada un tam divu sekojošo gadu 
budžeta procesa plānošanai. Pašvaldības līdzekļu 
taupīgu un racionālu apguvi jau desmit gadus nodrošina 
pašvaldībā īstenotā rezultatīvo rādītāju sistēma. 
Lielākajai daļai pašvaldības budžeta programmu ir 
definēti konkrēti darbības iznākumi, noteikti darbības 
rezultātu mērķi un darbības rezultāti (pakalpojumi), kuru 
izpildei pakārtoti rezultatīvie rādītāji (pakalpojumu 
darbības) - vienību skaits un vienas sasniedzamās 
vienības izmaksas. 

 

Atbilstoši Rīgas kā galvaspilsētas attīstības tendencēm, 
pašvaldības 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 2015. gadā prioritātes salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem nav mainītas - tās ir izglītība, 
sabiedriskā kārtība un drošība, sociālā palīdzība, 
investīcijas infrastruktūrā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas 
galveno sektoru noteikšana ir saistīta ar pašvaldību 
funkciju izpildes nodrošināšanu un lielākais līdzekļu 
apmērs paredzēts un izlietots pilsētas infrastruktūras un 
pilsētas vides sakārtošanai, īpašu uzmanību pievēršot 
satiksmes drošības palielināšanai pilsētā, izglītības un 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanas attīstīšanai un kultūras iestāžu 
rekonstrukcijai. 

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi no ziedojumiem un 
dāvinājumiem 2015. gadā bija 183,5 tūkstoši euro. 
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PĀRSKATS PAR R ĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKT ŪRU 

Izdevumi p ēc vald ības funkcij ām 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts budžet ā 

2015. g. 
budžeta izpilde  

    
Izdevumi kop ā 743 170.1 806 968.8 765 998.5 

Vispārējie valdības dienesti 133 206.7 137 112.6 133 194.3 
t. sk. iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā 75 714.1 74 304.8 74 890.0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 16 600.7 16 358.9 16 265.4 
Ekonomiskā darbība 198 651.4 217 810.8 205 751.3 
Vides aizsardzība 4 485.7 9 219.1 8 481.1 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 32 021.3 32 879.5 29 520.7 
Veselība 5 920.1 3 503.3 2 632.0 
Atpūta, kultūra un reliģija 35 906.6 39 219.0 40 087.6 
Izglītība 237 668.5 270 972.0 254 871.1 
Sociālā aizsardzība 78 709.1 79 893.6 75 195.0 

 
PĀRSKATS PAR R ĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS SPECIĀLĀ - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZDEVUMU 
STRUKTŪRU 

Izdevumi p ēc vald ības funkcij ām 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts budžet ā 

2015. g. 
budžeta izpilde  

    
Izdevumi kop ā 1 236.3 487.4 183.5 

Vispārējie valdības dienesti 1 121.4 175.4 113.5 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16.0 1.7 1.7 
Atpūta, kultūra un reliģija 8.0 12.1 6.8 
Izglītība 86.1 292.6 58.0 
Sociālā aizsardzība 4.8 5.6 3.5 

 

Rīgas pils ētas pašvald ības pamatbudžeta ie ņēmumu 
strukt ūra 2015. gadā 

19,9%

63,1%

4,8%

6,2%

0,7%

1,8%

2,3%0,5%

0,7%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

Pārējie nodokļu ieņēmumi

Valsts (pašvaldību) nodevas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Valsts budžeta transferti

Pašvaldību budžetu transferti

 

Rīgas pils ētas pašvald ības pamatbudžeta izdevumu 
strukt ūra 2015. gadā 

3,9%

2,1%

5,2%

1,1%

0,3%

9,8%
17,4%

26,9%

33,3%

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība
Sociālā aizsardzība
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IZGL ĪT ĪBA UN SPORTS 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
(IKSD) funkcijas ir Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā dzīvojošo izglītības vecumu sasniegušo bērnu 
izglītības nodrošināšana, kultūras dzīves norišu 
daudzveidības un kultūras procesa pieejamības 
nodrošināšana, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, pilsētvides kvalitātes 
pilnveidošana, jaunrades attīstīšana un iedzīvotājiem 
lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšanas iespēju 
nodrošināšana, darba ar jaunatni īstenošana, sporta un 
fizisko aktivitāšu pieejamības nodrošināšana, kā arī  
sabiedrības integrācijas veicināšana. 

PIRMSSKOLAS IZGL ĪT ĪBAS IESTĀDES 
2015. gada sākumā pirmsskolas izglītības programmas 
tika īstenotas 150 licencētās Rīgas pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes, 18 vispārizglītojošajās 
skolās un 1 interešu izglītības iestādēs. Kopā 
pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības 
programmas apguve tika nodrošināta 25 385 bērniem. 
Lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pieejamību, 2015. 
gadā pašvaldības izglītības iestādēs papildus tika 
atvērtas 11 pirmsskolas grupas, nodrošinot vietas 220 
bērniem. 

Lai kompensētu trūkstošās vietas pirmsskolas izglītības 
iestādēs, Rīgas pilsētas pašvaldība noslēdza sadarbības 
līgumus ar 127 privātajām izglītības iestādēm, 
nodrošinot vidēji mēnesī 4 853 bērniem pirmsskolas 
izglītību ar pašvaldības līdzfinansējumu 8 077 486 euro 
apmērā. 

VISPĀRIZGL ĪTOJOŠĀS SKOLAS 

Darbu 2015./2016. mācību gadā uzsāka 115 Rīgas 
pilsētas pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestādes, t. sk. 88 
vidusskolas, 23 pamatskolas un 4 sākumskolas, no tām 
12 ir speciālās skolas un 10 internātskolas, kurās 
izglītības programmas mācību gada sākumā uzsāka 
67 081 izglītojamais, no kuriem vispārējās 
pamatizglītības programmas apgūst 81,1%, bet vidējās 
izglītības programmas - 18,9%. Pārskata gadā turpinājās 
sadarbība ar 33 privātajām izglītības iestādēm, kurās 
mācās Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētie 
skolēni. Šim nolūkam tika nodrošināts Rīgas domes 
līdzfinansējums 261 131 euro apmērā. 

Pārskata gadā turpinājās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācija, kā rezultātā apvienojot Rīgas 
24.pamatskolu un Rīgas 32.vidusskolu tika izveidota 
Rīgas Austrumu vidusskola un likvidēja Rīgas 
68.vidusskolu, pievienojot to Rīgas 34.vidusskolai. 

INTEREŠU IZGL ĪT ĪBA UN SPORTS 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības 
daudzveidību, pieejamību un popularitāti, Rīgas pilsētas 
pašvaldībā tiek īstenota Rīgas pašvaldības 13 interešu 
izglītības iestādēs, 115 vispārizglītojošajās skolās, 9 
mūzikas un mākslas skolās, kuru realizētajās 
programmās 2015. gadā iesaistījās 84 068 audzēkņi. 
Savukārt profesionālās ievirzes izglītības programmās, 
ko nodrošināja Rīgas pašvaldības 6 profesionālās 
ievirzes kultūrizglītības iestādēs un 11 profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēs, iesaistījās 11 114 
audzēkņi. Sporta programmās, kuras tiek īstenotas 
sporta un vispārizglītojošajās skolās, bija iesaistījušies 
25 390 audzēkņi, kas ir 32,8% no Rīgas pašvaldības

 

skolu kopējā skolēnu skaita. 16 vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm ir izveidoti brīvā laika centri. 

Rīgas pilsētas prioritātes sporta jomā ir plašu 
sportošanas iespēju pieejamība rīdziniekiem. IKSD 
2015. gadā noorganizēja 36 Rīgas čempionātus un 
jaunatnes meistarsacīkstes 28 sporta veidos. Kopā ar 
nevalstiskām sporta organizācijām Rīgā tika organizētas 
20 dažāda līmeņa bērnu, jauniešu un tautas sporta 
sacensības. Latvijas jaunatnes Ziemas olimpiādē Rīgas 
pilsētu pārstāvēja 520 dalībnieki no 38 skolām 6 sporta 
veidos, iegūstot 18 zelta, 11 sudraba un 16 bronzas 
medaļas. Savukārt Latvijas jaunatnes Vasaras olimpiādē 
Rīgu pārstāvēja 520 jaunie sportisti, piedaloties 23 
sporta veidos, iegūstot 72 zelta, 44 sudraba un 51 
bronzas medaļu. 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja sniegt atbalstu 
jauniešu brīvā laika organizācijai, neformālajai izglītībai 
un nodarbinātībai, nodrošinot līdzfinansējumu 303 bērnu 
un jauniešu nometnēm, kurās iesaistījās 10 353 
dalībnieku. Tika atbalstītas 62 nevalstisko un reliģisko 
organizāciju rīkotās nometnes vairāk nekā 2 330 
dalībniekiem, atbalstīti 17 brīvā laika projekti, kuri 1 850 
bērniem un jauniešiem nodrošināja bezmaksas 
aktivitātes vasaras brīvlaikā, organizētas 36 izglītojošas 
aktivitātes vairāk nekā 1 100 skolēnu pašpārvalžu 
aktīvistiem un nodrošināts finansējums sešiem Skolēnu 
pašpārvalžu sadarbības projektiem. Bez tam tika 
finansiāli atbalstīti 17 jauniešu iniciatīvu projekti, 12 
jaunatnes organizācijas un NVO, materiāli-tehniskās 
bāzes atjaunošana un metodiskais atbalsts 22 brīvā 
laika centriem, kurus apmeklēja ap 6 000 bērnu un 
jauniešu. 

Vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs un 
kapitālsabiedrībās Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotās programmas ietvaros izveidotas 161 īstermiņa 
darba vieta jauniešiem. Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” 
telpās organizēti 357 pasākumi un aktivitātes 
jauniešiem, kā arī nodrošināts centra tehniskais 
aprīkojums jaunatnes organizācijām 103 pasākumos 
ārpus centra telpām. 

MŪŽIZGL ĪT ĪBA UN NEFORMĀLĀ IZGL ĪT ĪBA 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 
(RIIMC) nodrošināja pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidošanu, organizējot kursus, 
seminārus, meistarklases un konferences, kurās 
piedalījās 14 502 pedagogi. RIIMC īstenoja 720 
profesionālās kompetences paaugstināšanas izglītības 
programmas un apliecības par dažādu kursu programmu 
apguvi saņēma 16 322 kursu absolventi. 

Uzsākot 2015./2016.mācību gadu IKSD nodrošināja 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 
345 pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās 
izglītības iestādēs. Tika veikta vienota Rīgas pilsētas 
izglītības iestāžu pedagogu metodiskās darbības 
pārraudzības sistēmas izveidošana un koordinēšana, kā 
arī pedagogu iesaistīšana izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā un analīzē atbilstoši izglītības iestādes 
metodiskā darba plānam. 

2015. gadā 2 Rīgas mūzikas un mākslas skolās tika 
ieviestas jaunas interešu izglītības un mūžizglītības 
programmas, kuru vidū bija datorgrafika, keramika, 
zīmēšana un gleznošana un mūzikas instrumentu spēle.
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Pieaugušo neformālās izglītības ietvaros notika divi 
vērienīgi projekti iedzīvotājiem valsts valodas apguvei. 
Abos projektos kopā latviešu valodas zināšanas ieguva 
un pilnveidoja 310 cilvēki. 

Sabiedrības integrācijas nolūkos 2015. gadā tika 
organizēti latviešu valodas apguves kursi, kurus sekmīgi 
pabeidza 1 166 kursanti, no tiem 1 145 paaugstināja 
latviešu valodas prasmi vismaz par vienu pakāpi. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

� Pabeigtas renovācijas, tai skaitā vienkāršotās 
renovācijas 6 Rīgas mācību iestāžu ēkās; 

� Izbūvēts 1 sporta laukums, izbūvēti rotaļu laukumi un 
sporta aktīvās teritorijas pie 4izglītības iestādēm, 
labiekārtota 24 izglītības iestāžu teritorija un 
infrastruktūra; 

� 4 izglītības iestādēs nomainīta ūdensvada un 
kanalizācijas sistēma; 

� 4 izglītības iestādēs veikta virtuvju bloku renovācija; 
� 2 izglītības iestādēs veikta sporta un aktu zāļu 

renovācija un izbūve; 
� Logu un fasāžu renovācija un siltināšana 4 izglītības 

iestādēs.

Budžeta izdevumi izgl ītībai  
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Pirmsskolas izglītība 70 363.3 74 559.3 85 559.9 81 075.3 
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība 132 269.2 131 838.9 147 187.9 138 129.1 
Augstākā izglītība 4.8 10.3 106.1 34.9 
Līmeņos nedefinētā izglītība 30 585.6 27 902.0 34 326.9 31 936.7 
Pārējā citur neklasificētā izglītība 3 295.9 3 358.0 3 791.2 3 695.1 
Pamatbudžeta izdevumi kop ā 236 518.8 237 668.5 270 972.0 254 871.1 

t. sk. investīcijas 13 358.3 19 399.2 15 431.2 13 853.5 
 

SOCIĀLĀ AIZSARDZ ĪBA 
2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā aktualizējās 
nepieciešamība nodrošināt ārpusģimenes aprūpi bez 
vecāku gādības palikušām nepilngadīgām jaunietēm, 
kurām ir iestājusies grūtniecība, kā arī aprūpi pēc bērna 
piedzimšanas, kā rezultātā pašvaldība nodrošināja jaunu 
pakalpojumu - ārpusģimenes aprūpe nepilngadīgai 
grūtniecei un nepilngadīgai mātei kopā ar bērnu. Šāds 
pašvaldības pakalpojums ir būtisks, jo atbalstīta un 
stiprina mātes lomu, kā arī mātes un bērna saikni 
grūtniecības periodā un pirmajos dzīves mēnešos, 
attīstīta bērna aprūpes prasmes un veicina iemaņas 
sekmīgas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 

2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība uzsāka jauna 
pakalpojuma - ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija ārpusģimenes aprūpē esošai nepilngadīgai 
grūtniecei un nepilngadīgai mātei ar bērnu pilotprojektu, 
kuru nodrošināja biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācija” Valmieras SOS bērnu ciematā. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība atkārtoti 
īstenoja pakalpojumu Krīzes intervences komanda, 
nodrošinot psihosociālo atbalstu krīzē nonākušām 
ģimenēm. 

SOCIĀLĀ PAL ĪDZĪBA RĪGĀ 

2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā turpinājās strauja 
trūcīgo personu un sociālo pabalstu saņēmēju skaita 
samazināšanās (par 21%, salīdzinot ar 2014. gadu), kā 
rezultātā samazinājās pašvaldības finansējums 
pabalstiem, radot iespēju šos līdzekļus novirzīt citu 
sociālo aktivitāšu finansēšanai. Šādas izmaiņas saistītas 
ar minimālās algas paaugstināšanos, notika pensiju 
indeksācija, palielinājās valsts pabalsts ģimenēm, kā arī 
pieauga minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērniem. 

Pārskata gadā palielinājās tādu aprūpes personu skaits, 
kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un, kuras nevar 
pārvietoties ar sabiedrisko transportu, līdz ar to 
pašvaldības finanšu līdzekļi tika novirzīti pakalpojuma 
„Aprūpe mājās” finansēšanai. Pārskata gadā programmā 
„Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti”

 

Labklājības ministrijas finansējums par asistenta 
pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar 
invaliditāti palielinājās par 2 191 499 euro, proti, no gada 
sākumā plānotiem izdevumiem 3 457 699 euro līdz 
5 649 198 euro. 

2015. gadā turpinājās darbs pie Rīgas pilsētas 
pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas procesa 
pilnveides. Ieviestas un apgūtas jaunas IT programmas, 
kas rūpīgāk ļauj izvērtēt pabalstu saņēmējus un precīzāk 
izvērtēt personu ienākumus un materiālo stāvokli. 

NODARBINĀT ĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 
2015. gadā saglabājās iepriekšējo gadu tendence - 
samazinājās bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis 
valstī, kas Rīgā svārstījās no 5,3% līdz 4,9% gada 
beigās. Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas 
reģionālās filiālē tika reģistrēts mazākais bezdarbnieku 
skaits pēdējo gadu laikā - 15 664 personas. 
Samazinājās arī ilgstoši nestrādājošo Rīgas sociālā 
dienesta klientu skaita īpatsvars no 31,2% līdz 23,1% 
gada beigās.  

2015. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru turpināja dalību valsts 
finansētā aktīvās nodarbinātības projektā „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi”, bezdarbniekiem, kuri 
nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vairāk 
nekā 6 mēnešus vai reģistrēti bezdarbnieka statusā 
mazāku laiku, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši 
algotu darbu. Gada laikā tika izveidotas 264 pagaidu 
darba vietas, kurās savas darba prasmes uzlaboja 831 
bezdarbnieks, no tiem 23 bezdarbnieki uzsāka pastāvīgu 
algotu darbu. Pasākuma faktiskais finansējuma 
izlietojums 2015. gadā 329 053 euro, t.sk. 74 922 euro 
jeb 23% pašvaldības līdzfinansējums. 

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZ ĪBA 

2015. gadā izglītības psihologi konsultēja 7 427 bērnu 
vecākus, 6 276 izglītības iestāžu pedagogus, 17 284 
skolēnus un 1 438 skolēnu grupas, snieguši palīdzību 
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trijos krīzes gadījumos, kā arī astoņas rīdzinieku 
ģimenes ir saņēmušas apmaksātas nodarbības pie 
ģimenes psihoterapeita. Savukārt sociālie pedagogi 
skolās konsultēja 15 664 bērnu vecāki, 10 752 pedagogi 
un 27 741 skolēni. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

� Uzsākta sociālo dzīvojamo māju ar sociālajiem 
dzīvokļiem Aglonas ielā 35 k-1 projektēšana un 
būvniecība.

Budžeta izdevumi soci ālajai aizsardz ībai  
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 907.8 3 442.3 6 775.1 6 489.7 
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 6 683.4 6 901.3 7 478.9 7 016.8 
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 8 280.8 8 304.0 9 394.0 8 693.8 
Atbalsts bezdarba gadījumā 1 691.4 1 239.1 1 079.3 340.4 
Mājokļa atbalsts 17 826.4 13 927.6 13 962.4 13 818.1 
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām 
personām 

49 143.5 43 518.2 39 724.4 37 400.8 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1 098.7 1 376.6 1 479.5 1 435.4 
Pamatbudžeta izdevumi kop ā 85 632.0 78 709.1 79 893.6 75 195.0 

t. sk. investīcijas 10 392.8 5 970.7 1 000.0 1 000.0 
 
VESEL ĪBA 
Veselīga pilsēta pastāvīgi rada un uzlabo tās fizisko un 
sociālo vidi, paplašina kopienas resursus, ļauj cilvēkiem 
savstarpēji atbalstīt vienam otru. Viens no Rīgas pilsētas 
pašvaldības mērķiem ir attīstīt nozaru sadarbību 
sabiedrības veselībā, veidojot apziņu, ka ikvienai nozarei 
ir ietekme uz iedzīvotāju veselību, sākot no cilvēka 
dzimšanas brīža līdz pat mūža beigām, kā arī to, ka 
iedzīvotāju veselība ietekmē pilsētas attīstību kopumā.  

Veselības aprūpe nav noteicošais veselību 
ietekmējošais faktors – vienlīdz svarīga ir izglītība, darba 
vide un citi vispārējie sociāli ekonomiskie, kultūras un 
vides apstākļi. Būtiski ir panākt, lai visas nozares ir 
iesaistītas un līdzatbildīgas iedzīvotāju veselības 
veicināšanā un saglabāšanā. Veselīga sabiedrība 
veicina paaugstinātu darba produktivitāti, veselīgu 
novecošanos, kā arī izmaksu samazināšanu 
izdevumiem, kas saistīti ar slimību ārstēšanu un sociālo 
palīdzību. 

Rīgas politikas plānošanas dokumenti, tajā skaitā Rīgas 
ilgtermiņa stratēģija līdz 2025. gadam un Rīgas pilsētas 
pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija „Veselīgs 
rīdzinieks veselā Rīgā” 2012. - 2021. gadam ir vērsti uz 
to, lai īstenotu rīdzinieku iespējas dzīvot veselīgā vidē, 
kā arī uzlabotu Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli. 

Rīgas pašvaldības mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv 
vieglā un saprotamā valodā pieejama aktuālā un 
speciālistu sniegtā informācija par sabiedrības veselības 
jautājumiem - Rīgas pašvaldības kompetenci, veselības 
veicināšanu un atkarības profilaksi, ģimenes 
psihosociālās labklājības veicināšanu un ģimenes 
aktivitāšu realizēšanai esošo infrastruktūru. Saskaņā ar 
dokumentu „Programma un rīcības plāns Rīgas pilsētas 
pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas 
īstenošanai 2012. - 2016. gadam” 2015. gadā tika 
īstenoti vairāki pasākumi: 

���   organizētas publiskās lekcijas par ieteicamo uzturu 
bērniem dažādos attīstības vecumposmos un 
sagatavoti un izdoti 3 informatīvie materiāli 
vecākiem, lai uzlabotu jauno vecāku zināšanas par 
bērnu uzturu; 

���   Izveidota mācību filma Rīgas vispārizglītojošo 
iestāžu 7. - 10. klašu skolēniem par atkarības 
izraisošām vielām, to ietekmi uz cilvēka veselību un 
personību.

 

���   Īstenota traumatisma profilakses kampaņa 1. klašu 
skolēniem un īstenota kampaņa „Traumatisms 
dzīves vietā un profilakse senioru vecumā”, kuras 
laikā tika izgatavoti informatīvi plakāti un izvietoti 100 
Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās; 

���   Nodrošinātas nodarbības topošajiem vecākiem, 
sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un 
audzināšanā, kā arī nodrošināts 10 nodarbību cikls 
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, lai izglītotu par 
šī vecuma bērnu psiholoģisko un emocionālo 
attīstību; 

���   Rīgas pilsētā darbojās 7 Latvijas Sarkanā Krusta 
Veselības istabas, kuru darbu līdzfinansē Rīgas 
pilsētas pašvaldība. Veselības istabas izveidotas ar 
mērķi uzlabot Rīgas pilsētas iedzīvotāju informētību 
par veselību ietekmējošiem faktoriem, nodrošināt 
iespēju saņemt konsultācijas par veselības 
veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem; 

���   2015. gada beigās noslēdzās Rīgas domes 
Labklājības departamenta projekts „Integrēta pieeja 
veselības un sociālajiem pakalpojumiem Somijā un 
Zviedrijā”, kuru īstenoja ar Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mobilitātes programmas „Valsts pārvalde” 
līdzfinansējumu. Vairāku jomu pakalpojumu kā 
sociālo, veselības, nodarbinātības u.c., integrēšana 
Rīgas pilsētas pašvaldībā ir aktuāla, jo katru gadu 
pieaug to iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešams 
vienkopus nodrošināt gan veselības aprūpes (vai 
rehabilitācijas) pakalpojumus, gan sociālos 
pakalpojumus. 

���   2015. gada otrajā pusē uzsākts projekts „Būsim 
aktīvi!”. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties Baltijas 
reģiona veselīgo pilsētu asociācijai un trim 
„veselīgajām pilsētām” - Rīgai, Pērnavai un Turku. 
Projekta „Būsim aktīvi!” mērķis ir veicināt aktīvu 
dzīvesveidu Pērnavas, Rīgas, un Turku senioriem, 
iesaistot tos brīvprātīgajā darbā. Vecāka 
gadagājuma cilvēki ar savu dzīves pieredzi, 
dažādām prasmēm un zināšanām var sniegt 
nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Neskatoties uz to, 
seniori bieži vien ir vientuļi un sociāli izolēti, kas 
atstāj negatīvu ietekmi uz viņu veselības stāvokli un 
vispārējo labklājību. Projekts tiek īstenots līdz 2016. 
gada nogalei. Projekta kopējais finansējums ir 
264 006 euro, ES līdzfinansējums 208 053 euro. 
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Projektu līdzfinansē projekta partneri un Centrālā 
Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. 
gadam. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

� Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas 1. slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 
rekonstrukcija un renovācija. 

 

Budžeta izdevumi vesel ībai 
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi  - - 130.8 34.2 
Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības 
aprūpes pakalpojumi 4 976.4 5 088.5 1 871.2 1 337.7 

Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 1 415.7 831.6 1 501.3 1 260.1 
Pamatbudžeta izdevumi kop ā 6 392.1 5 920.1 3 503.3 2 632.0 

t. sk. investīcijas 4 881.9 5 160.2 1 881.6 1 259.1 

PAŠVALD ĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros programmā 
„Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” 2015. 
gadā apgūti līdzekļi 1 112 794 euro apmērā, t. sk. 
sociālo dzīvojamo māju un māju, kurās atrodas atsevišķi 
sociālie dzīvokļi, pārvaldniekiem atlīdzināti 
pārvaldīšanas izdevumi, kas pārsniedz īrniekam noteikto 
īres maksu, 50% maksa par ūdeni un kanalizācijas 
pakalpojumiem un 25% maksa par apkuri. 

Pārskata gadā uzsākts Rīgas pilsētas infrastruktūras 
fonda projekts triju pašvaldības dzīvojamo māju Brīvības 
gatvē pievienošanai pilsētas centralizētajam tīklam un 
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija. Pēc Rīgas 
domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma 
projekta ietvaros 2015. gadā tika uzsākta inženierizpēte 
un topogrāfiskā plāna izstrāde. 

2015. gadā tika turpināts darbs pie saimnieciski 
neizmantoto, sabiedrisko drošību un pilsētas ainavu 
bojājošo ēku apzināšanas un to sakārtošanas. Darba 
gaitā tika nojauktas 19 avārijas stāvoklī esošas ēkas un 
būves, pieņemti 26 Rīgas domes lēmumi par ēku 
piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu, sakārtots 141 
grausts un 229 graustiem nolemts piemērot 
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% 
apmērā. 

Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu 
(ēku) saglabāšanu, kā arī valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības teritorijā esošo ēku vai to elementu - 
būvamatniecības izstrādājumu restaurāciju un 
atjaunošanu, 2005. gadā izstrādāts tiesiskais pamats 
kādā kultūras pieminekļu īpašnieki konkursa kārtībā 
sākot ar 2016. gadu var pieteikties uz Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 
saglabāšanai.

 

2015. gadā tika pabeigta 47 pašvaldības īpašumā esošu 
dzīvokļu renovācija ar kopējo platību 1 812 m2 un 
sagatavošana izīrēšanai. Kopējās izmaksas 424 133 
euro. 

2015. gadā Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments kompensēja zaudējumus, kas 
pārvaldniekiem radušies par ilgstoši neizīrētām, brīvām, 
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām 
dzīvojamām telpām. Kompensācijas apmērs 158 362 
euro. 

Pārskata gadā tika turpināts uzsāktais darbs, sniedzot 
metodisku palīdzību privatizēto dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem. 
Pašvaldības darbinieki piedalījās 243 dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcēs par dzīvojamo māju pārņemšanu dzīvokļu 
īpašnieku pārvaldīšanā, dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma 
pārvaldīšanas struktūru veidošanu un citiem dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas jautājumiem. Ar pašvaldības 
atbalstu ir izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības un 36 
pašvaldības dzīvojamās mājas nodotas dzīvokļu 
īpašnieku pārvaldīšanā. Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu pārvaldīšanu noslēgti 18 
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumi. 

2015. gadā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
reģistrētām personām (ģimenēm) tika izīrētas 437 
dzīvojamās telpas, t. sk. 205 dzīvojamās telpas ar 
ērtībām un 153 sociālie dzīvokļi vai sociālās dzīvojamās 
telpas. Kā arī 13 dzīvojamās telpas izīrētas, sniedzot 
neatliekamo palīdzību, 16 kā pagaidu dzīvojamas telpas 
un 4 istabas kopējos dzīvokļos. 

 

Budžeta izdevumi pašvald ības teritoriju un m ājok ļu 
apsaimniekošanai 
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Ielu apgaismošana 8 136.9 6 908.4 7 675.8 7 230.3 
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība 

30 227.3 25 112.9 25 203.7 22 290.4 

Pamatbudžeta izdevumi kop ā 38 364.2 32 021.3 32 879.5 29 520.7 
t. sk. investīcijas 422.5 1 249.9 376.3 331.7 
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VIDES AIZSARDZ ĪBA 
Rīgas pilsēta var lepoties ar lielu skaitu dažādu 
virszemes ūdensobjektu. To vidū ir gan mākslīgi radītas, 
gan arī dabiskas ūdenstilpes. Lai nodrošinātu 
ūdenstilpņu pilnvērtīgu izmantošanu gan rekreācijas un 
atpūtas nolūkos, gan arī komerciāliem mērķiem, ir 
izstrādāti apsaimniekošanas principi, kuru ieviešanas un 
realizācijas koordināciju un uzraudzību nodrošina Rīgas 
domes Mājokļu un vides departaments. 2015. gadā tika 
īstenoti sekojoši projekti: 

���   Ķīšezera gultnes attīrīšana no nogrimušajiem 
priekšmetiem peldvietā pie Ķeizarmeža; 

���   Kileveina grāvja piesārņojuma priekšizpēte un 
attīrīšana no sadzīves atkritumiem; 

���   Mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu renovācija 
Juglas kanālā; 

���   Naftas produktu savākšana Ķīšezerā (pie Ezermalas 
ielas) un Pilsētas kanālā, kā arī citu ūdens objektu 
attīrīšana no piesārņojuma, nogrimušiem objektiem 
vai dabiskā aizauguma. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā pilsētas 
apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai kopumā 
novirzīts finansējums 256 432 euro. Veikta pilsētas 
apstādījumu apsaimniekošana - 2 068 jaunu ielu koku 
stādījumu kopšana, koku kopšana pie pašvaldības 
izglītības iestādēm un ielu apstādījumos - 2 200 koki, 
avārijas, bojātu un sausu ielas koku zāģēšana - 253 koki 
un 31 m2 krūmu, papeļu zāģēšana - 105 koki, 16 
dižstāda stādīšana un citi darbi. Kopumā izmantotais 
finansējums bija 256 432 euro. 

2015. gadā Rīgas pilsētas pamatbudžeta programmas 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzība un 
apsaimniekošana” ietvaros tika veikta bioloģiski vērtīgo 
pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās, teritoriju labiekārtošana, atkritumu savākšana 
un aizsargājamo koku sakopšana. Izmantotais 
finansējums bija 84 137 euro. 

 

Rīgas pilsētas piesārņojuma samazināšanas, gaisa 
kvalitātes uzlabošanas un trokšņa novēršanas nolūkos, 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2015. 
gadā ir veicis sekojošas aktivitātes: 

���   Uzsākta Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programma 2016. - 2020. gadam; 

���   Nodrošināta gaisa monitoringa staciju darbība; 
���   Uzsākts pētījums par benzola piesārņojumu Rīgā; 
���   Piesārņoto vietu Bolderājas teritorijā attīrīšana no 

naftas produktiem; 
���   2015. gadā noslēdzās darbs pie Rīgas pilsētas vides 

trokšņa stratēģiskās kartes pārskatīšanas un 
atjaunošanas; 

���   2015. gadā turpinājās darbs pie vides trokšņa 
samazināšanas Rīgas aglomerācijā. Rīcības plāna 
ietvaros uz renovētā satiksmes pārvada pār 
dzelzceļu K. Ulmaņa gatvē tika uzstādīti prettrokšņa 
ekrāni. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments veic Rīgas 
pilsētas teritorijā esošo ūdens objektu ekspluatāciju un 
uzturēšanu. 2015. gadā uzturēšanas darbi ietvēra 300 m 
meliorācijas novadgrāvju tīrīšanu, 4 000 m meliorācijas 
novadgrāvju Zolitūdē, Imantā, Dārziņos tīrīšanu no 
krūmu apauguma, sūkņu stacijas apsaimniekošana un 
uzturēšana, lai nodrošinātu pretplūdu pasākumus 
Spilves poldera sistēmā. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

� Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju pabeigts un nodots ekspluatācijā 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Rīgas 
pilsētas atkritumu izgāztuves „Kleisti” rekultivācija”, 
projekta kopējās izmaksas ir 1 325 524 euro, t. sk. 
Kohēzijas fonda finansējums 662 762 euro apmērā. 

 

Budžeta izdevumi vides aizsardz ībai 
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Atkritumu apsaimniekošana - 56.4 61.8 61.8 
Notekūdeņu apsaimniekošana 30.3 287.6 78.2 73.9 
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana - 154.8 144.0 142.2 
Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība - 121.8 104.6 104.6 
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 2 490.5 3 865.1 8 830.5 8 098.6 
Pamatbudžeta izdevumi kop ā 2 520.8 4 485.7 9 219.1 8 481.1 

t. sk. investīcijas - - - - 
 



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS BUDŽETA IZLIETOJUMS PAŠVALD ĪBAS FUNKCIJU IZPILDEI 

23 

 

KULTŪRA 
Viena no pašvaldības prioritātēm ir mākslinieciski 
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu 
nodrošināšana pilsētas kultūras iestādēs, koncertzālēs 
un pilsētvidē. Kultūras pasākumu kalendāra ietvaros tika 
īstenoti 310 pasākumi pilsētas centrālajā daļā un 
apkaimēs, kurus apmeklēja vairāk nekā 700 000 
rīdzinieku un pilsētas viesu. 

Viena no aizvadītā gada prioritātēm bija Rīgas bērnu un 
jauniešu kolektīvu gatavošanās un līdzdalība 2015. gadā 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 
Gatavojoties svētkiem, Rīgā tika organizēti svētku 
atlases pasākumi - skates. Rezultātā XI Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgu pārstāvēja 302 
kolektīvi. Turpinot Dziesmu un Deju svētku procesa 
nodrošināšanu, tika organizēti tādi amatiermākslas 
kolektīvu pasākumi, kā Rīgas koru mēnesis 2015, kurā 
piedalījās 92 kori, Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai veltītais tautas deju ansambļu 
lielkoncerts, Rīgas amatierteātru festivāls „Rīga spēlē 
teātri 2015”, mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu 
kopkoncerti „Dziesmu tilti”. 

Rīgas pašvaldības kultūras iestādēs 2015. gadā 
darbojās 174 amatiermākslas kolektīvi un 103 
pašvaldības līdzfinansēti citu dibinātāju amatiermākslas 
kolektīvi. 

IKSD nodrošināja Rīgas amatiermākslas kolektīvu dalību 
valsts un reģionālajos pasākumos, kā, piemēram, XIV 
Jaunrades deju konkursa finālā Valmierā, VII Latvijas 
pūtēju orķestru konkursā Cēsīs, XVIII Tautas mūzikas 
svētkos Liepājā un citos pasākumos. Tika organizēta arī  
koru dalība reģionālajos pasākumos, kuros piedalījās 48 
kori ar 796 dziedātājiem. Pārskata gadā tika nodrošināta 
55 koru dalība VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu 
svētkos. 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un 
Latvijas Folkloras biedrību, Rīgas pilsētas pašvaldība 
nodrošināja Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 
2015” norisi. IKSD nodrošināja amatiermākslas kolektīvu 
dalību starptautiskos: Rīgas dienās Florencē, Hanzas 
pilsētu dienās Vīlandē, Rīgas dienās Brēmenē, 
Ziemassvētku un Jaungada gadatirgus kultūras 
programmā Maskavā, kā arī sniedza atbalstu 
amatiermākslas kolektīvu dalībai starptautiskos 
konkursos un festivālos. 

 

Rīgas pilsētas kultūras dzīves norišu organizēšanā un 
iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanā liela nozīme ir 
Rīgas Centrālajai bibliotēkai, tās 26 filiālbibliotēkām un 
trim ārējiem apkalpošanas punktiem. 2015. gadā Rīgas 
Centrālajai bibliotēkai bija 58 346 reģistrēto lasītāju, 
918 020 apmeklējumu, 1 420 248 izsniegumi un 252 631 
datoru izmantojums. 

Lai aktivizētu kultūras centru starptautisko sadarbību un 
kopēju projektu veidošanu, IKSD tika pārstāvēts „ENCC” 
(Eiropas Kultūras centru tīklojumā). „ENCC” konferencēs 
bija iespēja apmainīties ar informāciju, darba pieredzi un 
labas prakses piemēriem, kā arī veidot sadarbību, 
iegūstot daudzu kultūras centru kontaktus. 

2015. gadā IKSD piedalījās dažādos starptautiskajos 
sadarbības tīklu un starptautisko organizāciju 
pasākumos, t. sk. Kultūras forumā Turīnā, diskutējot par 
investīcijām kultūrā, laikmetīgo mākslu pilsētvidē, 35. 
Starptautiskajās Hanzas dienās Valkā, CIOFF 
Ziemeļvalstu un Centrāleiropas sektoru sanāksme 
Klāgenfurtē. 

2015. gadā tika īstenoti šādi nozīmīgi pasākumi: 

���   Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienas svētkiem veltītie pasākumi 4. maijā; 

���   Lāčplēša dienā, 11. novembrī un Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97. gadadienai veltīto pasākumu 
programma; 

���   Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā 
koncertprogramma; 

���   1991. gada barikāžu aizstāvjiem veltītais koncerts un 
komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti 
pasākumi 25. martā un 14. jūnijā; 

���   Gaismas festivāls „Staro Rīga”, kurā bija iespējams 
apmeklēt 42 gaismas objektus; 

���   „Rīgas svētki 2015”, piedāvājot svētku 
apmeklētājiem aptuveni 80 dažādus pasākumus. 
Trīs dienu laikā Rīgas svētkus apmeklēja ap 300 000 
cilvēku; 

���   Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts 2015”, kurā 
interesentiem tika piedāvāti gandrīz 40 objekti 
dažādos mākslas žanros; 

���   Pilsētas kultūras pasākumu ietvaros tika organizētas 
tradicionālo un gadskārtu svētku - Lieldienu, Līgo, 
Adventa, Ziemassvētku un Jaungada pasākumu 
programmas. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
� Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka celiņu 

renovācija.

Budžeta izdevumi atp ūtai, kult ūrai un reli ģijai  
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Atpūtas un sporta pasākumi 3 849.3 3 518.0 3 422.4 3 395.5 
Kultūra 26 798.5 27 549.0 34 846.8 35 780.3 
Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu 
pakalpojumi 

- - 73.2 73.2 

Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliģijas pakalpojumi 

3 812.2 4 839.6 876.6 838.6 

Pamatbudžeta izdevumi kop ā 34 460.0 35 906.6 39 219.0 40 087.6 
t. sk. investīcijas 4 618.8 269.4 446.2 380.3 
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EKONOMISKĀ DARB ĪBA 
Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar „Swedbank” AS 
arī 2015. gadā turpināja grantu programmu „Atspēriens” 
ar mērķi veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību. 
Piesaistot līdzfinansējumu vairāk nekā 65 000 euro 
apmērā, 2015. gadā tika organizēti divi konkursi, lai 
noskaidrotu ekonomiski dzīvotspējīgākās un 
inovatīvākās Rīgā realizējamās komercdarbības 
idejas. No 197 saņemtajiem pieteikumiem tika atbalstīti 
15, piešķirot finansējumu 169 819 euro apmērā. 
Sadarbībā ar grantu programmas īstenošanā 
iesaistītajiem ekspertiem un programmas laureātiem 
2015. gada septembrī tika organizēts seminārs „Kā būt 
konkurētspējīgam Rīgā?”. 

Pašvaldība 2015. gadā nodrošināja atbalstu mašīnbūves 
un metālapstrādes nozarei un uzņēmumiem Baltijas 
reģionā izstādes „Tech Industry 2015” organizēšanā, 
veidojot pašvaldības stendu, kurā tika demonstrēti arī 
divu grantu programmas „Atspēriens” laureātu produkti. 
2015. gadā tika atbalstīta iniciatīva „DEMOLA LATVIA”, 
kas vērsta uz studentu multidisciplināru komandu 
sadarbības izveidi ar uzņēmējiem, kā arī apkalpoti 15 
investīciju pieprasījumi. Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departaments un nekustamā īpašuma nozares 
uzņēmumi nodrošināja Rīgas reprezentāciju 
nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju izstādē 
- forumā „MIPIM 2015”. 

Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta tīkls nodrošina 
labu pilsētas teritorijas pārklājumu un pašvaldības 
sabiedriskā transporta sistēma apkalpo kā Rīgas 
pilsētas iedzīvotājus, tā arī tuvāko Pierīgas reģionu. 
Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklu 2015. gadā veidoja: 

���   53 autobusa maršruti ar kopējo līniju garumu 927,6 
km, pa kuriem dienā kursēja 316 autobusi; 

���   9 tramvaja maršruti ar kopējo līniju garumu 101,1 km, 
pa kuriem dienā kursēja 72 tramvaji; 

���   19 trolejbusa maršruti ar kopējo līniju garumu 163,7 
km, pa kuriem dienā kursēja 186 trolejbusi. 

Kopējais sabiedriskā transporta nobraukums maršrutu 
tīklā sasniedza 38 713,97 tūkstošus km. 

23 paaugstināta servisa mikroautobusu maršrutos 2015. 
gadā tika pārvadāti 10,4 miljoni pasažieru, t. sk. 9 nakts 
mikroautobusu maršrutos pārvadāti 41,4 tūkstoši 
pasažieru. 

Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 2 765 921 reisā 
2015. gadā pārvadāti 146,8 miljoni pasažieru, no tiem 
Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtos braukšanas 
maksas atvieglojumus 100% apmērā izmantoja 43,8%, 
bet piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus daļējā 
apmērā izmantoja 14,9% no kopējā pārvadāto pasažieru 
skaita. Valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides 
izmantoja 4,1% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. 

2015. gadā tika veikti sekojoši sabiedriskā transporta 
maršrutu tīkla uzlabojumi: 

���   32. maršruta autobuss virzienā uz Abrenes ielu 
atsevišķos reisos iebrauc Priežciemā; 

���   25. maršruta autobuss atsevišķos reisos pagarināts 
līdz Tīrainei; 

���   Mainīti 6., 20. un 23. autobusu maršruti. 

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 2015. gadā 
sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai izmantoja 
87% autobusu, 86% trolejbusu un 24% tramvaju ar 

 

zemo grīdu. Visi sabiedriskie transportlīdzekļi ar zemo 
grīdu ir aprīkoti ar ratiņu pacēlājiem, nodrošinot 
sabiedriskā transporta pieejamību pasažieriem ar 
kustību traucējumiem. 

2015. gadā tika veikta virkne sabiedriskā transporta 
kustības uzlabojumu: 
� ierīkotas 2 sabiedriskā transporta joslas – A. Čaka 

ielā un Krasta ielā; 
� 20 sabiedriskā transporta pieturvietās uzklāts 

sarkanais marķējums, lai uzlabotu gaidošo pasažieru 
drošību; 

� ierīkotas 4 dzīvojamās zonas; 
� uzlabota satiksmes organizācija 43 Rīgas ielās un 

krustojumos. 

Viena no Rīgas pilsētas pašvaldības prioritātēm ir 
velotransporta izmantošanas veicināšana, attīstot 
velotransporta infrastruktūru. Ir pieņemta un apstiprināta 
„Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija 
2015. - 2030. gadam”, kurā ir iestrādāta konkrēta 
velosatiksmes attīstības vīzija, mērķis un galvenie 
uzdevumi. 2015. gadā pašvaldība strādāja pie 
velosatiksmes tīkla pilnveidošanas, uzsākot veloceļu 
projektēšanas darbus, plānojot sekojošu veloceļu 
būvniecību: Centrs - Ziepniekkalns, Imanta - 
Daugavgrīva, Centrs - Dārziņi un Centrs - Purvciems. 
2015. gadā izbūvēta velonobrauktuve no Akmens tilta 
Pārdaugavas pusē, kā arī nodrošināts, lai velobraucēji 
no veloceļa Centrs - Berģi ērti nokļūtu Mežaparkā pāri 
Vairoga pārvadam. 

Pārskata gadā tika pabeigti sekojoši projekti: 
���   3 ielu pārbūves darbi par kopējo summu 866 552 

euro; 
���   2 sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūve par 

kopējo summu 131 003 euro; 
���   7 luksoforu objektu izbūve un pārbūve par kopējo 

summu 466 412 euro; 
���   Vecāķu prospekta veloceliņa rekonstrukcija no 

Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai, 188 162 euro. 

2015. gadā tika veikta ielu seguma periodiskā 
atjaunošana 4 objektos par kopējo summu 1 341 700 
euro. 

Ielu tīkla maģistrālās lietus ūdens novadīšanas sistēmas 
uzlabošanas nolūkā 2015. gadā tika realizētas 1 lietus 
ūdens kanalizācijas pārplūdes kolektora izbūve un 1 
kolektora rekonstrukcija, kā arī betona barjeru 
uzstādīšana 2 objektos. 

Citi 2015. gadā veiktie satiksmes organizācijas sistēmas 
darbi, kopējā summa 831 499 euro: 

���   No jauna ierīkotas 5 neregulējamas gājēju pārejas; 
���   3 luksoforu objekti aprīkoti ar specializētiem skaņas 

signāliem vājredzīgajiem; 
���   Uzstādītas 11 jaunas gājēju drošības barjeras 960 

metru garumā, izbūvēti 48 un saremontēti 16 
ātrumvaļņi; 

���   Ierīkota velo josla 1 km garumā un 5 vietās uzstādīti 
velostatīvi. 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

� Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 1. 
kārta, 8 760 838 euro; 

� Lifta izbūve tunelī Stacijas laukumā. 
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Budžeta izdevumi ekonomiskajai darb ībai 
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
medniecība 12.8 12.7 12.1 11.8 

Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība 8 837.0 6 322.4 14 707.4 14 458.7 
Transports 211 145.1 188 003.4 198 930.1 187 242.0 
Citas nozares 3 410.6 3 283.8 2 982.6 2 982.6 
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 1 116.0 1 029.1 1 178.6 1 056.2 
Pamatbudžeta izdevumi kop ā 224 521.5 198 651.4 217 810.8 205 751.3 

t. sk. investīcijas 15 838.8 2 638.0 9 623.6 8 798.0 
 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠ ĪBA 
2015. gadā Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki 
nodrošināja sabiedrisko kārtību 772 nozīmīgu masu 
pasākumu laikā, sniedzot arī atbalstu valsts drošības 
institūcijām, papildus savu tiešo pienākumu izpildei t. sk. 
Latvijas Republikas valsts svētku, ārvalstu delegāciju 
vizīšu, Rīgas pilsētas pašvaldības organizēto pasākumu, 
mītiņu, ielu gājienu, sporta sacensību, atpūtas 
pasākumu un citu nozīmīgu masu pasākumu laikā. 
2015. gadā pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja 
sabiedriskās kārtības uzturēšanu pie 132 Rīgas pilsētas 
izglītības iestādēm, kurās tika organizēti 1 077 
izglītojošie pasākumi. 

Pārskata gada laikā tika apkalpoti 72 619 iedzīvotāju 
izsaukumi un saņemti 8 555 personu iesniegumi. Par 
dažādu pārkāpumu izdarīšanu 2015. gadā RPP aizturēja 
14 896 personas, no kurām 7 936 personas veica 
administratīvos pārkāpumus vai noziedzīgus 
nodarījumus, bet 897 bija izsludinātas meklēšanā. 

Ar RPP video novērošanas centra starpniecību fiksēti 
1 783 pārkāpumi, tiesībsargājošajām iestādēm izsniegti 
182 video ieraksti. 2015. gadā RPP reģistrēja 22 305 
dažāda veida administratīvos pārkāpumus un 
pārkāpuma izdarīšanas vietā izrakstīja soda kvītis 1 386 
personai, par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu 
neievērošanu sastādīti 42 867 administratīvā pārkāpuma 
protokoli. Par Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības 
noteikumu neievērošanu tika reģistrēti 4 559 
administratīvie pārkāpumi, bet par Rīgas pilsētas 
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumu 
neievērošanu tika reģistrēti 1 661 administratīvie 
pārkāpumi. 2015. gadā RPP veica 1 644 taksometru 
kontroli un pārbaudi. 

 

2015. gadā tika reģistrēti 167 ar ūdens satiksmes 
noteikumu neievērošanu saistīti administratīvie 
pārkāpumi, veikti vairāki apsekojumi, kuru laikā izņemti 
469 nelikumīgi zvejas rīki, reģistrēti 170 makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumi un aizturēti 10 maluzvejnieki. 

RPP pārraudzībā esošajās pilsētas peldvietās kopš 
2003. gada nav noslīcis neviens cilvēks, kopumā 
pludmalēs 2015. gadā izglābti 4 peldētāji, medicīniskā 
palīdzība sniegta 24 atpūtniekiem. Kopumā 2015. gadā 
RPP civilās aizsardzības speciālisti cietušajām 
personām sniedza palīdzību 128 ārkārtas gadījumos, 
veica 198 pārbaudes un sniedza 17 konsultācijas par 
civilās aizsardzības pasākumiem. 

2015. gadā Tūrisma informācijas tālrunis diennakts 
režīmā apkalpoja 214 zvanus un policija sniedza 
palīdzību 733 ārvalstu tūristiem. 

RPP interneta mājas lapa rpp.riga.lv tiek regulāri 
atjaunota un gada laikā tā tika skatīta vairāk kā 180 
tūkstošu reižu. 2015. gadā RPP Facebook konta 
auditorija sasniedza ap 13,5 tūkstošus Latvijas 
iedzīvotāju. RPP Youtube konts tika skatīts 5 miljonus 
reizes, un tā abonentu skaits sasniedza 2 888 personu, 
savukārt RPP Twitter konta sekotāju skaits sasniedza 
8 956. 

 

Budžeta izdevumi sabiedriskai k ārt ībai un droš ībai 
(tūkst. EUR) 

2013. g. 
budžeta 

izpilde  

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā 

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Policija 16 305.6 16 555.0 16 130.5 16 095.8 
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās 
drošības dienesti - - 171.5 120.3 

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un 
drošības pakalpojumi 47.8 45.7 56.9 49.3 

Pamatbudžeta izdevumi kop ā 16 353.4 16 600.7 16 358.9 16 265.4 
t. sk. investīcijas - 563.7 59.6 59.6 
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KORUPCIJAS NOVĒRŠANA 

2015. gadā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas 
centrs (Centrs) turpināja sekmīgi nodrošināt Rīgas 
pilsētas pašvaldības vienoto korupcijas risku novēršanas 
sistēmas pārvaldību, metodisko vadību un veica Rīgas 
pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-
2017. gadam realizācijas plāna izpildes kontroli. 
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas 
stratēģijā 2014. - 2017. gadam noteiktajiem mērķiem un 
uzdevumiem korupcijas risku mazināšanas un 
novēršanas jomā, Centrs izvērtēja Rīgas pilsētas 
pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību, 
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību paveikto, 
sagatavojot atzinumus Rīgas domes Drošības, kārtības 
un korupcijas novēršanas jautājumu komitejai.  

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Centrālās 
administrācijas struktūrvienību, iestāžu, aģentūru un 
kapitālsabiedrību sniegto informāciju un Centra 
veiktajām pārbaudēm, gandrīz visi Rīgas pilsētas 
pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānā 
2014. - 2017. gadam iekļautie pasākumi 2015. gadā ir 
izpildīti, kā arī papildus plānam tika veikti virkne citu ar 
korupcijas risku novēršanu saistītu pasākumu. 

2015. gadā Centrs, uzdeva 10 Rīgas pilsētas 
pašvaldības institūcijām novērst Centra konstatētos 
trūkumus un ieviest sniegtos priekšlikumus korupcijas 
risku mazināšanai. 

Lai novērstu pretkorupcijas pasākumu gaitā konstatētos 
trūkumus, sniegtu Rīgas pilsētas pašvaldības 
institūcijām metodisko palīdzību, rastu efektīvāku 
korupcijas risku novēršanas risinājumu, kā arī izveidotu 
vienotu korupcijas risku novēršanas apmācības sistēmu 
Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijās, Centrs: 
� Organizēja darba sanāksmes katrā Rīgas pilsētas 

pašvaldības institūcijā; 
� Organizēja un vadīja darbinieku mācības par tēmu 

„Tālākizglītotāju apmācība par pretkorupcijas 
jautājumiem publiskās institūcijās”. Apmācībās 
piedalījās 40 darbinieki no 21 Rīgas pilsētas 
pašvaldības Institūcijas un 5 darbinieki no Rīgas 
domes Labklājības departamenta padotības 
iestādēm, kuri turpmāk nodrošinās ikgadēju Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku apmācību 
korupcijas novēršanas jautājumos.  

Centrs, izskatot iedzīvotāju iesniegumus un izvērtējot 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu, konstatēja 
atsevišķus trūkumus un sniedza priekšlikumus to 
novēršanai un nepieļaušanai turpmāk, veicinot labas 
pārvaldības principa ievērošanu. 

Turpinot iesākto praksi, viens no Centra darba 
virzieniem 2015. gadā bija Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestāžu sniegto publisko pakalpojumu pilnveidošana, 
kura gaitā tika izvērtēti 29 pakalpojumi. Pilnveidošanas 
procesā tika izvērtēta pakalpojumu funkcionālā 
piekritība, izveidoti jauni un precizēti esošie pakalpojumu 
nosaukumi un apraksti, optimizēti atsevišķu pakalpojumu 
sniegšanas procesi, apvienoti līdzīga satura 
pakalpojumi, mazināts administratīvais slogs, sastādītas 
pakalpojumu sniegšanas procesa shēmas, kā arī  
procesu vienkāršošanas, optimizācijas, termiņu 
saīsināšanas un turpmākās pilnveidošanas iespējas. Par 
visiem skatītajiem pakalpojumiem tika veikta klientu 
telefonaptauja, noskaidrojot viedokli un apmierinātību ar 
izskatāmajiem pakalpojumiem. Uzlabota iedzīvotāju 

informētība un informācijas aprite starp pakalpojumu 
sniegšanā iesaistītajām pusēm.  

Kopumā izvērtēti un pilnveidoti 188 Rīgas pilsētas 
pašvaldības sniegtie publiskie pakalpojumi, kas ir 70% 
no 264 pašlaik sniegtajiem pakalpojumiem. 

IEKŠĒJAIS AUDITS 
Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja apstiprināto 
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo 
auditu un revīziju veikšanas plānu 2015. gadam Rīgas 
domes Audita un revīzijas pārvalde 2015. gadā veica 11 
iekšējos auditus, t. sk. 8 auditus kā konkrētu Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūciju iekšējās kontroles 
sistēmas novērtēšanas auditus (katrā šādā auditā veicot 
1 - 3 sistēmu auditus, kopā - 17) un 3 atsevišķu sistēmu 
auditus, kas aptvēra vairākas Rīgas pilsētas pašvaldības 
institūcijas. Audita ziņojumos ir sniegts auditēto sistēmu 
novērtējums un ieteikumi šo sistēmu darbības un 
kontroles mehānismu uzlabošanai. Auditu rezultātā ir 
izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki, kuros kopumā 
iekļauti 100 ieteikumi. 

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde 2015. gadā ar 
mērķi pārbaudīt Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu 
līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību veica 12 Rīgas 
pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrvienību, iestāžu un aģentūru finansiāli 
saimnieciskās darbības revīzijas un 2 pamatbudžeta 
programmu līdzekļu izlietojuma revīzijas. Veikto revīziju 
rezultātā ir sniegti 47 priekšlikumi konstatēto pārkāpumu 
un trūkumu novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas 
pārvalde 2015. gadā ir veikusi arī 3 finansiāli 
saimnieciskās darbības revīzijas Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrībās, sagatavojot 26 
priekšlikumus konstatēto pārkāpumu un trūkumu 
novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde 
veic uzraudzību par sniegto ieteikumu un priekšlikumu 
ieviešanu. 

DARB ĪBAS PILNVEIDOŠANA 

2015. gadā tika izveidoti 5 jauni e-pakalpojumi: 
� „Aktuālo adrešu pārlūks”, kas atvieglo Būvvaldes un 
iedzīvotāju komunikāciju adrešu 
piešķiršanas/maiņas/likvidācijas jautājumos; 
� „Valsts finansēts asistenta pakalpojums”, kas 
atvieglo iedzīvotāju saziņu ar Rīgas Sociālo dienestu 
valsts finansētā asistenta pakalpojuma atskaišu 
iesniegšanā un saskaņošanā, veicot ikmēneša atskaiti: 
� „Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana un 
iesniegšana reģistrācijai” sniedz iespēju apskatīt 
iesniegumus, to statusus, veikt rēķina apmaksu un 
lejupielādēt saņemtos atbildes dokumentus; 
� „Pieteikšanās Skolēna e-kartei” - elektroniska 
pieteikšanās Rīgas satiksmes skolēna e-kartei; 
� „E-kvīts par ēdināšanas nodrošināšanu pirmsskolā” - 
iespēja saņemt kvītis e-pastā. 

2015. gadā tika izveidots kontroles mehānisms e-
pakalpojumam „Nekustamā īpašuma nodoklis” veiktas 
izmaiņas pakalpojumā „E - Karogs”, papildināts ielu 
tirdzniecības atļauju klāsts, ko iespējams pieteikt 
elektroniski, papildināts e-pakalpojums „Izziņa par 
zemes gabala izmantošanu”. Veikti papildinājumi 
lietojumprogrammā SOPA, optimizējot dokumentu apriti 
starp klientu un pašvaldības sociālo dienestu, kā arī  
realizēta iespēja iegūt datus no pirmavota, bez iespējām 
falsificēt datus no klienta puses. 
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2015. gadā tika turpināta iepriekšējo gadu sadarbība ar 
starptautiskajām organizācijām un sadarbības tīkliem, kā 
arī dažādu valstu pilsētām, t. sk. 29 Rīgas sadraudzības 
pilsētām. Šīs sadarbības ietvaros Rīgas pilsēta 
piedalījās dažādu semināru un konferenču, kā arī citu 
starptautiska mēroga pasākumu norisē un organizēšanā 
kultūras, izglītības, sporta, pilsētas plānošanas un 
attīstības, sociālo jautājumu un labklājības, transporta un 
satiksmes, policijas, drošības un kārtības jautājumu, 
vides aizsardzības, tūrisma un citās jomās. 

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalība svarīgākajos 
starptautiskajos projektos un pasākumi Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojuma īstenošanā 2015. gadā: 

���   Rīgas Ziemeļu transporta koridors. 
Projekta mērķis ir savienot Rīgas ostu un Rīgas pilsētu 
ar VIA Baltica (I koridora) autoceļu. Tas šķērso visu 
Rīgas pilsētu, sākot no Via Baltica, kas atrodas pilsētas 
austrumu daļā, un turpinās līdz pat pilsētas rietumu 
daļai, kur tas pieslēdzas TEN-T autoceļam - Rīgas 
apvedceļam, nodrošinot Rīgas ostas pirmo savienojumu 
ar TEN-T autoceļu tīklu. Ziemeļu koridors ir daļa no 
Ziemeļu ass, kura veicina Eiropas Savienības (ES) 
savienojumu ar kaimiņu reģioniem, kā arī Ventspils un 
Liepājas ostas transporta iespējas. Tika izstrādāts Rīgas 
Ziemeļu transporta koridora 1. posma tehniskais projekts 
un piesaistīta daļa no nepieciešamā ES līdzfinansējuma 
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma būvniecības 
uzsākšanai, kā arī uzsākti priekšdarbi ES 
līdzfinansējuma piesaistei Rīgas Ziemeļu transporta 
koridora 2., 3. un 4. posma būvprojektu izstrādei; 
���   13. janvāra, Gogoļa, Turgeņeva un Maskavas ielas 
kvartāla degradēto teritoriju revitalizācijas 1. kārta. 
Projekta mērķis ir attīstīt un revitalizēt Rīgas 
Centrāltirgus degradēto teritoriju, atbilstoši Rīgas 
pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem un 
attiecīgās priekšpilsētas vides attīstības prioritātēm. 
2015. gadā tika izstrādāta Rīgas Centrāltirgus 
topogrāfija, noorganizēta sabiedrības fokusa grupu 
diskusija par Rīgas Centrāltirgus iespējamajiem 
attīstības plāniem, kā arī veikta aptauja, noskaidrojot 
Rīgas iedzīvotāju viedokli par Rīgas Centrāltirgu; 
���   Projekts „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza 

teritorijas revitalizācija”; 
���   Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas 

pilsētas A. Deglava ielas izgāztuves rekultivācija; 
���   Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcijas 1. posms; 
���   Skanstes teritorijas attīstības projekts; 
���   Pils laukuma rekonstrukcijas projekts. 

Tika uzsākti un turpināti sekojoši projekti: 

Rīgas Zooloģiskā dārza būvprojekts „Āfrikas savanna”, 
Esplanādes (t. sk. Brīvības alejas un Baumaņa skvēra), 
Viesturdārza un Kronvalda parka rekonstrukcijas 
projekts, Aldara parka rekonstrukcijas metu konkurss, 
būvprojekta izstrāde, Mūkusalas ielas krasta 
promenādes rekonstrukcija, Rīgas pilsētas degradētās 
teritorijas Torņakalnā revitalizācija, Integrēta lietus ūdens 
pārvaldība (iWater) un citi projekti. 

Rīgas domes Attīstības departaments realizēja dažādus 
Rīgas un sadraudzības pilsētu sadarbības pasākumus, 
kuru vidū bija arī: Rīgas dienas Florencē, Rīgas ārvalstu 
sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju vizīšu 
nodrošināšana Rīgā uz XI Skolēnu dziesmu un deju 
svētkiem un Rīgas pilsētas svētkiem, 8. Starptautiskā 
tūrisma filmu festivāla „Tourfilm Riga” organizēšana, ES 
Reģionu komitejas COTER izbraukuma sēdes 

nodrošināšana Rīgā, Starptautisko burāšanas sacensību 
„BalticSailNationsCup 2015 Match Race” organizēšana 
Rīgā. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti 
apmeklēja starptautisku Eiropas metropoļu tīkla 
METREX konferenci Milānā, projekta BalticUrbanLab 
semināru Turku, semināru „Neizmantoto telpu attīstības 
potenciāls un metodes” Tallinā, SCORUS konferenci 
Briselē, kura tika organizēta ES statistikas biroja 
Eurostat projekta „Urban audit” ietvaros par statistikas 
datu analīzes un interpretēšanas jaunumiem. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
īstenoja 11 ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansētos 
projektus, saņemot finansējumu no dažādām ES 
programmām. Pavisam aizvadītajā gadā tika sagatavoti 
un iesniegti 8 jauni projektu pieteikumi, no kuriem 6 tika 
apstiprināti, bet veiksmīgi noslēgušies ir 5 projekti. Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
padotības iestādes aktīvi piedalās dažādu ES finansētu 
projektu īstenošanā, īstenojot 57 projektus, ar ES 
finansējumu 1 537 811 euro apmērā. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
atbalstīja skolēnu dalību 108 dažādos starptautiskajos 
sporta un kultūras pasākumos, šim mērķim piešķirot 
finansējumu 103 340 euro, apmērā. 

2015. gadā IKSD atbalstīja skolēnu dalību 108 dažādos 
starptautiskajos sporta un kultūras pasākumos, šim 
mērķim piešķirot finansējumu 103 340 euro, apmērā. 

2015. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde nodrošināja 
Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar 19 
starptautiskajām organizācijām un sadarbības tīkliem, 
kuros Rīga ir dalībpilsēta, t.sk: 

���   Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls BaltMet; 
���   Baltijas pilsētu savienība UBC; 
���   Starptautiskais pilsētu tīkls „Eiropas Pilsētu drošības 

forums” EFUS; 
���   Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība Städtebund 

DIE HANSE; 
���   Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls EUROCITIES; 
���   Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkls 

METREX; 
���   Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija 

OWHC; 
���   Starptautiskais pilsētu tīkls „Eiropas pilsētu drošības 

forums” EFUS; 
���   Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas 

veicināšanas asociācija Energy-Cities; 
���   Eiropas Ūdeņraža, kurināmā elementu un Eiropas 

reģionu elektromobilitātes asociācija (HyER); 
���   Eiropas tautu kultūras un mākslas festivāls 

Europeade; 
���   Starptautiskā industriālā mantojuma saglabāšanas 

komiteja TICCIH; 
���   Vēsturisko pilsētu apvienība The League of Historical 

Cities; 
���   Eiropas sociālais tīkls ESN u.c. organizācijas. 

2015. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde koordinēja un 
organizēja 232 Rīgas domes vadības, Rīgas domes 
deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
oficiālās ārvalstu vizītes un nodrošināja 62 ārvalstu 
delegāciju uzņemšanu Rīgā (t. sk. 45 Rīgā uzņemtās 
ārvalstu delegācijas un 17 starptautiskie pasākumi, kas 
norisinājās Rīgā). 
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PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI 
UN IZGL ĪTOŠANAI 
Atgriezeniskās saiknes uzturēšanai starp pašvaldību un 
sabiedrību būtiska nozīme ir pilsētnieku viedokļa 
izzināšanai, arī 2015. gadā tika veikti 4 sabiedriskās 
domas aptaujas. Aptauju rezultāti, kā arī sabiedriskajās 
un publiskajās apspriešanās izteiktie rīdzinieku viedokļi 
tiek izmantoti pašvaldības darbā, tie ietekmē gan 
pašvaldības lēmumus, gan projektu tapšanu, virzību. 

Komunikācijā ar sabiedrību īpaša loma ir iedzīvotāju 
sūdzībām par pašvaldības iestāžu darbu, kuras izskata 
Birokrātijas apkarošanas centrs. Pateicoties Birokrātijas 
apkarošanas centra darbam, ir arī veikta reorganizācija 
vairākās pašvaldības iestādēs, nodrošinot iedzīvotājiem 
ātrāku un ērtāku apkalpošanu. 

Rīgas iedzīvotāji tiek regulāri informēti par pilsētas 
budžeta plānošanu un izpildi, par domes darba 
prioritātēm, par pilsētvides sakārtošanu, jaunām 
attīstības, būvniecības iecerēm un nozīmīgiem 
investīciju projektiem. Citas 2015. gadā svarīgākās 
tēmas bija sociālās palīdzības jautājumi, iespējas 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, 
maksas pakalpojumu atlaides, bērnudārzu pieejamība, 
informācija par izglītības jomu, sporta un kultūras 
pasākumiem, dažādi projektu konkursi, 
uzņēmējdarbības vide, ES līdzekļu piesaiste, satiksmes 
ierobežojumi vai remontdarbi pilsētas ielās. 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja aktīvu sadarbību ar 
plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri notika preses 
konferences un plašsaziņas līdzekļos tika atspoguļoti 
pašvaldības saimnieciskie, ekonomiskie, kultūras, 
izglītības, medicīnas, sporta un daudzi citi pasākumi, tai 
skaitā arī Rīgas un Latvijas mēroga svētki. 

Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv ir 
pieejama visa svarīgākā informācija par pilsētu un 
pašvaldību. t.sk. normatīvie akti, domes pieņemtie 
lēmumi un lēmumu projekti, informācija par pašvaldībā 
un pilsētā notiekošajiem un plānotajiem pasākumiem. 
Informācija tiek aktualizēta vairākas reizes dienā. 
Līdztekus tiek ievietota arī cita informācija - par 
iepirkumiem, izsolēm un konkursiem, dati par gaisa 
kvalitāti reālā laika režīmā. Kopš 2014. gada pašvaldībai 
ir arī portāls info.riga.lv, kurā sniegta iedzīvotāju ikdienas 
problēmu risināšanai noderīga informācija. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
organizēja sabiedrības integrācijas programmas projektu 
konkursu, kurā tika iesniegti 91 pieteikumi. Finansiālu 
atbalstu saņēma 24 pieteikumi, t. sk. pilsoniskās 
līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā, 
sociālās integrācijas veicināšanas jomā, kā arī iecietības 
veicināšana un diskriminācijas novēršanas jomā.

Plašu informācijas klāstu par pašvaldības darbu 
iespējams atrast interneta sociālajos tīklos. Piemēram, 
aktuāla un iedzīvotājiem būtiska informācija atrodama 
Rīgas domes Facebook un Twitter kontos, kuros norit 
nepārtraukta un nepastarpināta komunikācija ar 
iedzīvotājiem, sniedzot jaunu informāciju un atbildot uz 
aktuāliem jautājumiem. 2015. gadā Rīgas pilsētas 
pašvaldības Twitter konta sekotāju skaits pārsniedza 
6 000 un tā saturu mēneša laikā aplūko vidēji 200 000 
apmeklētāju. Rīgas pilsētas pašvaldības Facebook 
konta, kurā informācija ir pieejama latviešu un krievu 
valodās, apmeklētāju skaits pārsniedza 500 000. 

Iedzīvotāju informēšanā nozīmīgu darbu veic 
Apmeklētāju pieņemšanas centrs (APC). Tā darbinieki 
apmeklētājus pieņem gan centrālajā ēkā, gan arī rajonu 
un priekšpilsētu izpilddirekcijās, personiski, telefoniski 
vai elektroniski. APC piedāvā arī bezmaksas juridiskās 
konsultācijas. Iedzīvotāju rīcībā ir Rīgas domes 
bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800. 

Lai veicinātu ciešāku sabiedrības līdzdalību Rīgas 
pašvaldības lēmumu gatavošanā, pieņemšanā un to 
darbības izvērtēšanā, norisinās aktīva sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām. Rīgas domes 
departamenti un dažādas struktūrvienības cieši 
sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, to 
skaitā invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, 
biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, Latvijas Samariešu 
apvienību, Latvijas Audžuģimeņu biedrību, Latvijas 
Politiski represēto apvienību, Rīgas Skolēnu domi, 
Latvijas Olimpisko komiteju, un dažādām citām kultūras, 
sporta, nacionālo biedrību un reliģiskajām organizācijām. 

SADARB ĪBA AR PRIVĀTO SEKTORU 
2015. gadā tika organizēts ikgadējais sabiedriskās 
līdzdalības forums „Rīga dimd - iedzīvotāji runā!”. 

2015. gadā Rīgas domes speciālisti kopā ar apkaimju 
aktīvajiem iedzīvotājiem apsekoja teritorijas dažādās 
Rīgas apkaimēs, lai pārrunātu iespējamos teritoriju 
attīstības scenārijus. Galvenās diskusiju tēmas bija 
uzņēmējdarbības teritoriju turpmākā attīstība, 
ūdensmalu pieejamība, to labiekārtojums un atpūtas 
iespējas, kultūrvēsturiskais mantojums un tā 
saglabāšana, publisko ārtelpu attīstība, kā arī  
dzīvojamās teritorijas kvalitāte un infrastruktūras 
nodrošinājums. Kopumā tika apsekotas 19 apkaimes. 
2015. gadā norisinājās darbs pie Rīgas apkaimju 
attīstības, kas ietvēra diskusijas ar Torņakalna un Teikas 
apkaimes aktīvistiem par problēmjautājumiem, dalība 
Pilsētvides attīstības pārvaldes organizētajos 
sabiedrības līdzdalības pasākumos „Apkaimju gids”, 
tikšanās ar attīstītājiem, kuri realizē projektu „Jaunā 
Teika”. Tika izvērtēti pieteikumi IKSD rīkotajam projektu 
konkursam „Apkaimju forumi”. 

RĪGAS DOMES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS CENTRA DARBA REZULTĀTI 2015. GADĀ 
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1. 1100 1804 500 2695 290 72 964 210 197 207 90 6797 14926 
2. 749 1448 395 2487 724 90 844 215 176 407 106 6252 13893 
3. 762 1120 361 2530 780 283 572 232 227 339 143 6937 14286 
4. 997 1669 459 2485 278 431 413 229 218 380 100 6027 13686 
Kopā  3608 6041 1715 10197 2072 876 2793 886 818 1333 439 26013 56791 
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UZSĀKTIE PROJEKTI, KAS TIKS 
TURPINĀTI 
2016. gadā ir plānots turpināt darbu pie šādiem 
projektiem: 

���   Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas 1. slimnīca” 
ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija un renovācija; 

���   Turpināt vairāku izglītības iestāžu ēku renovāciju - 
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Kr. Barona 
ielā 116, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 
Bruņinieku ielā 24A, Rīgas 6. vidusskolas A. Čaka 
ielā 102, Fr. Brīvzemnieka pamatskolas Zeļļu ielā 4, 
Rīgas Austrumu vidusskolas Viļānu ielā 13; 

���   Rīgas pilsētas pašvaldības ēku uzturēšanas un 
remontdarbu pasākumu īstenošana, pašvaldībai 
piederošo vai piekrītošo ēku, kuras ir iekļautas vidi 
degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvju sarakstā, sakārtošana un graustu 
(t. sk. privātpersonām piederoši) ar reālu 
sabiedriskās drošības apdraudējumu likvidēšana; 

���   Turpināt energoefektivitātes pasākumus pašvaldības 
izglītības iestādēs un teritoriju labiekārtošanas 
darbus; 

���   Turpināt Salu tilta atjaunošanas 1. kārtu un 2. kārtas 
būvprojektu izstrāde; 

���   Pilsētas ielu seguma atjaunošanas darbi un Kr. 
Barona ielas bruģa atjaunošana; 

���   Sadarbībā ar pārējām pašvaldības struktūrvienībām 
turpināt darbu pie jaunā Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojuma; 

���   Grantu programmas „Atspēriens”, liekot lielāku 
uzsvaru uz inovatīvajām idejām; 

���   Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu 
renovācija. 

NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN 
PLĀNOTIE SADARB ĪBAS PROJEKTI 
���   Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību 

nams" ēka Miera ielā 45 rekonstrukcija un 
renovācija; 

���   Piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, VEF Kultūras 
pils renovācija; 

���   Dalība Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un 
investīciju izstādē - forumā „MIPIM 2016”; 

���   Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde; 

���   Brīvības ielas posmu un Lāčplēša ielas seguma 
atjaunošana; 

���   Veloceliņu infrastruktūras izveide. 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS KOPSAVILKUMA BILANC E 31.12.2014. 31.12.2015. 

 
(tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 

AKT ĪVS 3 424 597.4 3 392 721.2 
Ilgtermi ņa ieguld ījumi  3 342 432.5 3 290 027.2 
Nemateri ālie ieguld ījumi  5 940.9 5 897.5 

Attīstības pasākumi un programmas 363.8 255.8 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 5 211.1 5 262.7 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi 366.0 298.3 
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0.0 47.9 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 0.0 32.8 

Pamatl īdzek ļi 2 688 485.5 2 627 678.1 
Zeme, ēkas un būves 2 486 690.5 2 383 098.5 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 220.8 934.2 
Pārējie pamatlīdzekļi 43 445.4 44 568.7 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 67 441.8 28 617.5 
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 79 895.7 160 293.0 
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 9 121.6 10 045.6 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 33.1 30.0 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 636.6 90.6 

Ilgtermi ņa finanšu ieguld ījumi  642 519.3 651 564.1 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā  585 318.3 593 705.4 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 56 671.7 57 858.7 
Ilgtermiņa aizdevumi 529.3 0.0 

Ilgtermi ņa pras ības un uzkr ājumi nedroš ām ilgtermi ņa pras ībām 5 486.8 4 887.5 
Citas ilgtermiņa prasības 5 486.8 4 887.5 

Apgroz āmie l īdzek ļi 82 164.9 102 694.0 
Krājumi  32 256.9 30 461.6 
Debitori  5 984.7 15 568.3 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem u n projektiem  3 579.0 2 627.5 
Īstermi ņa finanšu ieguld ījumi  1 938.6 541.4 
Naudas l īdzek ļi 38 405.7 53 495.2 

 
PASĪVS 3 424 597.4 3 392 721.2 
Pašu kapit āls 2 478 818.7 2 461 920.5 
Rezerves  103 550.3 103 524.2 
Budžeta izpildes rezult āti 2 375 268.4 2 358 396.3 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 2 475 787.3 2 375 268.4 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -100 518.9 -16 872.1 

Uzkrājumi  3 384.4 1 297.5 
Kreditori  942 394.3 929 503.2 
Ilgtermi ņa saist ības 828 376.0 812 522.4 

Ilgtermiņa aizņēmumi 182 319.0 207 939.9 
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 345 494.1 321 901.1 
Ilgtermiņa uzkrātās saistības 246 526.6 233 065.3 
Pārējās ilgtermiņa saistības 54 036.3 49 616.1 

Īstermi ņa saist ības 114 018.3 116 980.8 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 7 521.0 11 478.7 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 44 249.1 43 466.4 
Īstermiņa uzkrātās saistības 19 666.6 19 972.9 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 7 649.3 7 970.7 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 8 945.6 8 300.3 
Pārējās īstermiņa saistības 8 163.9 5 434.2 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 17 822.8 20 357.6 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 1 681.3 3 073.3 
Avansā saņemtie transferti 16 141.5 17 284.3 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALD ĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE  31.12.2014. 31.12.2015. 

 (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
ZEMBILANCE  

 
 Nomātie akt īvi 2 801.9 1 500.9 

Zembilances akt īvi 8 741.1 5 043.2 
Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 3 756.3 55.0 
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 75.0 74.2 
Citi zembilances aktīvi 4 909.8 4 914.0 

Zembilances pas īvi 440 544.1 274 499.0 
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu 
palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem 

3 761.8 508.9 

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

203 986.5 101 073.9 

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

0.2 0.2 

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 19.0 65.0 
Nākotnes nomas maksājumi 456.3 74.2 
Izsniegtie galvojumi 8 490.2 7 139.0 
Citas zembilances saistības 223 830.1 165 637.8 
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PAMATBUDŽETA IE ŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2014. g. 2015. g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa budžeta izpilde  

(tūkst. EUR) 
budžeta izpilde  

(tūkst. EUR) 

Ieņēmumi kop ā 775 347.0 842 970.7 
Nodok ļu ieņēmumi kop ā 527 898.1 567 749.6 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 430 466.8 466 909.8 
Īpašuma nodokļi, t. sk. 92 742.6 95 947.5 
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 35 181.3 36 584.4 
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 44 891.8 46 259.1 
nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 12 669.5 13 104.0 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 688.7 4 892.3 
Nenodok ļu ieņēmumi kop ā 61 774.0 64 878.2 
Valsts (pašvaldību) nodevas 5 216.4 4 054.5 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 56 557.6 60 823.7 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi kop ā 61 378.8 58 263.1 
Transferti kop ā 124 296.1 152 079.8 
Valsts budžeta transferti, t. sk.: 117 963.6 147 120.6 
pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 105 034.1 126 624.1 
pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 

11 789.1 18 182.1 

pārējie valsts budžeta transferti 1 140.4 2 314.4 
Pašvald ību budžetu transferti  6 332.5 4 959.2 

 
Izdevumi p ēc vald ības funkcij ām   
Izdevumi kop ā 876 011.5 859 803.6 
Vispārējie valdības dienesti 273 187.7 250 778.8 

t. sk. iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 74 859.3 73 887.4 
Sabiedriskā kārtība un drošība 16 118.8 16 323.8 
Ekonomiskā darbība 239 082.7 238 454.3 
Vides aizsardzība 1 857.3 1 661.8 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 30 016.4 26 977.6 
Veselība 913.2 1 092.6 
Atpūta, kultūra un reliģija 25 150.0 20 442.1 
Izglītība 228 048.2 243 320.8 
Sociālā aizsardzība 61 637.2 60 751.8 

   Ieņēmumu p ārsniegums vai defic īts  -100 664.5 -16 832.9 
 
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2014. g. 

budžeta izpilde  
2015. g. 

budžeta izpilde  
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 

Ieņēmumi kop ā 1 489.3 323.4 
Ziedojumi un d āvinājumi no juridiskaj ām un fiziskaj ām person ām 1 489.3 323.4 
Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 264.2 224.9 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 125.7 24.4 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 1 099.4 74.1 

 
Izdevumi p ēc vald ības funkcij ām 

  Izdevumi kop ā 1 346.3 361.3 
Vispārējie valdības dienesti 1 057.0 117.4 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 11.1 1.8 
Atpūta, kultūra un reliģija 10.2 9.0 
Izglītība 246.1 196.3 
Sociālā aizsardzība 21.9 36.8 

   Ieņēmumu p ārsniegums vai defic īts  143.0 -37.9 
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PAMATBUDŽETA IE ŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā  

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR)  (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 

Ieņēmumi kop ā 713 097.4 755 246.9 762 250.1 
Nodok ļu ieņēmumi kop ā 528 894.8 558 890.3 562 028.7 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 429 978.4 459 781.4 462 886.5 
Īpašuma nodokļi 94 227.7 94 200.0 94 249.9 

t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 36 012.6 36 042.0 35 295.1 
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 45 076.1 45 026.0 45 917.8 
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 13 139.0 13 132.0 13 037.0 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 688.7 4 908.9 4 892.3 
Nenodok ļu ieņēmumi kop ā 23 427.2 20 099.5 20 672.6 
Valsts (pašvaldību) nodevas 5 163.1 3 498.5 3 900.8 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 18 264.1 16 601.0 16 771.8 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi kop ā 29 129.8 30 759.4 29 063.6 
Transferti kop ā 131 645.6 145 497.7 150 485.2 
Valsts budžeta transferti, t. sk.: 126 262.2 139 419.4 145 544.5 

valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 114 737.1 125 675.3 128 394.9 
pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

11364.5 13 590.6 17 003.7 

pārējie valsts budžeta transferti 160.6 153.5 145.9 
Pašvaldību budžetu transferti 5383.4 6 078.3  4 940.7  

 
Izdevumi p ēc vald ības funkcij ām 

   Izdevumi kop ā 743 170.1 806 968.8 765 998.5 
Vispārējie valdības dienesti 133 206.7 137 112.6 133 194.3 

t. sk. iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 75 714.1 74 304.8 74 890.0 
Sabiedriskā kārtība un drošība 16 600.7 16 358.9 16 265.4 
Ekonomiskā darbība 198 651.4 217 810.8 205 751.3 
Vides aizsardzība 4 485.7 9 219.1 8 481.1 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 32 021.3 32 879.5 29 520.7 
Veselība 5 920.1 3 503.3 2 632.0 
Atpūta, kultūra un reliģija 35 906.6 39 219.0 40 087.6 
Izglītība 237 668.5 270 972.0 254 871.1 
Sociālā aizsardzība 78 709.1 79 893.6 75 195.0 

Budžeta l īdzek ļu atlikums gada s ākumā 64 513.1 37 987.1 37 987.1 
Budžeta l īdzek ļu atlikums gada beig ās 37 987.1 8 109.4 53 120.3 
 
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
PĀRSKATS 

2014. g. 
budžeta 

izpilde  

2015. g. 
apstiprin āts 

budžet ā  

2015. g. 
budžeta 

izpilde  
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR)  (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 

Ieņēmumi kop ā 1 196.4 218.8 140.6 
Ziedojumi un d āvin ājumi no juridiskaj ām un fiziskaj ām 
person ām 1 196.4 218.8 140.6 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 101.5 148.4 68.0 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 5.3 1.6 2.1 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 1 089.6 68.8 70.5 

 
Izdevumi p ēc vald ības funkcij ām 

   Izdevumi kop ā 1 236.3 487.4 183.5 
Vispārējie valdības dienesti 1 121.4 175.4 113.5 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16.0 1.7 1.7 
Atpūta, kultūra un reliģija 8.0 12.1 6.8 
Izglītība 86.1 292.6 58.0 
Sociālā aizsardzība 4.8 5.6 3.5 

Budžeta l īdzek ļu atlikums gada s ākumā 453.9 414.0 414.0 
Budžeta l īdzek ļu atlikums gada beig ās 414.0 145.4 371.1 
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PASKAIDROJUMS PAR SA ĪSINĀTĀ KONSOLIDĒTĀ 
2015. GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS 
PAMATNOSTĀDNĒM 

Šis saīsinātais konsolidētais pārskats, kas ietver Rīgas 
pilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilanci 2015. gada 
31. decembrī, pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
pārskatu (pēc uzkrāšanas un pēc naudas plūsmas 
principa) un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un 
izdevumu pārskatu (pēc uzkrāšanas un pēc naudas 
plūsmas principa) par 2015. gadu, ir sagatavots, 
balstoties uz revidēto Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto 2015. gada pārskatu, saskaņā ar šādiem 
principiem: 

���   Bilance ir uzrādīta identiski bilancei, kas iekļauta 
revidētajā Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētajā 
2015. gada pārskatā (tūkst. EUR) (Veidlapa Nr. 1); 

���   Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pārskats 
(pēc uzkrāšanas un pēc naudas plūsmas principa) ir 
sagatavots, balstoties uz informāciju, kas iekļauta 
revidētajā Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētajā 
2015. gada pārskatā (Veidlapa Nr. 2) „Pārskats par 
budžeta izpildi” (pamatbudžets). Ieņēmumi uzrādīti 
grupās, kas raksturo ieņēmumu veidu pēc 
ekonomiskās būtības, atbilstoši LR MK noteikumiem 
Nr. 1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu 
klasifikāciju”;

 

���   Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu 
pārskats ir sagatavots, balstoties uz informāciju, kas 
iekļauta revidētajā Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidētajā 2015. gada pārskatā (Veidlapa Nr. 2) 
„Pārskats par budžeta izpildi” (ziedojumi un 
dāvinājumi). Ieņēmumi uzrādīti grupās, kas raksturo 
ieņēmumu veidu pēc ekonomiskās būtības, atbilstoši 
LR MK noteikumiem Nr. 1032 „Noteikumi par 
budžeta ieņēmumu klasifikāciju”; 

���   Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilancē 
uzrādīto pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 
iegūst, saskaitot Pamatbudžeta ieņēmumu un 
izdevumu pārskata (pēc uzkrāšanas principa) un 
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu 
pārskata (pēc uzkrāšanas principa) ieņēmumu 
pārsnieguma vai deficīta rādītājus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumu Nr. 
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 51.3. 
punktu Valsts kases mājas lapā no 2016. gada 1. jūlija ir 
pieejama informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto 2015. gada pārskatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apstiprināts ar Rīgas domes ________2016. lēmumu Nr.________ „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015. gada 
publiskā pārskata apstiprināšanu. 
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NEATKAR ĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgas domei: 

Klāt pievienotais Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība) kopsavilkuma finanšu pārskats par 
2015. gadu, kas atspoguļots no 31 līdz 35 lappusei un 
ietver 2015. gada 31. decembra kopsavilkuma bilanci, 
2015. gada kopsavilkuma pamatbudžeta ieņēmumu un 
izdevumu pārskatu un kopsavilkuma ziedojumu un 
dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu pārskatu ar izpildi 
pēc uzkrāšanas principa un pēc naudas plūsmas 
principa, un paskaidrojumu par saīsinātā konsolidētā 
2015. gada pārskata sagatavošanas pamatnostādnēm, 
ir sagatavots, pamatojoties uz Rīgas pilsētas 
pašvaldības konsolidēto finanšu pārskatu par 2015. 
gadu, kā aprakstīts kopsavilkuma finanšu pārskata 
paskaidrojumā par saīsinātā konsolidētā 2015. gada 
pārskata sagatavošanas pamatnostādnēm. Mūsu 2016. 
gada 25. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu ar 
iebildēm par šo konsolidēto finanšu pārskatu (skatīt 
zemāk). Minētais konsolidētais finanšu pārskats un 
kopsavilkuma finanšu pārskats neietver informāciju par 
notikumiem, kas norisinājušies pēc mūsu ziņojuma par 
konsolidēto finanšu pārskatu izsniegšanas datuma. 

Kopsavilkuma finanšu pārskatā nav iekļauta visa 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. 
gada 25. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem atklājamā 
informācija. Tādēļ kopsavilkuma finanšu pārskata 
lasīšana nevar aizvietot Rīgas pilsētas pašvaldības pilna 
apjoma konsolidēta finanšu pārskata lasīšanu. 

Vadības atbildība par kopsavilkuma finanšu pārskata 
sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par kopsavilkuma finanšu pārskata 
sagatavošanu atbilstoši kopsavilkuma finanšu pārskata 
paskaidrojumā par saīsināto konsolidēto 2015. gada 
pārskatu norādītajām sagatavošanas pamatnostādnēm. 

Revidenta atbildība 

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

Atzinums 

Mūsuprāt, klāt pievienotais 2015. gada kopsavilkuma 
finanšu pārskats, kas sagatavots, pamatojoties uz 
Pašvaldības 2015. gada revidēto konsolidēto finanšu 
pārskatu, visos būtiskos aspektos ir atbilstošs 2015. 
gada konsolidētajam finanšu pārskatam, kā aprakstīts 
paskaidrojumā par saīsinātā konsolidētā 2015. gada 
pārskata sagatavošanas pamatnostādnēm. 

Tādējādi, 2015. gada kopsavilkuma finanšu pārskats 
ietver tādas pašas iespējamās neatbilstības kā 
Pašvaldības 2015. gada konsolidētais finanšu pārskats. 

 

Pašvaldības 2015. gada konsolidētā finanšu pārskata 
neatbilstības vai iespējamās neatbilstības ir aprakstītas 
mūsu 2016. gada 25. aprīļa revidentu atzinumā ar 
iebildēm. Mūsu atzinums ar iebildēm ir balstīts uz 
sekojošo: 

Pamatojums atzinumam ar iebildi - apjoma ierobežojumi 
(a) Uzskaitīto īpašumu pilnīgums un uzskaites vērtības 
precizitāte 

2009. gadā Pašvaldība atzina bilancē iepriekš tās 
uzskaitē neatzītu Rīgas pilsētai piederošu un piekrītošu 
zemi. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem un tajā 
noteiktajām vērtībām, Pašvaldība 2015. gada 31. 
decembrī ir iekļāvusi bilancē tai piekrītošo, bet 
Zemesgrāmatā nereģistrēto zemi, 147.9 miljonu EUR 
apmērā. Pašvaldība arī turpina identificēt tai piekrītošas 
ēkas un būves, kas līdz šim nav bijušas atzītas 
Pašvaldības uzskaitē. Šāda zeme, ēkas un būves tiek 
pakāpeniski reģistrētas Zemesgrāmatā, un šī procesa 
laikā tiek precizētas arī īpašuma tiesības īpašumiem, 
kuru īpašnieki nav skaidri definēti. Šī procesa rezultātā 
tiek veiktas korekcijas attiecībā uz uzskaitē esošo 
īpašumu bilances vērtību un zemes gabalu platību. Ir 
sagaidāms, ka nekustamo īpašumu uzskaites vērtība 
turpmākajos periodos tiks koriģēta, uzņemot uzskaitē 
iepriekš neuzskaitītas ēkas un būves un koriģējot 
pašvaldībai piekrītošās zemes uzskaites vērtību un 
platību. Tā kā šis process turpinās, vadība nav spējusi 
noteikt attiecībā uz nekustamo īpašumu uzskaites 
vērtību veicamo korekciju apjomu 2015. gada 31. 
decembrī un 2014. gada 31. decembrī. Līdz ar to mums 
nebija iespējams gūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas 
pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē esošo 
nekustamo īpašumu pilnīgumu un īpašumu, kas 
uzskaitīti Pašvaldības bilancē, taču vēl nav reģistrēti 
Zemesgrāmatā, uzskaites vērtību precizitāti 2015. gada 
31. decembrī un 2014. gada 31. decembrī. 

(b) Nepabeigtās celtniecības objektu atgūstamā vērtība 

2015. gadā Pašvaldība, veicot nepabeigtās celtniecības 
objektu atgūstamās vērtības izvērtējumu, pieņēma 
lēmumu norakstīt vairāku nepabeigtās celtniecības 
objektu bilances vērtību, kopumā EUR 7 milj. apmērā, 
un atspoguļot minēto norakstījumu 2015. gada budžeta 
izpildes rezultātā. 

Revīzijas laikā mums nebija iespējas iegūt pietiekamus 
un atbilstošus revīzijas pierādījumus, lai pārliecinātos 
par minēto nepabeigtās celtniecības objektu atgūstamo 
vērtību 2014. gada 31. decembrī, tādējādi mēs 
nevarējām noteikt, vai Pašvaldības 2015. gadā veikto 
norakstījumu pilnībā vai daļēji vajadzēja atzīt iepriekšējo 
pārskata gadu budžeta izpildes rezultātā. 
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Mūsu atzinumā ar iebildēm sacīts, ka, izņemot sadaļas 
„Pamatojums atzinumam ar iebildēm – apjoma 
ierobežojumi” rindkopās (a) un (b) minēto apstākļu 
iespējamo ietekmi, 2015. gada konsolidētais finanšu 
pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Pašvaldības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. 
decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 25. oktobra 
noteikumu Nr. 1115. „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” nosacījumiem. 
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