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Rīgas pilsētā 2016. gadā situācija ekonomikas un 
finanšu jomā uzlabojās un iedzīvotāju skaits palielinājās 
par sešiem tūkstošiem saskaņā ar Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes datiem. Ekonomiskās 
aktivitātes un darba samaksas pieaugums pozitīvi 
ietekmēja arī pašvaldības budžeta ieņēmumus. 

Pārskata gadā, īstenojot stingru budžeta izpildes 
kontroli, Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā pirmo reizi 
pēdējo sešu gadu laikā tika panākts pārpalikums 33,8 
miljonu euro apmērā (4,1% pret budžeta ieņēmumiem), 
savukārt budžeta operatīvais pārpalikums (budžeta 
ieņēmumu pārsniegums pār operatīvajiem izdevumiem) 
palielinājās no 15% 2015. gadā līdz 21% 2016. gadā. 
Pašvaldības budžeta naudas līdzekļu atlikums 2016. 
gadā palielinājās par 39,3 miljoniem euro, sasniedzot 
92,4 miljonus euro gada beigās un nodrošinot pietiekošu 
īstermiņa likviditāti un naudas līdzekļu apjomu 
pašvaldības saistību segšanai. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
sasniedza 822,7 miljonus euro, vērtējot pēc naudas 
plūsmas principa. Nodokļu ieņēmumi pašvaldības 
budžetā sasniedza 626,7 miljonus euro, sastādot 76,2% 
no kopējiem budžeta ieņēmumiem. 

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā sastādīja 
21,2 miljonus euro, par 4,2 miljoniem euro vairāk nekā 
periodā plānots un par 0,6 miljoniem euro vairāk nekā 
2015. gadā. Šī ieņēmumu posteņa plāna izpildi pārskata 
gadā nodrošināja sekmīga ieņēmumu izpilde no 
privatizācijas un pašvaldības īpašumu pārdošanas. 
Maksas pakalpojumu ieņēmumi pašvaldības budžetā 
pārskata gadā tika izpildīti 31,3 miljonu euro apjomā, par 
3,4 miljoniem euro vairāk nekā 2015. gadā. 

Valsts budžeta transfertu ieņēmumi Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžetā 2016. gadā tika ieskaitīti 136,9 
miljonu euro apjomā, par 5,6 miljoniem euro mazāk nekā 
šajā periodā plānots. 

Pašvaldības budžeta izdevumu daļā, līdzīgi kā 
iepriekšējos gados, lielākais budžeta naudas līdzekļu 
apjoms tika novirzīts izglītības jomai - 284,7 miljoni euro 
(36,1% no visiem budžeta izdevumiem), par 11,7% 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Budžeta izdevumi 
ekonomiskajai darbībai sasniedza 207,9 miljonus euro 

(26,4% no visiem budžeta izdevumiem). Pašvaldības 
pārvaldes dienestu uzturēšanai tika novirzīti 7,5% no 
pašvaldības budžeta izdevumiem (neskaitot iemaksas 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kur Rīgas 
pilsētas pašvaldība 2016. gadā iemaksāja 87,5 miljonus 
euro). 

Rīgas pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem arī 
2016. gadā turpināja nodrošināt braukšanas 
atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā - katru 
dienu vidēji 174 tūkstošus braucienu ar 100% 
braukšanas maksas atvieglojumiem un 73 tūkstošus 
braucienu ar daļējiem atvieglojumiem, palielinot pilsētas 
iedzīvotāju mobilitāti un iesaisti pilsētas ekonomiskajā un 
sociālajā apritē. 

2016. gadā tika īstenoti vairāki nozīmīgi pilsētas 
satiksmes infrastruktūras attīstības un uzlabošanas 
projekti. Līdz 2016. gada novembrim tika pilnībā 
atjaunots Salu tilta un tilta pār Mazo Daugavu 
brauktuves segums, nomainītas margas un sadalošā 
josla, gājēju drošībai izbūvēts apgaismojums un 
uzstādītas videonovērošanas kameras. Notika ielu 
seguma atjaunošanas darbi Lāčplēša, Lielvārdes, 
Juglas, Kr. Barona, Brīvības ielas un Brīvības gatves 
posmā, ielas brauktuvei un/vai gājēju ietvēm uzklājot 
jaunu segumu, atjaunojot vai uzlabojot brauktuves 
apmales. 

Pārskata gadā tika uzsākti, turpināti vai īstenoti vērienīgi 
investīciju projekti arī citās jomās - noslēgta vienošanās 
par Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrādi, ar Emisijas kvotu izsolīšanas 
instrumenta līdzfinansējumu 2016. gadā uzsākti 
būvdarbi VEF Kultūras pilī, turpināta SIA „Rīgas 1. 
slimnīca” ēku rekonstrukcija un renovācija, uzsākta SIA 
„Rīgas Dzemdību nams” ēkas un SIA „Rīgas veselības 
centrs” filiāles „Iļģuciems” renovācija. 

2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot 
pašvaldības budžeta vidēja termiņa plānošanu. Tika 
sagatavots un pieņemts Rīgas pilsētas pašvaldības triju 
gadu budžeta ietvars 2017. - 2019. gadam. 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot pašvaldības 
aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju, sekmīgi pildot un ievērojot stratēģijā 
noteiktos saistību portfeļa vadības kritērijus, tādējādi 
novēršot iespējamos finanšu riskus. Pašvaldības 
ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms 2016. 
gadā beigās salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās, 
saistību īpatsvars sastādīja 73,8% no budžeta 
ieņēmumiem, nepārsniedzot stratēģijā noteikto 100% 
līmeni. 

Pārskata gadā, turpinot sadarbību, starptautiskās 
kredītreitinga aģentūras nodrošināja Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta un finanšu situācijas kompetentu 
un objektīvu vērtējumu. 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2016. gadā turpināja īstenot 
tālredzīgu finanšu politiku, 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 
2016. gadā palielinājās par 60,5 miljoniem euro (par 
7,9%) salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 822,7 
miljonus euro. Tas ir lielākais pašvaldības budžeta 
ieņēmumu pieaugums pēdējo astoņu gadu laikā, tomēr 
tie joprojām atpaliek no pirmskrīzes - 2008. gadā 
sasniegtā līmeņa par 4,7% (par 40,6 miljoniem euro). 

Kopējie nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 2016. 
gadā sasniedza 626,7 miljonus euro, par 64,7 miljoniem 
euro (par 11,5%) vairāk nekā 2015. gadā, 74% no šī 
pieauguma ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), bet 
26% - nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). 

IIN ieņēmumu izpilde pašvaldības budžetā 2016. gadā 
sasniedza 510,5 miljonus euro, par 47,6 miljoniem euro 
(par 10,3%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rīgas pilsētas 
pašvaldība 2016. gadā saņēma no Valsts kases sadales 
konta IIN ieņēmumus pēc 2016. gadā Rīgai noteiktā 
koeficienta - 41,4% no IIN ieņēmumu pašvaldību daļas. 
IIN 100% garantija no valsts puses un regulārā 
ieskaitīšanas kārtība nodrošināja izlīdzinātu pašvaldības 
ieņēmumu plūsmu, valstij oktobra un novembra 
mēnešos kompensējot IIN ieņēmumu neizpildi. 

NĪN ieņēmumi pašvaldības budžetā 2016. gadā 
palielinājās par 16,9 miljoniem euro (par 17,9%) 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sastādot 111,1 miljonu 
euro. NĪN ieņēmumus pārskata gadā ietekmēja izmaiņas 
pašvaldības saistošajos noteikumos, kas nosaka NĪN 
atvieglojumus un likmi. Pašvaldība atcēla samazināto 
nodokļa likmi zemei un noteica NĪN atvieglojumus 
ģimenēm ar bērniem, kā arī lai sakārtotu īpašumu 
izmantošanu un īrnieku tiesības, ieviesa vienotu nodokļa 
likmi dzīvokļiem, kuros dzīvesvietu nav deklarējusi 
neviena persona un nav reģistrēti īres līgumi. Kārtējā 
gada nodokļa ieņēmumu īpatsvars NĪN ieņēmumu 
kopējā struktūrā 2016. gadā palielinājās līdz 94,4% 
(2015. gadā tas bija 92,6%), bet 5,6% no kopējiem šī 
nodokļa ieņēmumiem sastādīja iepriekšējo gadu nodokļa 
parādu atmaksas. 

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2016. gadā pašvaldības 
budžetā sastādīja 4,4 miljonus euro, par 0,3 miljoniem 
euro vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet dabas resursu 
nodokļa ieņēmumi - 0,8 miljoni euro, par 9,3% mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. 

Pārskata gadā, īstenojot stingru budžeta izpildes 
kontroli, kā arī neizpildoties vairākiem izdevumu 
posteņiem, (piemēram, Eiropas Savienības fondu 
projektu līdzfinansēšanas programmai, jo aizkavējās šo 
projektu ieviešanai nepieciešamās normatīvās bāzes 
izstrāde valstī un projektu īstenošana tika pārcelta uz 
turpmākajiem gadiem), pašvaldības pamatbudžetā tika 
panākts ieņēmumu pārpalikums pār izdevumiem 33,8 
miljonu euro apjomā (4,1% pret ieņēmumiem). 
Pašvaldības budžeta operatīvais pārpalikums 
(ieņēmumu pārsniegums pār operatīvajiem 
izdevumiem), palielinājās no 15% 2015. gadā līdz 21% 
pārskata gadā. 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu pašvaldības finanšu politiku 
Rīgas domes Finanšu departaments pārskata gadā 
turpināja pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanu, 
sagatavojot Rīgas pilsētas pašvaldības triju gadu 
budžeta ietvaru 2017. - 2019. gadam, kas satur 
pašvaldības ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas 
daļas plānu. 

Pārskata gadā departaments turpināja sekmīgi īstenot 
„Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa 
saistību vadības stratēģiju 2013. - 2017. gadam”, izpildot 
visus stratēģijā noteiktos saistību portfeļa vadības 
kritērijus. Pašvaldības ilgtermiņa parādsaistību 
pamatsummu kopapjoms 2016. gadā beigās 
samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sastādīja 
73,8% no ieņēmumiem, nepārsniedzot ilgtermiņa 
saistību vadības stratēģijā noteikto 100% līmeni. 

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

Pārskata gadā Rīgas domes Finanšu departamenta 
vadībā tika veikta pašvaldības struktūrvienību pāreja uz 
Banku moduli - pašvaldības pārvaldītu maksājumu 
apstrādes sistēmu, kas nodod datus kredītiestāžu 
maksājumu sistēmām nepastarpināti (bez 
starpprogrammām). Pāreja uz Banku moduli ļauj uzlabot 
pašvaldības naudas plūsmas vadību un nodrošina 
efektīvāku uzskaiti. 

Turpinājās Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojuma 
„Rēķinu iesniegšana” pilnveide un Rīgas pilsētas 
pašvaldībā saņemto elektronisko rēķinu īpatsvars 
pārskata gada decembrī sasniedza 70%. 

Rīgas domes Finanšu departaments turpināja sadarbību 
ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām. 
Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poor’s” 2016. gada 
novembrī atjaunoja Rīgas pilsētai piešķirto reitingu 
iepriekšējā (BBB+/Stable) līmenī. Kredītreitinga aģentūra 
“Moody’s Investors Service”, izvērtējot pašvaldības 
budžeta izpildi un finanšu situāciju, 2016. gada decembrī 
pilsētas kredītreitingu atjaunoja Baa1/Stable līmenī. 
 
 
 
 
 
 
 
I. Tiknuse  
Rīgas domes Finanšu departamenta direktore 
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RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 
IEDZĪVOTĀJI 
Rīgas pilsētā 2016. gadā pēc Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes datiem iedzīvotāju skaits palielinājās par 
6 tūkstošiem cilvēku. Tas ir lielākais pieaugums kopš 90-
to gadu sākuma, kad demogrāfisko un migrācijas 
procesu ietekmē Rīgas pilsētā sākās iedzīvotāju skaita 
samazināšanās process. 

Pēdējo piecu gada laikā pilsētā ir vērojama iedzīvotāju 
skaita stabilizācija, pateicoties pozitīvam migrācijas 
saldo, gan arī (kopš 2011. gada) uzlabojoties iedzīvotāju 
dabiskā pieauguma rādītājiem. Lai gan iedzīvotāju 
dabiskā pieauguma rādītāji Rīgas pilsētā ir negatīvi, 
pēdējos gados tie ir ievērojami labāki nekā valstī vidēji. 
2015. gadā iedzīvotāju skaita samazinājums uz 1000 
iedzīvotājiem valstī vidēji bija 3,3 cilvēki, bet Rīgā - 1,9. 

Pārskata gada sākumā Rīgas pilsētā bija 393,3 tūkstoši 
darbaspējas vecuma iedzīvotāju, kas bija 61,5% no 
visiem iedzīvotājiem, pēdējo 5 gadu laikā to skaitam 
sarūkot par 35 tūkstošiem. Šajā laika posmā iedzīvotāju 
līdz darbaspējas vecumam skaits ir pieaudzis par 10 
tūkstošiem, to īpatsvaram sasniedzot 14,9% no kopējā 
pilsētas iedzīvotāju skaita. Vecuma grupā virs 
darbaspējas vecuma bija 151,1 tūkstotis (23,6%) 
iedzīvotāju. Arī šīs vecuma grupas iedzīvotāju skaits 
pēdējo četru gadu laikā Rīgas pilsētā ir palielinājies par 
5,2 tūkstošiem. 

ETNISKAIS SASTĀVS 
Iedzīvotāju etniskajā struktūrā pārskata gadā bija 
vērojama iepriekšējo gadu tendence - nedaudz 
palielinājās latviešu tautības iedzīvotāju skaits (par 1 
tūkstoti) un to īpatsvars kopējā pilsētas iedzīvotāju skaitā 
pieauga no 45,9% līdz 46,2%. 

NODARBINĀTĪBA 
Pārskata gadā Rīgas pilsētā bija vērojams neliels 
nodarbināto iedzīvotāju skaita samazinājums - no 312,7 
tūkstošiem 2015. gadā līdz 310,5 tūkstošiem 2016. gadā 
(par 0,7%). Laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam 
strādājošo iedzīvotāju skaits Rīgā ir palielinājies par 28,1 
tūkstoti, tomēr tas joprojām par 52,5 tūkstošiem atpaliek 
no pirmskrīzes sasniegtā līmeņa 2008. gadā. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētā strādājošo skaits 
palielinājās valsts pārvaldes nozarē (par 3,1 tūkstotis), 
tirdzniecībā (par 1,4 tūkstošiem), kā arī izglītības nozarē 
(par 0,4 tūkstošiem). Lielākais strādājošo skaita 
samazinājums bija vērojams transporta, uzglabāšanas, 
informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarēs, kur 
strādājošo skaits gada laikā samazinājās par 5 
tūkstošiem (par 9,8%), tas saruka arī finanšu, pārējo 
pakalpojumu un nekustāmā īpašuma nozarē - par 2,6 
tūkstošiem, kā arī veselības un sociālās aprūpes jomā - 
par 1,7 tūkstošiem. 

BEZDARBS 
2016. gada beigās Rīgas pilsētā bija 15,6 tūkstoši 
bezdarbnieku, kas bija 5% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem. Gada laikā bezdarbnieku skaits pilsētā 
palielinājās par 25 cilvēkiem. Rīgas pilsētā pārskata 
gadā joprojām bija zemākie bezdarba rādītāji valstī. 

 

Rīgas iedzīvotāju skaits 
(pēc PMLP datiem, tūkst. cilvēki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabiskā pieauguma un migrācijas ietekme uz Rīgas 

iedzīvotāju skaitu (cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas iedzīvotāju etniskais sastāvs  
(2016. gada beigās, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodarbinātie iedzīvotāji Rīgā sadalījumā pa 
saimnieciskās darbības veidiem (% no kopskaita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezdarba līmenis* Rīgā un Latvijā  
(2016. gada beigās, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bezdarbnieku skaits no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita 
(Nodarbinātības valsts dienesta dati) 
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DARBA SAMAKSA 
Pārskata gadā turpinājās darba samaksas pieaugums 
vidējai bruto darba samaksai sasniedzot 971 euro 
mēnesī, palielinoties par 5% salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu. Straujākais darba samaksas pieaugums bija 
vērojams privātajā sektorā, palielinoties par 6%, 
sabiedriskajā sektorā darba samaksa gada laikā 
palielinājās par 3,4%, tomēr tā joprojām bija par 8,6% 
augstāka nekā privātā sektorā nodarbinātajiem. 
Salīdzinot ar pirmskrīzes (2008. gada) līmeni, darba 
samaksa 2016. gadā privātajā sektorā bija par 35% 
augstāka, bet sabiedriskajā sektorā tā pārsniedza 
pirmskrīzes līmeni par 9%. 

2016. gadā visās Rīgas pilsētas nozarēs strādājošo 
darba samaksa pārsniedza 2008. gada līmeni. 2016. 
gada laikā darba samaksa Rīgas pilsētā straujāk 
pieauga izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu 
(7,8%), valsts pārvaldes (7%), apstrādes rūpniecības 
(6,1%) un būvniecības (5,6%) nozarēs. Augstākā vidējā 
mēneša darba samaksa Rīgas pilsētā bija gaisa 
transporta apakšnozarē nodarbinātajiem - 2 146 euro, 
finanšu nozarē - 1 971 euro un arī enerģētikas jomā 
nodarbinātajiem - 1 551 euro. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS 
Rīgā tiek saražoti ap 54% no valstī radītās kopējās 
pievienotās vērtības. Latvijas un Rīgas pilsētas 
ekonomikā jau sesto gadu bija vērojams ekonomiskās 
aktivitātes pieaugums. 2016. gadā iekšzemes 
kopprodukts, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās 
par 2% (2010. gada salīdzināmās cenās). Ekonomikas 
pieauguma temps ir nedaudz palēninājies, kas daļēji 
skaidrojams ar zemāku ekonomisko aktivitāti 
būvniecības sektorā, kur pievienotā vērtība valstī, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 18%. 

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 – 12,5. Salīdzinot ar 2009. 
gadu būtiski palielinājies finanšu un apdrošināšanas 
darbības jomas īpatsvars Rīgas ekonomikā, sasniedzot 
9,1% un apsteidzot apstrādājošās rūpniecības (7,7%) 
īpatsvaru. Finanšu un apdrošināšanas nozarē Rīgā tiek 
radīti 88% no kopējās nozares pievienotās vērtības 
valstī. 

Darba ražīgums Rīgas pilsētas ekonomikā (pievienotā 
vērtība uz 1 nodarbināto pēc 2014. gada datiem) 
pārsniedz pārējo Latvijas teritoriju 2,2 reizes. Augstākais 
darba ražīgums Rīgā 2014. gadā bija finanšu, zinātnisko 
pakalpojumu un nekustāmā īpašuma operāciju jomā, 
zemākais - apstrādes rūpniecībā. 

TRANSPORTS UN SAKARI 
RĪGAS OSTA 
Kopējais kravu apgrozījums Rīgas ostā 2016. gadā 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās par 7,3%. Lai 
gan nosūtīto kravu apjoms pārskata gadā bija par 1,8% 
augstāks nekā iepriekšējā gadā, saņemto kravu apjoms 
Rīgas ostā samazinājās par 8,5%, kas noteica kopējo 
kravu apjomu samazinājumu. 

 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā  
2005. - 2016. gadā (euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 
2008. un 2016. gadā (pa nozarēm, euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā 

vērtībā Rīgā (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2016 - novērtējums 

Darba ražīgums pa nozarēm Rīgā  
(euro uz 1 strādājošo, 2014. g.) 
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Tā kā kopējais kravu apgrozījums Latvijas ostās 
pārskata gadā samazinājās straujāk nekā Rīgas ostā, 
Rīgas ostas īpatsvars kopējā Latvijas ostu kravu 
apgrozībā palielinājās, sasniedzot 58,7%. No 2016. 
gadā Rīgas ostā pārkrauto kravu apjoma 36% bija ogles, 
22% - naftas produkti, 10% - kravas konteineri. 

2016. gadā nedaudz palielinājās Rīgas pasažieru ostā 
apkalpoto pasažieru skaits. Pārskata gadā tika apkalpoti 
243,3 tūkstoši iebraukušo un 266,9 tūkstoši izbraukušo 
pasažieru, attiecīgi 8,5% un 14,7% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Pārskata gadā turpināja palielināties 
Rīgas ostā apkalpoto kruīza kuģu pasažieru skaits - no 
69,2 tūkstošiem 2015. gadā līdz 71,4 tūkstošiem 2016. 
gadā. 

LIDOSTA 
2016. gadā Rīgas lidostā apkalpoto pasažieru skaits 
palielinājās par 4,6%, sasniedzot 5,4 miljonus pasažieru 
gadā. 

Saskaņā ar Lidostas Rīga datiem, 2016. gadā apkalpoto 
lidojumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiski 
nemainījās. Lidosta Rīga pērn apkalpoja 68 061 
lidojumu. Pārskata gadā lidostā nosūtīto un saņemto 
kravu apjoms palielinājās no 18,8 tūkstošiem 2015. gadā 
līdz 19,8 tūkstošiem 2016. gadā (par 4,8%). 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, 
tramvajs, trolejbuss) 2016. gadā tika pārvadāti 143,4 
miljoni pasažieru, par 3,4 miljoniem (par 2,3%) mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. Rīgas domes piešķirtos 
braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā 
izmantoja 44,2%, bet piešķirtos braukšanas maksas 
atvieglojumus daļējā apmērā izmantoja 18,6% no kopējā 
pārvadāto pasažieru skaita. Valsts noteiktās braukšanas 
maksas atlaides izmantoja 4,2% no kopējā pārvadāto 
pasažieru skaita. 

Pārskata gadā Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 
nodrošināja pasažieru pārvadājumus 9 tramvaja, 19 
trolejbusa un 55 pilsētas autobusu un 21 paaugstināta 
servisa autobusu maršrutā. Kopējais pilsētas sabiedriskā 
transporta tīkla garums 2016. gadā veidoja 1 559,3 
kilometrus. 

TŪRISMS 
Pārskata gadā Rīgas pilsētā turpinājās tūrisma sektora 
izaugsme. 2016. gadā Rīgas viesnīcās un tūrisma 
mītnēs tika apkalpoti 1 428,6 tūkstoši tūristu, no kuriem 
87% bija ārvalstu viesi. 2016. gada laikā apkalpoto 
tūristu skaits Rīgā ir palielinājies par 7,1%, t. sk. ārvalstu 
viesu - par 7%. Nakšņojumu skaits pilsētas tūristu 
mītnēs ir palielinājās par 8,1%. 2016. gadā Rīgā tika 
apkalpoti ap 79,3% no valsti apmeklējušajiem ārvalstu 
viesiem. 

BŪVNIECĪBA 
Rīgas pilsētā 2016. gadā ekspluatācijā nodoto 
dzīvojamo māju platība bija 69 tūkstoši kvadrātmetru, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinoties par 
37%. Rīgā uzbūvēto dzīvojamo ēku īpatsvars valsts 
kopējā rādītājā samazinājās līdz 18%. 

.

Rīgas ostas darbība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas lidosta: pasažieru apgrozība (tūkst. cilvēki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasažieru pārvadājumi Rīgas sabiedriskajā 
transportā (milj. cilvēki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rīgas tūrisma sektora attīstību raksturojošie rādītāji 
2009. - 2016. gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Rīgas pilsētas iedzīvotāji ievēl Rīgas pilsētas 
pašvaldības domi, kuru veido 60 deputāti. 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, tajā skaitā: 

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; 

Īsteno bērnu tiesību aizsardzību, gādā par 
aizgādnību, aizbildnību, adopciju, kā arī par bērnu 
personisko, mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

 

Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī 
veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un slimību 
profilaksi, organizē sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un 
pilnveido ģimeņu atbalsta sistēmu; 

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. 

2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā faktiskais 
nodarbināto skaits bija 25 176 darbinieki, t. sk. Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
pakļautībā esošo iestāžu 12 639 pedagogi un 8 235 
tehniskie darbinieki. 

2016. gadā (neskaitot Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta pakļautības iestāžu pedagogus 
un tehniskos darbiniekus) darbā tika pieņemti 853 
darbinieki un darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 868 
darbiniekiem. Pārskata gadā darbā tika pieņemti 1 990 
pedagogi un 2 254 tehniskie darbinieki un darba 
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 1 902 pedagogiem un 
2 228 tehniskajiem darbiniekiem. 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības personāla sadalījums 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības personāla izglītība 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS 
IZMAIŅAS 
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMI 
KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ 
Rīgas domes Īpašuma departaments 2016. gadā 
turpināja nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldību 15 
kapitālsabiedrībās. 2016. gadā kapitālsabiedrību, kurās 
Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 
pamatkapitālos veikti ieguldījumi par 10 196 470 euro, 
tajā skaitā: 

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pamatkapitālā ieguldīts 
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 
231 590 euro vērtībā; 
SIA „Rīgas nami” pamatkapitālā ieguldīts Rīgas 
pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 
7 577 000 euro vērtībā; 
SIA „Rīgas 1. slimnīca” pamatkapitālā ieguldīti Rīgas 
pilsētas pašvaldības naudas līdzekļi 1 250 000 euro; 
AS „Rīgas Centrāltirgus” pamatkapitālā ieguldīts 
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 
267 000 euro vērtībā. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA 
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ 
Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība 
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2016. 
gada pārskata beigās bija 666,11 miljoni euro. 2016. 
gada beigās ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā bija 608,25 miljoni euro, gada 
laikā palielinoties par 14,55 miljoniem euro, bet 
ilgtermiņa ieguldījumi asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 
bija 57,86 miljoni euro. 

2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība samazināja 
līdzdalību SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” par 
2 857 835 euro. 

 

PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 
2017. gadā tiek plānotas sekojošas izmaiņas radniecīgo 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā: 

Veikt izmaiņas SIA “Rīgas veselības centrs” 
pamatkapitālā, ieguldot naudas līdzekļus 
800 000 euro vērtībā; 
Veikt izmaiņas SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” 
pamatkapitālā, samazinot līdzdalību kapitālā par 
565 579 euro. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS 
2016. gadā tika noslēgti 232 līgumi par Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā iegūti 40 
nedzīvojamā fonda nekustamie īpašumi vai to daļas. No 
citām publiskām personām pārņemti 6 nekustamie 
īpašumi, citām publiskajām personām nodots 1 
nekustamais īpašums, bet 4 nekustamie īpašumi nodoti 
lietošanā nodibinājumiem ar sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu. 

2016.gadā 42 dzīvokļu īpašumi nodoti dzīvokļu 
īpašnieku biedrību vai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, 
20 dzīvokļu īpašumi pārņemti pašvaldības īpašumā 
Pārskata gada beigās spēkā bija 2 604 nekustamā 
īpašuma nomas līgumi. 
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2016. gadā turpinājās darbs pie pilsētvides plānošanas 
un jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 
tika veikti sekojoši darbi: 

Notikušas 10 paplašinātās darba grupu darba sesijas 
par tematisko plānojumu risinājumiem; 
Noslēgts ārpakalpojuma līgums ar SIA „Grupa 93” 
par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi; 
Tematisko plānojumu izstrādes ietvaros realizēti 
pētījumi par transporta plūsmas analīzes 
metodoloģiju; par apstādījumu struktūras un publisko 
ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādi un par 
integrētās ūdens novadīšanas sistēmas plānošanas 
risinājumu izstrādi Rīgas teritorijas plānojuma 
vajadzībām. 

2016. gadā turpinājās darbs pie 11 tematisko plānojumu 
izstrādes, t. sk.: 

Mājokļu attīstības tematiskais plānojums; 
Transporta attīstības tematiskais plānojums; 
Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums; 
Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums; 
Rīgas brīvostas tematiskais plānojums; 
Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums; 
Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu 
tematiskais plānojums; 
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais 
plānojums; 
Ainavu tematiskais plānojums; 
Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums; 
Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais 
plānojums. 

Tematiski plānojumi sagatavoti, ņemot vērā veiktās 
izpētes, darba grupu, kā arī sabiedrības pārstāvju 
priekšlikumus, kas izskanējuši dažādos sabiedrības 
līdzdalības pasākumos, apkaimju iedzīvotāju aptaujās, 
sanāksmēs, diskusijās u.c. Piemēram, apkopoti 
institūciju, biedrību, profesionālo organizāciju un 
privātpersonu priekšlikumi 11 tematisko plānojumu 
redakciju pilnveidošanai. 

2016. gadā tika apstiprināts Rīgas attīstības 
programmas Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014. - 
2020. gadam, kā arī uzsākta Programmas Rīcības plāna 
un Investīciju plāna 2016. - 2018. gadam ieviešana. 
Rīcības un Investīciju plāna izstrādē tika ņemti vērā 
jaunā ES fondu plānošanas perioda 2014. - 2020. 
gadam nosacījumi. 

Saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu integrēto 
teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlases 
nodrošināšanai starp Rīgas pilsētas pašvaldību un 
Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Rīgas pilsētas 
pašvaldībā tika nodrošināta ITI projektu iesniegumu 
atlase, atbilstošās dokumentācijas sagatavošana, kā arī 
komunikācija ar iesaistītajām iestādēm. Apstiprināts ES 
fondu ITI projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 
nolikums, kas nosaka ES fondu plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ITI 
projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisijas 
atbildību un darbību, sēžu sasaukšanas, lēmumu 
pieņemšanas un dokumentēšanas kārtību. 

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros 
sagatavots 2015. gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Stratēģija) un 
Rīgas attīstības programmas ieviešanu, kas ir otrais 
pārskats par Stratēģijas un Programmas ieviešanu 
atbilstoši jaunā plānošanas perioda attīstības 
plānošanas dokumentiem, bet devītais 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, kā arī pētījuma par 
pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību Rīgas 58 apkaimēs rezultātiem. 

Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanā 2016. 
gadā: 

Sagatavoti un pieņemti 13 Rīgas domes lēmumi par 
lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas robežu un 
darba uzdevumu apstiprināšanu; 

Sagatavoti un pieņemti 8 Rīgas domes lēmumi par 
lokālplānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai un 7 Rīgas domes lēmumi par 
lokālplānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
izdošanu; 

Izskatīti 448 zemes ierīcības un robežu noteikšanas 
projekti un 547 zemes robežu apgrūtinājumu plāni, kā arī 
izsniegtas 2 876 izziņas par zemes gabalu atļauto 
izmantošanu; 

Turpinājās darbs pie Skanstes apkaimes teritorijas 
lokālplānojuma izstrādes - veikta pilnveidotās redakcijas 
izstrāde - pāreja uz lokālplānojuma izstrādi Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā, organizētas 
darba grupas sanāksmes par lokālplānojuma redakcijas 
pilnveidošanas risinājumiem, izstrādāts projekts „Hanzas 
- Skanstes - Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu 
novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides 
dizaina koncepcija (vadlīnijas)”. 

Uzsākta „Rail Baltica” trases teritorijas, Balasta 
dambja 7 un Trijādības ielas 1 un Trijādības ielas 3 
lokālplānojumu izstrāde. 

Lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei un 
iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, Rīgas pilsētas 
pašvaldība rīkoja Rīgas skolu 5. - 9. klašu skolēnu 
zīmējumu un eseju konkursu „Mana apkaime. Konkursa 
„Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts” izstāde 
ieguvusi ceļojošās izstādes statusu un pabijusi Spīķeru 
kvartālā, Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, bērnu un jauniešu 
centrā „Zolitūde”, bērnu un jauniešu centrā „Bolderāja” 
un Nevalstisko organizāciju namā. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti 
piedalījās valsts kapitālsabiedrības “Eiropas dzelzceļa 
līnijas” rīkotā starptautiskā metu konkursa „Rail Baltica 
Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā 
sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves 
iecere“ konkursa noteikumu un programmas 
sagatavošanā un konkursa žūrijā. 
 



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PROJEKTI 

13 

 

1584.71729.61750.31973.3
2427

2802.5
3240.13342.3

3935.5

1736.7
2243.1

1186.5
1576.2

702.8

1763.9

698.4

2221.2

928.1

2141

954

2826.9

1285.3

2602.6

1236.1

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Kopējās t.sk. būvdarbi

81 88.4
63.5

40.3
63.9

79

136

171

103.4
91.1

101.9
123.5

141.7

113120.6110.4

0

50

100

150

200

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

3.4%
4.3%4.0%0.5%

2.7%

0.9% 14.3%

41.2%

28.7%

Visp. valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Teritoriju un mājokļu
apsaimn.
Atpūta, kultūra, reliģija

Veselības aizsardz.

KOPĒJĀS NEFINANŠU INVESTĪCIJAS 
Kopējais (privāto, pašvaldības, valsts un ārvalstu) 
nefinanšu investīciju apjoms Rīgas pilsētā 2016. gadā 
bija ap 2,6 miljardus euro, salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu tas samazinājās par 8% (valstī kopumā tas 
samazinājās par 6%), tomēr par 66% pārsniedza 
minimālo pēckrīzes investīciju apjomu 2010. gadā. 
Investīciju apjoms Rīgas pilsētā 2016. gadā bija ap 58% 
(iepriekšējā gadā - 59%) no kopējām investīcijām valstī, 
savukārt, galvaspilsētas īpatsvars valstī veikto būvdarbu 
apjomā 2016. gadā turpināja palielināties sasniedzot 
58% (iepriekšējā gadā - 55%.). 

KAPITĀLIEGULDĪJUMI NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 
Pārskata gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
kapitālajiem izdevumiem tika novirzīti līdzekļi 110,4 
miljonu euro apjomā par 10,2 miljoniem euro vai 8,5% 
mazāk nekā 2015. gadā. Šis samazinājums ir 
skaidrojams ar ES līdzfinansēto projektu kapitālo 
izdevumu būtisku samazinājumu pārskata gadā, jo 
aizkavējoties projektu ieviešanai nepieciešamās 
normatīvās bāzes izstrādei, aizkavējās arī plānoto ES 
projektu ieviešana. Tā rezultātā ES projektu kapitālie 
izdevumi saruka no 40,3 miljoniem 2015. gadā līdz 1,6 
miljoniem 2016. gadā. Daļēji kompensējot ES projektu 
kapitālo izdevumu samazinājumu pašvaldības pārējie 
kapitālie izdevumi 2016. gadā palielinājās par 28,4 
miljoniem jeb 35%. 

Lielākais īpatsvars pašvaldības budžeta 
kapitālieguldījumos 2016. gadā joprojām bija 
ekonomiskās darbības jomai - 41,2% (iepriekšējā gadā - 
41,6%). Otru lielāko īpatsvaru kopējos 
kapitālieguldījumos ieņēma izglītība, pieaugot par 82%, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu - 31,7 miljoni euro jeb 
28,7% no kopējā, trešo - sociālā aizsardzība - 15,8 
miljoni ar 14,3% īpatsvaru. 

ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS RĪGĀ 
Ārvalstu tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu 
pamatkapitālā, saskaņā ar Lursoft datiem, 2017. gada 
aprīlī bija ap 5,9 miljardiem euro, gada laikā palielinoties 
par 1,4%. Ārvalstu investoru investīcijas Rīgā bija 80% 
no kopējām ārvalstu investīcijām valstī. 

EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO FINANŠU 
AVOTU LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI 
2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot 
Eiropas Savienības (ES) fondu finansētos projektus. Tā 
kā valdības institūcijās aizkavējās jaunajā finanšu 
periodā (2014. - 2020.) īstenojamo projektu normatīvās 

bāzes izstrāde, pārskata gadā ES projektu īstenošanas 
apjoms pašvaldībā būtiski samazinājās. No pilsētas 
pašvaldības budžeta ES fondu un citu projektu 
īstenošanas finansēšanai tika novirzīti līdzekļi 4 miljonu 
euro apjomā, par 39 miljoniem euro mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. Šis samazinājums īpaši skāra projektu 
kapitālos izdevumus, jo projektu uzturēšanas izdevumi 
2016. gadā samazinājās tikai par 0,3 miljoniem euro vai 
11%. 

Kopējās nefinanšu investīcijas Rīgā (milj. euro), 
2014. gada salīdzināmās cenās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Izdevumi kapitālieguldījumiem no Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta (milj. euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta 
kapitālo izdevumu sadalījums pa nozarēm 2016. 

gadā (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lielākie ES un citu fondu līdzfinansētie projekti Rīgas pilsētas pašvaldībā un kopējie izdevumi 2016. gadā 

Nr. Projekta nosaukums  Ārējais fonds / 
programma 

Izdevumu 
izpilde, EUR 

1. Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija ERAF 164 309   

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā 
arhitektūras piemineklī VEF Kultūras pils Ropažu ielā 2, Rīgā 
 

Emisijas kvotu 
izsolīšanas (EKI) 

1 192 056 
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IEŅĒMUMI 
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 2016. gadā bija 822,7 miljoni euro, par 4,5 
miljoniem euro (par 0,6%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā 2016. 
gadā bija 626,7 miljoni euro, par 64,7 miljoniem euro 
(par 11,5%) vairāk nekā 2015. gadā. Pateicoties 
iedzīvotāju ienākuma (IIN) un nekustamā īpašuma 
nodokļu (NĪN) ieņēmumiem, kopējie nodokļu ieņēmumi 
pārsniedza budžetā plānotos. IIN ieņēmumi 2016. gadā 
sasniedza 510,5 miljonus euro, par 47,6 miljoniem euro 
(par 10,3%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. IIN nodokļa 
pieauguma pamatā ir darba samaksas palielināšanās 
tautsaimniecībā, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpatsvara pieaugums šī nodokļa sadalījumā starp 
Latvijas pašvaldībām. IIN garantija no valsts puses un 
ieskaitīšanas kārtība pagājušā gada laikā nodrošināja 
IIN ieņēmumu stabilitāti un sekmīgu izpildi. Rīgas 
pilsētas pašvaldības IIN ieņēmumi 2016. gadā 
pārsniedza plānotos par 3,4 miljoniem euro vai 0,7%. 
NĪN ieņēmumi 2016. gadā bija 111,1, azartspēļu nodokļa 
- 4,4, bet dabas resursu nodokļa - 0,8 miljoni euro, 
saglabājoties iepriekšējā gada līmenī. NĪN ieņēmumus 
2016. gadā ietekmēja izmaiņas pašvaldības saistošajos 
noteikumos, kas nosaka NĪN atvieglojumus un likmi. 
Pašvaldība atcēla samazināto nodokļa likmi zemei un 
noteica NĪN atvieglojumus ģimenēm ar bērniem, kā arī 
lai sakārtotu īpašumu izmantošanu un īrnieku tiesības, 
ieviesa vienotu nodokļa likmi dzīvokļiem, kuros 
dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona un nav 
reģistrēti īres līgumi. Nenodokļu ieņēmumi 2016. gadā 
tika iekasēti 21,2 miljonu euro apjomā, par 0,6 miljoniem 
euro vairāk nekā 2015. gadā. Maksas pakalpojumu 
ieņēmumi pašvaldības budžetā tika saņemti 31,3 
miljonus euro apjomā. Pašvaldības pamatbudžetā tika 
ieskaitīti valsts budžeta transferti 136,9 miljonu euro 
apjomā, par 8,6 miljoniem euro (par 5,9%) mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. 

IZDEVUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta 
izdevumi bija 788,9 miljoni euro, kas ir par 22,9 
miljoniem euro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Salīdzinot 
ar 2015. gadu, kapitālie izdevumi samazinājās par 10,2 
miljoniem euro līdz 110,4 miljoniem euro. Uzturēšanas 
izdevumi salīdzinot ar 2015. gadu palielinājās par 33,1 
miljonu euro (par 5,1%) un sasniedza 678,5 miljonus 
euro. Izdevumi darba samaksai no pašvaldības budžeta 
2016. gadā palielinājušies par 10,5 miljoniem euro (par 
4,2%). Pārskata gadā pašvaldības subsīdiju un dotāciju 
izdevumi palielinājās par 7,8 miljoniem euro, izdevumi 
sociālajai palīdzībai saruka par 2,3 miljoniem euro, kas 
saistīts ar pabalstu saņēmēju skaita samazināšanos un 
iedzīvotāju ekonomiskās situācijas uzlabošanos, taču 
kopējie sociālo pakalpojumu izdevumi pieauga par 4,5 
miljoniem euro. Uzturēšanas izdevumu transferti 
palielinājās par 14,8 miljoniem euro. Pašvaldības 
budžeta operatīvais pārpalikums (budžeta ieņēmumu 
pārsniegums pār operatīvajiem izdevumiem) palielinājās 
no 15% 2015. gadā līdz 21% 2016. gadā. 

PAŠVALDĪBAS PARĀDSAISTĪBU DINAMIKA 
Rīgas pilsētas pašvaldības kopējais finanšu saistību 
apjoms 2016. gadā samazinājās par 38,3 miljoniem euro 
un gada beigās bija 891 miljons 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 64% pārskata 
gada beigās. 2016. 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) 2016. gada beigās bija ap 73,8% no 
pašvaldības ieņēmumiem, nepārsniedzot Stratēģijā 
noteikto 100% kritēriju. 

KREDĪTREITINGS 
2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām - „Standard & 
Poors” un „Moody’s Investors Service”. Kredītreitinga 
aģentūra „Standard & Poor’s” 2016. gada novembrī 
atjaunoja Rīgas pilsētai piešķirto reitingu iepriekšējā 
(BBB+/Stable) līmenī. Kredītreitinga aģentūra “Moody’s 
Investors Service”, izvērtējot pašvaldības budžeta izpildi 
un finanšu situāciju, 2016. gada decembrī pilsētas 
kredītreitingu atjaunoja Baa1/Stable līmenī. 

Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture 
Kredīta reitinga 

piešķiršanas 
gads 

Standart & Poor’s reitings 
saistībām vietējā un 

ārvalstu valūtā 

Moody’s Investors 
Service reitings 

saistībām vietējā 
un ārvalstu valūtā 

1997 BBB-/Positive/A-3 - 
1999 BBB/Stable/A-3 - 
2001 BBB/Positive/A-3 - 
2003 BBB-/Stable/A-3 - 
2004 BBB-/Stable/A-3 - 
2005 BBB/Stable/A-3 - 
2006 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 
2007 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 
2008 BBB-/Negative/A-3 A3 Negative 
2009 BB/Negative/B Baa3 Negative 
2010 BB/Stable/B Baa3 Stable 
2011 BB+/Stable/B Baa3 Stable 
2012 BBB/Positive/A-2 Baa3 Stable 
2013 BBB/ Positive/ A-2 Baa3 Positive 
2014 BBB+/Stable/A-2 Baa2 Stable 
2015 BBB+/Stable/A-2 Baa1 Stable 
2016 BBB+/Stable/A-2 Baa1 Stable 

 
Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta 

ieņēmumi un izdevumi (milj. euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējā finanšu saistību 
apjoma dinamika 2005. - 2016. (milj. euro) 
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un Rīgas pilsētas 
pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2016. gadā 
raksturo sasniegtais budžeta ieņēmumu nodrošināšanā 
un to mērķtiecīgā izlietošanā pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei, atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam 
budžetam. Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas 
pašvaldības ekonomiskās politikas realizācijai ar 
finansiālām metodēm, kas ietver pašvaldības 
ieņēmumus un izdevumus. Pašvaldības budžets veidots 
atbilstoši naudas plūsmas principam, vienlaicīgi, 
saskaņā ar Valsts kases norādījumiem, nodrošinot 
uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas principam. 

Rīgas pilsētas pašvaldība ir uzsākusi pāreju uz triju gadu 
budžeta plānošanu. Rīgas dome 2015. gada 9. jūnijā 
apstiprināja iekšējos noteikumus Nr.15 „Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes 
un kontroles kārtība” un Rīgas domes Budžeta komisija 
2015. gada 15. jūnijā pirmo reizi apstiprināja Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta ietvaru 2016. - 2018. 
gadam, kas paredz līdzsvarotu un stabilu budžeta 
attīstību. Minimālais naudas līdzekļu atlikumu apjoms uz 
katra gada sākumu tiek plānots ne mazāk kā 15 miljonu 
euro apmērā. 

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

Saskaņā ar normatīvajiem 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: 

Nodokļu ieņēmumi: 
 iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 
 nekustamā īpašuma nodoklis. 

Nenodokļu ieņēmumi: 
 valsts un pašvaldības nodevas; 
 maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 
 maksājumi par pašvaldības kapitāla izmantošanu; 
 pārējie ieņēmumi (sodi, īpašuma realizācija u.c.). 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ 
BUDŽETA IEŅĒMUMI 
Speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no 
ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas 
pašvaldībai. Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 
Rīgas pilsētas pašvaldībai 2016. gadā veidoja 139,6 
tūkstošus euro. 
 

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

2015. g. 
budžeta izpilde 

2016. g. 
apstiprināts budžetā 

2016. g. 
budžeta izpilde 

    
Ieņēmumi kopā 762 250.1 818 217.3 822 740.8 
Nodokļu ieņēmumi kopā 562 028.7 619 368.2 626 712.0 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 462 886.5 507 059.3 510 492.1 
Īpašuma nodokļi, t. sk.: 94 249.9 107 400.0 111 108.1 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 35 295.1 47 107.7 48 131.0 
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 45 917.8 42 341.7 44 073.0 
nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 13 037.0 17 950.6 18 904.1 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 892.3 4 908.9 5 111.8 
Nenodokļu ieņēmumi kopā 20 672.6 17 074.2 21 228.5 

Valsts (pašvaldību) nodevas 3 900.8 3 407.5 4 426.3 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 16 771.8 13 666.7 16 802.2 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 29 063.6 33 149.3 32 266.0 
Transferti kopā 150 485.2 148 625.6 142 534.3 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti - - 0.5 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 145 544.5 142 497.8 136 935.9 
valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 128 394.9 133 285.4 133 198.0 
no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

17 003.7 9 001.0 3 600.8 

pārējie valsts budžeta iestāžu transferti 145.9 211.4 137.1 
Pašvaldību budžetu transferti 4 940.7 6 127.8  5 597.9 
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PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 
IEŅĒMUMU STRUKTŪRU 
Pēc naudas plūsmas principa 
(tūkst. EUR) 

2015. g. 
budžeta izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta izpilde 

    
Ieņēmumi kopā 140.6 264.2 139.6 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 140.6 264.2 139.6 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 68.0 147.5 55.1 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 2.1 5.8 4.7 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 70.5 110.9 79.8 

 
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA IZDEVUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2016. gada budžeta 
izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām, kas raksturo izdevumu struktūru atbilstoši 
funkcijām vai nozarēm - izglītība, ekonomiskā darbība, 
vides aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra 
un sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c. 

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības 
pamatā. 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. 
Pamatojoties uz šo kārtību, ikgadēji tiek sagatavoti 
metodiskie norādījumi atsevišķiem budžeta vadības 
procesa posmiem. 

Triju gadu budžeta plānošanas process nodrošina, ka 
pašvaldības triju gadu budžeta ietvarā tiek indikatīvi 
aprēķināta fiskālā telpa, kas ir līdzekļu apjoms, par kuru 
lemj Rīgas domes Budžeta komisija, lai nodrošinātu 
pašvaldības prioritāšu īstenošanu, lemjot par 
gadskārtējo budžetu, saglabātu līdzšinējo izdevumu 
apjomu un pašvaldības prioritāšu nodrošināšanu 
nemainīgā līmenī. 

Tāpat 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) – konkrētu 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 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 2016. gadā bija 171,2 tūkstoši euro. 
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PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRU 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR) 

2015. g. 
budžeta izpilde 

2016. g. 
apstiprināts budžetā 

2016. g. 
budžeta izpilde 

    
Izdevumi kopā 765 998.5 847 776.0 788 926.1 

Vispārējie valdības dienesti 133 194.3 154 702.2 146 266.8 
t. sk. iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā 74 890.0 86 937.1 87 480.4 

Sabiedriskā kārtība un drošība 16 265.4 17 201.7 17 036.5 
Ekonomiskā darbība 205 751.3 225 171.5 207 923.5 
Vides aizsardzība 8 481.1 3 367.6 2 554.8 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 29 520.7 26 838.2 24 521.3 
Veselība 2 632.0 6 805.8 5 036.3 
Atpūta, kultūra un reliģija 40 087.6 28 876.7 25 673.4 
Izglītība 254 871.1 303 192.1 284 653.2 
Sociālā aizsardzība 75 195.0 81 620.2 75 260.3 

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

2015. g. 
budžeta izpilde 

2016. g. 
apstiprināts budžetā 

2016. g. 
budžeta izpilde 

    
Izdevumi kopā 183.5 607.8 171.2 

Vispārējie valdības dienesti 113.5 243.6 104.8 
Sabiedriskā kārtība un drošība 0.0 1.6 0.0 
Vides aizsardzība 0.0 35.0 0.0 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1.7 8.1 8.1 
Atpūta, kultūra un reliģija 6.8 8.0 0.1 
Izglītība 58.0 301.7 53.5 
Sociālā aizsardzība 3.5 9.8 4.7 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 
struktūra 2016. gadā 

0.7%

0.6% 2.1%0.6%2.4%

5.6%

6.1% 17.3%

64.6%

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 pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
struktūra 2016. gadā 

2.2%

0.3%

3.1%

0.6%
3.3%

9.5%

26.4%18.5%

36.1%

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 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 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
2016. gadā pirmsskolas izglītības programmas tika 
īstenotas 150 licencētās Rīgas pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes, 17 vispārizglītojošajās 
skolās un 1 interešu izglītības iestādē. Kopā pašvaldības 
izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas 
apguve tika nodrošināta 25 713 bērniem. Vietu skaits 
pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības 
programmu apguvei 2016.gadā netika palielināts. 

Lai kompensētu trūkstošās vietas pirmsskolas izglītības 
iestādēs, Rīgas pilsētas pašvaldība noslēdza sadarbības 
līgumus ar 138 privātajām izglītības iestādēm, 
nodrošinot vidēji mēnesī 5 400 bērniem pirmsskolas 
izglītību. Pašvaldības līdzfinansēto bērnu uzraudzības 
pakalpojumu bērniem no pusotra gada vecuma līdz 
brīdim, kad bērns saņem piedāvājumu no pašvaldības 
izglītības iestādes, 2016. gadā saņēma apmēram 1 246 
pirmskolas vecuma bērni. 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS 
Darbu 2016./2017. 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 
4 ir speciālās skolas un 10 internātskolas, kurās 
izglītības programmas mācību gada sākumā uzsāka 
68 120 izglītojamie, no kuriem vispārējās pamatizglītības 
programmas apgūst 81,2%, bet vidējās izglītības 
programmas - 18,8%. Pārskata gadā turpinājās 
sadarbība ar 37 privātajām izglītības iestādēm, kurās 
mācās Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētie 
skolēni. 

Izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pasākumu rezultātā 
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sākumskolas 
klašu mācību process tika pārcelts uz ēku Krišjāņa 
Barona ielā 116. 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN SPORTS 
Interešu un profesionālās ievirzes izglītības 
daudzveidība un pieejamība Rīgas pilsētas pašvaldībā 
tiek īstenota Rīgas pašvaldības 13 interešu izglītības 
iestādēs, 115 vispārizglītojošajās skolās, 9 mūzikas un 
mākslas skolās, 6 profesionālās ievirzes kultūrizglītības 
iestādēs un 11 profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēs, kuru realizētajās programmās 2016. gadā 
iesaistījās 92 328 audzēkņi (skaits norāda programmu 
apmeklētājus, jo viens audzēknis var apmeklēt vairākas 
programmas). 16 vispārējās vidējās izglītības iestādēm ir 
izveidoti brīvā laika centri. 

Pārskata gadā tika organizēta Rīgas pilsētas skolēnu 
zinātniskā konference, kurā vērtēšanai tika saņemti 383 
zinātniski pētnieciskie 10. - 12. klašu skolēnu izstrādātie  

 
darbi no 54 Rīgas skolām. Savus darbus klātienē 
aizstāvēja 279 skolēni. Uz valsts skolēnu zinātnisko 
konferenci izvirzīja 124 skolēnu zinātniskos darbus. 
Konkurējot ar citu Latvijas pilsētu un lauku skolām, 
Rīgas skolēni ieguva 54 godalgotas vietas. 

Lai sekmētu rīdzinieku sportošanas iespējas un 
nevalstisko sporta organizāciju darbību, IKSD organizēja 
vairākus atklātus konkursus, kā rezultātā tika piešķirts 
finansējums sporta sacensību organizēšanai un Rīgas 
sportistu līdzdalībai dažāda līmeņa sporta sacensībās. 
Kopumā gada laikā Rīgā ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu bija organizētas 157 sporta sacensības, kurās 
kopskaitā piedalījās 95 000 dalībnieku. IKSD organizēja 
Rīgas pašvaldības komandas piedalīšanos Latvijas IV 
Olimpiādē, kur Rīgu 28 sporta veidos pārstāvēja 500 
sportisti. Rīdziniekiem izdevās izcīnīt 71 zelta medaļu, 
51 sudraba un 65 bronzas medaļas. 

Rīgas mūzikas un mākslas skolu audzēkņi regulāri un ar 
panākumiem piedalījās dažādos starptautiskos 
festivālos, konkursos un izstādēs, sniedza koncertus 
bērnudārzos, skolās, internātskolās, bērnu slimnīcās, 
sociālajās mājās un veco ļaužu pansionātos. Skolu 
muzikālie kolektīvi un Tēlotājas mākslas programmas 
audzēkņi piedalījušies Rīgas svētkos, forumā „Baltā 
nakts”, Pārdaugavas svētkos, IV Kokļu mūzikas festivālā 
„Gaismas ceļš” un citos pasākumos. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja atbalstu jauniešu 
brīvā laika organizācijai, neformālajai izglītībai un 
nodarbinātībai, nodrošinot līdzfinansējumu 340 bērnu un 
jauniešu nometnēm, kurās iesaistījās 11 846 dalībnieku. 
Tika atbalstītas 64 nevalstisko un reliģisko organizāciju 
rīkotās nometnes vairāk nekā 2 400 dalībniekiem, 
atbalstīti 17 brīvā laika projekti, kuri 2 200 bērniem un 
jauniešiem nodrošināja bezmaksas aktivitātes vasaras 
brīvlaikā, organizētas 24 izglītojošas aktivitātes vairāk 
nekā 1 050 skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem un 
nodrošināts finansējums trijiem skolēnu pašpārvalžu 
sadarbības projektiem. Bez tam tika finansiāli atbalstīti 
18 jauniešu iniciatīvu projekti, 12 jaunatnes organizācijas 
un nevalstiskās organizācijas, materiāli-tehniskās bāzes 
atjaunošana un metodiskais atbalsts 22 brīvā laika 
centriem, kuru apmeklējumu skaits sasniedza ap 
119 000 reizes. 

Vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs un 
kapitālsabiedrībās Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotās programmas ietvaros izveidotas 338 īstermiņa 
darba vietas jauniešiem. Rīgas jauniešu centra 
„Kaņieris” telpās organizēti 333 pasākumi un aktivitātes 
jauniešiem, kā arī nodrošināts centra tehniskais 
aprīkojums jaunatnes organizācijām 100 pasākumos 
ārpus centra telpām. 

MŪŽIZGLĪTĪBA UN NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 
(RIIMC) nodrošināja pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidošanu, organizējot kursus, 
seminārus, meistarklases un konferences, kurās 
piedalījās 12 942 pedagogi. Gada laikā RIIMC 
tālākizglītības jomā organizējis 508 pasākumus. 
Apjomīgs darbs veikts pedagogu izglītošanā bērnu 
tiesību aizsardzības jomā, izglītojot 5 590 izglītības 
iestāžu pedagogus. 

2015./2016. mācību gadā IKSD nodrošināja pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 58 
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pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības 
iestādēs. Procesa gaitā tika veikta 88 pedagogu 
iesniegto dokumentu pārbaude un to iesniegšana 
Izglītības un zinātnes ministrijai, kā rezultātā 75 
pedagogi saņēma augstāku kvalitātes pakāpi. 

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem IKSD nodrošināja 
neformālās izglītības kursus un seminārus, kurus 
izmantoja 412 rīdzinieki. Pieaugušo neformālā izglītība 
tika piedāvāta dažādās jomās, tostarp rokdarbos, 
svešvalodās, skaistumkopšanā, psiholoģijas jautājumos, 
mājturībā, interjera dizainā, dārzkopībā u.c. 

Sabiedrības integrācijas nolūkos 2016. gadā tika 
organizēti latviešu valodas apguves kursi, kurus sekmīgi 
pabeidza 1 226 kursanti, no tiem 1 189 paaugstināja 
latviešu valodas prasmi vismaz par vienu pakāpi. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
Pabeigta vienkāršotā renovācija otrā kārta: Rīgas 
Centra humanitārās vidusskolas ēkai Kr. Barona ielā 
116, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkai 

Bruņinieku ielā 24A, Friča Brīvzemnieka pamatskolas 
ēkai Zeļļu ielā 4 un Rīgas Austrumu vidusskolas ēkai 
Viļānu ielā 13; 
15 izglītības iestāžu ēkās veikti dažādi renovācijas 
darbi; 
20 izglītības iestāžu ēkās veikti energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumi; 
3 izglītības iestādēs nomainīta ūdensvada un 
kanalizācijas sistēma; 
Virtuvju bloku renovācija 8 izglītības iestādēs; 
Sporta zāļu renovācija 4 izglītības iestādēs; 
Ugunsdrošības sistēmas izbūve 13 izglītības 
iestādēs; 
Izbūvēti 3 sporta laukumi, izbūvēti rotaļu laukumi un 
sporta aktīvās teritorijas pie 24 izglītības iestādēm, 
kā arī labiekārtota teritorija un tās infrastruktūra pie 
28 izglītības iestādēm; 
Izbūvētas nojumes, žogi, aktīvās atpūtas zonas, kā 
arī renovēti celiņi 45 izglītības iestādēs.

Budžeta izdevumi izglītībai 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Pirmsskolas izglītība 74 559.3 81 075.3 90 773.7 86 980.1 
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība 131 838.9 138 129.1 172 365.3 160 732.3 
Augstākā izglītība 10.3 34.9 0.4 0.4 
Līmeņos nedefinētā izglītība 27 902.0 31 936.7 36 323.1 33 293.9 
Pārējā citur neklasificētā izglītība 3 358.0 3 695.1 3 729.6 3 646.5 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 237 668.5 254 871.1 303 192.1 284 653.2 

t. sk. investīcijas 19 399.2 13 853.5 27 663.0 25 910.2 
 

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

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā ir iekļautas 16 
Rīgas domes Labklājības departamenta administrētās 
budžeta programmas noteikto funkciju nodrošināšanai. 
2016. gadā pamatbudžeta izdevumi pārskata gada 
beigās sastādīja 60 037 822 euro kur īpatsvars Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžetā ir 7,08 %. Rīgas 
domes Labklājības departamenta pakļautībā ir 6 
iestādes, kuras nodrošināja sociālos pakalpojumus 
Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem: 

Rīgas Sociālais dienests; 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs; 
Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers”; 
Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Mežciems”; 
Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Stella Maris”; 
Rīgas patversme. 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ 
2016. gadā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Rīgas 
pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem tika piešķirti sociālie 
pabalsti gan izvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus 
un materiālo stāvokli, gan konkrētās dzīves situācijās, 
neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un 
materiālo stāvokli. 

 

 

2016. gadā Rīgā sociālos pabalstus izmaksāja 31 671 
personai, t.i. 4,5% no visiem Rīgas iedzīvotājiem. 
Sociālajiem pabalstiem izlietoja 12 538 325 euro. 2016. 
gadā no visiem sociālo pabalstu nodrošināšanai 
izlietotajiem budžeta līdzekļiem, 8 757 359 euro (70%) 
izlietoja pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai. 

2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā turpinājās trūcīgo 
personu un sociālo pabalstu saņēmēju skaita 
samazināšanās (par 22%, salīdzinot ar 2015. gadu). 
Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016. gadā 
samazinājies par 25% vai 10 806 personām (no 42 477 
2015. gadā līdz 31 671 2016. gadā) un sociālo pabalstu 
nodrošināšanai izlietotais finansējums samazinājās no 
14 890 316 euro 2015. gadā līdz 12 538 325 euro 2016. 
gadā. 

2016. gadā turpināja saglabāties iepriekšējos gados 
vērojamās tendences, kas saistītas ar aprūpe mājās 
pakalpojuma saņēmēju skaita un apjoma, kā arī invalīdu 
transporta samaksas saņēmēju skaita pieaugumu. Tāpat 
strauji palielinājās pieprasījums pēc ģimenes asistenta 
pakalpojuma. 

2016. gadā ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc 
īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma ārstniecības 
iestādē. 2016. gadā tika uzsākts jauns pakalpojums - 
individuālas sociālās rehabilitācijas programmas 
īstenošana ģimenei, kā arī sociālās rehabilitācijas 
programmas jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. 
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2016. gadā tika uzsākta granta programmas „Sociālās 
atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana 
Rīgā” īstenošana. Konkursa rezultātā tika atbalstīti 4 
pretendentu projektu pieteikumi par kopējo summu 
25 290 euro. 

NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 

2016. gadā saglabājās iepriekšējo gadu tendence - 
samazinājās bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis 
valstī, kas Rīgā svārstījās no 5,3% līdz 4,8% gada 
beigās. Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas 
reģionālajā filiālē tika reģistrēts mazākais bezdarbnieku 
skaits pēdējo gadu laikā - 15 279 personas. 
Samazinājās arī ilgstoši nestrādājošo Rīgas sociālā 
dienesta klientu skaita īpatsvars no 23,92% līdz 22,2% 
gada beigās. 

2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru turpināja dalību valsts 
finansētā aktīvās nodarbinātības projektā „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi”, ilgstošiem bezdarbniekiem. 
Gada laikā tika izveidotas 264 pagaidu darba vietas, 

kurās savas darba prasmes uzlaboja 710 bezdarbnieki. 
Izlietotais finansējums 2016. gadā sastādīja 366 550 
euro, t.sk. 76 550 euro Rīgas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums. 

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA 
2016. gadā izglītības psihologi konsultēja 8 107 bērnu 
vecākus, 6 766 izglītības iestāžu pedagogus, 20 058 
skolēnus, snieguši 1 128 psiholoģiskos atzinumus 
saistībā ar atbalsta pasākumiem mācību procesā. 
Savukārt speciālie pedagogi strādājuši ar 1 184 
skolēniem, vadot individuālās vai grupu nodarbības, 
konsultēja 1 086 pedagogus un 1 415 vecākus. Sociālo 
pedagogu konsultācijas par dažādiem jautājumiem 
saņēmuši 19 538 skolēni, 9 875 bērnu vecāki un 5 016 
pedagogi. Bez tam 572 reizes sociālie pedagogi ir bijuši 
mājas apmeklējumos. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
Pabeigta sociālo dzīvojamo māju ar sociālajiem 
dzīvokļiem Aglonas ielā 35 k-1 būvniecība.

Budžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 3 442.3 6 489.7 6 732.0 5 961.0 
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 6 901.3 7 016.8 7 985.3 7 930.8 
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 8 304.0 8 693.8 10 093.7 9 417.9 
Atbalsts bezdarba gadījumā 1 239.1 340.4 1 925.4 387.1 
Mājokļa atbalsts 13 927.6 13 818.1 12 664.5 12 546.8 
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām 
personām 43 518.2 37 400.8 40 656.7 37 519.6 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1 376.6 1 435.4 1 562.6 1 497.1 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 78 709.1 75 195.0 81 620.2 75 260.3 

t. sk. investīcijas 5 970.7 1 000.0 2 875.0 2 578.0 
 
VESELĪBA 
Rīgas pilsētas pašvaldības atbildību par sabiedrības 
veselību reglamentē likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajās funkcijās, proti, veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšana un veselīga dzīvesveida 
veicināšana.  

2016. gadā Rīgas domes Labklājības departaments uz 
turpmākajiem pieciem gadiem noslēdza pārvaldes 
uzdevumu deleģēšanas līgumus ar šādām Rīgas 
pilsētas pašvaldības veselības aprūpes 
kapitālsabiedrībām:  
 SIA „Rīgas 1. slimnīca”; 
 SIA „Rīgas 2. slimnīca”; 
 SIA „Rīgas Dzemdību nams”; 
 SIA „Rīgas veselības centrs”. 

Saskaņā ar noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem šīm 4 
kapitālsabiedrībām tiek deleģēts pārvaldes uzdevums 
nodrošināt veselības aprūpē izmantojamās medicīniskās 
tehnoloģijas un telpu labiekārtojumu, atbilstošas 
kvalifikācijas ārstniecības personālu, sniegt veselības 
aprūpes pakalpojumus, kā arī informāciju par veselības 
veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem. 

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 pilsētas pašvaldības mājas lapā 
www.veseligsridzinieks.lv vieglā un saprotamā valodā 
pieejama speciālistu sniegtā aktuālā informācija par 
sabiedrības veselības jautājumiem, kā arī par 
rīdziniekiem pieejamajām veselību veicinošajām 
aktivitātēm un pasākumiem. 

Saskaņā ar dokumentu „Programma un rīcības plāns 
Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības 
stratēģijas īstenošanai 2012. - 2016. gadam” 2016. gadā 
tika īstenoti vairāki pasākumi, t.sk. veselības un ģimenes 
veselības veicināšanai, brīvprātīgo asins donoru 
kustības atbalsts, tuberkulozes ambulatorās terapijas 
īstenošanas atbalsts, Veselības istabu darbības atbalsts 
un HIV profilakses un psihosociālie pakalpojumi 
narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām. 

2016. gadā tika uzsākta projekta „INHERIT - Veselības 
un vides starpsektorālās sadarbības pētniecība un 
inovācijas” īstenošana. Projekta mērķis ir noteikt 
efektīvas starpnozaru politikas un intervences 
pasākumus, kas veicina veselību un labklājību, risinot 
svarīgākos vides apdraudējuma un nevienlīdzības 
faktorus - patēriņš, kustība un mājoklis. Projekts tiks 
īstenots, sadarbojoties dažādām Rīgas pilsētas 
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pašvaldības institūcijām. Kopējais plānotais finansējums 
ir 5 952 898 euro, no kuriem 93 628 euro ir Rīgas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 

2016. gadā tika veikts pētījuma „Riska un aizsargājošo 
faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas 
līmeni jauniešu vidū” 6 posms, kas norisinājās Rīgas 
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kurā piedalījās 
146 skolēni vecumā no 15-16 gadiem. Pētījuma dati 
liecina, ka atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība 
15-16 gadus veco jauniešu vidū pašlaik ir ievērojami 
mazāka, nekā tas bija laika posmā no 2006. līdz 2012. 
gadam. 

2016. gada beigās noslēdzās projekts „Būsim aktīvi!”. 
Projekts tika 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. Projekta kopējais finansējums ir 264 006 
euro, ES līdzfinansējums 208 053 euro. Projektu 
līdzfinansē projekta partneri un Centrālā Baltijas jūras 
reģiona programma 2014. - 2020. gadam. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
Turpinās Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas 1. 
slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija; 
Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību 
nams” Miera ielā 45 vienkāršota renovācija; 
Izbūvēts lifts Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas 
veselības centrs” filiālē „Bolderāja” Kapteiņu ielā 7; 
Uzsākta Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas 
veselības centrs” filiāles „Iļģuciems” Sēlpils ielā 15 
renovācija. 

 
Budžeta izdevumi veselībai 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi  - 34.2 1 200.7 225.0 
Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības 
aprūpes pakalpojumi 5 088.5 1 337.7 4 032.5 3 537.7 
Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 831.6 1 260.1 1 572.6 1 273.6 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 5 920.1 2 632.0 6 805.8 5 036.3 

t. sk. investīcijas 5 160.2 1 259.1 5 222.5 3 751.9 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros programmā 
„Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” 2016. 
gadā apgūti līdzekļi 1 302 487 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. 

2016. gadā tika veikti ievērojami remontdarbi Rīgas 
pilsētas pašvaldības sociālajās dzīvojamās mājās: 
Aglonas ielā 35 k-3 tika veikta sadzīves un lietus 
kanalizācijas ārējo tīklu renovācija par 69 035 euro, 
Biešu ielā 6 - ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas 
renovācija par 18 752 euro, Rēznas ielā 10 k-2 - divu 
kāpņu telpu lodžiju renovācija par 15 557 euro. 

2016. gadā tika pabeigta 64 pašvaldības īpašumā esošu 
dzīvokļu renovācija un sagatavošana izīrēšanai. Kopējās 
izmaksas 973 027 euro. 

2016. 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 393 491 
euro. 

 

Pārskata gadā tika turpināts uzsāktais darbs, sniedzot 
metodisku palīdzību privatizēto dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem. 
Pašvaldības darbinieki piedalījās 140 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 64 
pašvaldības dzīvojamās mājas nodotas dzīvokļu 
īpašnieku pārvaldīšanā. Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu pārvaldīšanu noslēgti 18 
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumi. 

Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļu lietošanu 
dzīvojamās mājās, kuru pārvaldīšana ir nodota dzīvokļu 
īpašnieku valdījumā, no jauna ir noslēgti 27 dzīvojamo 
telpu īres līgumi. 

Sakarā ar to, ka dzīvojamās mājās, kuru pārvaldīšana ir 
nodota dzīvokļu īpašniekiem, daudzi Rīgas pilsētas 
pašvaldības dzīvokļu īrnieki nepilda dzīvojamo telpu īres 
līgumu saistības, kā rezultātā tiek uzkrāti īrēto dzīvokļu 
īres maksas un maksas par pakalpojumiem parādi, 
2016. gadā tika izveidota Rīgas domes Mājokļu un vides 
departamenta komisija pašvaldības dzīvokļu īrnieku 
parādu apmaksas izvērtēšanai. Komisija izskatīja 64 
Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu 
apmaksas nepieciešamību un par 45 Rīgas pilsētas 
pašvaldības dzīvokļiem ir veikta parādu apmaksa 
kopumā 42 205 euro apmērā. 
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Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Ielu apgaismošana 6 908.4 7 230.3 7 838.3 7 734.2 
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība 25 112.9 22 290.4 18 999.9 16 787.1 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 32 021.3 29 520.7 26 838.2 24 521.3 
t. sk. investīcijas 1 249.9 331.7 38.4 - 

 
VIDES AIZSARDZĪBA 
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. 2016. gadā tika 
īstenoti sekojoši projekti: 

Pilsētas kanāla attīrīšana no nogrimušiem betona 
blokiem, kas apdraudēja kuģošanas līdzekļus; 
peldvietas attīrīšana no peldētājus apdraudošiem 
nogrimušiem priekšmetiem Bolderājas karjerā; 
piesārņoto vietu sanācija. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments veic Rīgas 
pilsētas teritorijā esošo ūdens objektu ekspluatāciju un 
uzturēšanu. 2016. gadā uzturēšanas darbi ietvēra Juglas 
kanāla krastmalas un kuģošanas līdzekļu piestātnes 
nostiprināšanas, renovācijas un remontdarbus, 2 dīķu 
tīrīšanu, 300 m meliorācijas novadgrāvju tīrīšanu 
Dārziņos, 800 m gara Strazdupītes posma tīrīšanu, 
3 000 m meliorācijas novadgrāvju Zolitūdē un Imantā 
tīrīšanu no krūmu apauguma, sūkņu stacijas 
apsaimniekošanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu 
pretplūdu pasākumus Spilves poldera sistēmā. 

Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai 
veikta pilsētas apstādījumu apsaimniekošana - 2 300 
jaunu ielu koku stādījumu kopšana, 1 607 kokiem uzlikti 
stumbra aizsargi, lai zāliena pļaušanas laikā netiktu 
bojāti koku stumbri, bojātu, bīstamu un sausu ielas koku 
zāģēšana - 390 koki un 551 m2 krūmu, papeļu zāģēšana 
- 108 koki, un citi darbi. Kopumā izmantotais 
pašvaldības budžeta finansējums bija 165 680 euro. 

2016. 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, 
invazīvo sugu ierobežošana un aizsargājamo koku 
sakopšana. 

 

2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības realizētās 
klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas 
kontroles ietvaros tika veikta 702 klaiņojošu suņu 
izķeršana, 1 115 bezsaimnieka suņu un kaķu 
nogādāšana pilsētas apmaksātā dzīvnieku patversmē. 
Noķerti un sterilizēti 1 354 bezsaimnieka kaķi, no 
pilsētas ielām veterinārajās klīnikās tika nogādāti 1 602 
kaķi un suņi, no kuriem veterinārmedicīniska palīdzība 
sniegta 1000 dzīvniekiem, sniegta palīdzība 680 
savvaļas dzīvniekiem. Rīgas pilsētas pašvaldība 
nodrošināja arī dzīvnieku līķu savākšanas un utilizācijas, 
maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku eitanāzijas un 
sterilizācijas, un suņu pastaigu laukumu uzturēšanas 
pakalpojumus. 
Saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīvajiem 
aktiem pašvaldība organizē valstij piederošo zvejas 
tiesību izmantošanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 
un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. Lielāko daļu no 
iekasētajiem līdzekļiem par rūpnieciskās zvejas tiesību 
izmantošanu Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments izlietoja zivju resursu papildināšanai un 
aizsardzībai. 
Rīgas pilsētas piesārņojuma samazināšanas, gaisa 
kvalitātes uzlabošanas un trokšņa novēršanas nolūkos, 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2016. 
gadā nodrošināja 3 gaisa monitoringa staciju darbību, 
šim nolūkam piešķirot 53 336 euro; iegādājās jaunu 
nepārtrauktas darbības gaisa monitoringa staciju; 
pabeidza Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmu 2016. - 2020. gadiem; turpināja darbu pie 
rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas 
aglomerācijā ar pasākumiem laikposmam no 2014. gada 
līdz 2019. gadam izpildi. 
Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

Mārupītes krasta labiekārtošana posmā no Robežu 
ielas līdz Spirgus ielai; 
Zaļā veloceliņa uzturēšanas remontdarbi. 

 

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Atkritumu apsaimniekošana 56.4 61.8 61.8  61.8 
Notekūdeņu apsaimniekošana 287.6 73.9 82.2  82.2 
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 154.8 142.2 112.6  111.7 
Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība 121.8 104.6 107.0  106.3 
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 3 865.1 8 098.6 3 004.0  2 192.8 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 4 485.7 8 481.1 3 367.6  2 554.8 
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KULTŪRA 
Viena no pašvaldības prioritātēm ir mākslinieciski 
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu 
nodrošināšana pilsētas kultūras iestādēs, koncertzālēs 
un pilsētvidē. Kopskaitā pilsētā notikušas vairāk nekā 
750 pašvaldības finansētas un līdzfinansētas kultūras 
norises, kuras apmeklēja vairāk nekā 1 500 000 
rīdzinieku un pilsētas viesu. 

Svarīga darba prioritāte 2016. gadā bija Latvijas valsts 
simtgades Rīgas pasākumu programmas projekta 
sagatavošana un procesa vadība. Latvijas valsts 
simtgades Rīgas programmai priekšlikumus iesniedza 
34 Rīgas domes institūcijas, kā arī vairākas sabiedriskās 
organizācijas un rīdzinieki. Latvijas valsts simtgades 
Rīgas programmā iekļauti vairāk nekā 90 projekti un 
pasākumi, kurus īstenos piecu gadu ciklā. Programma 
2017. - 2021. gadam tiks pārskatīta divas reizes gadā, 
iekļaujot tajā Rīgas domes finansēšanas konkursos 
atbalstītos un Rīgas domes institūciju īstenotos 
projektus. 

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestādēs 2016. gadā 
darbojās 177 amatiermākslas kolektīvi un 102 
pašvaldības līdzfinansēti citu dibinātāju amatiermākslas 
kolektīvi. 

IKSD nodrošināja Rīgas amatiermākslas kolektīvu dalību 
valsts un reģionālajos pasākumos, kā, piemēram, 
Jaunrades deju konkursa finālā, Amatierteātru 
iestudējumu „Gada izrāde 2016” Rīgas reģiona skatē, 
VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā, Latvijas 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākumā „Satiec savu meistaru” un citos pasākumos. 
Turklāt tika nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība 
starptautiskos un partnerpilsētu sadraudzības 
pasākumos Hanzas pilsētu dienās Norvēģijā, folkloriādē 
Meksikā, Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica” 
Igaunijā un Ziemassvētku un Jaungada gadatirgu 
kultūras programmā Maskavā. 

Turpinot Dziesmu un Deju svētku procesa 
nodrošināšanu, tika organizēti tādi amatiermākslas 
kolektīvu pasākumi kā Rīgas koru mēnesis, kurā 
piedalījās 95 kori, starptautiskā tautas deju festivāla 
„Sudmaliņas” norise Rīgā un Rīgas Tautas deju 
ansambļu dalība festivāla koncertos, Tautas deju 
kolektīvu skates Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, 
kurā piedalījās 43 kolektīvi un Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98. gadadienai veltītais koncerts “Mūsu 
zemes raksti” Rīgas Kongresu namā, starptautiskais 
amatierteātru festivāls „Rīga spēlē teātri 2016”, kurā 
piedalījās 14 Rīgas amatierteātri ar 16 iestudējumiem un 
septiņi ārvalstu amatierteātri, Rīgas svētku programmas 
ietvaros notika mazākumtautību amatiermākslas 
kolektīvu koncerti „Dziesmu tilti”. 

 
2016. gadā pirmo reizi īstenots radošo kvartālu, 
apkaimju un teritoriju atbalsta programmas projekts un 
rasts finansējums programmas uzsākšanai. 
Programmas uzdevums ir finansiāli atbalstīt kultūras 
projektus, kuri tiek īstenoti radošajos kvartālos vai Rīgas 
pilsētas 58 apkaimēs. Konkursā piedalījās 22 
pretendenti, bet atbalstu saņēma 14 projekti. 

2016. gadā IKSD kopumā organizēja piecus kultūras 
projektu un pasākumu finansēšanas konkursus, kuros 
tika iesniegti un izskatīti 906 projektu pieteikumi, no tiem 
atbalstīti tika 479 projekti. 

2016. gadā IKSD piedalījās dažādos starptautiskajos 
sadarbības tīklu un starptautisko organizāciju 
pasākumos, t. sk. EUROCITIES Sociālā foruma un 
Kultūras foruma darbā, 36. Starptautiskajās Hanzas 
dienās Bergenā, Starptautisko folkloras festivālu un 
tautas mākslas organizāciju padomes darbā, organizēja 
pārstāvniecību Eiropas Kultūras centru tīklā, lai 
aktivizētu kultūras centru starptautisko sadarbību un 
kopēju projektu veidošanu. 

2016. 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; 
1991. gada barikāžu aizstāvjiem veltītais koncerts un 
komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltītie 
pasākumi 25. martā un 14. jūnijā; 
Gaismas festivāls „Staro Rīga”, kurā bija iespējams 
apmeklēt 42 gaismas objektus; 
„Rīgas svētki 2016”, piedāvājot svētku 
apmeklētājiem aptuveni 100 dažādus pasākumus. 
Trīs dienu laikā Rīgas svētkus apmeklēja ap 250 000 
cilvēku; 
Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts 2016”, kurā 
interesentiem tika piedāvāti 56 dažādi kultūras 
pasākumi; 
Pilsētas kultūras pasākumu ietvaros tika organizētas 
tradicionālo un gadskārtu svētku - Lieldienu, Līgo, 
Adventa, Ziemassvētku un Jaungada pasākumu 
programmas un citi svētki. 

Nozīmīgākais investīciju projekts: uzsākta Mežaparka 
Lielās estrādes rekonstrukcija. 
 
 
 
 
 
 
 

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

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Atpūtas un sporta pasākumi 3 518.0 3 395.5 4 018.5 3 992.4 
Kultūra 27 549.0 35 780.3 24 682.3 21 600.5 
Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu 
pakalpojumi - 73.2 - - 

Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliģijas pakalpojumi 4 839.6 838.6 175.9 80.5 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 35 906.6 40 087.6 28 876.7 25 673.4 
t. sk. investīcijas 269.4 380.3 813.5 617.5 
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EKONOMISKĀ DARBĪBA 
Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar „Swedbank” AS 
arī 2016. gadā turpināja grantu programmu „Atspēriens”. 
Piesaistot līdzfinansējumu vairāk nekā 65 000 euro 
apmērā, 2016. gadā tika organizēti divi konkursi, kuros 
no 157 saņemtajiem pieteikumiem tika atbalstīti 13, 
piešķirot finansējumu 152 662 euro apmērā. 
Programmas ietvaros tika organizēti 2 semināri „Finanšu 
plūsmas plānošana”, 2 semināri „Kā pieteikties grantu 
programmai „Atspēriens””, kā arī 2 programmas mentoru 
kluba semināri par uzņēmējdarbības specifiku, kurus 
kopumā apmeklēja vairāk nekā 300 interesenti. 

2016. gadā tika nodrošināts atbalsts iniciatīvai „Mazā 
biznesa diena”, organizēta pārstāvniecība nozīmīgākajā 
Baltijas reģiona Mašīnbūves un metālapstrādes nozares 
izstādē „Tech Industry 2016”, īstenota Rīgā strādājošo 
nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu reprezentācija 
Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju 
izstādē - forumā „MIPIM 2016”. Izveidoti un publiskoti 
izdevumi „Rīgas ekonomikas profils” un „Rīga skaitļos” 
latviešu, angļu un krievu valodā. 

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 2016. gadā veidoja: 

55 autobusa maršruti ar kopējo līniju garumu 951,5 
km, pa kuriem dienā kursēja 322 autobusi; 
21 paaugstināta servisa autobusu maršruts ar kopējo 
garumu 343,0 km, pa kuriu dienā kursēja 154 
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. 

21 paaugstināta servisa autobusu maršrutā 963 902 
reisos 2016. gadā tika pārvadāti 10,9 miljoni pasažieru, 
tajā skaitā 9 nakts maršrutos pārvadāti 39,5 tūkstoši 
pasažieru. Valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides 
paaugstināta servisa maršrutos izmantoja 15% no 
kopējā pārvadāto pasažieru skaita. Kopējais sabiedriskā 
transporta nobraukums maršrutu tīklā sasniedza 
53 136,97 km. 

2016. gadā Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 
2 779 763 reisos pārvadāti 143,4 miljoni pasažieru, no 
tiem Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtos braukšanas 
maksas atvieglojumus 100% apmērā izmantoja 44,2%, 
bet piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus daļējā 
apmērā izmantoja 18,6% no kopējā pārvadāto pasažieru 
skaita. Valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides 
izmantoja 4,2% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. 

2016. gadā no visiem transportlīdzekļiem, kuri tika 
izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanā, 
90% autobusu, 100% trolejbusu un 24% tramvaja 
vagonu bija zemās grīdas. Visi sabiedriskie 
transportlīdzekļi ar zemo grīdu ir aprīkoti ar ratiņu 
pacēlājiem, tādejādi nodrošinot sabiedriskā transporta 
pieejamību pasažieriem ar kustību traucējumiem. 

 
2016. gadā tika veikti sekojoši sabiedriskā transporta 
maršrutu tīkla uzlabojumi: 

Atklāti divi jauni autobusa maršruti Nr. 60 Ķengarags 
- Ziepniekkalns un Nr. 58 Purvciems - Vecmīlgrāvis; 
Paaugstināta servisa autobusa maršruts Nr. 241 
nodrošina savienojumu Imanta - Lielirbes iela; 
Atklāts paaugstināta servisa autobusa maršruts Nr. 
217 Pļavnieki - Purvciems - Brīvības iela - Centrs; 
Apvienojot maršrutus Nr. 208 un Nr. 238, izveidots 
jauns paaugstināta servisa autobusu maršruts Nr. 
238 Imanta – Pļavnieki; 
Paaugstināta servisa autobusa maršruts Nr. 246 
darba dienās pagarināts līdz Pļavniekiem un 
izveidots maršruts Nr. 246a Centrs – Daugavgrīva; 
Pagarināts paaugstināta servisa autobusa maršruts 
Nr. 271 no slimnīcas „Linezers” līdz slimnīcai 
„Gaiļezers”. 

2016. gadā tika veikta virkne satiksmes organizācijas 
uzlabojumu, kas ietvēra jauna veida marķējuma 
izmantošanu krustojumos, izmaiņas brauktuves joslu 
dalījumā, gājēju drošības uzlabošanu, maksimālā 
braukšanas ātruma samazināšanu, u.c. pasākumi, t.sk. 
ierīkotas 2 sabiedriskā transporta joslas - Brīvības ielā 
un Vaidavas ielā, ierīkota 1 dzīvojamā zona, uzlabota 
satiksmes organizācija 22 Rīgas ielās un krustojumos. 

Pārskata gadā tika iesākti vai pabeigti sekojoši projekti: 
2 tiltu atjaunošanas darbi par kopējo summu 619 402 
euro; 
2 ielu pārbūves darbi par kopējo summu 370 215 
euro; 
3 sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūve par 
kopējo summu 136 535 euro; 
3 luksoforu objektu izbūve un pārbūve; 
Papildus satiksmes joslas ierīkošana Lubānas ielā 
par kopējo summu 187 842 euro; 
Maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas kolektora 
avārijas posmu remontdarbi Kārļa Ulmaņa gatvē, 
1 327 135 euro; 
Ietves izbūve Ķīšezera ielā, 192 486 euro. 

2016. gadā tika veikta ielu seguma periodiskā 
atjaunošana 8 objektos par kopējo summu 9 683 749 
euro. 

Citi 2016. gadā veiktie satiksmes organizācijas sistēmas 
darbi, kopējā summa 831 499 euro: no jauna ierīkotas 5 
neregulējamas gājēju pārejas; 1 luksoforu objekts 
aprīkots ar specializētiem skaņas signāliem 
vājredzīgajiem; uzstādītas 11 jaunas gājēju drošības 
barjeras 580 metru garumā, uzstādīti 59 jauni 
ātrumvaļņi; ierīkota velo josla 0,7 km garumā. 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 
Pabeigta Salu tilta kompleksa atjaunošanas un 
pārbūves 1. kārta; 
Atjaunots ielas segums vairākos posmos Brīvības 
ielā un Lāčplēša ielā, kur izveidots arī veloceļš; 
Turpinās iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas 
ceļu renovācija. 
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Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
medniecība 12.7 11.8 13.5 13.5 

Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība 6 322.4 14 458.7 5 754.9 4 507.7 
Transports 188 003.4 187 242.0 213 731.4 197 840.3 
Citas nozares 3 283.8 2 982.6 4 317.7 4 317.7 
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 1 029.1 1 056.2 1 354.0 1 244.3 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 198 651.4 205 751.3 225 171.5 207 923.5 

t. sk. investīcijas 2 638.0 8 798.0 14 993.4 10 560.1 
 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 
2016. gadā Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki 
nodrošināja sabiedrisko kārtību 1 205 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. 

2016. gadā pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja 
sabiedrisko kārtību pie 115 Rīgas pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāžu ēku kompleksiem, 12 interešu izglītības 
iestādēm, 7 sporta skolām, 9 mūzikas un mākslas 
skolām un šo iestāžu filiālēm. 

Pārskata gada laikā tika apkalpoti 82 902 izsaukumi un 
saņemti 10 637 personu iesniegumi. Par dažādu 
pārkāpumu izdarīšanu 2016. gadā RPP aizturēja 15 114 
personas, no kurām 8 385 personas veica 
administratīvos pārkāpumus vai noziedzīgus 
nodarījumus, bet 737 bija izsludinātas meklēšanā, no 
tām 29 nepilngadīgas personas. 

Ar RPP video novērošanas centra starpniecību fiksēti 
1 663 pārkāpumi, tiesībsargājošajām iestādēm izsniegti 
210 video ieraksti. 2016. gadā RPP reģistrēja 19 878 
dažāda veida administratīvos pārkāpumus t.sk. 9 761 
par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu un 
pārkāpuma izdarīšanas vietā izrakstīja soda kvītis 500 
personām, par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu 
neievērošanu sastādīti 47 920 administratīvā pārkāpuma 
protokoli. 

 

Par Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu 
neievērošanu tika reģistrēti 2 507 administratīvie 
pārkāpumi, bet par Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumu neievērošanu tika 
reģistrēti 2 911 administratīvie pārkāpumi. Sadarbībā ar 
SIA „Rīgas satiksme” Kontroles dienesta darbiniekiem 
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā veica 1 996 
reidus, kuru laikā aizturēja 11 meklēšanā izsludinātas 
personas. 2016. gadā RPP veica 1 915 taksometru 
kontroli un pārbaudi un sastādīja 1 425 administratīvo 
pārkāpumu protokolus. 

2016. gadā tika reģistrēti 98 ar ūdens satiksmes 
noteikumu neievērošanu saistīti administratīvie 
pārkāpumi, veikti vairāki apsekojumi, kuru laikā izņemti 
219 nelikumīgi zvejas rīki, no tiem maluzvejnieku tīklus 
8.6 km kopgarumā, reģistrēti 106 administratīvie 
pārkāpumi un aizturēti 20 maluzvejnieki. 

2016. gadā izglābti 13 peldētāji, medicīniskā palīdzība 
sniegta 13 atpūtniekiem. Kopumā 2016. gadā RPP 
civilās aizsardzības speciālisti cietušajām personām 
sniedza palīdzību 138 ārkārtas gadījumos, veica 129 
pārbaudes uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar ķīmiski 
bīstamo vielu izmantošanu un sniedza 20 konsultācijas 
par civilās aizsardzības pasākumiem tehnogēno 
katastrofu draudu novēršanā. 

2016. gadā Tūrisma informācijas tālrunis diennakts 
režīmā apkalpoja 228 zvanus un policija sniedza 
palīdzību 825 ārvalstu tūristiem. 

RPP Youtube konts tika skatīts vairāk kā 5 miljonus 
reižu, un tā abonentu skaits sasniedza 3 400 personu, 
savukārt RPP Twitter konta sekotāju skaits pārsniedza 
10 000. 

 

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai 
(tūkst. EUR) 

2014. g. 
budžeta 

izpilde 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Policija 16 555.0 16 095.8 16 885.8 16 793.6 
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās 
drošības dienesti - 120.3 259.0 202.6 

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un 
drošības pakalpojumi 45.7 49.3 56.9 40.3 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 16 600.7 16 265.4 17 201.7 17 036.5 
t. sk. investīcijas 563.7 59.6 - - 
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KORUPCIJAS NOVĒRŠANA 
2016. gadā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas 
centrs (Centrs) turpināja 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. 

2016. gadā Centrs uzdeva 10 Rīgas pilsētas 
pašvaldības institūcijām un kapitālsabiedrībām 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 101 darbinieks no 56 Rīgas pilsētas 
pašvaldības institūcijām; 
Sagatavoja nākamā gada iestāžu un pašvaldības 
kapitālsabiedrību pretkorupcijas pasākumu plānu un 
tā izpildes izvērtēšanas grafiku un iesniedza 
apstiprināšanai Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejā; 
Organizēja zinātniski praktisko konferenci „Latvijas 
pašvaldībām - 25. Ceļā no izpildkomitejām uz pašu 
valdību”, kurā piedalījās dažādu pašvaldības 
institūciju vadītāji un darbinieki. 

2016. gadā Centra vadībā tika pilnveidoti Rīgas domes 
Apmeklētāju pieņemšanas centra sniegtie pakalpojumi 
un sniegti priekšlikumi konstatēto trūkumu novēršanai. 

Turpinot iesākto praksi, viens no Centra darba 
virzieniem 2016. gadā bija Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestāžu sniegto publisko pakalpojumu pilnveidošana, 
kura gaitā tika izvērtēti 10 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. 

Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem 
ērti pieejamu un pilnīgu informāciju par izglītības, 
kultūras un sporta jomas pakalpojumiem un to 
saņemšanas kārtību, 2016. gadā tika sagatavoti 
pakalpojumu apraksti pakalpojumiem, kuri faktiski tika 
sniegti, taču nebija aprakstīti. Lai mazinātu birokrātiskos 
šķēršļus, būtiski tika saīsināti pakalpojumu saņemšanas 
termiņi. Lai atvieglotu nepieciešamā pakalpojuma 
atrašanu, vairāki pakalpojumi, kuri bija aprakstīti pa 

grupām, sadalīti atsevišķos pakalpojumos. Tika 
izstrādāta virkne priekšlikumu administratīvā sloga 
mazināšanai kā klientiem, tā arī pašvaldības iestādēm. 

Kopumā 6 gadu laikā ir izvērtēti un pilnveidoti 221 Rīgas 
pilsētas pašvaldības sniegtais publiskais pakalpojums, 
kas ir 74% no 301 pašlaik sniegtā pakalpojuma. 

IEKŠĒJAIS AUDITS 
Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja apstiprināto 
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo 
auditu un revīziju veikšanas plānu 2016. gadam Rīgas 
domes Audita un revīzijas pārvalde 2016. gadā veica 11 
iekšējos auditus, t. sk. 10 auditus kā konkrētu Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūciju iekšējās kontroles 
sistēmas novērtēšanas auditus (katrā šādā auditā veicot 
2 - 4 sistēmu auditus, kopā - 29) un 1 atsevišķas 
sistēmas auditu, kas aptvēra divas Rīgas pilsētas 
pašvaldības iestādes. 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 iekļauts 91 ieteikums. 

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde 2016. gadā, ar 
mērķi pārbaudīt Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu 
līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību, veica 8 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 22 priekšlikumi konstatēto pārkāpumu 
un trūkumu novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas 
pārvalde 2016. gadā ir veikusi arī 6 finansiāli 
saimnieciskās darbības revīzijas Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrībās, sagatavojot 33 
priekšlikumus konstatēto pārkāpumu un trūkumu 
novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde 
veic uzraudzību par sniegto ieteikumu un priekšlikumu 
ieviešanu. 

DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA 
2016. gadā tika veikti sekojoši pakalpojumu uzlabojumi: 

Brīvpusdienu uzskaite - izsniegto brīvpusdienu 
porciju uzskaite vispārējās izglītības iestādēs; 

Braukšanas maksas atvieglojumi - datu iegūšana par 
Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem, kuri atbilst 
braukšanas maksas atvieglojumu nosacījumiem; 

Bāriņtiesas informācijas sistēma (BARIS) - veikta 
lietojumprogrammas pārbūve, kas ļauj optimizēt Rīgas 
bāriņtiesas darbinieku ikdienas darbu, dokumentu 
pārvaldību, bāriņtiesas sēžu plānošanu; 

Banku datu modulis - vienota finanšu datu apstrāde 
daudzu banku darba režīmā; 

Lietojumprogramma LĪGUMI - papildināta ar dzīvokļu 
pabalsta kontroles iespēju; 

Lietojumprogrammas DZIMTS un SOPA - iespēja 
ģenerēt lēmumu un elektroniski nosūtīt par pabalsta 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt; 

Lietojumprogrammu SOPA - APSIS sasaiste -  tiek 
samazināta iespēja labot esošos klientu novērtējumus 
sociālās palīdzības saņemšanai vai nepamatoti pievienot 
jaunus novērtējumus. 

Kā arī ir ieviests APUS papildinājums, veikti uzlabojumi 
e-pakalpojumam „Rēķinu iesniegšana” un Ģeotelpiskās 
informācijas modulis ir papildināts ar diviem e-
pakalpojumiem. 
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2016. 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 2016. 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. 1. posma izbūves 
projekts ir definēts kā ilgtermiņa projekts, līdz ar to 
turpmākai projekta realizācijai izvērtētas iespējas 
piesaistīt finansējumu gan no ES, gan iespējamajiem 
privātajiem investoriem; 

Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas 
revitalizācijas projekta, kas paredz Centrāltirgus 
pazemes pilsētas un kanālmalas rekonstrukciju, 1. kārta, 
2016. gadā uzsākta būvprojekta izstrāde; 

Projekts „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza 
teritorijas revitalizācija”; 

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas 
pilsētas A. Deglava ielas izgāztuves rekultivācija; 

Skanstes teritorijas attīstības projekts - 2016.gadā 
izsludināts atklāts konkurss Skanstes teritorijas 
revitalizācijas 1. kārtas būvprojekta izstrādei un 
autoruzraudzībai; 

Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveide 
Torņakalna apkaimē; 

Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un 
saskaņošana. 

Tika uzsākti un turpināti sekojoši projekti: 
Rīgas Zooloģiskā dārza būvprojekts „Āfrikas savanna”; 
Aldara parka rekonstrukcijas metu konkurss, un sarunu 
procedūra ar augstāko vietu ieguvušā meta autoriem par 
līguma slēgšanu būvprojekta izstrādei; metu konkurss 
par Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūvi; 
integrētas plānošanas un sadarbības modelis degradēto 
teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab); 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 Minskā un 
Sanktpēterburgā, Rīgas pilsētas dalība gadskārtējā 
Tallinas ziedu festivālā, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas 
skolēnu vizīte Norčēpingā, Rīgas Austrumu 
izpilddirekcijas un Sandjego Svicerhailendas apkaimju 
partnerības projekts - izstāde “Sandjego rīdzinieka acīm 
- ceļojuma fotogrāfiskās piezīmes”, Rīgas un Maskavas 
sadarbības 15. gadadienai veltīto pasākumu programma 
Rīgā un Maskavā. 

Nozīmīgākie 2016. gada Ārlietu pārvaldes pasākumi 
starptautiskās sadarbības un Rīgas pilsētas 
starptautiskās atpazīstamības veicināšanai: Rīgas 
pilsētas dalība oficiālajos pasākumos un kultūras 
programmā 36. starptautiskajās Hanzas dienās 
Bergenā; Baltijas valstu pilsētu konference „Pašvaldību 
iespējas samazināt un novērst alkohola radīto 
kaitējumu”; Rīgas dalība Pasaules gastronomijas pilsētu 
asociācijas „Délice” projektā „BrusselsTramExperience”; 
9. Starptautiskā tūrisma filmu festivāls „Tourfilm Riga 
2016”; „Rīgas pilsētas reprezentācijas nodrošināšana 
Briseles pilsētas festivāla ietvaros” realizēšana; 
Starptautiskās krīzes vadības konferences Rīgā 
noorganizēšana. 

2016. gadā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments (IKSD) īstenoja 14 ES un citu finanšu 
instrumentu līdzfinansētos projektus, saņemot 
finansējumu no dažādām ES programmām. Pavisam 
aizvadītajā gadā tika sagatavoti un iesniegti 12 jauni 
projektu pieteikumi, no kuriem 7 tika apstiprināti, bet 
veiksmīgi noslēgušies ir 8 projekti. IKSD padotības 
iestādes aktīvi piedalās dažādu ES finansētu projektu 
īstenošanā, īstenojot 63 projektus, ar ES finansējumu 
2 151 032 euro apmērā. 

2016. gadā IKSD atbalstīja skolēnu dalību 104 dažādos 
starptautiskajos sporta un kultūras pasākumos, šim 
mērķim piešķirot finansējumu 103 291 euro, apmērā. 

2016. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde nodrošināja 
Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar 18 
starptautiskajām organizācijām un sadarbības tīkliem, 
kuros Rīga ir dalībpilsēta, t.sk: 

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. 

2016. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde koordinēja un 
organizēja 250 Rīgas domes vadības, Rīgas domes 
deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
oficiālās ārvalstu vizītes un nodrošināja 60 ārvalstu 
delegāciju uzņemšanu Rīgā. 
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PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI 
UN IZGLĪTOŠANAI 
Lai nodrošinātu atgriezeniskās saiknes uzturēšanu starp 
pašvaldību un sabiedrību, 2016. gadā tika veiktas 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 un virzību. 

Komunikācijā ar sabiedrību īpaša nozīme ir Birokrātijas 
apkarošanas centra darbam, izskatot iedzīvotāju 
sūdzības par pašvaldības iestāžu darbu. Pateicoties 
Birokrātijas apkarošanas centra aktivitātēm, ir veikta 
reorganizācija vairākās pašvaldības iestādēs, nodrošinot 
iedzīvotājiem ātrāku un ērtāku apkalpošanu. 

Visi interesenti tiek informēti par pilsētas budžeta 
plānošanu un izpildi, par domes darba prioritātēm, par 
pilsētvides sakārtošanu, jaunām attīstības, būvniecības 
iecerēm un nozīmīgiem investīciju projektiem. Rīgas 
iedzīvotāji tika informēti arī par sociālās palīdzības 
jautājumiem, iespējām saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus, maksas pakalpojumu atlaides, 
bērnudārzu pieejamību, par izglītības jomu, sporta un 
kultūras pasākumiem, dažādiem projektu konkursiem, 
uzņēmējdarbības vidi, ES līdzekļu piesaisti, izmaiņām 
saistošajos noteikumos, satiksmes ierobežojumiem un 
remontdarbiem pilsētas ielās. 

2016. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja aktīvu 
sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri notika 
preses konferences un plašsaziņas līdzekļos tika 
sniegtas intervijas un komentāri, kā arī žurnālistiem tika 
nodrošināti dažādi informatīvie materiāli par pašvaldības 
aktualitātēm. 

Visa svarīgākā informācija par pilsētu un pašvaldību ir 
atrodama Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 
www.riga.lv. t.sk. normatīvie akti, Rīgas domes un tās 
komiteju sēžu darba kārtība, izskatāmie dokumenti, 
pieņemtie lēmumi un lēmumu projekti, informācija par 
pašvaldībā un pilsētā notiekošajiem un plānotajiem 
pasākumiem. Informācija tiek aktualizēta vairākas reizes 
dienā. Portāls sniedz informāciju arī par pašvaldības 
struktūru, tās institūciju un amatpersonu kompetenci, 
kontaktinformāciju, kā arī citu svarīgu informāciju gan 
uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, gan nevalstiskajām 
organizācijām. 

Kopš 2016. portālam ir izstrādāta jauna aktuālās 
informācijas sadaļa, kurā sniegta iedzīvotāju ikdienas 
problēmu risināšanai noderīga informācija, piemēram, 
pieejamās atlaides mājas remontam, iespējas samazināt 
nelietderīgu komunālo pakalpojumu patēriņu, nama 
pārvaldīšana, sociālās palīdzības saņemšana, u.c. 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
organizēja sabiedrības integrācijas programmas projektu 
konkursu, kurā tika iesniegti 80 pieteikumi. Finansiālu 
atbalstu saņēma 27 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. 

Iedzīvotāju informēšanā aktīvi piedalās 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 
pilsētas 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. 

SADARBĪBA AR PRIVĀTO SEKTORU 
Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības 
darbībā, 2016. gadā tika organizēti sabiedriskās 
līdzdalības projektu konkursi: 

Projektu konkurss „Apkaimju forumi” - Rīgas pilsētas 
iedzīvotāju forumu organizēšanai pilsētas apkaimēs. 
Konkursā tika iesniegti 7 projektu pieteikumi un atbalstu 
guva 6 projekti. Projektu ietvaros tika rīkoti iedzīvotāju 
forumi Bieriņu, Kundziņsalas, Bolderājas, Vecmīlgrāvja, 
Pārdaugavas, Ķengaraga un Maskavas forštates 
apkaimēs. 

Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai” - projektu konkursā 
finansiāls atbalsts piešķirts 19 projektiem. Projektu 
ietvaros tika rīkoti apkaimju svētki un apkaimju 
iedzīvotāju saliedēšanās un identitātes stiprināšanas 
pasākumi - ielu svētki, foto orientēšanās pasākumi, 
sporta sacensības, ekskursijas apkaimēs, tāpat tika 
veikti vides sakopšanas un uzlabošanas darbi, kopīgas 
diskusijas, uzstādīti informatīvie stendi. 
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UZSĀKTIE PROJEKTI, KAS TIKS 
TURPINĀTI 
2017. gadā ir plānots turpināt darbu pie šādiem 
projektiem: 

Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda programmas 
projekts „Pašvaldības dzīvojamo māju Brīvības gatvē 
443, 445 un 451, Rīgā, pievienošana pilsētas 
centralizētajam tīklam un ūdensapgādes sistēmu 
rekonstrukcija”; 
Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija; 
VEF Kultūras pils renovācija; 
SIA „Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 
rekonstrukciju un renovācija; 
SIA „Rīgas Dzemdību nams" ēkas Miera ielā 45 
vienkāršota renovācija; 
Vairāku izglītības iestāžu ēku renovāciju - Rīgas 
Natālijas Draudziņas vidusskolas Bruņinieku ielā 
24A, Rīgas 6.vidusskolas Aleksandra Čaka ielā 102, 
Friča Brīvzemnieka pamatskolas Zeļļu ielā 4.  
SIA „Rīgas veselības centrs" filiāles „ļģuciems” 
Sēlpils ielā 15 renovācija; 
Stadiona izbūve un teritorijas labiekārtošana pie 
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Kr. Barona 
iela 116A, Rīgas Pļavnieku pamatskolas J. Grestes 
ielā 14 un Rīgas 25. vidusskolas Rušonu ielā 6; 
Turpināt energoefektivitātes pasākumus pašvaldības 
izglītības iestādēs, kā arī teritoriju labiekārtošanas 
darbus pie tām; 
Turpināt sakārtot Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošās vai piekrītošās ēkas, kuras ir iekļautas 
vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvju sarakstā, kā arī likvidēt graustus 
(t.sk. privātpersonām piederošus) ar reālu 
sabiedriskās drošības apdraudējumu; 
Turpināt 2015. un 2016. gadā iesāktos teritorijas 
attīrīšana no bīstamajiem atkritumiem darbus 
Bolderājā. 2017. gadā piešķirti finanšu līdzekļi 
atlikušā piesārņojuma (apmēram 200 t) savākšanai 
un utilizācijai. 

NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN 
PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI 

2017. gada janvārī ir plānots uzsākt Rīgas domes 
Labklājības departamenta projektu „Mēs par veselīgu 
Rīgu! - daudzveidīgi un pieejami veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, 
piesaistot ESF finansējumu 3 500 000 euro apmērā. 
Projekta galvenā mērķa grupa ir teritoriālās, 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautie 
iedzīvotāji, t.sk., bērni, personas vecumā virs 54 
gadiem, personas ar invaliditāti un bezdarbnieki. 
Projekta plānotais pasākumu klāsts apvienos dažāda 
veida sportiskās aktivitātes ar izglītojošiem 
pasākumiem, veidojot platformu, kura varētu 
nodrošināt kaitīgo paradumu maiņu, kā arī palielināt 
cilvēku iesaisti dažāda veida aktīvajos pasākumos. 
Projektā plānoto aktivitāšu norise tiks pietuvināta 
iedzīvotāju dzīvesvietai. Tādējādi projekta 
īstenošanas periodā netieši veicinot arī apkaimju 
iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju. Projekts tiks 
īstenots līdz 2019. gada decembrim. 
Rīgas Igauņu pamatskolas ēkas Atgāzenes ielā 26 
renovācija; 
Skolas ēkas Burtnieku ielā 34 renovācija un 
teritorijas labiekārtošana Rīgas 64. vidusskolas 
sākumskolas izvietošanai;  
Skolas ēkas Šampētera ielā 98 renovācija Rīgas 
Mūzikas internātvidusskolas izvietošanai; 
Ēkas Tērbatas ielā 69 atjaunošanu Rīgas bāriņtiesas 
izvietošanai; 
Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” 
atjaunošanas darbus Hipokrāta ielā 6; 
Plānots piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzekļus sekojošu projektu īstenošanai: VEF 
Kultūras pils restaurācija, 31 pirmsskolas izglītības 
iestādes energoefektivitātes paaugstināšana, Rīgas 
Franču liceja un Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību 
vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT 
risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides 
ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana. 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2015. 31.12.2016. 
(tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 

AKTĪVS 3 392 721.2 3 411 035.3 
Ilgtermiņa ieguldījumi 3 290 027.2 3 285 184.2 
Nemateriālie ieguldījumi 5 897.5 5 871.3 

Attīstības pasākumi un programmas 255.8 147.8 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 5 262.7 5 376.7 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi 298.3 314.6 
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 47.9 21.7 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 32.8 10.5 

Pamatlīdzekļi 2 627 678.1 2 607 062.4 
Zeme, ēkas un būves 2 383 098.5 2 338 438.8 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 934.2 946.3 
Pārējie pamatlīdzekļi 44 568.7 45 473.0 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 28 617.5 41 473.9 
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 160 293.0 169 015.8 
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 10 045.6 11 195.1 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 30.0 27.0 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 90.6 492.5 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 651 564.1 666 828.9 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā  593 705.4 608 250.1 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 57 858.7 58 578.8 

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 4 887.5 5 421.6 
Citas ilgtermiņa prasības 4 887.5 5 421.6 

Apgrozāmie līdzekļi 102 694.0 125 851.1 
Krājumi 30 461.6 18 777.6 
Debitori 15 568.3 11 684.6 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 2 627.5 2 654.6 
Īstermiņa finanšu ieguldījumi 541.4 - 
Naudas līdzekļi 53 495.2 92 734.3 

 
PASĪVS 3 392 721.2 3 411 035.3 
Pašu kapitāls 2 461 920.5 2 499 543.7 
Rezerves 103 524.2 103 520.7 
Budžeta izpildes rezultāti 2 358 396.3 2 396 023.0 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 2 375 268.4 2 358 396.3 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -16 872.1 37 626.7 

Uzkrājumi 1 297.5 1 029.5 
Kreditori 929 503.2 910 462.1 
Ilgtermiņa saistības 812 522.4 786 435.1 

Ilgtermiņa aizņēmumi 207 939.9 225 256.1 
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 321 901.1 296 755.7 
Ilgtermiņa uzkrātās saistības 233 065.3 219 231.7 
Pārējās ilgtermiņa saistības 49 616.1 45 191.6 

Īstermiņa saistības 116 980.8 124 027.0 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 11 478.7 12 659.0 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 43 466.4 43 523.8 
Īstermiņa uzkrātās saistības 19 972.9 22 321.4 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 7 970.7 8 587.0 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 8 300.3 8 867.7 
Pārējās īstermiņa saistības 5 434.2 5 021.9 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 20 357.6 23 046.2 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 3 073.3 2 598.3 
Avansā saņemtie transferti 17 284.3 20 447.9 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2015. 31.12.2016. 
 (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
ZEMBILANCE  Nomātie aktīvi 1 500.9 1 495.2 
Zembilances aktīvi 5 043.2 3 757.5 
Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 55.0 48.2 
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 74.2 59.8 
Citi zembilances aktīvi 4 914.0 3 649.5 

Zembilances pasīvi 274 499.0 240 022.1 
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu 
palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem 508.9 5 592.4 

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 

101 073.9 87 596.0 

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 - 

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 65.0 16.0 
Nākotnes nomas maksājumi 74.2 52.2 
Izsniegtie galvojumi 7 139.0 6 306.5 
Citas zembilances saistības 165 637.8 140 459.0 
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2015. g. 2016. g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa budžeta izpilde 

(tūkst. EUR) 
budžeta izpilde 

(tūkst. EUR) 
Ieņēmumi kopā 842 970.7 944 797.6 
Nodokļu ieņēmumi kopā 567 749.6 623 243.9 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 466 909.8 507 059.3 
Īpašuma nodokļi, t. sk. 95 947.5 111 072.8 
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 36 584.4 48 433.3 
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 46 259.1 43 753.9 
nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 13 104.0 18 885.6 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 892.3 5 111.8 
Nenodokļu ieņēmumi kopā 64 878.2 70 725.1 
Valsts (pašvaldību) nodevas 4 054.5 4 433.5 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 60 823.7 66 291.6 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 58 263.1 108 162.7 
Transferti kopā 152 079.8 142 665.9 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu transferti - 0.5 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 147 120.6 137 052.7 
pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 126 624.1 126 648.2 
pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 

18 182.1 6 273.6 

pārējie valsts budžeta transferti 2 314.4 4 130.9 
Pašvaldību budžetu transferti 4 959.2 5 612.7 

 
Izdevumi pēc valdības funkcijām   Izdevumi kopā 859 803.6 907 294.8 
Vispārējie valdības dienesti 250 778.8 269 019.4 

t. sk. iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 73 887.4 86 937.1 
Sabiedriskā kārtība un drošība 16 323.8 16 618.8 
Ekonomiskā darbība 238 454.3 252 671.0 
Vides aizsardzība 1 661.8 1 940.2 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 26 977.6 24 392.1 
Veselība 1 092.6 1 184.2 
Atpūta, kultūra un reliģija 20 442.1 21 110.8 
Izglītība 243 320.8 259 473.5 
Sociālā aizsardzība 60 751.8 60 884.8 
   Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts -16 832.9 37 502.8 

 
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2015. g. 

budžeta izpilde 
2016. g. 

budžeta izpilde 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
Ieņēmumi kopā 323.4 690.3 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām 323.4 690.3 
Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 224.9 460.6 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 24.4 36.1 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 74.1 193.6 

 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 
Izdevumi kopā 361.3 569.4 
Vispārējie valdības dienesti 117.4 138.9 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1.8 8.5 
Atpūta, kultūra un reliģija 9.0 78.4 
Izglītība 196.3 304.3 
Sociālā aizsardzība 36.8 39.3 
   Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts -37.9 120.9 
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā  

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR)  (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
Ieņēmumi kopā 762 250.1 818 217.3 822 740.8 
Nodokļu ieņēmumi kopā 562 028.7 619 368.2 626 712.0 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 462 886.5 507 059.3 510 492.1 
Īpašuma nodokļi 94 249.9 107 400.0 111 108.1 

t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 35 295.1 47 107.7 48 131.0 
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 45 917.8 42 341.7 44 073.0 
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 13 037.0 17 950.6 18 904.1 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 892.3 4 908.9 5 111.8 
Nenodokļu ieņēmumi kopā 20 672.6 17 074.2 21 228.5 
Valsts (pašvaldību) nodevas 3 900.8 3 407.5 4 426.3 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 16 771.8 13 666.7 16 802.2 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 29 063.6 33 149.3 32 266.0 
Transferti kopā 150 485.2 148 625.6 142 534.3 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un 
budžeta nefinansēto iestāžu transferti - - 0.5 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 145 544.5 142 497.8 136 935.9 
valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 128 394.9 133 285.4 133 198.0 
no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

17 003.7 9 001.0 3600.8 

pārējie valsts budžeta transferti 145.9 211.4 137.1 
Pašvaldību budžetu transferti 4 940.7         6 127.8  5597.9 

 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 

   Izdevumi kopā 765 998.5 847 776.0 788 926.1 
Vispārējie valdības dienesti 133 194.3 154 702.2 146 266.8 

t. sk. iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 74 890.0 86 937.1 87 480.4 
Sabiedriskā kārtība un drošība 16 265.4 17 201.7 17 036.5 
Ekonomiskā darbība 205 751.3 225 171.5 207 923.5 
Vides aizsardzība 8 481.1 3 367.6 2 554.8 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 29 520.7 26 838.2 24 521.3 
Veselība 2 632.0 6 805.8 5 036.3 
Atpūta, kultūra un reliģija 40 087.6 28 876.7 25 673.4 
Izglītība 254 871.1 303 192.1 284 653.2 
Sociālā aizsardzība 75 195.0 81 620.2 75 260.3 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 37 987.1 53 120.3 53 120.3 
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 53 120.3 31 720.9 92 391.7 

 
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
PĀRSKATS 

2015. g. 
budžeta 

izpilde 

2016. g. 
apstiprināts 

budžetā  

2016. g. 
budžeta 

izpilde 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR)  (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
Ieņēmumi kopā 140.6 264.2 139.6 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 140.6 264.2 139.6 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 68.0 147.5 55.1 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 2.1 5.8 4.7 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 70.5 110.9 79.8 

 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 

   Izdevumi kopā 183.5 607.8 171.2 
Vispārējie valdības dienesti 113.5 243.6 104.8 
Sabiedriskā kārtība un drošība - 1.6 - 
Vides aizsardzība - 35.0 - 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1.7 8.1 8.1 
Atpūta, kultūra un reliģija 6.8 8.0 0.1 
Izglītība 58.0 301.7 53.5 
Sociālā aizsardzība 3.5 9.8 4.7 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 414.0 371.1 371.1 
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 371.1 27.5 339.5 
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PASKAIDROJUMS PAR SAĪSINĀTĀ KONSOLIDĒTĀ 
2016. GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS 
PAMATNOSTĀDNĒM 

Šis saīsinātais konsolidētais pārskats, kas ietver Rīgas 
pilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilanci 2016. 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 2016. gadu, ir sagatavots, 
balstoties uz revidēto Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto 2016. gada pārskatu, saskaņā ar šādiem 
principiem: 

Bilance ir uzrādīta identiski bilancei, kas iekļauta 
revidētajā Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētajā 
2016. 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 
2016. 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 2016. 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 2017. gada 1. jūlija 
būs pieejama informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto 2016. gada pārskatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apstiprināts ar Rīgas domes ________2017. lēmumu Nr.________ „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016. gada 
publiskā pārskata apstiprināšanu.” 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR 
KOPSAVILKUMA FINANŠU PĀRSKATU 

Rīgas domei: 

Atzinums 

Pievienotais Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā 
– Pašvaldība) kopsavilkuma finanšu pārskats par 2016. 
gadu, kas atspoguļots no 30. līdz 34. lappusei un ietver 
2016. gada 31. decembra kopsavilkuma bilanci, 2016. 
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 kopsavilkuma 
konsolidētā 2016. gada pārskata sagatavošanas 
pamatnostādnēm, ir sagatavots, pamatojoties uz 
revidēto Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto finanšu 
pārskatu par 2016. gadu. Mūsu 2017. gada 25. aprīļa 
ziņojumā par konsolidēto finanšu pārskatu mēs 
sniedzām atzinumu ar iebildi. Minētais konsolidētais 
finanšu pārskats un kopsavilkuma finanšu pārskats 
neietver informāciju par notikumiem, kas norisinājušies 
pēc mūsu ziņojuma par konsolidēto finanšu pārskatu 
izsniegšanas datuma. 

Mūsuprāt, pievienotais 2016. gada kopsavilkuma finanšu 
pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Pašvaldības 
2016. gada revidētajam konsolidētajam finanšu 
pārskatam saskaņā ar paskaidrojumā aprakstītajām 
kopsavilkuma konsolidētā 2016. gada pārskata 
sagatavošanas pamatnostādnēm. 2016. gada 
kopsavilkuma finanšu pārskats ietver tādas pašas 
iespējamās neatbilstības kā Pašvaldības 2016. gada 
revidētais konsolidētais finanšu pārskats. 

Kopsavilkuma finanšu pārskats 
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. 

Revidētais finanšu pārskats un mūsu ziņojums par 
to 
Mūsu 2017. gada 25. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām 
atzinumu ar iebildi par Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto finanšu pārskatu. Mūsu atzinums ar iebildi ir 
pamatots ar sekojošo: 

 
 
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 2016. gada 31. 
decembrī ir iekļāvusi bilancē tai piekrītošo, bet 
Zemesgrāmatā nereģistrēto zemi, 131.2 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 2016. gada 31. 
decembrī un 2015. 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 2016. gada 
31. decembrī un 2015. gada 31. decembrī. 

Vadības atbildība par kopsavilkuma finanšu pārskata 
sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par kopsavilkuma finanšu pārskata 
sagatavošanu atbilstoši kopsavilkuma finanšu pārskata 
paskaidrojumā norādītajām sagatavošanas 
pamatnostādnēm. 
 
Revidentu atbildība 
Mūsu atbildība ir, pamatojoties uz mūsu, saskaņā ar 
810. Starptautisko Revīzijas standartu „Uzdevums ziņot 
par kopsavilkuma finanšu pārskatiem”, veiktajām 
procedūrām, sniegt atzinumu, vai kopsavilkuma finanšu 
pārskats visos būtiskos aspektos atbilst revidētajam 
konsolidētajam finanšu pārskatam. 
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