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Rīgas pilsētā pārskata gadā ekonomiskā un sociālā 
situācija turpināja uzlaboties. Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā sasniedza 924,7 
miljonus euro, vērtējot pēc naudas plūsmas principa, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu tie bija par 18,7 miljoniem 
euro (par 2,1%) lielāki. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieaugumu pārskata 
gadā būtiski ietekmēja valstī veiktā nodokļu reforma, kas 
īpaši skāra pašvaldības galvenā ieņēmumu avota – 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus. Lai gan 
vidējā bruto darba samaksa pilsētā pārskata gadā 
pieauga par 8,1%, iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu pieaugums pašvaldības budžetā pret 
iepriekšējo gadu sastādīja tikai 2,4%. 

Kopējie nodokļu ieņēmumi Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžetā pārskata gadā sasniedza 691,1 miljonu euro, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinoties par 7,4 
miljoniem euro (par 1,1%). 

Pašvaldības budžeta izdevumu daļā 2018. gadā, tāpat 
kā iepriekšējos gados, lielākais budžeta naudas līdzekļu 
apjoms tika novirzīts izglītības jomai - 345,1 miljoni euro 
(36% no kopējiem budžeta izdevumiem), par 4,8% 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Otra lielākā pašvaldības 
budžeta izdevumu joma pārskata gadā bija ekonomiskā 
darbība, kur izdevumi sasniedza 249,1 miljonus euro 
(26% no kopējiem budžeta izdevumiem). Pašvaldības 
pārvaldes dienestu uzturēšanai pārskata gadā tika 
novirzīti 7% no pašvaldības budžeta izdevumiem, bet 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Rīgas pilsētas 
pašvaldība iemaksāja 92 miljonus euro. 

Pašvaldības budžeta kapitālie izdevumi 2018. gadā 
sastādīja 152,6 miljonus euro, no kuriem ES fondu 
projektu kapitālie izdevumi - 18,2 miljoni euro. Pārskata 
gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika pabeigta 
Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas 1. kārta. 

Sakarā ar būtisko budžeta ieņēmumu tempa 
palēnināšanos un nepieciešamību finansēt pašvaldības 
funkciju izpildi atbilstošā līmenī, pašvaldība 2018. gadu 
noslēdza ar budžeta deficītu. Budžeta izpildes rezultātā 
faktiskais budžeta deficīts sastādīja 35,2 miljonus euro, 
ievērojami mazāk nekā plānotie 99,4 miljoni euro. Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta deficīts 2018. gadā 
sastādīja 3,8% pret budžeta ieņēmumiem. 

Budžeta naudas līdzekļu atlikums 2018. gada laikā 
samazinājās par 19,1 miljoniem euro, sastādot 92,0 
miljonus euro gada beigās, nodrošinot pietiekošu 
likviditāti un naudas līdzekļu apjomu pašvaldības 
saistību segšanai. 

Pārskata gadā pašvaldība īstenoja „Pašvaldības 
aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju 2018. - 2022. gadam”, izpildot visus 
stratēģijā noteiktos saistību portfeļa vadības kritērijus. 
Ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms 2018. 
gadā beigās samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
un sastādīja 64,1% no ieņēmumiem, nepārsniedzot 
stratēģijā noteikto 100% līmeni. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
sadarbību ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām. 
Kredītreitingu aģentūra „Standard & Poor’s”, izvērtējot 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta un finanšu situāciju, 
sasniegto budžeta stabilitāti, pārskata gada oktobrī 
atjaunoja Rīgas pilsētai piešķirto reitingu iepriekšējā 
līmenī, attīstības perspektīvu paaugstinot no stabilas uz 
pozitīvu. Kredītreitingu aģentūra „Moody’s Investors 
Service”, izvērtējot Rīgas pilsētas sasniegto pašvaldības 
budžeta izpildē un saistību portfeļa vadībā, 2018. gada 
novembrī apstiprināja pilsētas reitingu iepriekšējā līmenī. 

Rīgas pilsētas pašvaldība, tās struktūrvienības un 
padotībā esošās iestādes pārskata gadā īstenoja 
finanšu politiku, nodrošinot nepieciešamo finansējumu 
pašvaldības pamatfunkciju izpildei un pašvaldības 
parādsaistību segšanai, kā arī attīstības projektu 
īstenošanai. 

 

 
 
 
 
 

D.Turlais 
Rīgas domes priekšsēdētājs 
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Rīgas pilsētas pašvaldības kopējie pamatbudžeta 
ieņēmumi pārskata gadā sastādīja 924,7 miljonus euro, 
par 18,7 miljoniem euro (jeb 2,1%) vairāk nekā 2017. 
gadā. Tomēr šāds ieņēmumu pieaugums bija būtiski 
zemāks nekā iepriekšējā gadā, kad pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi palielinājās par 83,3 miljoniem 
euro (jeb 10,1%). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu izpilde 
pašvaldības budžetā 2018. gadā sasniedza 575 miljonus 
euro, par 13,3 miljoniem euro (jeb 2,4%) vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Valstī īstenotās nodokļu reformas 
rezultātā pašvaldības galvenā ieņēmumu avota – IIN 
pieaugums ievērojami atpalika no šī nodokļa ieņēmumu 
pieauguma tempiem iepriekšējos gados, kad IIN 
ieņēmumi palielinājās 2016. gadā par 47,6 miljoniem 
euro (jeb 10,3%) un 2017. gadā par 51,3 miljoniem  euro 
(jeb 10%). 

Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz 
pašvaldību budžeta ieņēmumiem likumā „Par vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 
tika noteikta īpaša dotācija pašvaldību budžetiem no 
valsts budžeta. 2018. gadā šī speciālā mērķdotācija tika 
sadalīta pašvaldībām atbilstoši IIN sadales īpatsvaram 
konkrētajā gadā, veidojot ap 9,1 miljons euro 
ieņēmumus Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības IIN ieņēmumu īpatsvars šī 
nodokļa sadalījumā starp Latvijas pašvaldībām 
samazinājās no 41,54% 2017. gadā līdz 41,45% 2018. 
gadā, samazinot potenciālos IIN ieņēmumus par 0,5 
miljoniem euro pārskata gadā. Salīdzinājumā ar budžetā 
plānoto, faktiskie IIN ieņēmumi 2018. gadā bija par 1,8 
miljoniem euro (jeb 0,3%) lielāki. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 
pašvaldības budžetā 2018. gadā sastādīja 110,1 miljonu 
euro, samazinoties par 6,4 miljoniem euro (jeb 5,5%) 
salīdzinot ar 2017. gadu, un sastādot 97,7% no budžetā 
plānotā. 

Viens no šīs samazināšanās iemesliem ir NĪN atlaides, 
ko Rīgas pilsētas pašvaldība piemēro šī nodokļa 
maksātājiem. Pēdējos gados šīs atlaides ir palielinājušās 
– no 2% pret NĪN ieņēmumiem 2012. gadā līdz 10% no 

NĪN ieņēmumiem 2018. gadā, būtiski pieaugot arī šo 
atlaižu saņēmēju skaitam. 

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2018. gadā pašvaldības 
budžetā sastādīja 5 miljonus euro, par 0,4 miljoniem 
euro vairāk nekā iepriekšējā gadā un dabas resursu 
nodokļa ieņēmumi - 0,9 miljonus euro, par 3% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. 

Sakarā ar būtisko budžeta ieņēmumu pieauguma tempa 
palēnināšanos, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā 
rezultātā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta finanšu 
resursu pieaugums pārskata gadā bija par 64,6 
miljoniem euro mazāks nekā 2017. gadā, pašvaldība 
2018. gadu noslēdza ar budžeta deficītu. Tomēr, 
budžeta izpildes rezultātā faktiskais budžeta deficīts – 
35,2 miljoni euro bija ievērojami mazāks nekā plānotais 
– 99,4 miljoni euro. Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
deficīts 2018. gadā sastādīja 3,8% pret pašvaldības 
ieņēmumiem. Salīdzinoši, pārējo Latvijas pašvaldību 
budžeta deficīts 2018. gadā vidēji sastādīja 6,5% pret 
budžeta ieņēmumiem. 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2018. gadā turpināja izpildīt 
pašvaldības budžeta operatīvā pārpalikuma kritēriju, 
pašvaldības ieņēmumiem par 117,5 miljoniem euro (jeb 
14,5%) pārsniedzot uzturēšanas izdevumus. 

Pārskata gadā pašvaldība uzsāka īstenot „Pašvaldības 
aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju 2018. - 2022. gadam”, izpildot visus 
stratēģijā noteiktos saistību portfeļa vadības kritērijus. 
Pašvaldības ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu 
kopapjoms 2018. gadā samazinājās un gada beigās 
sastādīja 64,1% no ieņēmumiem, uzlabojot stratēģijā 
noteiktā 100% kritērija izpildi. 

2018. gadā tika sekmīgi īstenota Rīgas pilsētas 
pašvaldības vienota nosaukuma un reģistrācijas numura 
ieviešana, veicot RDVIS „Horizon” atlikumu pārcelšanu 
no vairākām virsgrāmatām uz vienu virsgrāmatu, kā arī 
nodrošinot attiecīgu dokumentācijas sakārtošanu 
kredītiestādēs un Valsts kasē. 

Pārskata gadā pašvaldība turpināja sadarbību ar 
starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām. Kredītreitingu 
aģentūra „Standard & Poor’s”, izvērtējot Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta un finanšu situāciju, kā arī 
sasniegto budžeta stabilitāti, 2018. gada 26.oktobrī 
atjaunoja Rīgas pilsētai piešķirto reitingu iepriekšējā 
līmenī, attīstības perspektīvu paaugstinot no stabilas uz 
pozitīvu. 

Kredītreitingu aģentūra „Moody’s Investors Service”, 
izvērtējot Rīgas pilsētas sasniegto pašvaldības budžeta 
izpildē un saistību portfeļa vadībā, 2018. gada 14. 
novembrī apstiprināja pilsētas reitingu iepriekšējā līmenī. 

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

 
 
 
 
I. Tiknuse  
Rīgas domes Finanšu departamenta direktore 
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RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 

IEDZĪVOTĀJI 

Rīgas pilsētā 2019. gada sākumā pēc Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes datiem dzīvoja 697 tūkstoši 
iedzīvotāju. Laikā no 2007. gada līdz 2019. gadam 
iedzīvotāju skaits galvaspilsētā samazinājies par 3,7%, 
bet valstī kopā šis samazinājums bija lielāks – 8.3%, tā 
rezultātā Rīgas pilsētas iedzīvotāju īpatsvars kopējā 
iedzīvotāju skaitā valstī šajā periodā ir palielinājies no 
31,7% līdz 33,3%. 

Laika posmā līdz 2013. gadam Rīgas pilsētā bija 
vērojama pastāvīga iedzīvotāju skaita samazināšanās, 
bet pēdējo septiņu gadu laikā pilsētas iedzīvotāju skaits 
ir stabilizējies. Lai gan iedzīvotāju dabiskā pieauguma 
rādītāji Rīgas pilsētā ir negatīvi, pēdējos gados tie ir 
ievērojami labāki nekā valstī vidēji. 2017. gadā 
iedzīvotāju skaita samazinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
valstī vidēji bija 4,1 cilvēks, bet Rīgā – 3,1. Savukārt 
migrācijas saldo pēdējos gadus Rīgas pilsētā ir bijis ļoti 
mainīgs. 

Pārskata gada sākumā Rīgas pilsētā bija 394,9 tūkstoši 
darbaspējas vecuma iedzīvotāju, par 5,1 tūkstošiem 
mazāk nekā iepriekšējā gadā. Šīs grupas īpatsvars 
pilsētas iedzīvotāju skaitā samazinājās no 62,3% līdz 
61,9%. Turpinājās iepriekšējo gadu tendence - bērnu un 
jauniešu (iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam) skaita 
pieaugums. Kopš 2011. gada tas ir palielinājies par 12,8 
tūkstošiem un 2018. gada sākumā sasniedza 98,1 
tūkstoti iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits virs darbaspējas 
vecuma pārskata gada sākumā Rīgas pilsētā bija 145 
tūkstoši (22,7% no kopējā iedzīvotāju skaita), gada laikā 
palielinoties par 0,8 tūkstošiem. 

ETNISKAIS SASTĀVS 

2018. gadā Rīgas pilsētas iedzīvotāju etniskais sastāvs 
nav būtiski mainījies. Latviešu tautības īpatsvars kopējā 
iedzīvotāju skaitā turpināja palielināties, sasniedzot 47%. 

NODARBINĀTĪBA 

Neraugoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos 
pārskata gadā, Rīgas pilsētā bija vērojams nodarbināto 
iedzīvotāju skaita palielinājums – no 310,8 tūkstošiem 
2017. gadā līdz 319,3 tūkstošiem 2018. gadā. Laika 
posmā no 2010. līdz 2018. gadam strādājošo iedzīvotāju 
skaits Rīgā ir palielinājies par 36,9 tūkstošiem, kas 
sastāda ap 63% no kopējā strādājošo skaita 
palielinājuma valstī. 

Rīgas pilsētā strādājošo skaits palielinājās tirdzniecības, 
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (par 
5,8 tūkstošiem), kā arī būvniecības nozarē (par 4,6 
tūkstošiem), bet samazinājās izglītībā (par 0,8 
tūkstošiem) un sociālās aprūpes jomā (par 0,4 
tūkstošiem). 

BEZDARBS 

2018. gada beigās Rīgas pilsētā bija 12,5 tūkstoši 
bezdarbnieku, kas bija ap 4% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem. Gada laikā bezdarbnieku skaita 
samazinājums bija niecīgs, tomēr bezdarba līmenis - 
3,9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem bija 
zemākais kopš 2008. gada. Salīdzinot ar pārējiem 
Latvijas reģioniem, Rīgas pilsētā pārskata gadā bija 
zemākie bezdarba rādītāji kopumā valstī bezdarba 
līmenis 2018. gada beigās bija 6,4%. 

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  
(2018. gada beigās, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezdarba līmenis* Rīgā un Latvijā  
(2018. gada beigās, %) 

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

Pārskata gadā vidējā bruto darba samaksa Rīgas pilsētā 
sasniedza 1 129 euro mēnesī, palielinoties par 8,1% 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Rīgas pilsētas 
sabiedriskajā sektorā darba samaksa 2018. gadā 
palielinājās par 9,2%, privātajā sektorā tā pieauga lēnāk 
- par 7,6%. Sabiedriskajā sektorā strādājošo darba 
samaksa Rīgas pilsētā joprojām bija vidēji par 8,8% 
augstāka nekā privātā sektorā nodarbinātajiem. 

Kopš 2008. gada darba samaksas līmeņa attiecības 
Rīgas pilsētā un vidēji valstī nav būtiski mainījusies. Ja 
2008. gadā darba samaksa galvaspilsētā bija par 13% 
augstāka nekā valstī vidēji, tad 2018. tā bija par 12,5% 
augstāka. 2018. gadā straujākais darba samaksas 
pieaugums Rīgas pilsētā bija veselības un sociālās 
aprūpes nozarē (par 17,4%). Darba samaksa pārskata 
gadā palielinājās visās nozarēs, bet lēnākais pieaugums 
(par 1,8%) bija nekustāmo īpašumu nozarē. Tāpat kā 
iepriekšējos gados augstākā bruto darba samaksa 
pilsētā bija finanšu jomā (2 030 euro mēnesī) un 
informācijas un komunikācijas pakalpojumu jomā 
nodarbinātajiem (1 677 euro mēnesī). 

Pārskata gadā darba samaksa, salīdzinot ar 2008.gadu, 
ir palielinājusies visās Rīgas pilsētas nozarēs, 
straujākais pieaugums - tirdzniecības (par 61%) un 
nekustāmo īpašumu nozarē strādājošajiem (par 59%), 
lēnāk ir palielinājusies darba samaksa valsts pārvaldes 
sektorā (par 18%) un izglītības sektorā (par 22%). 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS 

Latvijas un Rīgas pilsētas ekonomikā jau astoto gadu 
pēc kārtas bija vērojams ekonomiskās aktivitātes 
pieaugums. Iekšzemes kopprodukts 2018. gadā, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par 4,8% 
(2010. gada salīdzināmās cenās). Īpaši straujš 
pieaugums turpinājās būvniecībā, kur pievienotā vērtība 
gada laikā palielinājās par 21,9%, bet pēdējo divu gadu 
pieaugums šajā nozarē sastādīja 45%. Straujš 
pievienotās vērtības pieaugums bija vērojamas arī 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē - par 
13%. 

Rīgas pilsētas ekonomikas nozaru struktūrā pēc 
pievienotās vērtības lielāko īpatsvaru ieņem 
tirdzniecības un pakalpojumu nozare - 16,1%. Otra 
lielākā ekonomikas nozare ir nekustamo īpašumu 
nozare - 11,4%. Rīgas pilsētas ekonomikā radītā 
pievienotā vērtība sastāda ap 54% no kopējās 
pievienotās vērtības valstī, taču atsevišķās nozarēs 
īpatsvars ir vēl lielāks, piemēram, finanses un 
apdrošināšana - 86%, informācijas un komunikācijas 
pakalpojumi - 84%, profesionālie, zinātniskie un 
tehniskie pakalpojumi - 78%. 

TRANSPORTS UN SAKARI 

RĪGAS OSTA 

Kravu apgrozījums Rīgas brīvostā pārskata gadā 
palielinājās par 8%, salīdzinot ar 2017. gadu. Pieaugums 
bija gan nosūtīto kravu apgrozījuma jomā - par 7,4%, 
gan saņemto kravu apgrozījuma jomā – par 12,8%. 
Nosūtīto kravu apgrozījums pārskata gadā veidoja 86% 
no kopējā kravu apgrozījuma Rīgas ostā. 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā  
2005. - 2018. gadā (euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 
2008. un 2018. gadā (pa nozarēm, euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā 

vērtībā Rīgā (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2018 – novērtējums 

 
Rīgas ostas darbība 
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Tā kā pārējās Latvijas ostās kravu apgrozījuma 
pieaugums bija nedaudz lēnāks, 2018. gadā Rīgas ostas 
īpatsvars kopējā Latvijas ostu kravu apgrozībā 
palielinājās, sasniedzot 55,1%. No 2018. gadā Rīgas 
ostā pārkrauto kravu apjoma 39% bija ogles, 11% - 
naftas produkti, 14% - kravas konteineri. Strauji 
palielinājās kokmateriālu kravu apgrozījums - par 68%, 
to īpatsvaram sasniedzot 7% no kopējā kravu 
apgrozījuma ostā. 

2018. gadā Rīgas pasažieru ostā turpināja palielināties 
apkalpoto pasažieru skaits. Pārskata gadā tika apkalpoti 
393,3 tūkstoši iebraukušo un 402,7 tūkstoši izbraukušo 
pasažieru, attiecīgi par 7,9% un 6,4% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Pārskata gadā samazinājās `Rīgas 
ostā apkalpoto kruīza kuģu pasažieru skaits - no 87,4 
tūkstošiem 2017. gadā līdz 74,8 tūkstošiem 2018. gadā. 

LIDOSTA 

2018. gadā lidostā „Rīga” turpinājās straujš apkalpoto 
pasažieru skaita pieaugums, gada laikā palielinoties par 
turpat vai miljonu pasažieru, sasniedzot 7,1 miljonus, 
kas ir augstākais rādītājs lidostas vēsturē. Lidosta Rīga 
pēc pasažieru apgrozījuma joprojām ir lielākā lidosta 
Baltijas valstīs. 

Saskaņā ar Lidostas Rīga datiem, 2018. gadā apkalpoto 
lidojumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
palielinājās par 11,5%, sasniedzot 83 468 lidojumus, bet 
nosūtīto un saņemto kravu apjoms palielinājās par 11%. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, 
tramvajs, trolejbuss) 2018. gadā tika pārvadāti 138,8 
miljoni pasažieru, par 3,9 miljoniem (jeb 2,7%) mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. Rīgas domes piešķirtos 
braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā 
izmantoja 43,3%, bet piešķirtos braukšanas maksas 
atvieglojumus daļējā apmērā izmantoja 27,1% no kopējā 
pārvadāto pasažieru skaita. Valsts noteiktās braukšanas 
maksas atlaides izmantoja 4,3% no kopējā pārvadāto 
pasažieru skaita. 

Pārskata gadā Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 
nodrošināja pasažieru pārvadājumus 8 tramvaja, 17 
trolejbusa un 56 pilsētas autobusu un 20 paaugstināta 
servisa autobusu maršrutā. Kopējais pilsētas sabiedriskā 
transporta tīkla garums 2018. gadā veidoja 1 635,8 
kilometrus. 

TŪRISMS 

2018. gadā Rīgas viesnīcās un tūrisma mītnēs tika 
apkalpoti 1 716,8 tūkstoši tūristu, par 133,7 tūkstošiem 
jeb 8,5% vairāk nekā 2017. gadā. Ārvalstu viesu 
īpatsvars apkalpoto tūristu kopskaitā sastādīja 87%, to 
skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājās par 
6,6%. Nakšņojumu skaits pilsētas tūristu mītnēs 2018. 
gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 
10,7%. 2018. gadā Rīgā tika apkalpoti aptuveni 77,1% 
no valsti apmeklējušajiem ārvalstu viesiem. 

BŪVNIECĪBA 

Rīgas pilsētā 2018. gadā ekspluatācijā nodoto 
dzīvojamo māju platība bija 136,6 tūkstoši kvadrātmetru, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinoties par 38%. 
2018. gadā Rīgā uzbūvēto dzīvojamo ēku īpatsvars 
valsts kopējā rādītājā sasniedza 30%. 

.

Rīgas lidosta: pasažieru apgrozība (tūkst. cilvēki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pasažieru pārvadājumi Rīgas sabiedriskajā 

transportā (milj. cilvēki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rīgas tūrisma sektora attīstību raksturojošie rādītāji 

2009. - 2018. 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, tai 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. 

2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā faktiskais 
nodarbināto skaits bija 26 850 darbinieki, t. sk. Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
pakļautībā esošo iestāžu 12 590 pedagogi un 8 694 
tehniskie darbinieki. 

2018. gadā (neskaitot Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta pakļautības iestāžu pedagogus 
un tehniskos darbiniekus) darbā tika pieņemti 832 
darbinieki un darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 
915 darbiniekiem. Pārskata gadā darbā tika pieņemti 
2 031 pedagogi un 2 402 tehniskais darbinieks, darba 
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 2 069 pedagogiem un 
2 330 tehniskajiem darbiniekiem. 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības personāla sadalījums 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības personāla izglītība 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS 
IZMAIŅAS 

ĪPAŠUMA BILANCES VĒRTĪBA 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatlīdzekļu bilances 
vērtība 2018. gada beigās sastādīja 2 539,8 miljonus 
euro, gada laikā samazinoties par 59,9 miljoniem euro. 
Pašvaldības aktīvu summa, ieskaitot arī citas ilgtermiņa 
ieguldījumu kategorijas, 2018. gada beigās sastādīja 
3 388,1 miljonus euro. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMI 
KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ 

Rīgas domes Īpašuma departaments 2018. gadā 
turpināja nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldību 14 
kapitālsabiedrībās. Rīgas pilsētas pašvaldība 2018. 
gadā veica ieguldījumus radniecīgo kapitālsabiedrību, 
kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 100% kapitāla 
daļu (akciju), pamatkapitālā kopumā par 
5,17 miljoniem euro, t. sk. ieguldot: 

AS „Rīgas Centrāltirgus” un SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamos īpašumus - zemi un ēkas 
(5,12 miljoni euro); 
SIA „Rīgas ūdens” Rīgas pilsētas pašvaldības mantu 
- pašteces sadzīves kanalizācijas ārējos 
inženiertīklus (48,5 tūkstoši euro) 

2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība samazināja 
līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību, kurās Rīgas 
pilsētas pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļu (akciju), 
kapitālā par 0,58 miljoniem euro. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA 
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ 

Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība 
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2018. 
gada pārskata beigās bija 707,18 miljoni euro. 2018. 
gada beigās ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā bija 645,51 miljons euro, gada 
laikā palielinoties par 31,86 miljoniem euro, bet 
ilgtermiņa ieguldījumi asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 
bija 61,68 miljoni euro. 

 

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

2018. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē 
uzskaitīts ieguldījums asociēto sabiedrību kapitālā - 
akciju sabiedrība „Rīgas siltums” (49% akciju). 

PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 

2019. gadā tiek plānotas sekojošas izmaiņas radniecīgo 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā: 

palielināt līdzdalību SIA „Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs” un SIA „Rīgas 1. slimnīca”, to 
pamatkapitālā ieguldot naudas līdzekļus; 
palielināt līdzdalību SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” un 
SIA „Rīgas meži”, to pamatkapitālā ieguldot 
nekustamo īpašumu; 
samazināt līdzdalību SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS 

Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai 
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 2018.gadā iegādāti 
38 nekustamie īpašumi vai to daļas. Noslēgti 264 līgumi 
par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu 
pārdošanu. 2018. gada beigās bija spēkā 2 750 
nekustamā īpašuma nomas līgumi. 
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2018. gadā paveiktais darbs pie pilsētvides plānošanas 
un Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP 
2030) izstrādes: 

RTP 2030 redakcijas publiskā apspriešana 
vienlaicīgi ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko 
apspriešanu; 
publiskās apspriešanas laikā saņemto institūciju 
atzinumu un priekšlikumu izvērtēšana; 
organizēta sanāksme par RTP 2030 redakcijas 
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem un 
apkopotajiem priekšlikumiem un institūciju 
atzinumiem; 
organizēta Domnīca par RTP 2030 teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu risinājumiem 

2018. gadā tika uzsākts darbs pie 8 lokālplānojumiem: 

zemesgabalam Stokholmas ielā 26A; 
zemesgabalam Juglas ielā 11; 
zemesgabalam Kr. Valdemāra ielā bez numura, 
Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un 
Kalnciema ielā 3; 
zemesgabalam Baldones ielā 7; 
zemesgabalam Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 4 un 
Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 2A; 
zemesgabalam Ē. Valtera ielā 44; 
teritorijai starp Kaivas, A. Deglava, Ē. Valtera un 
Dzelzavas ielām; 
teritorijai starp A. Dombrovska, Baltāsbaznīcas, 
Ziemeļblāzmas un Sniega ielām. 

2018. gadā sagatavoti un pieņemti lēmumi par 
lokālplānojumu apstiprināšanu: 

teritorijai starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura 
ielu un Talejas ielu; 
zemesgabalam Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 
159A; 
Krievu salai; 
teritorijai Podragā; 
teritorijai starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, 
Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu; 
Kundziņsalai un teritorijai starp Sarkandaugavas 
atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu; 
Eksportostai un tai piegulošajai teritorijai; 
teritorijai starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu. 

2018. gadā tika uzsākta 3 Rīgas vēsturiskā centra 
lokālplānojumu izstrāde un pieņemts 1 Rīgas domes 
lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu. 

Projekta „Rail Baltica” ietvaros tika pieņemts lēmums par 
grozījumiem dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” trases 
teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 
2006. - 2018. gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādē, 
paplašinot „Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma 
robežas, nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums un 
uzsākta „Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma 
izstrāde. 

2018. gadā tika veikta Rīgas attīstības programmas 
2014. - 2020. Gadam (turpmāk – Programma) Rīcības 
plāna un Investīciju plāna 2017. - 2019. gadam 
aktualizācija un attīstības programmas 2021. - 2027. 
gadam izstrādes uzsākšana. 

Atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam par 
integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu 
atlases nodrošināšanu starp Rīgas pilsētas pašvaldību 
un Latvijas Republikas Finanšu ministriju, 2018. gadā 
Rīgas pilsētas pašvaldībā tika nodrošināta ITI projektu 
iesniegumu atlase šādiem atbalsta mērķiem: 

„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”; 
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām”; 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus”. 

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros tika 
sagatavots 2017. gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (turpmāk - 
Stratēģija) un Programmas ieviešanu, kas ir ceturtais 
pārskats par Stratēģijas un Programmas ieviešanu 
atbilstoši jaunā plānošanas perioda attīstības 
plānošanas dokumentiem. 

Pārskats ietver 4 ilgtermiņa stratēģisko mērķu un 19 
rīcības virzienu aprakstus, pamatojoties uz Rīgas domes 
iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju, 5 nozaru 
ekspertu viedokli un statistiskajiem rādītājiem, 
statistiskajiem rādītājiem no Centrālās statistikas 
pārvaldes, Lursoft u.c. datu avotiem.  

Turpinot darbu pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādes, nodrošināti šādi sabiedrības iesaistes un 
līdzdalības pasākumi: 

izdevuma „Rīgas vēsturiskais centrs - UNESCO 
Pasaules mantojuma vieta” prezentācija un 
sabiedrības informēšana par Rīgas vēsturiskā centra 
jaunā plānošanas procesa uzsākšanu;  
sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas 
pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā 
plānošanas procesa uzsākšanu; 
sabiedrības iesaistīšanas pasākums „Apkaimju gids” 
un diskusijas par „Lielo kapu” kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu un teritorijas attīstību, kā arī jaunas 
tramvaju infrastruktūras izbūve pieguļošajā teritorijā; 
diskusija par patīkamākas un ērtākas vides un 
dzīves veidošanu pilsētas centrā. 
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KOPĒJĀS NEFINANŠU INVESTĪCIJAS 

Kopējais (privāto, pašvaldības, valsts un ārvalstu) 
nefinanšu investīciju apjoms Rīgas pilsētā 2018. gadā 
bija ap 2,55 miljardiem euro, salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu palielinoties par 10% (valstī kopumā tas 
palielinājās par 16%). Investīciju apjoms Rīgas pilsētā 
2018. gadā bija ap 57% (iepriekšējā gadā - 60%) no 
kopējām investīcijām valstī, savukārt galvaspilsētas 
īpatsvars valstī veikto būvdarbu apjomā 2018. gadā 
samazinājās līdz 61% (iepriekšējā gadā - 65%). 

KAPITĀLIEGULDĪJUMI NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 
kapitālajiem izdevumiem tika novirzīti līdzekļi 152,7 
miljonu euro apjomā, par 5,1 miljoniem euro jeb 3,2% 
mazāk nekā 2017. gadā. Pārskata gadā Eiropas 
Savienības (ES) līdzfinansēto projektu kapitālie izdevumi 
samazinājās par 5,6 miljoniem, jo lielākā izdevumu daļa 
šī ES fondu finansēšanas perioda projektu plānā ir 
paredzēta laikā no 2019. līdz 2021. gadam. 

Pārskata gadā pašvaldības kapitālo izdevumu nozaru 
struktūrā lielāko īpatsvaru ieņem ekonomiskās darbības 
nozare (33,5% no kopējiem kapitālieguldījumiem), otrajā 
vietā atrodas izglītības nozare (27,5% no kopējiem 
kapitālieguldījumiem). Atpūtas un kultūras jomas 
īpatsvars pašvaldības kopējo izdevumu struktūrā 
pārskata gadā sastādīja 16,6%, jo tika pabeigta pēdējo 
gadu lielākais investīciju projekts kultūras jomā - 
Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas 1. kārta. 

ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS RĪGĀ 

Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto 
uzņēmumu pamatkapitālā saskaņā ar Lursoft datiem 
2019. gada maijā sastādīja ap 5,2 miljardiem euro, gada 
laikā samazinoties par 6%. Tā kā pārējās Latvijas 
pašvaldībās pārskata gadā bija vērojama līdzīga 
tendence, tad ārvalstu investoru investīciju apjoms 
galvaspilsētā no kopējām ārvalstu investīcijām valstī 
saglabājās nemainīgs - 77%. 

EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO FINANŠU 
AVOTU LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI 

No pilsētas pašvaldības budžeta ES fondu 
līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai pārskata gadā 
tika novirzīti līdzekļi 24,8 miljonu euro apmērā, par 2,4 
miljoniem euro mazāk nekā iepriekšējā gadā. Kapitālie 
izdevumi sastādīja 18,2 miljonus euro (74% no kopējā 
līdzfinansēšanas un priekšfinansēšanas apjoma). 

Kopējās nefinanšu investīcijas Rīgā (milj. euro), 
2017. gada salīdzināmās cenās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta 
kapitālo izdevumu sadalījums pa nozarēm 2018. 

gadā (%) 
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IEŅĒMUMI 

Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 2018. gadā bija 924,7 miljoni euro, par 18,7 
miljoniem euro (jeb 2,1%) vairāk nekā 2017. gadā. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējo pašvaldības 
ieņēmumu pieaugums pārskata gadā ir būtiski 
palēninājies, jo 2017. gadā šis pieaugums bija 10,1% 
(83,3 miljoni euro ). 

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā 2018. 
gadā bija 691,1 miljons euro, par 0,4 miljoniem euro (jeb 
0,1%) mazāk nekā plānots. Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta ieņēmumi no IIN 2018. gadā bija 575 miljoni 
euro, par 13,3 miljoniem euro (jeb 2,4%) vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Pieaugums bija būtiski zemāks nekā 
divos iepriekšējos gados un tā iemesls bija valstī 
īstenotā nodokļu reforma, kuras rezultātā lielai daļai 
nodokļa maksātāju samazinājās IIN likme un palielinājās 
ar nodokli neapliekamais minimums. Rīgas pilsētas 
pašvaldības īpatsvars šī nodokļa sadalījumā starp 
Latvijas pašvaldībām samazinājās no 41,54% 2017. 
gadā līdz 41,45% 2018. gadā. NĪN ieņēmumi pārskata 
gadā bija 110,1, azartspēļu nodokļa - 5, bet dabas 
resursu nodokļa - 0,9 miljoni euro. Nenodokļu ieņēmumi 
2018. gadā tika iekasēti 24 miljonu euro apmērā, par 4,8 
miljoniem euro mazāk nekā gadu iepriekš. Maksas 
pakalpojumu ieņēmumi pašvaldības budžetā pārskata 
gadā tika iekasēti 32 miljonu euro apmērā. Pašvaldības 
pamatbudžetā tika ieskaitīti valsts budžeta transferti 170 
miljonu euro apjomā, par 10,7 miljoniem euro (jeb 6,7%) 
vairāk nekā 2017. gadā. 

IZDEVUMI 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta 
izdevumi bija 960 miljoni euro, kas ir par 69,1 miljoniem 
euro (jeb 7,8%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kapitālie 
izdevumi, salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā 
samazinājās no 157,7 miljoniem euro līdz 152,6 
miljoniem euro. Uzturēšanas izdevumi, salīdzinot ar 
2017. gadu, palielinājās par 74,1 miljonu euro un 
sasniedza 807,3 miljonus euro. Izdevumi darba 
samaksai 2018. gadā palielinājušies par 21,7 miljoniem 
euro. Salīdzinot ar 2017. gadu, par 35,7 miljoniem euro 
ir pieauguši sabiedriskā transporta pakalpojumu 
izdevumi, kopējie izdevumi sociālajiem pakalpojumiem 
palielinājās par 4,2 miljoniem euro. Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta deficīts 2018. gadā bija 3,8% no 
pašvaldības ieņēmumiem jeb 35,2 miljoni euro. 

PAŠVALDĪBAS PARĀDSAISTĪBU DINAMIKA 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējais finanšu saistību 
apjoms 2018. gada beigās bija 878,1 miljons euro, gada 
laikā samazinoties par 18,3 miljoniem 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 53% pārskata 
gada beigās. 2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība 
turpināja īstenot Pašvaldības ilgtermiņa saistību vadības 
stratēģiju 2018. - 2022. gadam, izpildot visus stratēģijā 
noteiktos saistību portfeļa vadības kritērijus. Rīgas 
pilsētas pašvaldības kopējo parādsaistību apjoms 
(vērtējot pēc saistību pamatsummām) 2018. gada 
beigās bija ap 64,1% no pašvaldības ieņēmumiem, 
nepārsniedzot stratēģijā noteikto 100% kritēriju. 

KREDĪTREITINGS 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2018. gadā turpināja 
sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām - „Standard & 
Poors” un „Moody’s Investors Service”. Kredītreitinga 
aģentūra „Standard & Poors” izvērtēja Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta un finanšu situāciju un 2018. gada 
oktobrī atjaunoja Rīgas pilsētai piešķirto reitingu 
iepriekšējā līmenī, attīstības perspektīvu paaugstinot no 
stabilas uz pozitīvu. Aģentūra „Moody’s Investors 
Service” izvērtēja Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
izpildi, saistību portfeļa vadību un finanšu situāciju un 
apstiprināja pilsētas reitingu iepriekšējā 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 

2017 BBB+/Stable/A-2 Baa1 Stable 

2018 BBB+/Positive/A-2 Baa1 Stable 

 
Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta 

ieņēmumi un izdevumi (milj. euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējā finanšu saistību 
apjoma dinamika 2005. - 2018. (milj. euro) 
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un Rīgas pilsētas 
pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2018. 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 un ietver pašvaldības ieņēmumus 
un izdevumus. Rīgas pilsētas pašvaldības budžets 
veidots atbilstoši naudas plūsmas principam, vienlaicīgi 
saskaņā ar Valsts kases norādījumiem nodrošinot 
uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas principam. 

Rīgas pilsētas pašvaldība galvenajās ieņēmumu un 
izdevumu pozīcijās budžetu plāno triju gadu periodā. 
Šāda pieeja, kas paredz līdzsvarotu un stabilu budžeta 
attīstību, ļauj precīzāk izstrādāt gadskārtējo pašvaldības 
budžetu programmu sadalījumā. Minimālais naudas 
līdzekļu atlikuma apjoms katra gada sākumā tiek plānots 
ne mazāk kā 20 miljonu euro apmērā. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA IEŅĒMUMI 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenā 
daļa ir pamatbudžeta ieņēmumi. 

Saskaņā ar likumdošanas aktiem un Rīgas domes 
saistošajiem noteikumiem Rīgas pilsētas pašvaldība veic 
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. 

Pamatbudžeta ieņēmumus galvenokārt veido: 

nodokļu ieņēmumi: 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, 
būvēm un mājokļiem. 

nenodokļu ieņēmumi: 

valsts un pašvaldības nodevas; 
maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 
maksājumi par pašvaldības kapitāla 
izmantošanu; 
pārējie ieņēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma 
realizācija u.c.). 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ 
BUDŽETA IEŅĒMUMI 

Speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no 
ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas 
pašvaldībai. 
 

PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRU 

Pēc naudas plūsmas principa 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta izpilde 

2018. g. 
apstiprināts budžetā 

2018. g. 
budžeta izpilde 

    
Ieņēmumi kopā 906 030.5 923 437.1 924 749.2 

Nodokļu ieņēmumi kopā 683 726.5 691 515.0 691 088.1 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 561 766.8 573 253.3 575 028.0 

Īpašuma nodokļi, t. sk.: 116 453.0 112 652.8 110 103.1 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 50 186.9 48 786.6 46 980.7 

nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 44 135.6 41 735.7 39 857.5 

nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 22 130.5 22 130.5 23 264.9 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 5 506.7 5 608.9 5 957.0 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 28 841.0 23 535.4 24 021.8 

Valsts (pašvaldību) nodevas 5 784.7 4 091.3 5 557.5 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23 056.3 19 444.1 18 464.3 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 28 316.8 31 832.5 33 040.8 

Transferti kopā 165 146.2 176 554.2 176 598.5 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 
transferti 

- - 2.4 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 159 301.0 170 319.4 169 975.7 

valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 137 259.7 144 418.4 145 297.5 

no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

21 916.6 16 722.6 15 533.0 

pārējie valsts budžeta iestāžu transferti 124.7 9 178.4 9 145.2 

Pašvaldību budžetu transferti 5 845.2 6 234.8 6 620.4 



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZPILDES RĀDĪTĀJI 

16 

 

PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 
IEŅĒMUMU STRUKTŪRU 

Pēc naudas plūsmas principa 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta izpilde 

    
Ieņēmumi kopā 146.2 257.6 172.3 

Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

146.2 257.6 172.3 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 77.8 126.1 44.5 

Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 1.6 5.9 1.7 

Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 66.8 125.6 126.1 

 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA IZDEVUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta 
izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām, kas raksturo izdevumu struktūru atbilstoši 
funkcijām vai nozarēm - izglītība, ekonomiskā darbība, 
vides aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra 
un sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c.. 

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības 
pamatā un tas ir līdzeklis pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai ar finansiālām metodēm. Pašvaldības 
budžeta izstrādāšana, apstiprināšana, izpilde un kontrole 
tiek nodrošināta ar vienotu, pārskatāmu un efektīvu, 
visiem budžeta izpildītājiem obligātu kārtību. Šāda 
kārtība nodrošina vienotus principus visā Rīgas 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, proti, ir līdzekļu apjoms, par 
kuru lemj Rīgas domes Budžeta komisija, lai nodrošinātu 
pašvaldības prioritāšu īstenošanu, lemjot par 
gadskārtējo budžetu, kā arī saglabātu līdzšinējo 
izdevumu apjomu un pašvaldības prioritāšu 
nodrošināšanu nemainīgā līmenī. 

Tāpat pašvaldības līdzekļu taupīgu un racionālu apguvi 
jau desmit gadus nodrošina pašvaldībā īstenotā ar 
likumu “Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju 
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, 
Dziesmu un deju svētku un citu 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 2018. gadā prioritātes salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem nav mainītas - tās ir izglītība, 
sabiedriskā kārtība un drošība, sociālā palīdzība, 
investīcijas infrastruktūrā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas 
galveno sektoru noteikšana ir saistīta ar pašvaldību 
funkciju izpildes nodrošināšanu un lielākais līdzekļu 
apmērs paredzēts un tiek 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. 
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PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRU 

Izdevumi pēc valdības funkcijām 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta izpilde 

2018. g. 
apstiprināts budžetā 

2018. g. 
budžeta izpilde 

    
Izdevumi kopā 890 876.8 1 022 881.3 959 990.1 

Vispārējie valdības dienesti, t. sk. 156 367.0 166 455.6 160 128.7 

iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 94 583.8 91 629.8 91 950.3 

Sabiedriskā kārtība un drošība 18 095.6 19 313.0 19 224.6 

Ekonomiskā darbība 207 961.3 272 784.3 249 061.7 

Vides aizsardzība 3 848.9 4 593.0 4 015.8 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 29 383.3 39 199.9 33 489.3 

Veselība 4 978.8 4 811.7 4 383.7 

Atpūta, kultūra un reliģija 61 878.4 58 039.0 54 670.9 

Izglītība 329 211.3 364 249.6 345 081.0 

Sociālā aizsardzība 79 152.2 93 435.2 89 934.4 

 

PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 
IZDEVUMU STRUKTŪRU 

Izdevumi pēc valdības funkcijām 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta izpilde 

2018. g. 
apstiprināts budžetā 

2018. g. 
budžeta izpilde 

    
Izdevumi kopā 174.0 515.6 191.4 

Vispārējie valdības dienesti 105.6 36.0 14.0 

Vides aizsardzība - 35.0 - 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1.5 4.9 3.6 

Atpūta, kultūra un reliģija 5.8 133.3 103.7 

Izglītība 59.5 296.4 69.3 

Sociālā aizsardzība 1.6 10.0 0.8 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 
struktūra 2018. gadā 

64,5%

19%

5,3%

4,5%

2,6%

0,7%

2,1%

0,6%

0,7%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
Pārējie nodokļu ieņēmumi

Valsts (pašvaldību) nodevas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Valsts budžeta transferti

Pašvaldību budžetu transferti

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
struktūra 2018. gadā 

2,0%

0,4%

3,5%

0,5%

5,7%

9,4%

25,9%

16,7%

35,9%

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
(IKSD) īsteno pašvaldības politiku izglītības, kultūras un 
sporta nozarē, darbā ar jaunatni un sabiedrības 
integrācijas jomā. IKSD funkcijās ietilpst kvalitatīva un 
mūsdienīga izglītība, atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un 
organizētajam brīvajam laikam, atpazīstama un 
iesaistoša kultūrvide, sabiedrības integrācija un atbalsts 
ģimenēm, daudzveidīgas sporta iespējas, efektīva, 
atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta 
pārvaldība. Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības 
funkcijas mērķi ir nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu 
kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētas 
ģimenēm, pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību, 
kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību, vispusīgas interešu 
un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību, veicināt 
sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un 
paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā. 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

2018. gadā pirmsskolas izglītības programmas tika 
īstenotas 150 dibinātajās Rīgas pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes, 16 vispārizglītojošajās 
skolās un 1 interešu izglītības iestādē. Kopā pašvaldības 
izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas 
apguve tika nodrošināta 26 315 bērniem. 2018. gadā 
pašvaldības izglītības iestādēs papildus tika atvērta 
viena grupa bērniem ar somatiskām saslimšanām un 
viena vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības 
programmu grupa. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nespēj nodrošināt visus 
bērnus ar vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs, tāpēc 2018. gadā 6 268 privāto pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņi saņēma pašvaldības 
līdzfinansējumu un 900 bērniem tika nodrošināts bērnu 
uzraudzības pakalpojums. 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS 

2018./2019. mācību gada sākumā darbu uzsāka 114 
Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestādes, t. sk. 87 
vidusskolas, 23 pamatskolas un 4 sākumskolas, no tām 
4 ir speciālās skolas un 10 internātskolas, kurās 
izglītības programmas mācību gada sākumā uzsāka 
69 024 izglītojamie, no kuriem vispārējās pamatizglītības 
programmas apgūst 81,3%, bet vidējās izglītības 
programmas - 18,7%. 

Izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pasākumu rezultātā 
tika nodrošināta Rīgas Franču liceja 7. - 12. klašu 
izglītības procesa organizācija atjaunotā ēkā 
Kr.Valdemāra ielā 48. Tā rezultātā Rīgas pašvaldības 
skolās ir likvidēta otrā maiņa. 

Lai sekmētu no ārvalstīm ieceļojušo personu un 
reemigrantu bērnu iekļaušanos, Rīgas pilsētas 
pašvaldība piešķīra finansējumu papildu latviešu valodas 
stundu apmaksai. 2018. gada pirmajā pusgadā to 
saņēma 195 skolēni no 58, bet otrajā pusgadā – 168 
skolēni no 45 Rīgas skolām. 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN SPORTS 

Lai nodrošinātu vispusīgu interešu un profesionālās 
ievirzes izglītību 2018. gadā darbojās Rīgas pašvaldības 
13 interešu izglītības iestādes, 11 profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestādes, 9 mūzikas un mākslas skolas, 
kā arī 114 Rīgas pašvaldības skolās tika īstenotas 
interešu izglītības programmas, kuru realizētajās 

 

programmās iesaistījās 92 721 audzēknis (skaits norāda 
programmu apmeklētājus, jo viens audzēknis var 
apmeklēt vairākas programmas). 2018. gadā tika 
organizēti 99 interešu izglītības pasākumi dažādās 
interešu izglītības jomās, t. sk. festivāli, koncerti, 
sacensības un konkursi, Zinību dienas pasākums 
bērniem un jauniešiem „Nāc un piedalies” u.c. 

2018. gadā IKSD sniedza finansiālu atbalstu audzēkņu 
dalībai starptautiska līmeņa sacensībās, konkursos, 
čempionātos un festivālos. Atbalstu saņēma 1 687 
sporta skolu izglītojamie dalībai 37 starptautiska līmeņa 
sacensībās un turnīros. Rīgā tika sarīkotas dažādas 
sporta sacensības, kurās piedalījās 94 300 dalībnieku. 
IKSD organizēja Rīgas 21. skolēnu spēles, kurās 
piedalījās 1 350 skolēni un Olimpisko dienu, kurā 
piedalījās 48 900 skolēni. 

2018. gadā mūzikas un mākslas skolu audzēkņi 
piedalījās vairākos īpašos pasākumos, t. sk. Rīgas 
mūzikas skolu apvienotā simfoniskā orķestra dalība 
barikāžu piemiņas koncertā, vasaras saulgriežu 
koncertā, koncertā Bolderājas pludmalē un svinīgajos 
koncertos 18. un 19. novembrī Rīgas Kongresu namā, 
starptautiskajā jauniešu simfoniskā orķestra nometnē un 
koncertos Brēmenē. J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
zēnu koris piedalījās Rīgas dienās Bordo (Francija). 

IKSD nodrošināja atbalstu jauniešu brīvā laika 
organizācijai, neformālajai izglītībai un nodarbinātībai, 
nodrošinot līdzfinansējumu 244 Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu rīkotajām bērnu un 
jauniešu nometnēm un 77 nevalstisko un reliģisko 
organizāciju rīkotajām nometnēm. Tika atbalstīti 15 brīvā 
laika projekti, nodrošinot aptuveni 1 800 bērniem un 
jauniešiem bezmaksas aktivitātes vasaras brīvlaikā, 
organizētas 26 izglītojošas aktivitātes aptuveni 1 200 
skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem un nodrošināts 
finansējums 10 skolēnu pašpārvalžu sadarbības 
projektiem. Bez tam tika finansiāli atbalstīti 20 jauniešu 
iniciatīvu projekti un nodrošināta 23 brīvā laika centru 
darbība, kuru apmeklējumu skaits pārsniedza 125 000. 

Nodarbinātības valsts aģentūras un pašvaldības 
iestādēs un kapitālsabiedrībās vasaras brīvlaikā tika 
izveidotas 311 darba vietas jauniešiem. Rīgas jauniešu 
centrā „Kaņieris” organizēti 412 izglītojoši pasākumi. 

MŪŽIZGLĪTĪBA UN NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA 

2018. gadā dažādos Rīgas Izglītības un informatīvi 
metodiskā centra (RIIMC) organizētajos profesionālās 
pilnveides un pašizglītības kursos, semināros, 
meistarklasēs, supervīzijās, forumos, konferencēs 
piedalījās un apliecības par dalību tajos saņēma vairāk 
nekā 12 000 kursu dalībnieki. Gada laikā RIIMC 
tālākizglītības jomā piedāvātās neformālās izglītības 
iespējas izmantoja 1 452 rīdzinieki. 

Sakarā ar kompetenču pieejas ieviešanu pirmsskolās, 
tika organizēta pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides 30 stundu ievadprogramma. Pavisam kopā 
notika 95 pasākumi ar 1 987 dalībniekiem. 

Sabiedrības integrācijas nolūkos 2018. gadā tika 
organizēti latviešu valodas apguves kursi, kurus sekmīgi 
pabeidza 1 217 kursanti. 
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Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

būvprojekta metu konkursi pirmsskolas izglītības 
iestādei Grostonas ielā 6A un Mežaparka skolai 
Sudrabu Edžus ielā bez numura;  
24 izglītības iestāžu ēku izlases veida renovācijas 
darbi; 
bnergoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 8 
izglītības iestāžu ēkās; 
vēsturisko fasāžu atjaunošana un apgaismojuma 
izbūve 3 izglītības iestādēs; 
virtuvju bloku renovācija 7 izglītības iestādēs; 

sporta un aktu zāļu renovācija 6 izglītības iestādēs; 
ugunsaizsardzības sistēmu izbūve 21 izglītības 
iestādēs; 
teritoriju labiekārtošana pie 10 izglītības iestādēm; 
ģērbtuvju un pagraba telpu atjaunošana 4 izglītības 
iestādēs; 
izbūvēti rotaļu laukumi, atjaunotas nojumes, 
nomainīti žogi, kā arī renovēti celiņi 29 izglītības 
iestādēs; 
ūdensvada un kanalizācijas tīkla nomaiņa 5 izglītības 
iestādēs. 

Budžeta izdevumi izglītībai 
(tūkst. EUR) 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

Pirmsskolas izglītība 86 980.1 103 879.3 109 101.6 105 305.1 

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība 160 732.3 183 133.3 206 613.0 193 282.8 

Augstākā izglītība 0.4 2.7 11.4 11.4 

Līmeņos nedefinētā izglītība 33 293.9 38 243.1 44 342.5 42 329.2 

Pārējā citur neklasificētā izglītība 3 646.5 3 952.9 4 181.1 4 152.5 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 284 653.2 329 211.3 364 249.6 345 081.0 

t. sk. investīcijas 25 910.2 33 130.3 27 389.8 26 111.0 

 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

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

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ 

2018. gadā papildus finansējumu saņēma šādi 
pakalpojumi: 

papildu 150 vietu finansēšana ilgstošas sociālās un 
sociālās rehabilitācijas institūcijās pilngadīgām 
personām (SAC) 718 679 euro; 
diviem dienas aprūpes centriem (DAC) pilngadīgām 
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem; 
papildu 9 vietu finansēšana DAC personām ar garīga 
rakstura traucējumiem; 
papildu 11 aprūpētāju un 2 sociālo aprūpētāju amata 
vietas Rīgas sociālās aprūpes centros. 

2018. gadā turpināja samazināties trūcīgo personu un 
sociālo pabalstu saņēmēju skaits - par 15%, salīdzinot ar 
2017. gadu, samazinājās trūcīgo skaits. Sociālo pabalstu 
saņēmēju skaits 2018. gadā samazinājās par 11%, 
dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits samazinājās par 15% 
(par 1 891 personu), GMI pabalsta saņēmēju skaits 
samazinājās par 13%. Kopumā 2018.gadā sociālos 
pabalstus saņēma 25 123 personas 11 473 869 euro 
apmērā. 

Sociālekonomisko procesu ietekmē samazinājies 
pabalsta veselības aprūpei un pabalsta izglītības ieguvei 
saņēmēju skaits. Samazinājies arī pabalsta ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu saņēmēju skaits, jo 2018. 
gadā samazinājās jaundzimušo skaits. Samazinājies arī 
apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaits. 

2018. gadā turpināja saglabāties iepriekšējo gadu 
tendences, kas saistītas ar aprūpes mājās pakalpojuma 
saņēmēju skaita un apjoma, kā arī invalīdu transporta 
samaksas saņēmēju skaita pieaugumu. Aprūpes mājās 

 

pakalpojumam un aprūpes pabalstam tika palielināts 
finansējums par 2,42 milj. euro, savukārt invalīdu 
transporta pakalpojumam finansējums tika palielināts par 
0,78 milj. euro 

2018. gadā stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 
saistošajos noteikumos Nr. 202 „Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas 
pilsētas pašvaldībā”. Tie paredz ienākumu kritēriju 
paaugstināšanu personām, kuras var pretendēt uz 
pabalstiem, piemēram, pabalstu veselības aprūpei. Tā 
rezultātā pamatbudžeta programmas „Sociālie pabalsti 
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” finansējums tika 
samazināts par 1,78 miljoniem euro un novirzīts sociālo 
pakalpojumu finansēšanai. 

2018. gadā turpināja samazināties ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem un krīžu centra 
pakalpojumu saņēmēju skaits. Pārskata gadā tika 
turpināti iepriekšējā gadā uzsāktie jaunie pakalpojumi, 
piemēram, sociālās rehabilitācija programmas bērniem 
ar uzvedības traucējumiem un drošās vides 
pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt aprūpi ģimeniskā 
vidē ārpusģimenes aprūpē nonākušiem Rīgas pilsētas 
pašvaldībā deklarētiem bērniem vecumā no 0 līdz 3 
gadiem, maksimāli saīsinot laiku, kad bērns atrodas 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā. 

2018. gadā veikti pētījumi par autiskā spektra 
traucējumiem un pakalpojumiem Rīgas pašvaldībā, par 
ģimenes asistenta pakalpojumu Rīgas pašvaldībā, veikts 
bāreņu sociālās funkcionēšanas un to ietekmējošo 
faktoru izvērtējums, kā arī jauniešu ar uzvedības 
traucējumiem programmu „Dari” un „Palēciens” 
izvērtējums. 

NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 

2018. gadā saglabājās iepriekšējo gadu tendence, proti, 
situācija valsts nodarbinātības sfērā turpināja uzlaboties 
un bezdarbnieku skaits Rīgā gada laikā samazinājās līdz 
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3,9%. Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas 
reģionālajā filiālē gada beigās tika reģistrēts mazākais 
bezdarbnieku skaits pēdējo gadu laikā - 12 472 
personas. Gada laikā samazinājās arī ilgstoši 
nestrādājošo Rīgas sociālā dienesta klientu skaits. 

2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot 
četrus lielus nacionāla līmeņa projektus: projekts „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi” ilgstošiem bezdarbniekiem, 
projekts „PROTI un DARI!” nestudējošiem un 
nestrādājošiem Rīgas jauniešiem, projekts „Elastīga 
bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 
darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” un 
projektu „SOS Resursu un kompetences centra prakse 
uz bērnu vērstas pieejas ieviešanai Latvijā”. 2018. gadā 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos tika iesaistīti 
332 bezdarbnieki un tā kopējās izmaksas bija 193 048 
euro, t.sk. 60 703 euro Rīgas pašvaldības 
līdzfinansējums. 

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA 

2018. gadā izglītības psihologi konsultēja 18 818 
izglītojamos, 7 672 vecākus un 6 465 pedagogus, 

sniedza 23 konsultācijas pirmsskolas izglītības iestādēs, 
veica 34 vērojumus grupās un 18 sarunas ar bērnu 
vecākiem. Savukārt speciālie pedagogi strādāja ar 2 181 
skolēnu, vadot individuālās vai grupu nodarbības, 
konsultēja 1 334 pedagogus un 1 837 vecākus. Sociālo 
pedagogu konsultācijas par dažādiem jautājumiem 
saņēma 18 075 skolēni, 8 725 bērnu vecāki un 4 834 
pedagogi. Bez tam 306 reizes sociālie pedagogi bija 
mājas apmeklējumos. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

turpinās trīs sociālo dzīvojamo māju ar telpām Rīgas 
Sociālā dienesta teritoriālajam centram, dienas 
centru un veselības centru būvniecība Mežrozīšu ielā 
41 un Stūrmaņu ielā 31 k-2; 
pabeigta ēka Tērbatas ielā 69 Rīgas Bāriņtiesas 
izvietošanai; 
pabeigta Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu 
centra struktūrvienības „Ziemeļi” Sudrabu Edžus ielā 

11A teritorijas labiekārtošana. 

Budžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai 
(tūkst. EUR) 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 
Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 5 961.0 5 864.2 6 767.1 6 335.0 

Atbalsts gados veciem cilvēkiem 7 930.8 8 582.8 10 607.4 10 292.5 

Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā - - 201.5 201.5 

Atbalsts ģimenēm ar bērniem 9 417.9 11 032.0 11 688.3 11 066.3 

Atbalsts bezdarba gadījumā 387.1 457.5 698.8 573.5 

Mājokļa atbalsts 12 546.8 13 353.4 11 573.9 11 561.3 

Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām 
personām 

37 519.6 38 291.7 49 791.8 47 918.2 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1 497.1 1 570.6 2 106.4 1 986.1 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 75 260.3 79 152.2 93 435.2 89 934.4 

t. sk. investīcijas 2 578.0 1 487.8 6 162.7 5 522.7 

 

VESELĪBA 

Lai īstenotu rīdzinieku iespējas dzīvot veselīgā vidē un 
uzlabotu Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli, 2018. 
gadā Rīgā tika īstenota 2012. gada 15. maijā 
apstiprinātā Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības 
veselības stratēģija „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 
2012. - 2021. gadam. 

2018. gadā tika turpināta Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūras un Labklājības departamenta kopīgā projekta 
„Mēs par veselīgu Rīgu! - daudzveidīgi un pieejami 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” 
realizācija. Projekts norisināsies līdz 2020. gada 20. 
martam un tā darbības virzieni ir sirds un asinsvadu 
slimības, onkoloģiskās slimības, bērnu veselība un 
psihiskā veselība. Galvenā mērķa grupa ir nabadzības 
un sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji, 
t.sk., bērni, personas vecumā virs 54 gadiem, personas 
ar invaliditāti un bezdarbnieki. Projektā kopējā 
sasniedzamā mērķa grupa ir 29 039 personas. 2018. 
gadā tika apgūts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 
finansējums 1 005 903 euro, 177 512 euro valsts 
budžeta un 25 570 euro Rīgas pašvaldības 
līdzfinansējums. 

Vidēji mēnesī tiek īstenotas aptuveni 800 līdz 900 
aktivitātes visā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, 
nodrošinot ikvienam iedzīvotājam iespēju dzīvesvietas 
tuvumā apmeklēt bezmaksas veselības veicināšanas  

 

pasākumus. Vidējais apmeklētāju skaits uz projekta 
aktivitātēm sasniedz 3 000 - 4 000 personas. Sākot no 

2018. gada dažās projekta aktivitātēs piedalījušies 
vairāk par 50 000 Rīgas pilsētas pašvaldības 
iedzīvotāju. 

Pamatbudžeta programmā „Veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes 
veselības veicināšana” realizētās aktivitātes: veselības 
un ģimenes veselības veicināšanas pasākumi, 
brīvprātīgo asins donoru kustības atbalsts, tuberkulozes 
ambulatorās terapijas realizācijas atbalsts, Veselības 
istabu darbības atbalsts un HIV profilakses un 
psihosociāli pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un 
to kontaktpersonām. Programmas kopējais plānotais 
finansējums sastādīja 366 507 euro. 

2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot 
starptautisko projektu „INHERIT - Veselības un vides 
starpsektorālās sadarbības pētniecība un inovācijas”. 
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. 
2018. gadā tika testēts pilotprojekts „Apdzīvotas vietas 
standarts”. Tika aptaujāti Grīziņkalna iedzīvotāji par 
apkaimē pieejamo transportu, zaļo zonu, sabiedrisko 
dzīvi utml. veselības un labklājības aspektiem. Līguma 
kopējā summa - 9 389 euro. 
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2018. gadā Rīgas pašvaldība sadarbībā ar 
starptautiskajiem partneriem noslēdza 2017. gadā 
uzsākto projektu „Labākai veselībai!”, kurš tika finansēts 
ar ES grantu programmas atbalstu. Galvenais 
secinājums: saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizācijas viedokli pieeja „Veselība visās politikās” ir 
efektīvs līdzeklis, lai risinātu veselības jautājumus ar 
dažādu nozaru starpniecību un vairākos politiskos 
līmeņos. Taču tam ir nepieciešams konkrēts modelis, 
izpratnes vairošana par sadarbības priekšrocībām, 
lielāka informētība par sabiedrības veselības 
jautājumiem un ar veselību saistītām stratēģijām. 

2018. gadā Rīgas pašvaldība turpināja sadarbību ar 
Ziemeļvalstu pašvaldībām un organizācijām, realizējot 
trīs starptautiskus projektus – „Vairāk iespēju!”, 
„Veselība visās politikās īstenošana pašvaldībās, lai 
uzlabotu iedzīvotāju veselību Baltijas jūras reģionā” un 

„Labklājības tehnoloģijas! - informācijas tehnoloģiju 
resursi ilgstošās aprūpes pakalpojumu saņēmēju 
patstāvīgai dzīvošanai Ziemeļvalstīs”. Projekta „Vairāk 
iespēju!” mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti 30 - 60 gadus 
veciem vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē, izglītojot 
un attīstot zaudētās prasmes, lai mazinātu nevienlīdzību 
un sekmētu integrāciju sabiedrībā. Tā kopējās plānotās 
izmaksas ir 52 198 euro. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

turpinās Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1. slimnīca” 
ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija; 
pabeigti labiekārtošanas darbi Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas Dzemdību nams”, Miera ielā 45 teritorijā; 
pabeigta Rīgas pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Rīgas veselības centrs” filiāles 
„Torņakalns”, Kokles ielā 12 renovācija. 

 

Budžeta izdevumi veselībai 
(tūkst. EUR) 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi  225.0 1 181.9 121.3 115.2 

Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības 
aprūpes pakalpojumi 

3 537.7 1 672.7 1 475.6 1 473.4 

Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 1 273.6 2 124.2 3 214.8 2 795.1 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 5 036.3 4 978.8 4 811.7 4 383.7 

t. sk. investīcijas 3 751.9 2 852.2 1 562.4 1 560.2 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros programmā 
„Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo 
telpu pārvaldīšana” 2018. gadā izlietoti līdzekļi 205 436 
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% maksas par ūdeni un 
kanalizācijas pakalpojumiem un 25% maksas par apkuri. 

2018. gadā līdzfinansējuma piešķiršanai nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmai komisija izskatīja 457 īpašnieku 
iesniegumus un piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 
155 773 euro apmērā 254 nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai pilsētas centralizētajām kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmām. 

Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijā 2018. 
gadā ir izskatīti 907 juridisko un fizisko personu 
pieteikumi alternatīvā apkures veida ierīkošanai: 

dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu siltumapgādes 
ierīkošanai izsniegti 319 protokolu izraksti; 
ēku un būvju siltumapgādes ierīkošanai izsniegti 588 
protokolu izraksti. 

2018. 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 bija 
704 406 euro. 

2018. gadā tika turpināta saimnieciski neizmantoto, 
sabiedrisko drošību un pilsētas ainavu degradējošo ēku  

 

apzināšana un to sakārtošana. 2018. gadā sakārtoti un 
nojaukti 207 objekti. 

Pārskata gadā tika turpināta metodiskās palīdzības 
sniegšana privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem. 
Apsaimniekošanas pārvaldes darbinieki piedalījās 299 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs par dzīvojamo māju 
pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, dzīvokļu 
īpašnieku kopīpašuma pārvaldīšanas struktūru 
veidošanu un citiem jautājumiem. Ar pašvaldības 
atbalstu ir izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības un 82 
pašvaldības dzīvojamās mājas nodotas dzīvokļu 
īpašnieku pārvaldīšanā. Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu pārvaldīšanu noslēgti 20 
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumi. 

Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļu lietošanu 
dzīvojamās mājās, kuru pārvaldīšana ir nodota dzīvokļu 
īpašnieku valdījumā, no jauna ir noslēgti 39 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, 
pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu apmaksas 
izvērtēšanas komisija 2018. gadā izskatīja 40 Rīgas 
pilsētas pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu apmaksas 
nepieciešamību un par 47 Rīgas pilsētas pašvaldības 
dzīvokļiem ir veikta parādu apmaksa kopumā 25 197 
euro apmērā. 
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Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai 
(tūkst. EUR) 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

Ielu apgaismošana 7 734.2 7 777.4 8 598.2 8 489.8 

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība 

16 787.1 21 605.9 30 601.7 24 999.5 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 24 521.3 29 383.3 39 199.9 33 489.3 

t. sk. investīcijas - - 596.6 - 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Rīgas pilsēta var lepoties ar lielu skaitu dažādu 
virszemes ūdensobjektu, kuru 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. 2018. gadā tika 
īstenoti šādi projekti: 

zemūdens priekšmetu izcelšanas darbi Ķīšezera 
akvatorijās (izlieoti 5 430 euro); 
kuģošanas līdzekļu piestātnes pamatnes izveidošana 
pie Juglas ezera (izlietoti 3 836 euro); 
piesārņoto vietu sanācija. 

2018. gadā Rīgas pilsētas teritorijā esošo ūdens objektu 
ekspluatāciju un uzturēšanas darbu gaitā tika veikta 
meliorācijas grāvju daļēja tīrīšana Beberbeķos un 
Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā, 
meliorācijas novadgrāvja tīrīšana, apauguma novākšana 
posmā no Spāres ielas līdz Jaunpils ielai, apauguma, 
aizsērējuma un piesārņojuma likvidēšana, meliorācijas 
darbi un atkritumu savākšana Rīgas hidrogrāfiskajā tīklā, 
2 000 m meliorācijas novadgrāvju Zolitūdē, Imantā un 
Ķengaragā tīrīšana no krūmu apauguma, veikts Spilves 
poldera sūkņu stacijas sūkņa remonts. 

2018. gadā tika turpināta Bolderājas teritorijas attīrīšana 
no bīstamajiem atkritumiem, kas satur naftas produktus. 
Katru gadu no piesārņotās vietas tiek izvestas aptuveni 
300 tonnas atkritumu. 2018. gadā piešķirti finanšu 
līdzekļi atlikušā piesārņojuma (apmēram 200 tonnas) 
savākšanai un utilizācijai. 

Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai 
veikta pilsētas apstādījumu apsaimniekošana - 2 347 
jaunu ielu koku stādījumu kopšana, iestādīti 74 koki, 
augošu koku vainagu kopšana - 670 kokiem, bojātu, 
bīstamu un nokaltušu ielas koku zāģēšana - 447 koki, 69 
kokiem nozāģēti bīstami zari, papeļu zāģēšana - 133 
koki, un citi darbi. Kopumā izmantotais pašvaldības 
budžeta finansējums bija 237 113 euro. 

 

2018. gadā Rīgas pilsētas pamatbudžeta programmas 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” ietvaros tika 
veikta bioloģiski vērtīgo pļavu un niedrāju pļaušana īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās 85 ha platībā, teritoriju 
labiekārtošana, atkritumu savākšana, invazīvo sugu 
ierobežošana un aizsargājamo koku sakopšana un citi 
darbi. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 
Rīgas pilsētas pašvaldība organizē dzīvnieku 
populācijas kontroli Rīgas pilsētā, kuras ietvaros tika 
veikta 723 klaiņojošu suņu izķeršana, 1 217 
bezsaimnieka suņu un kaķu nogādāšana pilsētas 
apmaksātā dzīvnieku patversmē. Noķerti un sterilizēti 
1 350 bezsaimnieka kaķi, no pilsētas ielām veterinārajās 
klīnikās tika nogādāts 1 641 negadījumos cietis kaķis un 
suns, sniegta palīdzība 885 savvaļas dzīvniekiem. Rīgas 
pilsētas pašvaldība nodrošināja arī dzīvnieku līķu 
savākšanas un utilizācijas, maznodrošināto iedzīvotāju 
dzīvnieku eitanāzijas un sterilizācijas, kā arī suņu 
pastaigu laukumu uzturēšanas pakalpojumus. 

Saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīvajiem 
aktiem pašvaldība organizē valstij piederošo zvejas 
tiesību izmantošanu Rīgas jūras līča piekrastes 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. 2018. gadā Daugavā tika ielaisti 1 900 000 
nēģu kāpuri un 15 000 ceļotājsīgu mazuļi, Mārupītē – 
100 000 nēģu kāpuri 

Rīgas pilsētas piesārņojuma samazināšanas, gaisa 
kvalitātes uzlabošanas un trokšņa novēršanas nolūkos 
2018. gadā tika nodrošināta 3 gaisa monitoringa staciju 
darbība, šim nolūkam piešķirot 53 336 euro; tika īstenoti 
Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 
2016. - 2020. gadiem pasākumi;, tika pabeigts darbs pie 
piesārņojuma zonējuma karšu atjaunošanas; realizēts 
projekts “Pētījums par Rīgas gaisa kvalitāti vietās ar 
trūkstošiem datiem, izmantojot tiešsaistes bezvadu 
sensoru tīklu”; tika uzsākta rīcības plāna vides trokšņa 
samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017. līdz 2022. 
gadam realizācija t. sk. Rīgas aglomerācijas trokšņa 
stratēģiskās interaktīvās kartes pilnveidošana. 

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai 
(tūkst. EUR) 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

Atkritumu apsaimniekošana 61.8 61.8 61.8 61.8 

Notekūdeņu apsaimniekošana 82.2 90.5 168.2 167.5 

Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 111.7 746.2 141.3 141.3 

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība 106.3 112.0 113.6 111.7 

Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 2 192.8 2 838.4 4 108.1 3 533.5 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 2 554.8 3 848.9 4 593.0 4 015.8 
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KULTŪRA 

Pašvaldības prioritātes kultūras jomā ir sabalansētu un 
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšana 
iedzīvotājiem, vietējās, nacionālas un starptautiskus 
nozīmes kultūras pasākumu organizēšana, 
amatiermākslas veicināšana un kultūras vērtību 
saglabāšana. 2018. gadā Rīgas pilsētas kultūras 
pasākumu programmā īstenoti 150 pilsētvides projekti, 
t.sk. nodrošināta visu valsts un pilsētas mēroga 
pasākumu saskaņošana un savstarpēja koordinēšana ar 
atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām. 

2018. gadā tika turpināta 2017. gadā uzsāktā Latvijas 
valsts simtgades svinību Rīgas pilsētas programma 
2017. - 2021. gadam. Šīs programmas ietvaros tika 
realizēti šadi projekti: 

Baltijas valstu simtgades svinības. Rīgas, Viļņas un 
Tallinas kopprojekts; 
„Brīvības ielas stāsti” ar 9 pasākumiem dažādās 
norises vietās, kuras apmeklēja ap 50 000 cilvēku; 
fotoizstāde „Brīvības piemineklis – veltījums Latvijai”, 
kuru apmeklēja vairāk nekā 11 590 skatītāji; 
„Līgo, Rīga! Līgo, Latvija!” ar aptuveni 100 000 
apmeklētājiem; 
Rīgas Latviešu biedrības 150. gadadienai veltīta 
pasākumu programma Vērmanes dārzā; 
festivāls „Trīs zvaigznes”; 
XI Gaismas festivāls „Staro Rīga 2018”; 
svinīgais pasākums pie Brīvības pieminekļa, svētku 
pasākums 11. novembra krastmalā, gaismas un 
mūzikas uzvedums „Saules mūžs”, kā arī daudzi citi 
pasākumi. 

Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas programmā 
2017. - 2021. gadam iekļauta arī pilsētas svētku 
noformējuma projektu īstenošana. 

IKSD nodrošināja Rīgas amatierkolektīvu dalību valsts 
un reģionālajos pasākumos, piemēram, Rīgas deju 
kolektīvu skatē, kurā piedalījās 89 tautas deju kolektīvi, 
Rīgas koru skatē, kurā piedalījās 97 kori, kokļu 
ansambļu skatē, kurā piedalījās 22 kokļu ansambļi, 
Pūtēju orķestru skatē, kurā piedalījās 9 orķestri no 
Rīgas, 29 Rīgas tautas lietišķās mākslas studiju dalība 
Dziesmu un deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādē, 
u. c. 

Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros tika svinēti 
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 
Tajos piedalījās 322 Rīgas amatiermākslas kolektīvi: 112 
kori, 89 tautas deju kolektīvi, 9 pūtēju orķestri, 22 
koklētāju ansambļi, 28 folkloras kopas, 29 tautas 
lietišķās mākslas studijas, 8 vokālie ansambļi, 2 

 

amatierteātri, 23 mazākumtautību kolektīvi. Kopējais 
dalībnieku skaits - 11 000. Atbalstīta dalība reģionālajos 
un starptautiskos pasākumos, piemēram, Deju 
lielkoncertu „Māras zeme” starptautiskais amatierteātru 
festivāls „Rīga spēlē teātri 2018”, kurā piedalījās 5 Rīgas 
amatierteātri un seši viesu amatierteātri, Rīgas svētku 
programmas ietvaros notika mazākumtautību 
amatiermākslas kolektīvu koncerti „Dziesmu tilti” un citi 
pasākumi. 

2018. gadā IKSD organizēja 6 kultūras projektu un 
pasākumu finansēšanas konkursus, kuros tika iesniegti 
801 projektu pieteikumi un atbalstu guva 437 projekti. 

2018. gadā IKSD piedalījās dažādos starptautiskajos 
sadarbības tīklu un starptautisko organizāciju 
pasākumos, t. sk. folkloras festivālā „Baltica 2018”, 
Hanzas pilsētu dienās Rostokā, Rīgas dienu pasākumos 
Briselē, Starptautiskajā foto izstādē Kērnsā (Austrālija). 

2018. gadā tika īstenoti šādi nozīmīgi pasākumi: 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienas svētkiem veltītie pasākumi 4. maijā, kur 
svētku programmas pamatu veidoja Latvijas 
simtgadei veltīts projekts; 
Lāčplēša dienai, 11. novembrī un Latvijas 
Republikas proklamēšanas 100. 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 2018”, kas īstenots 
Latvijas valsts simtgades svinību programmas 
ietvaros; 
„Rīgas svētki”, kuru pasākumus trīs dienu laikā 
apmeklēja aptuveni 300 000 cilvēku; 
Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts 2018”, kurā 
realizēti 53 dažādi kultūras projekti, kurus apmeklēja 
aptuveni 45 000 cilvēku; 
tradicionālo un gadskārtu svētku - Lieldienu, Līgo, 
Adventes, Ziemassvētku un Jaungada pasākumu 
programmas un citi svētki. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

pabeigta Mežaparka Lielās estrādes pārbūves 
rekonstrukcijas 1. kārta un uzsākta 2. kārta; 
pabeigta SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 
apdraudēto sugu ekspozīcijas kompleksa „Āfrikas 
savanna” būvniecība un uzsākta kompleksa 
labiekārtošana; 
pabeigta Latvijas Nacionālā teātra Kronvalda bulvārī 
2 fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana; 
uzsākta Kultūras un atpūtas centra „Imanta” ēkas 
Anniņmuižas bulvārī 29 renovācijas 1. kārta. 

 

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

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

Atpūtas un sporta pasākumi 3 992.4 4 433.1 4 752.1 4 693.2 

Kultūra 21 600.5 57 129.0 50 212.4 49 007.9 

Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu 
pakalpojumi 

- 300.0 533.0 532.1 

Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliģijas pakalpojumi 

80.5 16.3 2 541.5 437.7 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 25 673.4 61 878.4 58 039.0 54 670.9 

t. sk. investīcijas 617.5 21 365.7 23 596.6 23 285.7 
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EKONOMISKĀ DARBĪBA 

Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta 
sistēma apkalpo kā Rīgas pilsētas iedzīvotājus, tā arī 
tuvāko Pierīgas reģionu. Rīgas pilsētas pašvaldības 
sabiedriskā transporta maršrutu tīklu 2018. gadā veidoja: 

56 autobusa maršruti ar kopējo līniju garumu 949,1 
km, pa kuriem dienā kursēja 320 autobusi; 
20 paaugstināta servisa autobusu maršruts ar kopējo 
garumu 431,6 km, pa kuriem dienā kursēja 146 
autobusi; 
8 tramvaja maršruti ar kopējo līniju garumu 104,4 km, 
pa kuriem dienā kursēja 74 tramvaji; 
17 trolejbusa maršruti ar kopējo līniju garumu 150,7 
km, pa kuriem dienā kursēja 180 trolejbusi. 

2018. gadā 20 paaugstināta servisa autobusu maršrutos 
792 097 reisos tika pārvadāti 11,8 miljoni pasažieru, tai 
skaitā 8 nakts maršrutos pārvadāti 38,8 tūkstoši 
pasažieru. Valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides 
paaugstināta servisa maršrutos izmantoja 14.1% no 
kopējā pārvadāto pasažieru skaita. Kopējais sabiedriskā 
transporta nobraukums maršrutu tīklā sasniedza 
51 374,6 km. 

2018. gadā Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 
2 677 767 reisos pārvadāti 138,8 miljoni pasažieru, no 
tiem Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtos braukšanas 
maksas atvieglojumus 100% apmērā izmantoja 43,3%, 
bet piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus daļējā 
apmērā izmantoja 27,1% no kopējā pārvadāto pasažieru 
skaita. Valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides 
izmantoja 4,3% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. 

2018. gadā no visiem transportlīdzekļiem, kuri tika 
izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanā, 
97% autobusu, 100% trolejbusu un 28% tramvaju 
vagonu bija zemās grīdas. Visi sabiedriskie 
transportlīdzekļi ar zemo grīdu ir aprīkoti ar ratiņu 
pacēlājiem, tādejādi nodrošinot sabiedriskā transporta 
pieejamību pasažieriem ar kustību ierobežojumiem. 

2018. gadā tika veikti sekojoši sabiedriskā transporta 
maršrutu tīkla uzlabojumi: 

no 03.03.2018. 1. tramvaja maršruts abos kustības 
virzienos kursē caur Centrāltirgu; 
no 09.06.2018. 1. tramvaja maršruts abos kustības 
virzienos kursē pa Radio ielu; 
39. un 56. autobusa maršrutā izveidota pieturvieta 
„Lāčupes kapi”; 
57. autobusa maršrutam brīvdienās, kad Ķīpsalā 
norisinās izstādes, kustības intervāls samazināts no 
aptuveni 60 līdz 30 minūtēm; 
19. trolejbusa maršruts atsevišķos reisos brauc līdz 
Ziepniekkalna kapiem. 

 

2018. gadā tika veikta virkne satiksmes organizācijas 
uzlabojumu, kas ietvēra izmaiņas brauktuves joslu 
dalījumā, gājēju drošības uzlabošanu, maksimālā 
braukšanas ātruma samazināšanu u.c. pasākumus, t.sk. 
veikti brauktuves sašaurinājumi 3 vietās, ierīkotas 4 
dzīvojamās zonas, veiktas satiksmes organizācijas 
izmaiņas pie 8 izglītības iestādēm, uzlabota satiksmes 
organizācija vairāk kā 48 Rīgas ielās un krustojumos. 

Pārskata gadā tika iesākti vai pabeigti šādi projekti: 

uzsākta Salu tilta kompleksa pārbūves 2. kārta par 
kopējo summu 19 692 701 euro; 
uzsākta A. Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve 
par kopējo summu 5 490 582 euro; 
veikta 4 ielu pārbūve, kopējā summa 5 247 031 euro. 
veikta 3 autonovietņu izbūve par kopējo summu 
520 050 euro; 
veikta 7 luksoforu objektu būvniecība par kopējo 
summu 1 572 447 euro; 
uzsākta ielas izbūve no Lubānas ielas līdz Rīgas 
pilsētas robežai. Kopējās izmaksas 432 841 euro; 
veikta ietves izbūve vienā ielā. Kopējās izmaksas 
54 828 euro. 

2018. gadā tika veikta ielu seguma periodiskā 
atjaunošana 4 objektos par kopējo summu 12 027 510 
euro. 

Citi 2018. gadā veiktie satiksmes organizācijas sistēmas 
darbi: no jauna ierīkotas 2 neregulējamas gājēju pārejas; 
1 esošā gājēju pāreja aprīkota ar papildus 
apgaismojumu; 13 esošu ātrumvaļņu remonts; 
uzstādītas gājēju drošības barjeras 535 metru garumā; 
uzstādīti 52 jauni ātrumvaļņi. 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

turpinās ielas seguma atjaunošana vairākos posmos 
Brīvības ielā, Kalpaka bulvārī u.c. Rīgas ielās; 
turpinās iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas 
ceļu renovācija. 
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Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 
(tūkst. EUR) 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
medniecība 

13.5 11.5 17.3 13.5 

Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība 4 507.7 5 008.1 5 848.0 5 654.2 

Transports 197 840.3 193 698.6 257 592.0 234 324.9 

Citas nozares 4 317.7 6 701.5 5 994.7 5 994.7 

Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 1 244.3 2 541.6 3 332.3 3 074.4 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 207 923.5 207 961.3 272 784.3 249 061.7 

t. sk. investīcijas 10 560.1 7 710.3 11 597.9 7 405.7 

 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 

2018. gadā Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki 
nodrošināja sabiedrisko kārtību 800 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. 

Pārskata gadā pašvaldības policijas darbinieki 
nodrošināja sabiedrisko kārtību pie 186 Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu ēku kompleksiem. 

2018. gadā laikā tika apkalpoti 114 779 izsaukumi un 
saņemti 7 932 personu iesniegumi. 2018. gadā par 
administratīvajiem pārkāpumiem vai noziedzīgiem 
nodarījumiem RPP reģistrēja 13 870 personas, 721 bija 
izsludināta meklēšanā, no tām 43 nepilngadīgas 
personas. 

Ar RPP video novērošanas centra starpniecību fiksēti 
2 374 pārkāpumi, tiesībsargājošajām iestādēm izsniegti 
471 video ieraksti. 2018. gadā RPP reģistrēja 14 467 
dažāda veida administratīvos pārkāpumus t.sk. 5 246 
par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu. Par 
stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošanu 
sastādīti 49 534 administratīvā pārkāpuma protokoli. 

 

Par Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu 
neievērošanu tika reģistrēti 2 119 administratīvie 
pārkāpumi, bet par Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumu neievērošanu tika 
reģistrēti 2 361 administratīvie pārkāpumi. 2018. gadā 
RPP veica 1 910 taksometru pārbaudi un sastādīja 566 
administratīvo pārkāpumu protokolus. 

2018. gadā tika reģistrēti 56 ar ūdens satiksmes 
noteikumu neievērošanu saistīti administratīvie 
pārkāpumi, reidu laikā izņemti 183 nelikumīgi zvejas rīki, 
tostarp maluzvejnieku tīklus 3 km kopgarumā, kā arī 
reģistrēti 154 administratīvie pārkāpumi un aizturēti 8 
maluzvejnieki. 

Pārskata gadā izglābti 9 peldētāji, medicīniskā palīdzība 
sniegta 62 atpūtniekiem un atrasti 27 nomaldījušies 
bērni. Kopumā 2018. gadā RPP civilās aizsardzības 
speciālisti cietušajām personām sniedza palīdzību 129 
ugunsnelaimes gadījumos, veica 13 paaugstinātas 
bīstamības objektu Rūpniecisko avāriju novēršanas 
programmu un Drošības pārskatu izvērtēšanu, kā arī 
izskatīja 4 paaugstinātas bīstamības objektu civilās 
aizsardzības plānus. 

2018. gadā Tūrisma informācijas tālrunis apkalpoja 614 
zvanus un policija sniedza palīdzību 771 ārvalstu 
tūristam. 

RPP Youtube konta abonentu skaits sasniedza 5 203 
personu, savukārt RPP Facebook sekotāju skaits 9 257, 
bet Twitter konta sekotāju skaits pārsniedza 10 000. 
 

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai 
(tūkst. EUR) 

2016. g. 
budžeta 

izpilde 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

Policija 16 793.6 18 060.8 19 272.9 19 187.9 

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās 
drošības dienesti 

202.6 2.6 - - 

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un 
drošības pakalpojumi 

40.3 32.2 40.1 36.7 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 17 036.5 18 095.6 19 313.0 19 224.6 
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KORUPCIJAS NOVĒRŠANA 

2018. gadā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas 
centrs (turpmāk - Centrs) turpināja nodrošināt Rīgas 
pilsētas pašvaldības vienoto korupcijas risku novēršanas 
sistēmas pārvaldību, metodisko vadību un apkopoja, 
izvērtēja un sagatavoja atskaiti par Rīgas pilsētas 
pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2016. - 2017. 
gadam realizācijas plāna izpildi. Centrs sagatavoja 
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 
2018. - 2021. gadam projektu un tās realizācijas plānu. 

Ņemot vērā pretkorupcijas jomu reglamentējošo jauno 
Ministru kabineta normatīvo regulējumu, Centrs 
sagatavoja un izdeva jaunu iekšējo noteikumu projektu, 
precizējot un papildinot līdzšinējo kārtību. 

2018. gadā, saskaņā ar Rīgas domes Drošības, kārtības 
un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā 
apstiprināto Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un kapitālsabiedrību pretkorupcijas plānu 
un to izpildes izvērtēšanas grafiku 2017. un 2018. 
gadam, tika sagatavoti un izskatīti atzinumi par 10 
pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un 
kapitālsabiedrībām. 

Lai novērstu pretkorupcijas pasākumu gaitā konstatētos 
trūkumus, veicinātu izpratni par pretkorupcijas 
pasākumos konstatētajiem trūkumiem, sniegtu Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūcijām metodisko palīdzību, 
rastu efektīvāku korupcijas risku novēršanas risinājumu, 
Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijās tika organizētas 
darba sanāksmes par pretkorupcijas pasākumu plāna 
izpildes sagatavošanu un izpildes uzraudzību 
atbildīgajiem institūciju darbiniekiem. 

2018. gadā Centrs 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. 

Centrs organizēja apmācības „Iekšējās kontroles 
sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta 
riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, kuras 
vadīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
pārstāvis. Apmācībās piedalījās vairāk kā 140 Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūciju darbinieki. 

Turpinot iesākto praksi, viens no Centra darba 
virzieniem 2018. gadā bija Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestāžu sniegto publisko pakalpojumu pilnveidošana, 
kura gaitā tika izvērtēti Īpašuma departamenta Rīgas 
pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
sniegtie pakalpojumi. Pilnveidošanas procesā tika 
izvērtēta pakalpojumu funkcionālā piekritība, precizēti 
esošie pakalpojumu nosaukumi un apraksti, kā arī 
optimizēti pakalpojumu sniegšanas procesi. Darba 
grupas darbības laikā tika veikta Rīgas domes Īpašuma 
departamenta sniegto pakalpojumu klientu 
telefonaptauja, noskaidrojot klientu apmierinātību ar 
saņemtajiem pakalpojumiem (pieejamību, saņemšanas 
termiņiem, departamenta darbinieku attieksmi un 
profesionalitāti), īpašu vērību piegriežot klientu 
norādītajiem trūkumiem un izteiktajiem priekšlikumiem 
pakalpojumu sniegšanas procesu pilnveidošanai. 

8 gadu laikā Centrā ir izvērtēti un pilnveidoti 257 Rīgas 
pilsētas pašvaldības sniegtie publiskie pakalpojumi, kas 
ir 86% no 300 pašlaik sniegtajiem pakalpojumiem. 

IEKŠĒJAIS AUDITS 

Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja apstiprināto 
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo 
auditu un revīziju veikšanas plānu 2018. gadam Rīgas 
domes Audita un revīzijas pārvalde 2018. gadā veica 12 
iekšējos auditus, t. sk. 11 auditus kā konkrētu Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūciju iekšējās kontroles 
sistēmas novērtēšanas auditus (katrā šādā auditā veicot 
1 - 3 sistēmu auditus, kopā - 23) un 1 atsevišķu sistēmas 
auditu, kas aptvēra 3 Rīgas pilsētas pašvaldības 
institūcijas. Audita ziņojumos ir sniegts auditēto sistēmu 
novērtējums un ieteikumi šo sistēmu darbības un 
kontroles mehānismu uzlabošanai. Auditu rezultātā ir 
izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki, kuros kopumā 
iekļauti 65 ieteikumi. 

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde 2018. gadā, ar 
mērķi pārbaudīt Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu 
līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību, veica 13 
Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrvienību, iestāžu un aģentūru finansiāli 
saimnieciskās darbības revīzijas. Veikto revīziju 
rezultātā ir sniegti 39 priekšlikumi konstatēto pārkāpumu 
un trūkumu novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas 
pārvalde 2018. gadā ir veikusi arī 3 finansiāli 
saimnieciskās darbības revīzijas Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrībās, sagatavojot 21 
priekšlikumus konstatēto pārkāpumu un trūkumu 
novēršanai. Tematiskās pārbaudes 2018.gadā netika 
plānotas un veiktas. Audita un revīzijas pārvalde veic 
uzraudzību pār sniegto ieteikumu un priekšlikumu 
ieviešanu. 

DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA 

2018. gadā tika veikti sekojoši pakalpojumu uzlabojumi: 

nodrošināta Rīgas domes Vienotās informācijas 
sistēmas (RDVIS) pāreja uz Rīgas pilsētas 
pašvaldības kā viena nodokļu maksātāja ieviešanu; 
veikti Rīgas bāriņtiesas elektronisko dokumentu 
reģistrācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumi 
ar Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu 
reģistru, Sociālās palīdzības administrēšanas 
sistēmu, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūru; 
veikti Rīgas domes Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas, privāto skolu un pirmsskolu 
līdzfinansējuma administrēšanas, Klientu attiecību 
vadības informācijas sistēmas (KAVIS) Ģeotelpiskās 
informācijas un KAVIS-BŪVNIECĪBA moduļu 
papildinājumi; 
veikti valsts Būvniecības informācijas sistēmas un 
RDVIS sasaistes papildinājumi; 
Izstrādāts interešu un profesionālās izglītības 
modulis, kurā tiek apkopota informācija par Rīgas 
pilsētas pašvaldības piešķirtiem atvieglojumiem 
daudzbērnu ģimenēm; 
izstrādāts Transporta būvju aizsardzības modulis, lai 
nodrošinātu kontroli pār Rīgas pilsētas pašvaldības 
valdījumā esošām transporta būvēm un to 
aizsardzības pārraudzību; 
veikta datortehnikas iegāde Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs. 
Vispārizglītojošām skolām un citām izglītības un 
kultūras iestādēm iegādāti 1 607 jauni datortehnikas 
komplekti. 
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2018. gadā tika turpināta sadarbība ar starptautiskajām 
organizācijām un sadarbības tīkliem, kā arī dažādu 
valstu pilsētām, t. sk. 30 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 2018. gadā: 

Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas 
revitalizācijas projekts, kas paredz Centrāltirgus 
pazemes pilsētas un kanālmalas rekonstrukciju. 
2018. gadā veikta būvprojekta 1. kārtas izstrāde, 
izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu, kā arī 
sagatavots un iesniegts projekta pieteikums ES 
līdzfinansējuma saņemšanai; 
Aldara parka rekonstrukcija - izstrādāts būvprojekts 
un veloparka tehniskais risinājums; 
Skanstes teritorijas revitalizācijas projekts, kura 
mērķis ir jaunu ielu būvniecība, izveidojot ar citām 
pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar 
reģionālas/nacionālas nozīmes infrastruktūras 
objektiem. 2018. gadā izstrādāta būvprojekta 1. kārta 
un uzsākta 2. kārtas izstrāde; 
Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveide 
Torņakalna apkaimē; 
Bolderājas pretplūdu pasākumu projekts - 
būvprojekta izstrādes stadija; 
Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un 
saskaņošana u.c. projekti. 

2018. gadā veiksmīgi noslēgušies šādi starptautiskās 
sadarbības projekti: 

Integrēta lietus ūdens pārvaldība (iWater); 
Integrēta plānošana un sadarbības modelis 
degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic UrbanLab). 
Rīgas Zooloģiskā dārza būvprojekts ekspozīcija 
„Āfrikas savanna”; 
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” 
(Natura 2000); 
Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve 
un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 
2000). 

2018. gadā uzsāktie starptautiskās sadarbības projekti: 

„Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu 
pārvaldībai (BSR Water)” (INTERREG); 
„Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai 
pilsētās – UrbCulturalPlanning” (INTERREG); 
„North Star Film Alliance” (INTERREG). 

Rīgas domes Ārlietu pārvalde realizēja dažādus Rīgas 
un sadraudzības pilsētu sadarbības pasākumus, to 
skaitā: Latvijas simtgades kultūras pasākumu ietvaros 
tika uzņemtas delegācijas no Tallinas, Viļņas, Varšavas, 
Sudžou, Ļubļanas un Vīnes; XXVI Vispārējo Latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros tika uzņemtas 
delegācijas no Kērnsas, Parīzes, Kobes, Tartu, Tallinas, 
Varšavas, Brēmenes, Sandjego, Reikjavīkas, Vīnes un 
Stokholmas; „Staro Rīga” pasākumu ietvaros tika 
uzņemtas delegācijas no Kijevas, Rostokas, Tartu, Pori, 
Norčēpingas, Budapeštas, Taipejas, Tallinas, Minskas, 
Maskavas, Sanktpēterburgas un Almati. 

Nozīmīgākie Ārlietu pārvaldes pasākumi starptautiskās 
sadarbības un Rīgas pilsētas starptautiskās 
atpazīstamības veicināšanai 2018. gadā: Rīgas pilsētas 
dalība oficiālajos pasākumos un kultūras programmā 38. 
starptautiskajās Hanzas dienās Rostokā; Rīgas pilsētas 
reprezentācija festivālā „Feel Riga. Taste Riga" Briselē; 
sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policiju starptautiskā 
Eiropas Pilsētu drošības foruma semināra 
nodrošināšana Rīgā; Rīgas pieteikuma iesniegšana 
Partnerībā drošības nodrošināšanai sabiedriskās vietās, 
kur Partnerības koordinatori ir Nicas pilsēta un Eiropas 
Pilsētu drošības forums (EFUS). 

2018. gadā noslēdzās ES programmas „Eiropa 
pilsoņiem” līdzfinansētais projekts MEANING, kura 
mērķis bija veidot un veicināt sadraudzības pilsētu 
pašvaldību tīklu attīstību, pieredzes apmaiņu un veidot 
tematisku un ilglaicīgu sadarbību. Šī projekta ietvaros 
2018. gadā kā starptautiskais projekta partneris Ārlietu 
pārvalde piedalījās 3 starptautiskās konferencēs. 

2018. gadā IKSD turpināja uzsāktos ESF projektus, kuri 
saistīti ar pāreju uz kompetenču pieejā balstītu izglītības 
procesa īstenošanu skolās. Tika nodrošināts atbalsts 
sešu skolu pedagogu komandu dalībai ESF projekta 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros jauna 
izglītības satura izstrādē un aprobācijā. 

IKSD padotības iestādes piedalās dažādu ES finansētu 
projektu sagatavošanā un īstenošanā. 2018. gadā 
turpināta 58 projektu īstenošana „Erasmus+”, 
„NordPlus”, “NordPlus Junior” un citās programmās par 
kopējo summu 1 684 276 euro. 2018. gadā IKSD 
atbalstīja skolēnu dalību 104 dažādos starptautiskos 
sporta un kultūras pasākumos, šim mērķim piešķirot 
finansējumu 107 912 euro, apmērā. 

2018. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde nodrošināja 
Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar 19 
starptautiskajām organizācijām un sadarbības tīkliem, 
kuros Rīga ir dalībpilsēta, t. sk.: 

Baltijas pilsētu savienība UBC; 
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; 
Starptautiskā industriālā mantojuma saglabāšanas 
komiteja TICCIH; 
Vēsturisko pilsētu apvienība The League of Historical 
Cities; 
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; 
Starptautiskais pilsētu tīkls „Eiropas pilsētu drošības 
forums” EFUS; 
Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls BaltMet; 
Eiropas sociālais tīkls ESN u.c. organizācijas. 

2018. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde koordinēja un 
organizēja 240 Rīgas domes vadības, Rīgas domes 
deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
oficiālās ārvalstu vizītes un nodrošināja 60 ārvalstu 
delegāciju uzņemšanu Rīgā. 



PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI UN 
SADARBĪBA AR PRIVĀTO SEKTORU 

28 

 

PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI 
UN IZGLĪTOŠANAI 

Komunikācijā ar sabiedrību birokrātijas apkarošanai 
īpaša nozīme ir Centra darbam, izskatot iedzīvotāju 
sūdzības par pašvaldības iestāžu darbu. Pateicoties 
Centra aktivitātēm, ir veikta reorganizācija vai procesu 
uzlabošana vairākās pašvaldības iestādēs, nodrošinot 
iedzīvotājiem ātrāku un ērtāku apkalpošanu. 

Visiem interesentiem dažādos informācijas kanālos 
regulāri tika sniegta informācija 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. 

2018. gadā tika turpināta sadarbība ar plašsaziņas 
līdzekļiem. Pašvaldības aktualitātes un spilgtākie 
notikumi tika atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos, Rīgas 
pilsētas domē regulāri notika preses konferences, tika 
sniegtas intervijas un komentāri, kā arī žurnālistiem tika 
nodrošināta dažāda informācija par pašvaldības darbu. 

Visa svarīgākā informācija par pilsētu un pašvaldību 
2018. gadā bija pieejama Rīgas pilsētas pašvaldības 
portālā www.pasvaldiba.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 
portālā tiek aktualizēta vairākas reizes dienā. Portāls 
sniedz informāciju arī par pašvaldības struktūru, tās 
institūciju un amatpersonu kompetenci, 
kontaktinformāciju, kā arī citu gan uzņēmējiem, gan 
iedzīvotājiem, gan nevalstiskajām organizācijām (NVO) 
noderīgu informāciju. 

Rīgas pilsētas pašvaldībai jau vairākus gadus ir jauna 
vizuāla izskata portāls: www.riga.lv, kurā sniegta 
iedzīvotāju ikdienas problēmu risināšanai noderīga 
informācija, piemēram, pieejamās atlaides mājas 
remontam, iespējas samazināt nelietderīgu komunālo 
pakalpojumu patēriņu, nama pārvaldīšana, sociālās 
palīdzības saņemšana, jaunu satiksmes infrastruktūras 
objektu uzstādīšana, kultūras un sporta pasākumu 
kalendārs u.c. 

Lai nodrošinātu atgriezeniskās saiknes uzturēšanu starp 
pašvaldību un sabiedrību, 2018. 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. 

 

2018. gadā turpinājās projektu konkursu organizēšana 
gan NVO, gan IKSD pakļautības iestādēm sabiedrības 
integrācijas, brīvprātīgā darba, kā arī konkurss apkaimju 
iniciatīvu atbalstam. Kopumā atbalstīta 78 projektu 
īstenošana. Konkursā „Sabiedrības integrācijas projektu 
konkurss nevalstiskajām organizācijām” tika iesniegti 63 
projektu pieteikumi, atbalstīti 24 projekti. 

Iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm pašvaldības 
darbā tiek veikta arī ar sociālo tīklu palīdzību. Piemēram, 
Rīgas domes Facebook un Twitter kontos tiek publiskota 
aktuāla un iedzīvotājiem būtiska informācija, kā arī 
atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem. 

Apmeklētāju pieņemšanas centra (APC) 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 
NVO. IKSD darbojas Projektu un sabiedrības 
integrācijas nodaļa. Konsultatīvajā padomē sabiedrības 
integrācijas jautājumos, Personu ar invaliditāti 
nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē, u.c. 
institūcijās kopā strādā Rīgas domes deputāti, darbinieki 
un NVO pārstāvji. Notikusi sadarbība ar 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 

2018. gadā tika organizēti 3 mazie iedzīvotāju forumi, lai 
veicinātu iedzīvotāju līdzdalību savās apkaimēs un 
pilsētā kopumā. 

2018. gadā projektu konkursam „Apkaimju iniciatīvas 
līdzdalības un piederības veicināšanai” 3 posmos tika 
iesniegti 38 pieteikumi un finansiāls atbalsts tika piešķirts 
21 projektam par kopējo summu 43 673 euro. Apkaimju 
iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanas projektu 
mērķi ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju 
pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt 
iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo 
darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un 
valstij. 
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UZSĀKTIE PROJEKTI, KAS TIKS 
TURPINĀTI 

2019. gadā ir plānots turpināt darbu pie šādiem 
projektiem: 

Kultūras un atpūtas centra „Imanta” ēkas renovācijas 
1. kārta (tiks pabeigta) un Mežaparka Lielās estrādes 
pārbūve 2. posma rekonstrukcija; 
energoefektivitātes pasākumi pašvaldības izglītības 
iestādēs, kā arī teritoriju labiekārtošanas darbi; 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumiem un dzīvojamo māju atjaunošanai; 
Rīgas Centrāltirgus degradēto teritoriju revitalizācija; 
Skanstes degradētās teritorijas revitalizācija; 
pretplūdu aizsardzības pasākumi Bolderājā; 
Aldara parka pārbūves projekts Sarkandaugavā; 
Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde; 
Torņakalna teritorijas attīstības scenāriju izstrāde 
sadarbībā ar citiem teritorijas attīstītājiem (Latvijas 
Universitāti un RB Rail projektu) un Torņakalna 
multimodālā sabiedriskā transporta mezgla projekts; 
projekts „SOS Resursu un kompetences centra 
prakse uz bērnu vērstas pieejas ieviešanai Latvijā”, 
kura mērķis ir veicināt izglītības, veselības un 
sociālās jomas profesionāļu starpinstitucionālo 
sadarbību. 

NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN 
PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI 

vairāku izglītības iestāžu ēku un teritoriju 
atjaunošana un pārbūve, labiekārtošanas darbi 
Imantas vidusskolas un Friča Brīvzemnieka 
pamatskolas teritorijā, būvprojektu izstrāde, Rīgas 
Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūve, piebūvju būvprojektu 
izstrāde un būvniecība Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā un 
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā; 
renovācijas darbi SIA „Rīgas 1.slimnīca”; 
projekts platformas integrētai sadarbībai ūdens 
resursu pārvaldībā (BSR Water) ietvaros, kas paredz 
pilnveidota ūdens apsaimniekošanas praksi Baltijas 
jūras reģiona pilsētās, stiprinot visu iesaistīto pušu 
kapacitāti un nodrošinot labās prakses apmaiņu, 
pielietojot mūsdienu tehnoloģijas. 
projekts „NorthStarFilmAlliance”, kura mērķis ir 
būtiski palielināt eksportu spēlfilmu, televīzijas seriālu 
un reklāmu nozarē Centrālajā Baltijas jūras reģionā; 
2017. gadā uzsāktais darbs pie Sociālo pakalpojumu 
administrēšanas (atskaišu) elektroniskās sistēmas 
ieviešanas, kā arī sociālo pakalpojumu rindu 
elektroniskās sistēmas ieviešana visiem sociālajiem 
pakalpojumiem, kuru nodrošināšanai tiek veidota 
rinda. 

 



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA PĀRSKATS (KOPSAVILKUMA) 

30 

 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2017. 31.12.2018. 

 
(tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 

AKTĪVS 3 431 146.6 3 388 130.9 

Ilgtermiņa ieguldījumi 3 285 548.6 3 259 361.8 

Nemateriālie ieguldījumi 6 491.7 9 678.3 

Attīstības pasākumi un programmas 39.8 0.0 

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 6 072.3 7 103.5 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 367.9 276.0 

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 4.4 22.1 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 7.3 2 276.7 

Pamatlīdzekļi 2 599 724.9 2 539 791.7 

Zeme, ēkas un būves 2 303 219.5 2 227 367.9 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 067.0 1 219.4 

Pārējie pamatlīdzekļi 53 613.8 59 922.1 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 58 367.6 41 794.8 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 170 478.3 196 892.7 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 12 226.1 11 751.5 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 24.0 25.6 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 728.6 817.7 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 675 673.6 707 181.8 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā  613 653.5 645 506.3 

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 62 020.1 61 675.5 

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 3 658.4 2 710.0 

Citas ilgtermiņa prasības 3 658.4 2 710.0 

Apgrozāmie līdzekļi 145 598.0 128 769.1 

Krājumi 15 354.7 15 935.3 

Debitori 16 154.1 16 574.0 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 2 634.4 3 925.5 

Naudas līdzekļi 111 454.8 92 334.3 

 

PASĪVS 3 431 146.6 3 388 130.9 

Pašu kapitāls 2 517 940.9 2 492 250.7 

Rezerves 103 520.6 103 519.9 

Budžeta izpildes rezultāti 2 414 420.3 2 388 730.8 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 2 396 023.0 2 414 420.3 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 18 397.3 -25 689.5 

Uzkrājumi 1 119.5 743.9 

Kreditori 912 086.2 895 136.3 

Ilgtermiņa saistības 760 112.5 731 667.0 

Ilgtermiņa aizņēmumi 246 175.7 262 683.2 

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 269 956.3 241 393.9 

Ilgtermiņa uzkrātās saistības 202 446.2 185 380.2 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 543.6 5 647.3 

Pārējās ilgtermiņa saistības 40 990.7 36 562.4 

Īstermiņa saistības 151 973.7 163 469.3 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 16 897.2 18 860.3 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 47 900.8 49 227.7 

Īstermiņa uzkrātās saistības 27 714.8 29 299.0 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 9 395.0 10 349.0 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 10 824.5 10 781.2 

Pārējās īstermiņa saistības 5 720.4 5 117.9 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 33 521.0 39 834.2 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 1 958.2 5 318.3 

Avansā saņemtie transferti 31 562.8 34 515.9 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2017. 31.12.2018. 

 
(tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 

ZEMBILANCE 
 

 Nomātie aktīvi 845.9 954.6 

Zembilances aktīvi 3 378.9 3 052.7 

Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 6.8 6.5 

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 59.5 58.1 

Citi zembilances aktīvi 3 312.6 2 988.1 

Zembilances pasīvi 219 024.2 298 144.8 

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

15 332.2 25 277.1 

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 

82 606.7 172 701.2 

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 23.6 5.4 

Izsniegtie galvojumi 5 473.3 4 931.2 

Citas zembilances saistības 115 588.4 95 229.9 
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2017. g. 2018. g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa budžeta izpilde 

(tūkst. EUR) 
budžeta izpilde 

(tūkst. EUR) 

Ieņēmumi kopā 1 005 595.4 998 107.1 

Nodokļu ieņēmumi kopā 685 848.0 688 604.0 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 566 084.4 573 253.3 

Īpašuma nodokļi, t. sk. 114 256.9 109 393.6 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 48 554.0 46 332.6 

nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 43 631.6 39 438.3 

nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 22 071.3 23 622.7 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 5 506.7 5 957.1 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 64 500.8 86 898.4 

Valsts (pašvaldību) nodevas 5 921.8 6 318.0 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 58 579.0 80 580.4 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 100 813.4 54 459.9 

Transferti kopā 154 433.2 168 144.8 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu transferti 

- 1.2 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 148 485.4 161 537.5 

pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 135 321.4 139 591.3 

pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 

10 602.1 12 614.5 

pārējie valsts budžeta transferti 2 561.9 9 331.7 

Pašvaldību budžetu transferti 5 947.8 6 606.1 

 

Izdevumi pēc valdības funkcijām 
  

Izdevumi kopā 987 214.7 1 023 938.2 

Vispārējie valdības dienesti, t. sk. 311 070.6 285 650.2 

iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 95 310.8 91 629.8 

Sabiedriskā kārtība un drošība 17 480.9 17 953.8 

Ekonomiskā darbība 245 848.3 272 741.4 

Vides aizsardzība 3 169.1 2 543.2 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 28 564.5 31 129.4 

Veselība 1 852.4 2 751.1 

Atpūta, kultūra un reliģija 24 307.0 29 177.8 

Izglītība 288 897.4 308 976.8 

Sociālā aizsardzība 66 024.5 73 014.5 

   
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 18 380.7 -25 831.1 

 
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2017. g. 2018. g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa budžeta izpilde 

(tūkst. EUR) 
budžeta izpilde 

(tūkst. EUR) 

Ieņēmumi kopā 508.1 383.9 

Nenodokļu ieņēmumi 50.6 1.8 

Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām 457.5 382.1 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 234.5 143.8 

Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 26.4 8.9 

Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 196.6 229.4 

 

Izdevumi pēc valdības funkcijām 
  Izdevumi kopā 490.1 242.8 

Vispārējie valdības dienesti 155.4 73.6 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4.1 3.7 

Atpūta, kultūra un reliģija 6.7 26.1 

Izglītība 266.9 114.0 

Sociālā aizsardzība 57.0 25.4 

 
  Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 18.0 141.1 
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā  

2018. g. 
budžeta 

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

Ieņēmumi kopā 906 030.5 923 437.1 924 749.2 

Nodokļu ieņēmumi kopā 683 726.5 691 515.0 691 088.1 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 561 766.8 573 253.3 575 028.0 

Īpašuma nodokļi, t. sk. 116 453.0 112 652.8 110 103.1 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 50 186.9 48 786.6 46 980.7 

nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 44 135.6 41 735.7 39 857.5 

nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 22 130.5 22 130.5 23 264.9 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 5 506.7 5 608.9 5 957.0 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 28 841.0 23 535.4 24 021.8 

Valsts (pašvaldību) nodevas 5 784.7 4 091.3 5 557.5 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23 056.3 19 444.1 18 464.3 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 28 316.8 31 832.5 33 040.8 

Transferti kopā 165 146.2 176 554.2 176 598.5 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un 
budžeta nefinansēto iestāžu transferti 

0.0 0.0 2.4 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 159 301.0 170 319.4 169 975.7 

saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 137 259.7 144 418.4 145 297.5 

no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

21 916.6 16 722.6 15 533.0 

pārējie valsts budžeta transferti 124.7 9 178.4 9 145.2 

Pašvaldību budžetu transferti 5 845.2 6 234.8 6 620.4 

 

Izdevumi pēc valdības funkcijām 
   Izdevumi kopā 890 876.8 1 022 881.3 959 990.1 

Vispārējie valdības dienesti, t. sk. 156 367.0 166 455.6 160 128.7 

iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 94 583.8 91 629.8 91 950.3 

Sabiedriskā kārtība un drošība 18 095.6 19 313.0 19 224.6 

Ekonomiskā darbība 207 961.3 272 784.3 249 061.7 

Vides aizsardzība 3 848.9 4 593.0 4 015.8 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 29 383.3 39 199.9 33 489.3 

Veselība 4 978.8 4 811.7 4 383.7 

Atpūta, kultūra un reliģija 61 878.4 58 039.0 54 670.9 

Izglītība 329 211.3 364 249.6 345 081.0 

Sociālā aizsardzība 79 152.2 93 435.2 89 934.4 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 92 391.7 111 140.1 111 140.1 

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 111 140.1 92 038.6 92 038.6 

 
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
PĀRSKATS 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
apstiprināts 

budžetā  

2018. g. 
budžeta 

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

Ieņēmumi kopā 146.2 257.6 172.3 

Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

146.2 257.6 172.3 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 77.8 126.1 44.5 

Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 1.6 5.9 1.7 

Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 66.8 125.6 126.1 

 

Izdevumi pēc valdības funkcijām 
   Izdevumi kopā 174.0 515.6 191.4 

Vispārējie valdības dienesti 105.6 36.0 14.0 

Vides aizsardzība - 35.0 - 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1.5 4.9 3.6 

Atpūta, kultūra un reliģija 5.8 133.3 103.7 

Izglītība 59.5 296.4 69.3 

Sociālā aizsardzība 1.6 10.0 0.8 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 339.5 311.7 311.7 

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 311.7 53.8 292.7 
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PASKAIDROJUMS PAR SAĪSINĀTĀ 2018. GADA 
PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS 
PAMATNOSTĀDNĒM 

Šis saīsinātais pārskats, kas ietver Rīgas pilsētas 
pašvaldības kopsavilkuma bilanci 2018. 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 2018. gadu, ir sagatavots, 
balstoties uz revidēto Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. 
gada pārskatu, saskaņā ar šādiem principiem: 

Bilance ir uzrādīta identiski bilancei, kas iekļauta 
revidētajā Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. 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 2018. gada 
pārskatā (Veidlapa Nr. 2) „Pārskats par budžeta 
izpildi” (pamatbudžets). Ieņēmumi uzrādīti grupās, 
kas raksturo ieņēmumu veidu pēc ekonomiskās 
būtības, atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2005. 
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 2018. 
gada pārskatā (Veidlapa Nr. 2) „Pārskats par 
budžeta izpildi” (ziedojumi un dāvinājumi). Ieņēmumi 
uzrādīti grupās, kas raksturo ieņēmumu veidu pēc 
ekonomiskās būtības, atbilstoši Ministru kabineta 
27.12.2005. 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 19.06.2018. noteikumu 
Nr.344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 38. 
punktu Valsts kases mājas lapā no 2019. gada 1. jūlija 
būs pieejama informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības 
2018. gada pārskatu. 

 

Notikumi pēc pārskata gada beigām 

2019. gada martā tika izveidots otrs domes 
priekšsēdētāja vietnieka amats un tajā tika ievēlēts 
Vadims Baraņņiks. Ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra 2019. gada 4. aprīļa rīkojumu Nils 
Ušakovs tika atstādināts no Rīgas domes priekšsēdētāja 
amata pienākumu pildīšanas un par mēra pienākumu 
izpildītāju kļuva Oļegs Burovs. 30.05.2019. Rīgas domes 
ārkārtas sēdē par domes priekšsēdētāju ievēlēts Dainis 
Turlais. 

2018. gada beigās un 2019. gada sākumā ir uzsāktas 
vairākas izmeklēšanas par iespējamiem pārkāpumiem 
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās un 
nodibinājumos, tai skaitā Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) 2018. gada novembrī sācis 
kriminālprocesu saistībā ar RP SIA "Rīga satiksme" 
iepirkumiem par tramvaju, trolejbusu un autobusu 
piegādi un 2019. gada aprīlī ir uzsākts kriminālprocess 
pret nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” 
amatpersonām par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu, 
dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu 
un krāpšanu. Izmeklēšanas procesi nav pabeigti, līdz ar 
to, pastāv neskaidrība par šo procesu iespējamo ietekmi 
uz Rīgas pilsētas pašvaldības gada pārskata bilancē un 
zembilancē uzrādāmajām aktīvu un saistību vērtībām. 
Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības vadības veikto 
izvērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz vadībai šobrīd 
pieejamo informāciju, augstākminēto notikumu ietekme 
uz finanšu pārskatiem nav būtiska. Rīgas pilsētas 
pašvaldība plāno sadarboties ar izmeklēšanas iestādēm 
un sniegt visu nepieciešamo informāciju, kā arī turpināt 
darbu pie pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un 
nodibinājumu uzraudzības procesu pilnveidošanas un 
kontroles uzlabošanas. 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī 
finanšu pārskata apstiprināšanai nav bijuši nekādi citi 
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu 
vai būtu jāatspoguļo pārskatā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apstiprināts ar Rīgas domes ________2019. lēmumu Nr.________ „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. 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 2018. 
gadu, kas atspoguļots no 28. līdz 32. lappusei un ietver 
2018. gada 31. decembra kopsavilkuma bilanci, 2018. 
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 2018. gada pārskata sagatavošanas 
pamatnostādnēm, ir sagatavots, pamatojoties uz 
revidēto Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto finanšu 
pārskatu par 2018. gadu. Mūsu 2019. gada 31. maija 
ziņojumā par konsolidēto finanšu pārskatu mēs 
sniedzām atzinumu ar iebildēm. 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 2018. gada kopsavilkuma finanšu 
pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Pašvaldības 
2018. gada revidētajam konsolidētajam finanšu 
pārskatam saskaņā ar paskaidrojumā aprakstītajām 
kopsavilkuma konsolidētā 2018. gada pārskata 
sagatavošanas pamatnostādnēm. 2018. gada 
kopsavilkuma finanšu pārskats ietver tādas pašas 
iespējamās neatbilstības kā Pašvaldības 2018. 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 2019. gada 31. maija ziņojumā mēs sniedzām 
atzinumu ar iebildēm par Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto finanšu pārskatu. Mūsu atzinums ar iebildēm 
ir pamatots ar sekojošo: 

a) Uzskaitīto īpašumu pilnīgums un uzskaites vērtības 
precizitāte 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 
Pašvaldība atzīst bilancē Rīgas pilsētai piederošu un 
piekrītošu zemi. Kā norādīts 1.2.1. piezīmē, pamatojoties 
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas datiem un tajā noteiktajām vērtībām, 
Pašvaldība 2018. gada 31. decembrī ir iekļāvusi bilancē 
tai piekrītošo, bet Zemesgrāmatā nereģistrēto zemi, 
105.3 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. Lai arī Pašvaldība aktīvi turpina darbu 
pie neuzskaitītu īpašumu identificēšanas un piekritīgo 
zemju reģistrēšanas Zemesgrāmatā, tas ir ilglaicīgs 
process, kā rezultātā nav iespējams noteikt 
nepieciešamo korekciju apjomu nekustamo īpašumu 
vērtībai uz 2018. gada 31. decembri un 2017. gada 31. 
decembri. 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 un tiesībām 2018. gada 31. decembrī 
un 2017. gada 31. decembrī. 

b) Amortizēto aizstāšanas izmaksu atzīšana transporta 
būvēm 
2018. gadā Pašvaldība kapitalizēja bilancē transporta 
būvju rekonstrukcijas izmaksas EUR 24.7 miljonu 
apmērā. Balstoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 
1486, kā arī Pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 22 
prasībām, ja pamatlīdzeklim ilgstoši lietojamu daļu 
aizstāj ar jaunu komplektējošo daļu, kuru nevar izmantot 
atsevišķi, no jauna uzstādītās daļas vērtību pievieno 
attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai, un nomainītās daļas 
sākotnējo vērtību un aprēķināto nolietojumu izslēdz no 
uzskaites. Pašvaldība transporta būvju amortizēto 
aizstāšanas izmaksu izvērtēšanai piesaista neatkarīgus, 
sertificētus speciālistus, un izslēdz amortizētās 
aizstāšanas izmaksas pēc vērtējuma saņemšanas, 
attiecīgi aprēķinot nolietojuma korekciju par periodu no 
rekonstrukcijas izmaksu kapitalizācijas līdz aizstāšanas 
izmaksu izslēgšanai. Uz 2018. gada 31. decembri 
amortizēto aizstāšanas izmaksu vērtējums nebija 
saņemts attiecībā uz kapitalizētajām rekonstrukcijas 
izmaksām EUR 11.4 miljonu apmērā, līdz ar to arī nav 
veiktas atbilstošas korekcijas pamatlīdzekļu vērtībai. 
Līdz ar to, revīzijas gaitā mums nebija iespējams gūt 
pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus, lai 
noteiktu kopējās amortizētās aizstāšanas izmaksas, kas 
attiecināmas uz 2018. gadā kapitalizētajām 
rekonstrukcijas izmaksām. 

Vadības atbildība par kopsavilkuma finanšu pārskata 
sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par kopsavilkuma finanšu pārskata 
sagatavošanu atbilstoši kopsavilkuma finanšu pārskata 
paskaidrojumā norādītajām sagatavošanas 
pamatnostādnēm. 



REVIDENTU ZIŅOJUMS 

36 

 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deloitte Audits Latvia SIA 
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Inguna Staša 
Valdes locekle 
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2019. gada 10. jūnijā 
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