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Rīgas pilsētas pašvaldība 2009. gadā turpināja īstenot 
ilgtermiĦa finanšu politiku, nodrošinot pašvaldības 
finanšu stabilitāti un budžeta sabalansētību.  

Pārskata gadā ekonomiskā un finanšu krīze Latvijā 
pastiprinājās, krasi samazinājās ekonomiskā aktivitāte, 
saruka algas un palielinājās bezdarbs, tā rezultātā 
ievērojami samazinājās pašvaldības budžeta ieĦēmumi. 
2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Rīgas 
pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta ieĦēmumi bija 
par 159,4 miljoniem latu (par 26,3%) mazāki nekā 
iepriekšējā gadā. 

2009. gada Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā 
budžeta ieĦēmumi tika izpildīti 102,6% apjomā no 
plānotā, izdevumi – 95,7% apjomā. 

Tomēr arī šajos apstākĜos, Rīgas pilsētas pašvaldībai 
veicot izdevumu samazināšanu, tai skaitā būtiskas 
strukturālas reformas, tika nodrošināta pašvaldības 
funkciju izpilde un tām nepieciešamais finansējums, 
saglabājot budžeta stabilitāti. Pašvaldības konsolidētā 
budžeta izdevumi 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu samazinājās par 123,2 miljoniem latu (par 20,7%). 

Izglītība joprojām ir lielākā pašvaldības budžeta 
izdevumu joma. Izglītības finansēšanai no Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta pārskata gadā tika 
novirzīti pašvaldības budžeta līdzekĜi 183,9 miljonu latu 
apjomā, kas veido ap 39% no pašvaldības kopbudžeta 
izdevumiem. Pārskata gadā tika izstrādāts Rīgas skolu 
tīkla reorganizācijas plāns, kas nodrošina izglītības 
pieejamību visā Rīgas pilsētas teritorijā un tajā pat laikā 
arī optimālu izglītības infrastruktūras objektu 
izmantošanu.  

Pašvaldība 2009. gadā turpināja uzlabot pilsētas 
izglītības iestāžu infrastruktūru, trešdaĜā Rīgas mācību 
iestāžu ēku notika remontdarbi - pabeigta Rīgas pilsētas 
2. ăimnāzijas rekonstrukcija un restaurācija, pabeigta 
jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
būvniecība Rīgā, Valdeėu ielā 58a. Veikti remontdarbi 

vairāk nekā divās trešdaĜās pašvaldības bērnudārzu, 
uzsākta vairāku Rīgas skolu ēku renovācija un teritorijas 
labiekārtošanas darbi, veikta rotaĜu laukumu aprīkojuma 
uzstādīšana, žogu, nojumju, jumtu, ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmu renovācija Rīgas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādēs, ugunsdrošības 
signalizācijas ierīkošana Rīgas pilsētas izglītības 
iestādēs. 

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, sarūkot 
iedzīvotāju ienākumiem un pieaugot bezdarba līmenim, 
pieaugot sociālās palīdzības saĦēmēju skaitam un 
mainoties to struktūrai, pašvaldības sociālie dienesti 
elastīgi pielāgojās jaunajai situācijai, nodrošinot 
nepieciešamo sociālo palīdzību pilsētas 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Tika īstenoti papildu 
pasākumi un palielināts sniegtās palīdzības apjoms 
bezpajumtniekiem, palielināts kopējais vietu skaits 
patversmēs un naktspatversmēs, nodrošināta 
ēdināšana zupas virtuvēs. Kopējie budžeta izdevumi 
sociālās aizsardzības jomā 2009. gadā sasniedza 42 
miljonus latu, kas veidoja 8,9% no kopējiem budžeta 
izdevumiem.  

Pārskata gadā pašvaldība turpināja īstenot mājokĜu 
politiku, uzlabojot pilsētas iedzīvotāju, īpaši sociāli 
mazaizsargāto grupu, dzīves apstākĜus. Tika nodota 
ekspluatācijā jauna dzīvojamā māja Jūrkalnes ielā 7a 
(ar 100 dzīvokĜiem), trešā māja pašvaldības dzīvojamo 
ēku kompleksā Lubānas ielā 129 (ar 150 dzīvokĜiem), 
nosvinēti spāru svētki Ilūkstes ielas pašvaldības 
dzīvojamo māju kompleksa pirmajai ēkai (ar 96 
dzīvokĜiem), kā arī pirmajai pēc speciāla projekta 
būvētai sociālajai dzīvojamajai mājai Lomonosova ielā 
1, korp.19 (ar 106 dzīvokĜiem).  

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība palielināja 
aktivitātes sabiedriskās kārtības un drošības jomā. No 
1. septembra pašvaldības policija patrulē pie visām  
pašvaldības pārziĦā esošajām vidusskolām, 
pašvaldības policija lielāku uzmanību velta  izklaides 
vietām un Vecrīgas naktsklubiem. Izveidota Tūrisma 
policijas nodaĜa, lai uzlabotu pilsētas viesu drošību un 
novērstu tūristu apkrāpšanas gadījumus. 

Tūrisma jomas attīstība, kā arī kopējā pilsētas 
uzĦēmējdarbības un investīciju klimata uzlabošana ir 
Rīgas pilsētas pašvaldības atbilde uz krīzes 
izaicinājumiem, lai panāktu pilsētas kultūras, 
ekonomiskā un cilvēku potenciāla maksimāli efektīvu 
izmantošanu.  

Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā īstenoja 
aktīvas strukturālās reformas, pilnveidojot pašvaldības 
administratīvo un darba samaksas struktūru, veicot 
būtiskas institucionālas izmaiĦas. Tika samazināts 
domes priekšsēdētāja vietnieku un  pastāvīgo komiteju 
skaits, optimizēts Centrālās administrācijas darbs un 
samazināts strādājošo skaits, izpilddirekciju skaits 
pilsētā tika samazināts no sešām līdz trim. Tika veikta 
pašvaldības aăentūru likvidēšana, reorganizējot 
Komunālo departamentu, Vides departamentu un 
pašvaldības aăentūru „Rīgas mājoklis” tika izveidots 
jauns departaments - MājokĜu un vides departaments, 
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Izglītības, jaunatnes un sporta departaments tika 
apvienots ar Kultūras departamentu, pašvaldības 
grāmatvedības funkciju veikšana centralizēta Finanšu 
departamentā. Lai uzlabotu pašvaldības saikni ar 
iedzīvotājiem izveidots Birokrātijas apkarošanas centrs. 
Veikto strukturālo reformu rezultātā samazināti 
pašvaldības budžeta izdevumi, uzlabota pašvaldības 
darbības efektivitāte un caurskatāmība. 

Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotā budžeta un finanšu 
politika ir nodrošinājusi pašvaldības funkciju izpildei 
nepieciešamo finansējumu. Īstenojot Pašvaldības 
aizĦēmumu, galvojumu un citu ilgtermiĦa saistību 
vadības stratēăiju 2008.-2012. gadam, pašvaldībai ir 
izdevies nodrošināt labvēlīgus un stabilus nosacījumus 
pašvaldības saistību portfeĜa apkalpošanā. Lai 
nodrošinātu pilsētas attīstības projektu īstenošanu, 
Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā turpināja aktīvi 
izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas 
attīstības projektu finansēšanai.  

Rīgas pilsētas pašvaldības darbība arī turpmāk būs 
vērsta uz pašvaldības pamatfunkciju izpildi, pilsētas 
pašvaldības finanšu stabilitātes nodrošināšanu, 
iedzīvotāju ekonomisko, sociālo un kultūras iespēju 
paplašināšanu, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības 
uzlabošanu. 

   

 

N. Ušakovs  

Rīgas domes priekšsēdētājs   
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Rīgas domes Finanšu departaments 2009. gadā 
turpināja īstenot ilgtermiĦa finanšu politiku, nodrošinot 
pašvaldības finanšu stabilitāti un budžeta 
sabalansētību.  

Lai gan ekonomiskās krīzes rezultātā bija vērojama 
būtiska budžeta ieĦēmumu samazināšanās, veicot 
budžeta izdevumu ierobežošanu, tika nodrošināts 
pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamais 
finansējums. Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada 
budžeta ieĦēmumu plāns tika izpildīts. 

Pārskata gadā tika nodrošināta regulāra budžeta 
izpildītāju tāmes izdevumu uzraudzība, 
nepieciešamības gadījumos nosakot mēneša izdevumu 
limitus, operatīvi sabalansējot budžeta ieĦēmumu un 
izdevumu daĜu. Finanšu departaments 2009.gadā ir 
nodrošinājis pietiekošu naudas līdzekĜu likviditāti, veicot 
sekmīgu pašvaldības naudas līdzekĜu vadību. 

Pārskata gadā tika sagatavots un apstiprināts 
pašvaldības 2010. gada budžets. Sastādot 2010. gada 
budžetu tika veikta pašvaldības pamata un speciālā 
budžeta apvienošana, kas Ĝauj sekmīgāk plānot un 
izmantot pašvaldības budžeta resursus un nodrošina 
labāku tā izpildes kontroli. 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010. gada budžets paredz 
tālāku pašvaldības budžeta izdevumu daĜas, īpaši 
uzturēšanas izdevumu, samazināšanu, vienlaikus 
nodrošinot kapitālo izdevumu pieaugumu pašvaldības 

investīciju programmas, kapitālo ieguldījumu un ES 
projektu finansēšanas nodrošināšanai.  

2009. gadā tika īstenota sekmīga pašvaldības 
parādsaistību vadība „Pašvaldības aizĦēmumu, 
galvojumu un citu ilgtermiĦa saistību vadības stratēăijas 
2008.-2012. gadam” ietvaros, papildinot to ar pielikumu 
„Sadarbības (darījumu) partneru risks saistībā ar 
finanšu līdzekĜu izvietošanu”, kur tika noteikti 
sadarbības partneru riska izvērtēšanas kritēriji.  

Finanšu departaments īstenoja Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansēto ES projektu naudas plūsmas 
uzskaiti un projektu maksājumu kontroli, nodrošinot ES 
fondu naudas izmantošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
attīstības projektu un sociālo projektu, tai skaitā 
nodarbinātības projektu finansēšanā. 

2009. gadā Finanšu departaments turpināja sadarbību 
ar starptautiskajām kredītreitingu aăentūrām - „Standard 
& Poor’s” un „Moodys Investors service”, lai turpinātu 
caurskatāmu Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu politiku 
un saglabātu Rīgas pilsētas pašvaldības kā uzticama 
finanšu partnera reputāciju. Sniedzot Rīgas pilsētas 
pašvaldības finanšu situācijas vērtējumu, kredītreitinga 
aăentūras pozitīvi novērtēja Rīgas pilsētas piesardzīgo 
budžeta vadības politiku, elastīgo reakciju uz 
ekonomiskās un finanšu situācijas izmaiĦām un 
pašvaldības īstenotās finanšu politikas stabilitāti. 

Pārskata gadā Finanšu departaments īstenoja 
strukturālo reformu pasākumus pašvaldības 
organizatoriskās struktūras uzlabošanā un darba 
samaksas sistēmas sakārtošanā, tika veikta 
pašvaldības grāmatvedības funkciju centralizācija 
Finanšu departamentā, nodrošinot izmaksu 
samazināšanos un efektivitātes palielināšanos. 

Finanšu departamenta īstenotās finanšu vadības un 
budžeta politikas rezultātā pārskata gadā pašvaldības 
funkcijas tika nodrošinātas ar nepieciešamajiem finanšu 
resursiem, pilnveidota pašvaldības budžeta un finanšu 
sistēma, nodrošināta pašvaldības stabila darbība 
budžeta un finanšu jomā. 

        

 

I. Tiknuse  

Rīgas domes Finanšu departamenta direktore
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Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 
2010. gada sākumā Rīgā dzīvoja 709 145 iedzīvotāji - 
par 6833 (par 0,95%) mazāk nekā pirms gada.  

Pilsētas iedzīvotāju struktūrā pēc vecuma 2009. gadā 
būtiskas izmaiĦas nenotika. Nedaudz palielinājās 
darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars (no 66,1% 
2008. gadā līdz 66,4% pārskata gadā). Iedzīvotāju 
īpatsvars virs darbaspējas vecuma 2009. gadā 
sastādīja 21,1% (par 0,5 procentpunktiem mazāk nekā 
iepriekšējā gadā), bērnu un jauniešu īpatsvars pārskata 
gadā ir nedaudz palielinājies un sasniedz 12,5%.  

Salīdzinot ar vidējo valsts rādītāju, Rīgas pilsētas 
iedzīvotāju vecuma struktūru raksturo relatīvi mazāks 
(par 1,3 procentpunktiem) bērnu un jauniešu īpatsvars.  
Darbaspējas vecuma iedzīvotāju galvaspilsētas 
iedzīvotāju struktūrā ir par 0,5 procentpunktiem vairāk 
nekā valstī vidēji, iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma – 
par 0,8 procentpunktu vairāk. 

Pēdējo gadu laikā arī pilsētas iedzīvotāju sastāvs pēc 
dzimuma nav mainījies, 2009. gadā, tāpat kā gadu 
iepriekš, 55,6% no pilsētas iedzīvotājiem sastādīja 
sievietes, 44,4% - vīrieši. Salīdzinot ar Latvijā vidējo 
(53,9% - sievietes, 46,1% - vīrieši) galvaspilsētas 
iedzīvotāju dzimumu struktūrā vērojams relatīvi lielāks 
sieviešu īpatsvars. 

Pārskata gadā iedzīvotāju skaits samazinājās visos 
pilsētas rajonos, straujākais iedzīvotāju skaita kritums 
bija vērojams Centra rajonā, kur iedzīvotāju skaits 
samazinājās par 4,5%, turpinot iepriekšējo gadu 
tendenci. Pēdējo piecu gadu laikā Centra rajona 
iedzīvotāju skaits ir sarucis par apmēram 4 tūkstošiem 
cilvēku (par 14%). Daugavas labā krasta rajonos kopā 
dzīvo ap 2/3 pilsētas iedzīvotāju, kreisā krasta rajonos 
(Pārdaugavā) – 1/3. 

Etniskais sastāvs 
Rīgas pilsētas iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo 
piecu gadu laikā nav būtiski mainījies. Latviešu tautības 
iedzīvotāju īpatsvars, kas no 37% 1989. gadā 
sasniedza 42,3% 2005. gadā, turpmākajos gados 
saglabājies šajā līmenī. Krievu tautības īpatsvars 
galvaspilsētas iedzīvotāju struktūrā pēdējos piecos 
gados ir nedaudz sarucis – no 42,6% līdz 41,3%. No 
pārējām tautībām lielākais īpatsvars Rīgas iedzīvotāju 
skaitā ir baltkrieviem - 4,3%, ukraiĦiem - 3,9%, poĜiem - 
2,0%, lietuviešiem - 0,9%, pārējās tautības (un 
personas, kas nav uzrādījuši tautību) sastāda 5,3% no 
pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Latvijas pilsonība 2009. 
gada beigās bija 71% no galvaspilsētas iedzīvotājiem. 

Nodarbinātība 
Pārskata gadā, ekonomiskās lejupslīdes ietekmē Rīgas 
pilsētā strauji samazinājās nodarbināto skaits. Vidējais 
darbinieku skaits (mērot pilna darba laika vienībās) 
pilsētā 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
samazinājās par 110,7 tūkstošiem (par 22%), sarūkot 
līdz 383,1 tūkstotim. Privātā sektorā strādājošo skaits 
pārskata gadā samazinājās par 104,7 tūkstošiem (par 

30%), sabiedriskajā sektorā – par 5,7 tūkstošiem (par 
4%).  
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Tas liecina, ka privātais sektors ekonomiskās 
lejupslīdes pārvarēšanai un efektivitātes 
paaugstināšanai izvēlējies pasākumus, kuru rezultātā 
samazinās strādājošo skaits, turpretim sabiedriskais 
sektors valsts īstenotās stabilizācijas programmas 
ietvaros vairāk orientējas uz darba samaksas 
samazināšanu. 

Bezdarbs 
Straujās ekonomiskās attīstības posmā, līdz 2007. 
gadam, darba meklētāju īpatsvars Rīgā samazinājās 
līdz 5,8% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (vai 
23,7 tūkstošiem), valstī vidēji darba meklētāju īpatsvars 
sasniedza 6,1% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 

 Ekonomiskās un finanšu krīzes rezultātā galvaspilsētā, 
tāpat kā valstī kopumā darba meklētāju īpatsvars strauji 
palielinājās 2009. gadā, sasniedzot 68,5 tūkstošus, kas 
sastādīja 17% no pilsētas ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem. Pēdējo divu gadu laikā darba meklētāju 
skaits Rīgas pilsētā pieauga 2,9 reizes. Šāds darba 
meklētāju skaita palielinājums, apstākĜos, kad jaunu 
darba vietu skaita piedāvājums būtiski saruka, nozīmēja 
krasu bezdarba pieaugumu pilsētā un līdz ar to arī 
iedzīvotāju materiālās situācijas pasliktināšanos, 
uzliekot papildus slogu pilsētas sociālās 
nodrošināšanas sistēmai. 

Darba samaksa 
Situāciju darba samaksas jomā pārskata gadā noteica 
valsts īstenotie darba samaksas ierobežošanas 
pasākumi sabiedriskajā sektorā un privātā sektora 
īstenotā izmaksu, t. sk. darba samaksas, 
samazināšanas politika. 

Vidējā mēneša bruto alga (bez privātā sektora 
komersantiem ar nodarbināto skaitu zem 50) 2009. 
gada 4. ceturksnī Rīgas pilsētā bija par 96 latiem (par 
15%) zemāka nekā attiecīgajā iepriekšējā gada 
ceturksnī, valstī vidēji šajā periodā tā samazinājās par 
100 latiem (par 17%). 

Ja privātajā sektorā (ar nodarbināto skaitu virs 50 
cilvēkiem) mēneša vidējā darba samaksa Rīgas pilsētā 
2009. gada laikā saruka par 53 latiem (par 8%), tad 
sabiedriskajā sektorā tā samazinājās par 150 latiem 
(par 21%). Īpaši straujš darba samaksas kritums 
pārskata gadā bija vērojams vispārējās valdības (valsts 
institūciju) sektorā, kur mēneša vidējā bruto darba 
samaksa gada laikā samazinājās par 182 latiem (par 
27%).  

Pārskata gadā darba samaksas dinamika pa nozarēm 
bija visai atšėirīga. Ja pilsētas izglītības sektorā tā 
samazinājās par 28% un valsts pārvaldē par 27%, tad 
apstrādes rūpniecībā kritums bija tikai 3%, transportā -
5% un tirdzniecībā – 8%. Profesionālo, zinātnisko un 
tehnisko pakalpojumu jomā nodarbināto darba 
samaksas līmenis 2009. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 
attiecīgo iepriekšējā gada ceturksni, nebija mainījies, 
savukārt, būvniecībā tas pat palielinājās par 3%. 
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Pilsētas ekonomikas raksturojums 
Pārskata gadu Latvijas un Rīgas ekonomikā raksturoja 
strauja ekonomiskās aktivitātes samazināšanās, 
iekšzemes kopproduktam valstī, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, sarūkot par 18%. Rīgas pilsētā 
pievienotā vērtība šajā periodā (pēc iepriekšējā 
novērtējuma) kritās par 17%. Lai gan būvniecībā, 
tirdzniecībā, viesnīcu un restorānu nozarē bija vērojams 
lielāks ekonomiskās aktivitātes samazinājums nekā 
pilsētas ekonomikā kopumā, Rīgas lielākajā nozarē – 
komercdarbības, nomas un nekustamo īpašumu 
operāciju jomā pārskata gadā tā  saglabājās iepriekšējā 
gada līmenī. 

Pēdējo 15 gadu laikā Latvijas ekonomikas izaugsme 
lielā mērā balstījusies uz ekonomiskās aktivitātes 
pieaugumu galvaspilsētā, kā rezultātā Rīgas īpatsvars 
valsts iekšzemes kopproduktā ir palielinājies no 47% 
līdz 55% 2009. gadā (pēc novērtējuma). Ja 1995. gadā 
iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju Rīgā bija par 
41% augstāks nekā Latvijā vidēji, tad 2009. gadā tas 
par 53% pārsniedza Latvijas vidējo rādītāju. 

Nozaru struktūra 
Rīgas ekonomikas nozaru dinamika pēdējā desmitgadē 
bijusi visai atšėirīga. Pirms piecpadsmit gadiem 
apstrādes rūpniecība bija lielākā galvaspilsētas 
ekonomikas nozare, kur tika radīti ap 23% no 
pievienotās vērtības pilsētā. Turpmākajos gados, tāpat 
kā valstī kopumā, apstrādes rūpniecības nozares 
attīstība ir bijusi lēnāka nekā citās nozarēs, tās 
īpatsvaram samazinoties līdz 8,7% 2007. gadā. Rīgas 
ekonomikā laikā no 2004. gada līdz 2007. gadam īpaši 
strauja attīstība vērojama iekšējā tirgus nozarēs – 
tirdzniecībā, būvniecībā un komercpakalpojumos, šīm 
nozarēm 2007. gadā sasniedzot 52% no pilsētas 
kopējās pievienotās vērtības. 

Ekonomikas lejupslīde ir ienesusi korekcijas 
galvaspilsētas nozaru struktūrā. Būtiski sarūkot 
aktivitātei iekšējā tirgus nozarēs, īpaši tirdzniecībā un 
būvniecībā, abu šo nozaru īpatsvars pilsētas kopējās 
pievienotās vērtības struktūrā divu pēdējo gadu laikā ir 
sarucis par 6,5% procentpunktiem. Lai gan rūpniecības 
īpatsvars pagaidām nav pieaudzis, Latvijas ekonomikas 
orientācija uz eksportspējīgas produkcijas ražošanu 
turpmākajos gados var palielināt šīs nozares vietu un 
lomu arī Rīgas ekonomikas nozaru struktūrā. Pēdējos 
divos gados nedaudz palielinājies arī transporta 
nozares īpatsvars pilsētas nozaru struktūrā. 

Rūpniecība 
Pārskata gadā Rīgas pilsētas apstrādes rūpniecībā bija 
vērojams būtisks ražošanas apjomu samazinājums. 
Pilsētas rūpniecībā tika saražota produkcija 1,1 miljardu 
latu apjomā, kas bija par 30% (faktiskajās cenās 
vērtējot) mazāk nekā 2008. gadā. Arī Ħemot vērā 
ražotāja cenu samazinājumu par 4,7%, ražošanas 
apjomu kritums nozarē ir ievērojams, pārsniedzot 25% 
gada laikā. Rīgas īpatsvars kopējā Latvijas 
apstrādājošās rūpniecības produkcijā ir samazinājies no 
43% 2008. gadā līdz 41% 2009. gadā. Ap 50% no Rīgā  
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saražotās rūpniecības produkcijas tiek eksportēti uz 
citām valstīm. 

Tirdzniecība 
Tirdzniecības īpatsvars pilsētas nozaru struktūrā pēdējo 
divu gadu laikā ir sarucis par 4,5%. Tomēr tirdzniecība 
(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un sadzīves 
aparatūras remonts) šobrīd joprojām ir otra lielākā 
pilsētas ekonomikas nozare, kur tiek radīti ap 19% no 
kopējās pievienotās vērtības pilsētā un nodarbināti ap 
88 tūkstošiem cilvēku (22% no kopējā nodarbināto 
skaita).  

Komercpakalpojumi 
Ekonomiskā aktivitāte pilsētas lielākajā ekonomikas 
nozarē – „operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un 
komercdarbības pakalpojumi” pārskata gadā nav 
samazinājusies, kā rezultātā uz kopējā krituma fona šī 
nozare visai būtiski palielinājusi savu īpatsvaru, 
sasniedzot 24% no kopējās pievienotās vērtības pilsētā. 
Lielāko īpatsvaru šīs nozares pievienotajā vērtībā – ap 
60% sastāda aktivitātes, kas saistītas ar operācijām 
nekustamo īpašumu jomā. Neskatoties uz būtisko 
īpašumu cenu kritumu un aktivitātes samazināšanos 
šajā jomā, apakšnozares pievienotā vērtība pēdējos 
gados nav samazinājusies. Šajā nozarē papildus 
operācijām ar nekustamo īpašumu ietilpst arī plašs 
komerciālo pakalpojumu spektrs – transportlīdzekĜu, 
mašīnu un iekārtu iznomāšana, datorpakalpojumi, 
zinātniskās pētniecības darbs un citi pakalpojumi.  

Transports un sakari 
Rīgas osta 

Rīgas ostā 2009. gadā nosūtīto kravu apjoms 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 3,4% 
(par 897 tūkstošiem tonnu), bet saĦemto kravu apjoms  
samazinājās par 24% (par 739 tūkstošiem tonnu).  

Kopējā kravu apgrozība Rīgas ostā 2009. gadā 
nedaudz palielinājās - par 0,5% (par 158 tūkstošiem 
tonnu). Rīgas ostas īpatsvars Latvijas ostu kopējā 
apgrozībā sasniedza 48%, Rīga šobrīd ir lielākā Latvijas 
osta pēc kravu apgrozījuma gan nosūtīto, gan saĦemto 
kravu jomā.  

Rīgas ostā pārkrauto kravu struktūrā 2009. gadā lielāko 
īpatsvaru sastādīja ogles – 47%. Pārskata gadā naftas 
produktu īpatsvars pārkauto kravu kopapjomā 
palielinājies no 18,1% līdz 21,9%, naftas produkti ir otra 
lielākā pārkrauto kravu grupa. Minerālmēsli sastāda -
6,5% no pārkautajām kravām, kokmateriāli – 6%, 
konteineru kravas – 6%, pārējās kravas – 12,6%. 

Ceturto gadu pēc kārtas turpināja palielināties Rīgas 
ostā iebraukušo un izbraukušo pasažieru skaits, 
pārskata gadā sasniedzot 691 tūkstošus cilvēku, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinoties par 37%. 
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Lidosta 

Lai gan Rīgas lidosta neatrodas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, tai ir būtiska loma pilsētas 
ekonomikā, transporta un citās jomās, līdz ar to tās 
attīstība tiek aplūkota arī kopējā pilsētas ekonomikas 
attīstības kontekstā. 

Neskatoties uz ekonomisko krīzi, kas pārskata gadā 
būtiskie ietekmēja ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu 
attīstību, 2009. gadā turpinājās pasažieru skaita 
pieaugums Rīgas lidostā. Pārskata gada laikā tas 
palielinājās par 10%, sasniedzot 4,1 miljonus cilvēku. 

2009. gadā Rīgas lidosta apkalpoja 60 087 lidojumus, 
vidēji 165 lidojumus dienā, gada laikā lidojumu skaitam 
palielinoties par 5%. 

Sabiedriskais transports 

Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, 
tramvajs, trolejbuss) 2009. gadā tika pārvadāti 169 
miljoni pasažieru. Pārskata gadā bija vērojams Ĝoti 
būtisks pārvadāto pasažieru skaita samazinājums – par 
31,3% (par 77 miljoniem pasažieru) salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu.  

Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 
nodrošināja pasažieru pārvadājumus 9 tramvaja, 20 
trolejbusu un 53 pilsētas autobusu maršrutos. Kopējais 
pilsētas sabiedriskā transporta tīkla garums sastādīja 
1 151 kilometrus, par 819 kilometriem (par 42%) mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. 

Būvniecība 
Pārskata gadā Rīgas pilsētā tika turpināta vairāku 
nozīmīgu pilsētas infrastruktūras objektu būvniecība, t. 
sk. Dienvidu tilta labā krasta pieeju (Dienvidu tilta 2. 
kārtas) un Dienvidu tilta 3. kārtas posma izbūve. 
Turpinājās M. Čehova Rīgas Krievu teātra ēku 
kompleksa rekonstrukcijas un restaurācijas darbi. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētā, tāpat kā valstī kopumā 
ekonomiskās krīzes ietekmē būtiski saruka dzīvojamo 
ēku celtniecība. 2009. gadā Rīgas pilsētā tika nodotas 
ekspluatācijā dzīvojamās ēkas 192 700 kvadrātmetru 
platībā, kas ir par 50% mazāk nekā iepriekšējā gadā.  

Rīgas īpatsvars kopējā jaunuzbūvētajā dzīvojamā 
platībā valstī samazinājies līdz 29%, salīdzinot ar 34% 
gadu iepriekš. 
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Kopējās nefinanšu investīcijas  

Straujās ekonomiskās attīstības laika posmā - līdz 
2008. gadam, nefinanšu investīciju apjoms (privātās, 
pašvaldības, valsts un ārvalstu investīcijas) Rīgas 
pilsētā desmit gadu laikā palielinājās 2,9 reizes. Tas 
turpināja pieaugt (par 10%) arī 2008. gadā, kad Latvijas 
ekonomikā jau sāka parādīties lejupslīdes pazīmes. 
Tomēr būvdarbu apjoms, kas bija pieaudzis iepriekšējos 
piecus gadus, šajā gadā samazinājās par 130 miljoniem 
latu (par 13%), salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  

Investīcijas Rīgas ekonomikā 2008. gadā sastādīja 
apmēram 54% no visām nefinanšu investīcijām valstī, 
galvaspilsētā veiktie būvdarbi - 47%. Ekonomiskās 
krīzes ietekmē, investīciju apjoms valsts un 
galvaspilsētas ekonomikā 2009. gadā samazinājās Ĝoti 
būtiski, valstī kopumā tas saruka par 40%. 

Kapitālieguldījumi no pašvaldības budžeta  
Pārskata gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidētā budžeta kapitālajiem izdevumiem tika 
novirzīti 72,8 miljoni latu, par 47,5 miljoniem latu (par 
39,5%) mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

Tomēr, neskatoties uz ekonomiskās aktivitātes kritumu, 
nepieciešamība pēc attiecīga pilsētas infrastruktūras 
nodrošinājuma līmeĦa saglabājās, īpaši transporta 
jomā. Būtiski samazinot uzturēšanas izdevumus, 2010. 
gada pilsētas budžetā Rīgas pilsētas pašvaldības 
kapitālos izdevumus paredzēts palielināt līdz 88,5 
miljoniem latu (par 22%), salīdzinot ar 2009. gadu. 

Ekonomiskās un finanšu situācijas pasliktināšanās 
apstākĜos, krasi sarūkot pašvaldības budžeta 
ieĦēmumiem, kā arī Ħemot vērā pašvaldības uzĦemto 
saistību līmeni un valsts noteiktos saistību uzĦemšanās 
ierobežojumus, turpmākajos gados piesaistīt jaunus 
ārējo finansējumu avotus būs problemātiski. Līdz ar to, 
pašvaldības infrastruktūras attīstības jomā plašāk 
jāizmanto Eiropas Savienības strukturālo fondu, kā arī 
valsts un privātās partnerības sniegtās iespējas 
pašvaldības infrastruktūras attīstībā. 

Proporcionāli lielākais kapitālieguldījumu apjoms no 
pašvaldības budžeta 2009. gadā tika novirzīts 
ekonomiskās darbības jomai – 31,2 miljonu latu apjomā, 
no kuriem 17,2 miljonus latus sastādīja ieguldījumi 
transporta infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā. Otra 
lielākā pašvaldības budžeta  kapitālieguldījumu nozare 
šajā gadā bija izglītības infrastruktūras attīstība, kur tika 
ieguldīti 26,3 miljoni latu kapitālieguldījumu, trešā – 
atpūta, kultūra un reliăija ar 7,4 miljonu latu investīcijām.  
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ES projekti 

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi turpināja 
sadarbību gan ar starptautiskām institūcijām, 
organizācijām un sadraudzības partneriem, ieviešot 
dažādus pārrobežu un sadarbības projektus, gan 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 
kā arī citu Eiropas Savienības fondu 
starpniekinstitūcijām Latvijā, lai piesaistītu pēc iespējas 
lielāku finansējumu dažādu investīciju un sociālo 
projektu realizācijai. 

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā tika pabeigti 20 
Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti par kopējo 
summu Ls 44 080 241. Kopumā 2009. gadā Rīgas 
pilsētas pašvaldībā ieviešanā bija 35 dažādu Eiropas 
Savienības programmu līdzfinansētie projekti par kopējo 
summu Ls 53 789 003, kuru ietvaros ir realizēti vairāki 
nozīmīgi infrastruktūras, sociālās aprūpes, izglītības, 
vides un kultūras investīciju projekti.  

Paralēli šiem projektiem Rīgas dome aktīvi turpina 
darboties tematiskajos pārrobežu un sadarbības tīklu 
projektos, kas galvenokārt ir saistīti ar stratēăisko 
plānošanu, kultūru, izglītību, sociālajiem jautājumiem, 
inovācijām, pilsētas mārketingu un enerăētiku. 

Lielākie 2009. gadā ieviešanā esošie projekti Rīgas 
pilsētas pašvaldībā: 

► „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā, III 
fāze"; 

► „Rīgas pilsētas un ostas integrācija TEN-T ceĜu tīklā: 
Rīgas ZiemeĜu transporta koridora pētījumu 
pabeigšana" un "Rīgas pilsētas un ostas integrācija 
TEN-T ceĜu tīklā (VIA Baltica ZiemeĜu koridors 
Rīgā)"”; 

► „Kvalitatīvai dabas zinātĦu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas 
vispārizglītojošajās skolās;  

► „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākĜos”; 

► „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas pilsētas 
izglītības iestāžu ēkās"; 

► „Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Valdeėu 
ielā 58". 

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
izdevumi ES fondu finansēšanai sastādīja 7 001,6 
tūkstošus latu, ieĦēmumi par īstenoto ES projektu 
priekšfinansēšanas atmaksu – 9 744,8 tūkstošus latu. 

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība jau ir rezervējusi 
finansējumu 20 Eiropas Savienības līdzfinansētiem 
projektiem par kopējo summu 24 777 828,49 latu, kas 
galvenokārt plānota transporta infrastruktūras attīstības, 
degradēto teritoriju revitalizācijas un ar izglītības sfēru 
saistītu projektu realizācijai  

Ārvalstu investīcijas Rīgā  
Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reăistrēto 
uzĦēmumu pamatkapitālā 2010. gada sākumā 
sasniedza 2,6 miljardus latu, gada laikā palielinoties par 
21%. Tas liecina, ka, neskatoties uz ekonomisko un 
finanšu krīzi, ārvalstu investoru interese par Rīgu kā 
potenciāli izdevīgu biznesa vietu nav samazinājusies.  

Lielāko īpatsvaru ārvalstu ieguldījumos Rīgas pilsētā 
joprojām ieĦem investori no Igaunijas - 25,4% no 
kopējām investīcijām, tiem seko Lielbritānijas un 
Nīderlandes investori – ar attiecīgi 7,7% un 7,1% 
īpatsvaru. Investīcijas no Baltijas kaimiĦvalstīm, 
Somijas un Skandināvijas valstīm sastāda apmēram 
pusi no visām ārvalstu investīcijām Rīgā. 

Ārvalstu investīciju struktūrā pa darbības veidiem (pēc 
Lursoft datiem) lielāko īpatsvaru ieĦem monetārā 
starpniecība (31% ieguldījumu), investīcijas, kas 
saistītas ar holdingkompāniju darbību un centrālo biroju 
uzturēšanu ieĦem 7,8% īpatsvaru, nekustāmo īpašumu 
pārvaldīšana (7,2%), būvniecības projektu izstrādāšana 
4,6%, bezvadu telekomunikācijas - 3,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pēc Lursoft datiem 

 

Igaunija; 
25,4

Lielbritānija; 
7,7

Nīderlande; 
7,1

Norvēăija; 
6,7Lietuva; 6,6Dānija; 6,4

Zviedrija; 
5,9

Kipra; 5,1

ASV; 5

Krievija; 
3,4

Somija; 3,3

Parējie; 
17,2

Ārvalstu investīciju Rīgā sadalījums 
pa valstīm (procentos)*
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Rīgas domes struktūra un funkcijas 
Rīgas pilsētas pašvaldības lēmējinstitūciju – domi – 
veido 60 deputāti. Domes darbību nodrošina Domes 
priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas 
pilsētas izpilddirektors, kā arī pašvaldības 
administrācijas darbinieki. Pašvaldības funkciju izpildi 
veic pašvaldības nozaru departamenti, iestādes, 
centrālā administrācija, aăentūras, īpaša statusa 
institūcijas un kapitālsabiedrības. 

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

1) Finanšu un administrācijas lietu komiteja; 

2) Sociālo jautājumu komiteja; 

3) Pilsētas attīstības komiteja; 

4) MājokĜu un vides komiteja; 

5) Pilsētas īpašuma komiteja; 

6) Izglītības, kultūras un sporta komiteja; 

7) Satiksmes un transporta lietu komiteja; 

8) Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas 
jautājumu komiteja. 

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

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

1) Rīgas domes Finanšu departaments; 

2) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments; 

3) Rīgas domes Īpašuma departaments; 

4) Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departaments; 

5) Rīgas domes Labklājības departaments; 

6) Rīgas domes Satiksmes departaments; 

7) Rīgas domes Kultūras departaments; 

8) Rīgas domes MājokĜu un vides departaments.

 

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

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

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

3) Gādā par iedzīvotāju izglītību; 

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

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

6) Nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 
aprūpi); 

7) Gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un 
bērnu personisko, mantisko tiesību un interešu 
aizsardzību, kā arī īsteno bērnu tiesību 
aizsardzību; 

8) Sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba 
samazināšanu; 

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

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

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

12) Organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus un 
piedalās valsts nozīmes sakaru sistēmu un 
transporta infrastruktūras uzturēšanā un 
attīstīšanā.  
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Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūra 
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Pasākumi teritorijas attīstības plāna 
īstenošanai 
2009. gadā jau otro gadu tika īstenota Rīgas ilgtermiĦa 
attīstības stratēăijas līdz 2025. gadam un Rīgas 
attīstības programmas 2006.-2012. gadam uzraudzības 
sistēma. Izstrādāts otrais stratēăijas uzraudzības 
sistēmas pārskats par 2008. gadu, apkopojot Rīgas 
domes struktūrvienību paveiktos darbus Rīgas 
stratēăisko mērėu sasniegšanā pārskata gadā. Pārskats 
atspoguĜo pilsētas sasniegumus par stratēăijā 
izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem un nozaru 
ekspertu viedokli. Tāpat tajā tiek atspoguĜoti jaunākie 
statistikas dati, dažādi sabiedrisko aptauju rezultāti, tiek 
veikta mērėu rādītāju dinamikas analīze par to, kuros 
mērėos notiek sekmīga virzība, kuros – nepietiekoša. 
Pārskata beigās tiek veikti kopējie secinājumi un izteikti 
priekšlikumi, kas tiek izmantoti, izstrādājot Rīgas 
ilgtermiĦa stratēăijas līdz 2025. gadam un Rīgas 
attīstības programmas 2006.-2012. gadam grozījumus. 

2009. gadā veiktie nozīmīgākie projekti un pasākumi 
Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanā: 

► 2009. gadā turpinājās darbs pie viena no lielākajiem 
attīstības projektiem ZiemeĜaustrumu Eiropā – Rīgas 
ZiemeĜu transporta koridora, kurš būtiski atslogos 
Rīgas vēsturisko centru no transporta radītās 
slodzes. Šī projekta ietvaros tika pabeigta 1. posma 
skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrāde, turpinājās 2. posma skiču projekta un 
ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde un tika 
uzsākta 3. un 4. posma skiču projektu un ietekmes 
uz vidi novērtējuma izstrāde. 

► 2009. gadā Rīgas pašvaldībā tika apstiprināti 7 
detālplānojumi un pieĦemti 7 Rīgas domes saistošie 
noteikumi: teritorijai Andrejsalā; zemes gabalam 
Rīgā, Kokneses prospektā 1A; Piejūras maăistrāles 
un ZiemeĜu šėērsojuma krustojumam piegulošai 
teritorijai; zemes gabaliem JāĦogu ielā b/n un 
Maskavas ielā b/n; teritorijai Rumbulā; zemes 
gabaliem pie Mazās Juglas ielas un zemes gabalam 
Ropažu ielā 8. 

► PieĦemti 13 Rīgas domes lēmumi par 
detālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas 
robežās un darba uzdevumu apstiprināšanu. 

► 2009. gadā tika izstrādāti un plaši apspriesti būtiski 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam 
grozījumi un jauni apbūves noteikumi un izdoti kā 
Rīgas domes saistošie noteikumi. 

► 2009. gadā tika pabeigta vadlīniju izstrāde Rīgas 
pilsētas inženierinfrastruktūras turpmākai attīstībai. 
Darba mērėis bija noteikt esošo 
inženierinfrastruktūru, tās objektu izvietojumu un 
jaudas, plānoto inženierinfrastruktūru, tās objektu 
izvietojumu, jaudu un tās lētāko realizācijas kārtību. 

► Lai nodrošinātu Eiropas ainavu konvencijā noteikto, 
2009. gadā tika veikts pētījums „Rīgas pilsētas 
ainavu teritoriju izdalīšana, analīze un novērtēšana” 
ar mērėi sekmēt pilsētai tipisko un unikālo ainavu 
saglabāšanu, apsaimniekošanu un ilgtspējīgu 
attīstību, pilsētas ainavas ētiskās, kultūrvēsturiskās 

un ekoloăiskās vērtības paaugstināšanu un pilsētas 
atpazīstamības palielināšanu. 

► 2009. gadā turpinājās darbs pie Daugavas kreisā 
krasta silueta koncepcijas izstrādes. Darba procesā 
tika sagatavots Daugavas kreisā krasta telpiskās 
kompozīcijas makets, kurš tika pilnveidots, Ħemot 
vērā UNESCO ekspertu ieteikumus. Tika sagatavoti 
materiāli Pasaules mantojuma centram ziĦojumam 
par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu saskaĦā ar 
UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 32.sesijas 
lēmumu. Tāpat tika sagatavots digitālais 
trīsdimensiju modelis atbilstoši izstrādātajam 
Daugavas kreisā krasta telpiskās kompozīcijas 
maketam un sociālekonomiskās situācijas izpēte, 
kuras mērėis ir sniegt ieskatu par izmaiĦām teritorijā 
dzīves vietas un biznesa vides griezumā, ietverot 
kvantitatīvos rādītājus par prognozējamo iedzīvotāju 
un nodarbināto skaitu, iespējamo ietekmi uz pilsētas 
infrastruktūru, realizējot Daugavas kreisā krasta 
silueta koncepciju atbilstoši tajā ietvertajiem 
apbūves apjomiem, funkcionālajam sadalījumam un 
izkārtojumam. 

► 2009. gadā tika uzsākts darbs pie projekta 
„Transporta plūsmu un satiksmes infrastruktūras 
nodrošinājuma izpētes, analīzes un priekšlikumu 
projekts Rīgas pilsētas teritorijas daĜai, kas ietver 
Hanzas šėērsojuma trasi”. Projekta mērėis ir 
novērtēt pašreizējo satiksmes organizāciju, 
prognozēt jaunbūvējamo objektu ietekmi uz 
satiksmes plūsmu (transports, velosipēdi, gājēji) 
apjomiem, izvērtēt Hanzas šėērsojuma variantus un 
projekta robežās šėērsojumu sasaisti ar ielu tīklu, 
izstrādāt rekomendācijas satiksmes organizācijas 
uzlabošanai, pilsētas ielu klasifikācijas izmaiĦām, 
ielu sarkano līniju izmaiĦām un satiksmes 
infrastruktūras izbūvei vai rekonstruēšanai. 

► 2009. gadā tika izstrādāts pirmais etaps projektam 
„Rīgas vēsturiskā centra, tā aizsardzības zonas un 
tai piegulošo Daugavas kreisā krasta teritoriju 
publiskās ārtelpas telpiskā analīze”, kura mērėis ir 
uzlabot publiskās ārtelpas kvalitāti un pieejamību, kā 
arī sniegt objektīvu esošo un plānoto teritorijas 
telpiskās struktūras un gājēju kustību izvērtējumu. 

► 2009. gadā tika organizēts metu konkurss „Pils 
laukuma plānojuma un telpiskās struktūras 
pilnveidošana”, kura rezultātā tika izvēlēts un iegūts 
mets, kas piedāvā visveiksmīgāko pilsētbūvniecisko 
un labiekārtojuma risinājumu Pils laukuma teritorijai. 
Ar konkursa uzvarētāju SIA „Future Living” tika 
noslēgts līgums par Pils laukuma rekonstrukcijas 
skiču un tehniskā projekta izstrādi. 

► 2009. gadā notika darbs pie Rīgas vēsturiskā centra 
un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 
grozījumu sagatavošanas. 

► 2009. gadā ir izveidots interaktīvs portāls 
www.apkaimes.lv, kurā ir apkopota informācija par 
Rīgas rajoniem. Portāla izveide ir daĜa no apkaimju 
projekta, kura mērėis ir uzlabot saikni starp pilsētas 
attīstības plānošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Šobrīd vienkopus tiek apkopoti detalizēti dati par 



 

17 
 

katru pilsētas apkaimi – Bolderāju, BieriĦiem, 
Mežaparku, Purvciemu – kopā par 58 apkaimēm.  

► Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas 1. kārta 
norisinājās 2007.-2008. gadā un tās mērėis bija 
pilnveidot estrādi, lai nodrošinātu XXIV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku un 2014. gada 
Pasaules koru olimpiādi sekmīgu norisi, kas pulcē 
tūkstošiem dalībnieku un desmitiem tūkstošu 
skatītāju no vairāk kā 100 pasaules valstīm, 2008. 
gada nogalē tika uzsākti Mežaparka Lielās estrādes 
rekonstrukcijas 2. kārtas projektēšanas darbi un jau 
2009. gada vasarā tika pabeigta rekonstrukcijas 2. 
kārtas, t.i., estrādes jaunbūves skiču projekta 
izstrāde. Taču plānotā tehniskā projekta izstrāde 
netika uzsākta finansējuma trūkuma dēĜ, kā rezultātā 
projekta tālāka īstenošana ir apturēta un Rīgas 
pilsēta ir juridiski atrisinājusi uzĦemto saistību 
pārtraukšanu. Kopš 2009. gada rudens visi 
Mežaparka apsaimniekošanas jautājumi, kā arī  
daĜēji rekonstruētā Mežaparka Lielā estrāde, ir 
nodoti Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas meži” 
pārraudzībā. 

Plānotie pasākumi Rīgas pilsētas 
teritorijas attīstības plāna īstenošanā 2010. 
gadā 
► 2010. gadā plānots turpināt un pabeigt Rīgas 

ilgtermiĦa stratēăijas līdz 2025. gadam un Rīgas 
attīstības programmas 2006.-2012. gadam 
grozījumu 1. redakcijas izstrādi, nodot to 
sabiedriskajai apspriešanai un apstiprināt Rīgas 
domē. 

► Apkaimju projekta ietvaros  2010. gadā paredzēts 
veidot publisku diskusiju par Rīgas pilsētas apkaimju 
jeb mikrorajonu attīstības iespējām, rīdzinieku 
piederības sajūtas veicināšanu noteiktai pilsētas 
teritorijai, par iedzīvotāju līdzdalības un iesaisties 
sekmēšanu pilsētplānošanas procesos, darbojoties 
apkaimju līmenī, kā arī pašvaldības un nevalstisko 
organizāciju lomu apkaimju stiprināšanas procesā. 
Apkopotā informācija turpmākajos gados tiks 
izmantota kā priekšnoteikums Rīgas pilsētas 
investīciju politikas izstrādei, kas atbilst līdzsvarotas 
attīstības interesēm. 

► 2010. gadā plānots izstrādāt un apstiprināt Rīgas 
pilsētas meliorācijas koncepciju, kuras mērėi ir 
izvērtēt Rīgas pilsētā pastāvošo meliorācijas 
sistēmu stāvokli, to atbilstību pilsētas teritorijas 
attīstībai, noteikt nepieciešamo meliorācijas būvju 
attīstību, izstrādāt konceptuālus priekšlikumus plūdu 
risku novēršanai un samazināšanai esošajās 
apbūves teritorijās, kā arī noteikt teritorijas, kur 
nav nepieciešama plūdu aizsardzība, bet kur 
uzplūdi ir nepieciešamība, lai nodrošinātu šo 
teritoriju eksistenci, piemēram, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas. 

► Plānots izstrādāt un apstiprināt Rīgas pilsētas 
meliorācijas rīcības programmu, kas nodrošinātu 
Meliorācijas koncepcijas īstenošanu. 

► Tiks precizēta Agenda 21 izstrādātā Rīgas pilsētas 
apstādījumu attīstības koncepcija un sagatavota kā 
Rīgas domes saistošie noteikumi, kuri noteiks 
pilsētas apstādījumu un dabas teritoriju attīstības 
politiku, nodrošinot efektīvu pilsētas dabas un 
apstādījumu teritoriju apsaimniekošanu, lai tās spētu 
pilnvērtīgi veikt tām noteiktās funkcijas. 

► 2010. gadā ir plānots pabeigt Daugavas kreisā 
krasta silueta koncepciju, kura tiks iestrādāta Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojuma grozījumos. 

► Tiks pabeigts darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 
grozījumu 1. redakcijas izstrādes un tā tiks nodota 
sabiedriskajai apspriešanai. 

► Tiks pabeigts pētījums „Transporta plūsmu un 
satiksmes infrastruktūras nodrošinājuma izpētes, 
analīzes un priekšlikumu projekts Rīgas pilsētas 
teritorijas daĜai, kas ietver Hanzas šėērsojuma trasi” 
ar mērėi 2011. gadā nodrošināt skaidrus teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus Hanzas 
šėērsojuma koridora tuvumā. 

► 2010. gadā plānots turpināt darbu pie 40 
detālplānojumu izstrādes, no kuriem 8 varētu tikt 
virzīti apstiprināšanai Rīgas domē. 

► 2010. gadā ir plānots turpināt informācijas par 
departamenta kompetencē esošiem jautājumiem 
pieejamības nodrošināšanu, vienkāršojot tās 
saĦemšanas procesu. Plānots turpināt sadarbību ar 
valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, kā arī pārĦemt labas publiskās 
pārvaldes prakses piemērus. Sabiedrības 
informēšanas un līdzdalības nodrošināšanai 
dažādos projektos, teritorijas plānošanas procesā, 
kā arī sabiedriskajās un publiskajās apspriešanās 
plānots izmantot ne tikai tradicionālās viedokĜu 
saĦemšanas un diskusiju formas, bet arī bezmaksas 
sociālos informācijas apmaiĦas tīklus un platformas 
piemēram, www.twitter.com, www.youtube.com, 
www.flickr.com. 

► 2010. gadā tiks turpināta Rīgas ZiemeĜu transporta 
koridora projekta sagatavošana, plānošana, 
pārvaldība un tehniskā uzraudzība. Plānots pabeigt 
Rīgas ZiemeĜu transporta koridora trases 2. posma 
skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrādi un turpināt 3. un 4. posma skiču projekta un 
ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi.  

► 2010. gadā notiks Rīgas ZiemeĜu transporta koridora 
projekta 3. un 4. posma ietekmes uz vidi 
novērtējuma darba ziĦojuma sabiedriskā 
apspriešana un tiks pieĦemti Rīgas, Babītes un 
Jūrmalas pašvaldību lēmumi par 3. un 4. posma 
ăenerālvariantu. Tiks arī veiktas 2., 3. un 4. posmu 
skiču projektu un ietekmes uz vidi novērtējuma 
neatkarīgas ekspertīzes, nodrošinot to atbilstību 
Latvijas normatīviem un starptautisko finanšu 
institūciju prasībām.  



 

18 
 

Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība  
2009. gadā tika veicināta juridisko personu un 
iedzīvotāju līdzdalība Rīgas pilsētas pašvaldības 
teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
jautājumu apspriešanā: 

► Ar mērėi veicināt pieejamību informācijai par 
sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām, 
uzsākta veiksmīga sadarbība ar Rīgas Centrālo 
bibliotēku un tās filiābibliotēkām saistībā ar 
sabiedrisko un publisko apspriešanu materiālu un 
informācijas izvietošanu bibliotēku telpās. Bibliotēku 
telpas tiek izmantotas arī sabiedrisko un publisko 
apspriešanu sanāksmju organizēšanai. 

► No 2009. gada aprīĜa ikvienam iedzīvotājam ir 
iespējams aizpildīt sabiedrisko un publisko 
apspriešanu anketas arī elektroniski Rīgas pilsētas 
pašvaldības portālā www.riga.lv. Ieviests arī 
jauninājums – ir iespējams izveidot īpašo jautājumu 
aptaujas anketu par pilsētas svarīgajiem objektiem 
par ko notiek sabiedriskā apspriešana; to iespējams 
aizpildīt arī elektroniski. 

► Kopš 2009. gada visas Rātsnamā notiekošās 
sabiedrisko apspriešanu sanāksmes tiek translētas 
tiešraidē Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 
www.riga.lv. Tiešraižu ieraksti visiem interesentiem 
ir pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta mājas lapā www.rdpad.lv. 

► Veiksmīgi turpinās aizsāktā sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām par sabiedrisko un 
publisko apspriešanu norises informēšanu. 

► Veiksmīgi turpinās aizsāktā prakse, ka sabiedrisko 
un publisko apspriešanu sanāksmes notiek 
iedzīvotājiem pieejamā laikā, tas ir pēc plkst.17.00. 

► Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam 
grozījumu izstrādes gaitā 2009. gadā notika 2 
sabiedriskās apspriešanas: 

► Laika posmā no 2009. gada 7. janvāra līdz 2009. 
gada 17. februārim tika organizēts sabiedriskās 
apspriešanas 2. posms. Sabiedriskās apspriešanas 
laikā viedokli pauda 824 iedzīvotāji un juridiskas 
personas, kas rakstiski iesniedza 175 priekšlikumus. 

► Laika posmā no 2009. gada 1. aprīĜa līdz 2009. gada 
24. aprīlim tika organizēts sabiedriskās 
apspriešanas 3. posms. Sabiedriskās apspriešanas 
laikā viedokli pauda vairāk kā 500 iedzīvotāji un 
juridiskas personas, kas rakstiski iesniedza 64 
priekšlikumus. 

► Sabiedriskajai apspriešanai tika nodoti 7 
detālplānojumi, kuru laikā no iedzīvotājiem un 
juridiskajām personām saĦemta 171 rakstiska 
atsauksme: 

─ Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas 
detālplānojums; 

─ Administratīvā centra TorĦakalnā teritorijas 
detālplānojums; 

─ Detālplānojums zemes gabaliem JāĦogu ielā b/n un 
Maskavas ielā b/n; 

─ Detālplānojums teritorijai starp Rūpniecības ielu, 
Pētersalas ielu un Katrīnas ielu; 

─ Zemes gabala Krasta ielā 66 un tam piegulošās 
teritorijas detālplānojums; 

─ Detālplānojums zemes gabalam Ropažu ielā 8; 

─ Detālplānojums zemes gabalam Vecāėu prospektā 
b/n (kadastra Nr. 01001201317). 

► Notikušas 11 būvniecības ieceru publiskās 
apspriešanas, kuru laikā no iedzīvotājiem un 
juridiskām personām saĦemtas 4 324 atsauksmes. 

Pašvaldības līdzdalība starptautiskos 
sadarbības projektos 
2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
iepriekšējo gadu sadarbību ar starptautiskām 
institūcijām un organizācijām, Rīgas sadraudzības 
pilsētām un pilsētām, ar kurām nav noslēgti sadarbības 
līgumi. Šīs sadarbības ietvaros Rīgas pilsēta piedalījās 
daudzu starptautiska un vietēja līmeĦa pasākumu 
norisēs un organizēšanā kultūras, izglītības, sporta, 
pilsētas plānošanas un attīstības, transporta, satiksmes 
infrastruktūras plānošanas un attīstības, komunālās 
saimniecības, vides aizsardzības, tūrisma, kā arī citās 
pašvaldībai svarīgās jomās. 

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

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

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

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

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

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

► UNESCO, jo ar Pasaules Kultūras mantojuma 
centra lēmumu 06.12.1997. Rīgas vēsturiskais 
centrs iekĜauts minētās institūcijas kultūras 
mantojuma sarakstā. Rīgas pilsētas pašvaldība 
piedalās UNESCO Pasaules Kultūras mantojuma 
komisijās, lai risinātu jautājumus par Rīgas 
vēsturiskā centra saglabāšanu; 

► Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija 
(OWHC), kas apvieno UNESCO Pasaules Kultūras 
mantojuma sarakstā iekĜautās pasaules valstis ar 
mērėi saglabāt pilsētu vēsturisko vērtību; 
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► Eiropas Savienības Reăionu komiteja, kuras mērėis 
ir veicināt vietējo un reăionālo varas iestāžu dalību 
ES iniciatīvu apspriešanā un savstarpējo 
informācijas apmaiĦu; 

► Eiropas metropoĜu reăionu un apgabalu tīkls, kurā ir 
pārstāvētas 50 pašvaldības. Šīs organizācijas 
mērėis ir pašvaldību pieredzes apmaiĦa 
pilsētplānošanas jomā; 

► Starptautiskā Eiropas pilsētu organizācija, kas 
apvieno vairāk kā 130 dalībpilsētas 30 Eiropas 
valstīs, lai attīstītu savstarpējo sadarbību 
ekonomikas, sociālajā, vides, transporta, kultūras, 
izglītības, informācijas un citās jomās, veicinātu 
pilsētu interešu aizstāvību Eiropas Savienībā un 
veidotu vīziju par ilgtspējīgu nākotni; 

► Baltijas MetropoĜu sadarbības tīkls, kas apvieno 11 
Baltijas jūras reăiona metropoles ar mērėi veicināt 
reăiona konkurētspēju un līdzsvarotu attīstību. 
Laikposmā no 2006. gada sākuma līdz 2008. gada 
beigām Rīga bija sadarbības tīkla prezidējošā 
pilsēta.  

2009. gadā ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu 
risinājās arī virkne citu starptautisku sadarbības projektu 
un pasākumu: 

► Dalība Baltijas MetropoĜu sadarbības tīkla 
organizētajā mēru sanāksmē Stokholmā un BaltMet 
iniciētajā Interreg IVC projektā „Radošās 
metropoles. Politika un instrumenti radošo metropoĜu 
atbalstam”. Dalība projekta „BaltMet Promo” 
ieviešanā; 

► Gadskārtējās Starptautiskās Hanzas dienās, kas 
2009. gadā notika VeĜikijnovgorodā (Krievija), tika 
pārstāvēta arī Rīgas pilsēta; 

► Dalība Kopenhāgenas Mēru samitā, ko organizēja 
Kopenhāgenas pilsēta sadarbībā ar klimata vadības 
grupas „C40 Cities” un Starptautiskā pašvaldību 
vides aizsardzības padome (ICLEI) par klimata 
jautājumiem; 

► Rīgas domes pārstāvju vizīte Eiropas Savienības 
Reăionu komitejas sadarbībā ar Eiropas Komisijas 
Reăionālās politikas ăenerāldirektorātu rīkotajā 
Eiropas reăionu un pilsētu forumā „Open Days 
2009” Briselē, kur piedalījās vairāk nekā 6000 
dalībnieku no, apmēram, 40 valstīm, t. sk. visām ES 
dalībvalstīm, ES kandidātvalstīm, Brazīlijas, Ėīnas, 
Islandes, Japānas, Krievijas, Ukrainas un ASV; 

► Rīgas domes vadības un augsta līmeĦa Krievijas 
Federācijas un Maskavas mērijas amatpersonu 
tikšanās Maskavā, kā arī  sadarbības programmas 
2009.-2011. gadam parakstīšana; 

► 2009. gada augustā tika nodrošināta Japānas 
tūrisma industrijas augsta līmeĦa delegācijas 
uzĦemšana Rīgas domē. Japānas delegāciju 
pārstāvēja Japānas vadošo tūrisma industrijas 
kompāniju un organizāciju vadības pārstāvji; 

► 2009. gada novembrī Rīgā norisinājās 
Sanktpēterburgas dienas Rīgā, kuru ietvaros notika 
Rīgas domes vadības un Sanktpēterburgas valdības 
pārstāvju oficiālās tikšanās un dažādi kultūras 
pasākumi. 

Pasākumi iedzīvotāju informēšanai 
Arvien lielāka uzmanība Rīgas pilsētas domes darbā 
tiek pievērsta tiešās saiknes izveidošanai starp 
pašvaldību un sabiedrību. Pilsētnieku viedokĜa 
izzināšanai Rīgas pilsētas dome izmanto sabiedriskās 
domas aptaujas vai sabiedriskās apspriešanas par 
pilsētas dzīves svarīgākajiem jautājumiem, kuru 
rezultāti ietekmē gan domes lēmumus, gan projektu 
tapšanu un virzību. Tika turpināta Rīgas pilsētas domes 
un nevalstiskā sektora sadarbība kopīgā memoranda 
ietvaros. 

2009. gadā iedzīvotāji regulāri tika informēti par pilsētas 
budžeta plānošanu un izpildi, sociālās palīdzības 
saĦemšanas iespējām, par pilsētvides sakārtošanu, 
jaunajiem pilsētas attīstības projektiem un būvniecības 
iecerēm, kā arī nozīmīgiem investīciju un kultūras 
projektiem. Rīgas pilsētas domes amatpersonas preses 
konferencēs informēja plašsaziĦas līdzekĜus par 
pašvaldības pieĦemtajiem lēmumiem un citām 
aktualitātēm. Informētības veicināšanai 2009. gadā tika 
turpināta aktīva sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem. 
Pašvaldības aktualitātes un spilgtākie notikumi tika 
regulāri atspoguĜoti televīzijas raidījumos „Galva. Pils. 
Sēta” (LTV1), kā arī radio SWH, SWH +, Star FM, 
Skonto un Latvijas radio 2 ēterā. Likumos noteiktā un 
cita svarīga informācija tika publicēta laikrakstos 
„Latvijas Vēstnesis”, „5 min.”, „Diena”, „Neatkarīgā Rīta 
Avīze”, „Dienas Bizness”, „Kultūras Forums”, „Vesti 
SegodĦa”, „Čas”, „Telegraf”, kā arī Rīgas domes portālā 
www.riga.lv.  

Rīgas pilsētas domes interneta mājas lapa tiek 
pastāvīgi pilnveidota un atjaunota un tajā ir pieejama 
svarīgākā informācija par pilsētu un pašvaldību: 
normatīvie akti, Rīgas domes, tās Prezidija un komiteju 
sēžu darba kārtība un izskatāmie dokumenti, domes 
pieĦemtie lēmumi un tās gatavoto lēmumu projekti, 
informācija par pašvaldībā un pilsētā notiekošajiem un 
plānotajiem pasākumiem, pašvaldības struktūru, tās 
institūciju un amatpersonu kompetencēm.  

Lai iesaistītu rīdziniekus aktīvi piedalīties pilsētas 
pasākumos, tika rīkotas akcijas „Labā zvaigzne”, „Ēnu 
dienas Rīgas domē”, „Rīgas balva” un „Gada 
rīdzinieks”, tika organizēti bērnudārzu, spēĜu laukumu, 
dzīvojamo māju u.c. objektu atklāšanas pasākumi. 

Iedzīvotāju informēšanā darbojas Apmeklētāju 
pieĦemšanas centrs (APC). Apmeklētāju pieĦemšanas 
centri darbojas ne tikai domes centrālajā ēkā, bet arī 
Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijās, palīdzot 
cilvēkiem tieši vai telefoniski saĦemt vajadzīgo 
informāciju. APC piedāvā arī bezmaksas juridiskās 
konsultācijas. Iedzīvotāju rīcībā ir Rīgas domes 
bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800. 
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Veiktie pasākumi Rīgas pilsētas 
pašvaldības vadības pilnveidošanai 
Pilnveidojot Rīgas pilsētas pašvaldības iekšējā audita 
funkcijas darba efektivitāti un sekojot Valsts Kontroles 
revīzijas ieteikumiem, 2009. gadā šajā funkcijā tika 
veiktas būtiskas izmaiĦas, tajā skaitā: 

► Tika pabeigta 2008. gadā uzsāktā iekšējā audita 
funkcijas daĜēja centralizācija.  

► Lai paaugstinātu iekšējā audita darba efektivitāti, 
tika veikti uzlabojumi iekšējo auditu veikšanas 
kārtībā un 20.11.2009. izstrādāta jauna iekšējo 
auditu plānošanas kārtība (Rīgas domes 
priekšsēdētāja  instrukcija Nr. 13 „Kārtība, kādā tiek 
izstrādāts Rīgas domes Audita un revīzijas 
pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas 
stratēăiskais plāns un gada plāns”), kurā veiktās 
būtiskākās izmaiĦas ir iekšējo auditu plānošana gan 
Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju, gan sistēmu 
griezumā. Kā atsevišėi auditējamās sistēmas var tikt 
izdalītas sistēmas, kuru procesos ir iesaistītas divas 
vai vairākas Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas, 
vai arī sistēmas, kuras ir līdzīgas divām vai vairākām 
Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām. 

► Papildus iekšējā audita sistēmas pilnveidošanas 
pasākumiem tika veikti iekšējās kontroles sistēmas 
novērtēšanas auditi Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestādēs un aăentūrās un sniegti ieteikumi iekšējās 
kontroles sistēmas pilnveidošanai un Rīgas pilsētas 
pašvaldības iestāžu un aăentūru darbības 
uzlabošanai. 

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

► 2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā ir ieviestas 
darba plūsmas dienesta vēstuĜu elektroniskai 
sagatavošanai un darbinieku atvaĜinājumu 
iesniegumu elektroniskai noformēšanai un apstrādei. 
Tā rezultātā abi procesi ir pilnībā elektronizēti, 
minimizējot papīra dokumentu izmantošanu. 
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot dokumentu 
repozitorija papildināšana un integrāciju ar projektu 
vadības sistēmu, ir 68 tūkstoši latu. 

► 2009. gadā ir veikti būtiski uzlabojumi Rīgas pilsētas 
pašvaldības struktūru e-pakalpojumu izstrādes jomā. 
2009. gadā ir ieviesti 2008. gadā izstrādātie e-
pakalpojumi, kas nodrošina sabiedrisko apspriešanu 
elektronisku norisi, (projekta kopējās izmaksas 9 
tūkstoši latu) un infrastruktūras maksājuma 
elektronisku administrēšanu (projekta izmaksas 19 
tūkstoši latu). SaskaĦā ar jaunajiem noteikumiem 
pilnveidots reklāmu un izkārtĦu saskaĦošanu e-
pakalpojums (izmaiĦu kopējās izmaksas 26 tūkstoši 
latu). 

► Rīgas domes Attīstības departamenta vajadzībām 
ieviestas arī darba plūsmas patvaĜīgās būvniecības 
uzskaitei un administrēšanai (projekta izmaksas 10 
tūkstoši latu) un būvatĜaujas nodevas nomaksai un 
administrēšanai (projekta izmaksas 26 tūkstoši latu). 

► Esošo līgumu ietvaros Rīgas domes Informācijas 
tehnoloăiju centrs uzstādījuši un ieviesuši jaunāko 
SMS (Systems Management Server) versiju – 
SCCM (Systems Center Configuration Manager), 
efektīvākai datortehnikas uzraudzīšanai, dažādu 
jauninājumu izplatīšanai, standarta programmatūru 
un to jauninājumu, kā arī dažādu IS attālinātu 
instalēšanu, lietotāju aktivitāšu auditēšanu.  

► Pēc struktūrvienību pieprasījumiem 2009. gadā 
ierīkotas vairāk nekā 150 jaunas tīkla pieslēguma 
vietas.  

  



 

Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu un budžeta politika 

21 
 

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

Kopš 2003. gada Rīgas pilsētas pašvaldība sekmīgi 
īsteno ilgtermiĦa finanšu politiku. Neskatoties uz 
ekonomiskās un finanšu situācijas pasliktināšanos, 
krasu pašvaldības budžeta ieĦēmumu samazināšanos 
ekonomiskās krīzes rezultātā, Rīgas pilsētas 
pašvaldība arī pārskata gadā nodrošināja sabalansētu 
budžeta politiku, nepieĜaujot nekontrolējamu budžeta 
deficīta pieaugumu. 

Sastādot 2010. gada budžetu tika veikta pašvaldības 
pamata un speciālā budžeta apvienošana, kas Ĝauj 
sekmīgāk plānot un izmantot pašvaldības budžeta 
resursus un nodrošina labāku tā izpildes kontroli.  

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā 
budžeta ieĦēmumi bija par 159,4 miljoniem latu (par 
26,3%) mazāki nekā iepriekšējā gadā. 2009. gada 
Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta 
ieĦēmumi tika izpildīti 102,6% apjomā no plānotā, 
izdevumi – 95,7% apjomā. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumi, kas ir lielākais 
pašvaldības budžeta ieĦēmumu avots, pārskata gadā 
sastādīja 259 miljonus latu, par 93 miljoniem latu (par 
26,4%) mazāk nekā iepriekšējā gadā. Nekustamā 
īpašuma nodokĜa ieĦēmumi pārskata gadā palielinājās 
līdz 38,6 miljoniem latu, par 0,3 miljoniem (par 0,7%) 
vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

2009. gadā pašvaldības konsolidētā budžeta nenodokĜu 
ieĦēmumi saruka līdz 38,2 miljoniem latu. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, konsolidācijas rezultātā izslēdzot 
pārskaitījumu no speciālā budžeta, tie bija par 28,4 
miljoniem latu (par 42,6%) mazāki. 

Maksājumi no valsts budžeta Rīgas pilsētas 
pašvaldības konsolidētajā budžetā pārskata gadā 
samazinājās līdz 104,6 miljoniem latu, par 35,5 
miljoniem latu (par 25,3%) mazāk nekā iepriekšējā 
gadā.  

Rīgas pilsētas pašvaldībai veicot budžeta izdevumu 
samazināšanu, tai skaitā būtiskas strukturālas 
reformas, tika nodrošināta pašvaldības funkciju izpilde 
un tām nepieciešamais finansējums. Pašvaldības 
konsolidētā budžeta izdevumi 2009. gadā, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu samazinājās par 123,2 miljoniem latu 
(par 20,7%). 

Lai gan pārskata gadā pamatbudžeta operatīvais 
pārpalikums (ieĦēmumu pārsvars pār uzturēšanas 
izdevumiem) salīdzinot ar 2008. gadu samazinājās, 
pašvaldības konsolidētā budžeta ieĦēmumi  pārsniedza 
uzturēšanas izdevumus par 49 miljoniem latu. 
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Pašvaldības parādsaistību dinamika 
Rīgas pilsētas pašvaldībai sekmīgi īstenojot finanšu un 
budžeta politiku, nepieĜaujot budžeta deficītu laikā no 
2004. līdz 2008. gadam, kā arī samazinot piesaistīto 
finanšu resursu cenu, ir izdevies stabilizēt pašvaldības 
tiešo parādsaistību apjoma pieaugumu un samazināt tā 
relatīvo apjomu.  

Pilsētas tiešo parādsaistību (aizĦēmumu no 
komercbankām un Valsts kases) relatīvais līmenis pret 
budžeta ieĦēmumiem laikā no 2002. gada līdz 2008. 
gadam samazinājies no 45% līdz 18%. Lai gan 
pārskata gadā nominālā izteiksmē pašvaldības tiešo 
parādsaistību apjoms samazinājās, būtiski sarūkot 
pašvaldības konsolidētā budžeta ieĦēmumiem, parāda 
attiecība pret budžeta ieĦēmumiem nedaudz 
palielinājās – līdz 21%. 

Pārskata gadā pašvaldība turpināja sekmīgi īstenot 
Rīgas pilsētas pašvaldības aizĦēmumu, galvojumu un 
citu ilgtermiĦa saistību vadības stratēăiju 2008.-2012. 
gadam, nodrošinot aizĦēmumu, garantiju un saistības 
vadības stabilitāti un turpinot samazināt piesaistīto 
finanšu resursu cenu.  

Lai nodrošinātu sekmīgu un drošu sadarbību ar 
komercbankām pārskata gadā stratēăija tika papildināta 
ar sadaĜu par sadarbības (darījumu) partneru riska 
novērtējumu un šī riska vadību. 

Kredītreitings 
Rīgas pilsētas pašvaldība 2009. gadā turpināja aktīvu 
sadarbību ar pasaules vadošajām kredītreitinga 
aăentūrām - „Standard &  Poors” un „Moodys Investors 
Service”.  

Kredītreitinga aăentūra „Standard &  Poors” vērtē Rīgas 
pilsētu jau kopš 1997. gada.  Lai gan iepriekšējo gadu 
sekmīgi īstenotās pilsētas finanšu politikas rezultātā 
Rīgas pilsētai izdevās sasniegt līdzīgu reitinga līmeni kā 
valstij, pasliktinoties valsts makroekonomiskajai un 
finanšu situācijai, atbilstoši reitinga aăentūras 
metodoloăijai, attiecīgi tika samazināts arī pilsētas 
kredītreitings līdz „BB” līmenim ar negatīvu attīstības 
perspektīvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
sadarbību arī kredīta reitinga aăentūru „Moodys 
Investors Service”, ar kuru pilsēta sadarbojas no 2006. 
gada. Kredīta reitinga aăentūra, savā vērtējumā 
uzsverot arī Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu politikas 
stiprās puses, novērtējot Rīgas pilsētas ekonomisko un 
finanšu situāciju valsts makroekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās apstākĜos Rīgas pilsētai piešėīra Baa3 
reitingu ar negatīvu attīstības perspektīvu.  

Neskatoties uz būtisko kredīta reitinga samazinājumu, 
pilsētai piešėirtais reitings joprojām atrodas virs reitinga 
līmeĦa, kas investoru vērtējumā Ĝauj pilsētai piesaistīt 
finanšu resursus ārējā un iekšējā tirgū. 

 

Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture 

Kredīta reitinga 
piešėiršanas gads 

Standard & 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 
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Īpašuma bilances vērtība 
Rīgas pilsētas pamatlīdzekĜu bilances vērtība 2009. 
gada beigās sastādīja 1 880,1 miljonus latu, līdzdalība 
asociēto un radniecīgo uzĦēmumu kapitālā - 390,1 
miljonus latu. Pilsētas aktīvu summa, ieskaitot arī citas 
ilgtermiĦa ieguldījumu kategorijas, 2009. gada beigās 
sastādīja 2 281,1 miljonus latu. 

Zeme 
Rīgas pilsētas teritorijā uz 2010. gada 1. janvāri dažādu 
īpašnieku īpašumā, pēc Valsts zemes dienesta datiem, 
atradās zemesgabali 19 372 hektāru platībā. Rīgas 
pilsētas pašvaldības īpašumā atradās 3 497 
zemesgabali 7 627,7 hektāru kopplatībā, kas sastāda 
39% no kopējās zemes īpašumu platības pilsētā.  

Rīgas pilsētas pašvaldības zemes īpašuma struktūrā 
pēc lietošanas mērėa lielāko īpatsvaru ieĦem dabas 
pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes – 2 515,7 ha 
(33% no kopējās), mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas aizĦem 2 043,8 ha 
(27%), sabiedriskās nozīmes objektu zeme – 1 658,9 ha 
(22%). Pārējo lietošanas mērėu zemesgabali kopumā 
aizĦēma ap 28% no pašvaldības īpašumā esošajām 
zemēm Rīgas pilsētā 2009. gadā.  

Pārskata gadā Rīgas domes Īpašuma departaments 
atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldības zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
noteiktajam, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas datiem un tajā noteiktajām 
vērtībām iekĜāvis bilancē Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošo un piekrītošo zemi, kas līdz šim nebija 
iekĜauta bilancē par 303,8 miljoniem latu.  

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla vērtība 
2009. gadā un tās paredzētās izmaiĦas 
Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiĦa līdzdalība 
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2009. 
gada beigās bija 390,11 miljoni latu, gada laikā 
palielinoties par 45,25 miljoniem latu. 2009. gada beigās 
ilgtermiĦa ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā sastādīja 357,87 miljonus latu, gada laikā 
palielinoties par 44,09 miljoniem latu.  

Ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2009. 
gada beigās bija 357,87 miljoni latu, ko veidoja gan 
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu vērtība, gan investīcijas nekustamo īpašumu 
objektos, kas pārskata gada beigās uzskaitītas SIA 
„Rīgas nami” pašu kapitālā 18 128 704 latu vērtībā. 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2009. gadā veikusi 
ieguldījumus radniecīgo kapitālsabiedrību ar 100% 
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daĜām 
pamatkapitālā kopumā par 37 125 830 latu, tai skaitā 
lielākie ieguldījumi: 

─ SIA „Rīgas meži” ieguldīti pašvaldības nekustāmie 
īpašumi (meži) 15 062 900 latu apmērā; 

─ SIA „Rīgas ūdens” ieguldīti zemesgabali 10 257 370 
latu apmērā; 

─ SIA „Rīgas nami”- zemesgabali 7 534 394 latu 
apmērā; 

Ieguldījumi asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 2009. 
gada beigās sastādīja 32,24 miljoni latu. 

Rīgas pilsētas līdzdalība kapitālsabiedrību 
kapitālā 
Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības 
bilancē kā līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 
uzskaitīti ieguldījumi 43 kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 
100% kapitāla daĜas, 2 kapitālsabiedrību pamatkapitālā, 
kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder vairāk par 50% 
no kapitāla daĜām (SIA „GetliĦi EKO” – 97,92%; SIA 
„Rīgas luksofors” – 52%), 1 likvidējamā Rīgas pilsētas 
pašvaldības uzĦēmuma statūtu fondā, 1 likvidējamās 
Rīgas pilsētas pašvaldības statūtsabiedrības 
pamatkapitālā.  

Pārvērtēšanas rezultātā pašvaldības ieguldījumi  
radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā pārskata gadā 
palielinājušies par 6 967 982 latiem, pārdots (izslēgts) 
ieguldītais kapitāls 1 498 latu apmērā. Rīgas pilsētas 
pašvaldības bilancē uz pārskata gada beigām kā 
līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā uzskaitīti 
ieguldījumi: 

─ 41 kapitālsabiedrību pamatkapitālā, kurās Rīgas 
pilsētas pašvaldībai pieder 100% kapitāla daĜas 
(akcijas);  

─ 2 kapitālsabiedrību pamatkapitālā, kurās Rīgas 
pilsētas pašvaldībai pieder vairāk par 50% no 
kapitāla daĜām;  

─ 1  likvidējamo pašvaldības uzĦēmumu statūtu fondā;  
─ 1 likvidējamā Rīgas pilsētas pašvaldības 

statūtsabiedrības pamatkapitālā.  

2009. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē 
uzskaitīti ieguldījumi 3 asociēto sabiedrību kapitālā 
32 238 278 latu apmērā. No kopējās šo ieguldījumu 
vērtības 99,7% sastāda ieguldījums akciju sabiedrībā 
„Rīgas siltums”. Pārvērtēšanas rezultātā pašvaldības 
ilgtermiĦa ieguldījumu vērtība asociēto uzĦēmumu 
kapitālā pārskata gadā palielinājās par 2 039 212 
latiem, no tā a/s „Rīgas siltums” akciju vērtības 
palielinājums sastāda 2 448 811 latus un vērtības 
samazinājums pārējās kapitālsabiedrībās – 409 599 lati. 

Pārskata gadā reorganizētas divas kapitālsabiedrības: 
SIA „Lucavsalas attīstība” pievienota SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” un SIA „Transporta infrastruktūras 
attīstība” pievienota Rīgas pilsētas pašvaldības SIA 
„Rīgas satiksme”. 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās kapitāla daĜas 
asociētā kapitālsabiedrībā SIA „Reho” 848 131 latu 
vērtībā izslēgtas no līdzdalības kapitāla asociētās 
kapitālsabiedrībās uzskaites saskaĦā ar nomaksas- 
pirkuma līguma nosacījumiem.   
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2009. gada beigās kā īstermiĦa līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā uzskaitīts Rīgas pilsētas 
pašvaldības ieguldījums akciju sabiedrībā „CeĜu 
pārvalde”, kam ar Rīgas domes lēmumu Nr. 4195 „Par 
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta akciju 
sabiedrības „CeĜu pārvalde” akciju privatizācijas 
projekta apstiprināšanu” apstiprināts akciju privatizācijas 
projekts. Privatizācijas process 2009. gadā netika 
pabeigts sakarā ar ierosināto tiesvedību par minētā 
Rīgas domes lēmuma Nr. 4195 atcelšanu. Pēc 
tiesvedības pabeigšanas AS „CeĜu pārvalde” akciju 
privatizācijas process tiks turpināts. 

Privatizācijas procesa raksturojums 2009. 
gadā 
2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā tika izskatīti 1 839 
privatizācijas ierosinājumi, un Rīgas dome ir pieĦēmusi 
šādus lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamā īpašuma objektu privatizāciju: 

─ 27 lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamā īpašuma objektu – neapbūvētu 
zemesgabalu nodošanu privatizācijai, 

─ 26 lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamā īpašuma objektu – atsevišėu apbūvētu 
zemesgabalu nodošanu privatizācijai, 

─ 19 lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamā īpašuma objektu nodošanu privatizācijai, 

─ 100 lēmumus par atteikumu nodot privatizācijai 
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu (piekrītošu) 
nekustamo īpašumu, 

─ 9 lēmumus par atsevišėas privātpersonas 
privatizācijas ierosinājuma (ierosinājumu) 
noraidīšanu, 

─ 2 lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma nenodošanu privatizācijai,  

─ 16 lēmumus par apbūvētu zemesgabalu 
privatizācijas izbeigšanu,  

─ 39 lēmumus par nekustamā īpašuma objektu 
privatizācijas projektu apstiprināšanu,  

─ 54 lēmumus par privatizācijas pabeigšanu. 

2009. gadā Rīgas domes Īpašuma departamentā ir 
izskatīti un, konstatējot nenovēršamus tiesiskus 
šėēršĜus lēmuma par nodošanu privatizācijai vai 
atteikumu privatizēt pieĦemšanai Rīgas domē, 
pieĦemti 974 lēmumi par privatizācijas ierosinājumu 
izskatīšanas izbeigšanu, tajā skaitā:  

─ 248 apbūvētiem zemesgabaliem; 
─ 627 neapbūvētiem zemesgabaliem; 
─ 99 īpašuma objektiem. 

2009. gadā noslēgti 153 pirkuma līgumi par Rīgas 
pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objektu 
privatizāciju par kopējo summu 3 922 089 latiem. 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības zemes īpašums pēc izmantošanas veida (hektāros) uz 01.01.2010. 

 Platība (hektāros) 
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 2515.7 
Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 2043.8 
Sabiedriskās nozīmes objektu zeme 1658.9 
Ražošanas objektu apbūves zeme 335.2 
Komercdarbības objektu apbūves zeme 335.1 
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 299.0 
DaudzdzīvokĜu māju apbūves zeme 165.5 
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 125.1 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 86.1 
Ūdens objektu zeme 63.3 
Kopā 7627.7 

 



 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes rādītāji 
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un Rīgas pilsētas 
pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2009.gadā 
raksturo sasniegtais budžeta ieĦēmumu nodrošināšanā 
un to mērėtiecīgā izlietošanā pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam 
budžetam. 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu veido 
pamatbudžets un speciālais budžets. Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžets ir budžeta galvenā daĜa, kas 
ietver pašvaldības ieĦēmumus, kuri paredzēti izdevumu 
segšanai un nav paredzēti īpašiem mērėiem. Rīgas 
pilsētas pašvaldības speciālais budžets ietver īpašiem 
mērėiem paredzētus ieĦēmumu avotus. Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžets veidots atbilstoši naudas plūsmas 
principam, vienlaicīgi, saskaĦā ar Valsts kases 
norādījumiem, nodrošinot uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas 
principam.  

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
ieĦēmumi 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieĦēmumus veido 
pamatbudžeta un speciālā budžeta ieĦēmumi, tajā 
skaitā arī ieĦēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 
Rīgas pilsētas pašvaldībai. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieĦēmumi  
SaskaĦā ar LR normatīvajiem aktiem un Rīgas domes 
saistošajiem noteikumiem Rīgas pilsētas pašvaldība 
veic iedzīvotāju ienākuma nodokĜa, nekustamā īpašuma 
nodokĜa, dabas resursu nodokĜa, pašvaldības nodevu 
administrēšanu, kā arī kontrolē izložu un azartspēĜu 
nodokĜa un valsts nodevu ieskaitīšanas kārtību Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžetā. 

Pamatbudžeta ieĦēmumus veido: 

► NodokĜu ieĦēmumi: 
─ iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 
─ nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un 

būvēm; 
─ izložu un azartspēĜu nodoklis. 

► NenodokĜu ieĦēmumi: 
─ maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 
─ maksājumi par pašvaldības kapitāla 

izmantošanu; 
─ pašvaldības nodevas; 
─ pārējie ieĦēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma 

realizācija u.c.). 

Rīgas pilsētas pašvaldība regulāri pilnveido nodokĜu 
administrēšanas uzlabošanu. Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi 2009. gadā bija 
433 070,8 tūkstoši latu.  

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumu 
galvenais avots ir Rīgas iedzīvotāju ienākuma nodokĜa 
maksājumi un 2009. gadā tas ienesa pašvaldības 
budžetā 258 985,8 tūkstoši latus. Otrais lielākais Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumu daĜas 
avots ir nodokĜi no īpašuma, tas 2009. gadā bija 
38 630,9 tūkstoši latu no pamatbudžeta ieĦēmumiem, 
tajā skaitā nekustamā īpašuma nodoklis par zemi bija 
16 385,6 tūkstoši latu un nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām un būvēm bija 22 245,3 tūkstoši latu.  

2009. gadā 25 224,7 tūkstošus latu no Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta kopējiem ieĦēmumiem 
Rīgas pilsētas pašvaldība ir ieguvusi no maksājumiem 
par Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieĦēmumiem. 

Mērėdotācijas no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 
ir valsts budžeta līdzekĜi, kurus piešėir noteikta mērėa 
finansēšanai. 2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no 
valsts budžeta saĦēma mērėdotācijas 71 569,3 
tūkstošus latu apmērā. 
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Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta ieĦēmumiem 

2008. g. 
budžeta izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta izpilde 

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

IeĦēmumi kopā        554 698.4  407 518.9 433 070.8 
NodokĜu ieĦēmumi kopā        394 682.8  285 830.0 300 635.0 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis        351 948.1  245 959.6 258 985.8 
Īpašuma nodokĜi          38 376.4  36 870.4 38 630.9 

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi          14 210.2  15 483.8 16 385.6 
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm          24 166.2  21 386.6 22 245.3 

Pārējie nodokĜu ieĦēmumi 4 358.3 3 000.0 3 018.3 
NenodokĜu ieĦēmumi kopā          45 890.0  34 240.6 45 459.1 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības 
budžetā 

              353.3  310.0 388.8 

IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem 

         36 229.7  28 221.5 25 224.7 

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi            9 307.0  5 709.1 19 845.6 
NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi kopā        440 572.8  320 070.6 346 094.1 
Maksājumi no valsts pamatbudžeta 114 125.6 87 448.3 86 976.7 

Mērėdotācijas pašvaldības budžetiem          93 171.6  72 509.7 71 569.3 
t. sk. ieĦēmumi pašvaldību pamatbudžetā no valsts 
budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 

              170.0    

Dotācijas pašvaldības budžetiem          20 954.0  14 938.6 9 701.6 
Pārējie valsts budžeta   transferti   5705.8 

 

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

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta 
ieĦēmumus veido ieĦēmumi no: 

─ ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma 
(ieĦēmumi no privatizācijas); 

─ dabas resursu nodokĜa; 
─ mērėdotācijas regulārajiem pasažieru 

pārvadājumiem; 
─ pārējiem ieĦēmumiem. 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada speciālā 
budžeta ieĦēmumi bija 25 831,9 tūkstoši latu.  

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā 
ieskaita Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 
valsts īpašuma objektu un pašvaldības īpašuma objektu 
privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekĜus. Šie līdzekĜi tiek 
izlietoti šādiem mērėiem: 

 

─ uzĦēmējdarbības atbalstam; 
─ privātuzĦēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras 

izveides, darbības un attīstības veicināšanai; 
─ pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa 

organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, 
kā arī privatizācijas fonda līdzekĜu administrēšanas 
izdevumiem. 
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Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā 
budžeta ieĦēmumiem 

2008. g. 
budžeta izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta izpilde 

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

IeĦēmumi kopā     52 069.5  25 597.9 25 831.9 
NodokĜu ieĦēmumi 375.8 370.0 277.9 
NenodokĜu ieĦēmumi 20 751.1 6 325.4 4 460.0 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi 5 037.9 3 826.7 3 514.2 
Valsts budžeta transferti 25 904.7 15 075.8 17 579.8 

t.sk. mērėdotācijas pašvaldību autoceĜu (ielu) fondiem     15 269.1  6 061.4 6 061.4 
t.sk. mērėdotācija pasažieru regulārajiem  pārvadājumiem        7 501.1  7 453.2 9 957.3 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieĦēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem  

Pārskata gadā ieĦēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas pašvaldībai veidoja 415,7 tūkstošus latu. 

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu 
ieĦēmumiem 

2008. g. 
budžeta izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta izpilde 

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

IeĦēmumi kopā          269.1  2 279.7 415.7 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

         269.1  2 279.7 415.7 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai          195.0  593.3 318.6 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai             2.6  10.3 17.9 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām  personām            71.5  1 676.1 79.2 
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
izdevumi 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta 
un speciālā budžeta ieĦēmumi un iepriekšējo periodu 
budžeta līdzekĜu atlikumi pārskata gadā izlietoti likumā 
“Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei un īpašiem mērėiem paredzētu 
pasākumu finansēšanai. Budžeta izdevumi pārskatā 
atspoguĜoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas 
raksturo izdevumu struktūru atbilstoši funkcijām vai 
nozarēm – izglītība, ekonomiskā darbība, vides 
aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības teritoriju 
un mājokĜu apsaimniekošana, veselība, kultūra un 
sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c..  

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

Pamatojoties uz augstāk minēto kārtību un ievērojot 
nepieciešamību veikt fiskālās disciplīnas un 
uzraudzības nodrošināšanas pasākumus, kas ietvēra 
arī budžeta izdevumu konsolidāciju, tika sagatavots 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžets.  

Lai paaugstinātu pašvaldības budžeta līdzekĜu 
izlietojuma efektivitāti funkciju nodrošināšanā, Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta process ir orientēts uz 
konkrētu rezultātu sasniegšanu - budžeta programmām 
ir noteikti to īstenošanas mērėi, izstrādāti šiem mērėiem 
atbilstoši darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji. 
Konsolidējot 2009. gada budžeta izdevumu daĜu, 
uzsvars tika likts uz pašvaldības iespējām nodrošināt 
sabiedrībai nepieciešamos labumus un pakalpojumus. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumi 
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumi (ieskaitot investīciju projektu finansējumu) 
konsolidācijas rezultātā ir samazinājušies no  539 445,3 
tūkstošiem latu 2008. gadā līdz 427 273,8 tūkstošiem 
latu 2009. gadā.  

Maksājumiem pašvaldību izlīdzināšanas fondā 2009. 
gadā tika novirzīti 47 171,6 tūkstoši latu. Pārējie līdzekĜi 
izlietoti izpildvaras institūciju uzturēšanai, pašvaldības 
iepirkumu apmaksai, investīciju finansēšanai, dotācijām 
no pašvaldības budžeta finansētajiem komersantiem, 
biedrībām un nodibinājumiem par pašvaldības funkciju 
izpildes nodrošināšanu sabiedriskā transporta, pilsētas 
transporta infrastruktūras (apgaismojuma), teritorijas 
labiekārtošanas u.c. nozarēs. 

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

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā 
izdevumu struktūrā 2009. gadā, veicot 
pamatprogrammu pārskatīšanu un konsolidēšanu, 
galvenie izdevumu virzieni bija izglītība un ekonomiskā 
darbība (galvenokārt attiecībā uz transporta nozari): 

─ izglītībai tika novirzīts  172 818,9  tūkstoši latu; 
─ ekonomiskajai darbībai tika novirzīts 90 324,1 

tūkstotis latu. 

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

2008. g. 
budžeta izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta izpilde 

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

Izdevumi kopā        539 445.3  446 402.7 427 273.8 
Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā* 

   
Vispārējie valdības dienesti          95 773.4  77 748.9 75 603.6 
Sabiedriskā kārtība un drošība          11 477.9  10 262.1 10 216.7 
Ekonomiskā darbība        108 303.0  95 598.1 90 324.1 
Vides aizsardzība            3 605.7  1 348.8 1 203.2 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana          26 267.5  15 188.2 12 596.1 
Veselība          12 422.6  5 918.4 5 904.6 
Atpūta, kultūra un reliăija          33 547.8  18 186.0 17 190.9 
Izglītība        189 215.1  178 702.0 172 818.9 
Sociālā aizsardzība          58 832.3  43 450.2 41 415.7 
Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā          52 583.2 47 260. 8 47 171.6 

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

 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā 
budžeta izdevumi 
Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi ir 
tieši atkarīgi no ieĦēmumiem, kuri pārskata gadā 
saĦemti īpašu programmu finansēšanai. No Rīgas 
pilsētas pašvaldības speciālā budžeta līdzekĜiem 2009. 
gadā finansēti īpašiem mērėiem iezīmēti izdevumi 
55 288,3 tūkstoši latu apjomā.  

Speciālais budžets ir budžeta daĜa un ir izveidots ar 
mērėi nodrošināt atsevišėu, pašvaldībai svarīgu funkciju 
īstenošanu, paredzot šim nolūkam normatīvajos aktos 
noteiktu līdzekĜu avotu – īpašiem mērėiem iezīmētus 
ieĦēmumus. Tāpat speciālo budžetu veido arī ieĦēmumi 
no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieĦēmumi, 
ārvalstu finanšu palīdzība un ziedojumi un dāvinājumi ar 
norādītu mērėi vai bez tā. 

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā 
budžeta kopējo izdevumu struktūrā noteikti divi galvenie 
finansējuma virzieni atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām: 

─ ekonomiskā darbība (galvenokārt attiecībā uz 
transporta nozari) – 23 640,4 tūkstoši latu; 

─ izglītība – 10 729,2 tūkstoši latu. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības speciālajā 
budžetā lielāko daĜu veido: 

► Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekĜi, kurus 
veido ieĦēmumi no vienreizējas maksas pilsētas 
infrastruktūras attīstībai un tiek izlietoti pilsētas 
nozīmes attīstības projektu izstrādāšanai, 
piemēram, dekoratīvā apgaismojuma izbūvei Rīgas 
centra parku zonas kanālmalas teritorijā u.c.; 

► TuneĜu uzturēšanas un ekspluatācijas programma – 
ieĦēmumus veido nomas maksa par tuneĜos 
izvietotajām tirdzniecības vietām un tie tiek novirzīti 
tuneĜu sakopšanai un labiekārtošanai; 

► AutoceĜu (ielu) fonda līdzekĜi – veido ieĦēmumi no  
Valsts AutoceĜu fonda mērėdotācijām un tie tiek 
izlietoti ielu seguma atjaunošanai un rekonstrukcijai, 
kā arī apgaismojuma sistēmas kapitālajam 
remontam u.c.; 

► Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 
fonda līdzekĜi – veido ieĦēmumi no pašvaldības 
īpašuma objektu privatizācijas un tie tiek novirzīti 
Rīgas Sociālās krīzes fondam (1% apmērā ikgadēji),  
tāpat līdzekĜi novirzīti arī Rīgas iedzīvotājiem un 
pilsētvides attīstībai nozīmīgu pasākumu 
finansēšanai, piemēram, Kr. Valdemāra ielas un 
Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla projekta 
izstrādei (Ls 500 000), M. Čehova Rīgas Krievu 
teātra ēku kompleksa rekonstrukcijai un restaurācijai  
(Ls 3 266 510), ēku kompleksa Uzvaras bulv.10, 
Ojāra Vācieša ielā 2 rekonstrukcijai (Ls 404 422), 
Bērnu mūzikas skolas ēkas Kronvalda bulv.8 
rekonstrukcijai (Ls 662 326,5), Rīgas 13.vidusskolas 
ēkas Pulkveža Brieža ielā 25 rekonstrukcijai (Ls 
774 739,97), Rīgas sanatorijas internāta 
pamatskolas ēkas Brīvības gatvē 384A 
rekonstrukcija (Ls 1 781 466,66), Energoefektivitātes 
paaugstināšana Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 
ēkās (logu, durvju nomaiĦa) (Ls 1 735 711,79) u.c.;  

► Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekĜi – veido 
ieĦēmumi no dabas resursu nodokĜa un tie tiek 
novirzīti projektu, programmu un pasākumu 
finansēšanai, kuri saistīti ar dabas resursu racionālu 
izmantošanu, to izpēti un atjaunošanu. 
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Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības 
speciālā budžeta izdevumiem 

2008. g. 
budžeta izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta izpilde 

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

Izdevumi kopā     54 780.1  43 719.0 55 288.3 
Izdevumi pēc valdības funkcijām* 

   
Vispārīgie valdības dienesti       9 814.0  7 061.0 10 995.6 
Sabiedriskā kārtība un drošība            26.0  196.2 158.3 
Ekonomiskā darbība     24 778.6  17 887.3 23 640.4 
Vides aizsardzība          929.9  538.0 716.4 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana       4 110.0  1 651.9 4 130.5 
Veselība            57.6  

 
1.5 

Atpūta, kultūra un reliăija       2 790.8  4 472.3 4 366.1 
Izglītība     11 356.2  11 127.7 10 729.2 
Sociālā aizsardzība          917.0  784.6 550.3 

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

Rīgas pilsētas pašvaldības saĦemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībai veidoja 479,9 tūkstošus latu. 

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības 
saĦemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu 

2008. g. 
budžeta izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta izpilde 

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

Izdevumi kopā 416.9 2 525.0 479.9 
Izdevumi pēc valdības funkcijām* 

   
Vispārīgie valdības dienesti           27.9  48.0 23.7 
Sabiedriskā kārtība un drošība - 3.0 - 
Ekonomiskā darbība         101.8  1 405.6 - 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana           23.0  20.5 15.6 
Atpūta, kultūra un reliăija             0.9  237.1 44.0 
Izglītība         260.5  787.1 377.9 
Sociālā aizsardzība             2.8  23.7 18.7 

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 
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Izglītība 
2009. gadā izglītības nozares finansējums Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta 
un investīcijām izdevumu struktūrā atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām bija 183 548,1 tūkstotis latu.   

Tāpat kā iepriekšējā gadā, Rīgā turpinās izglītības 
iestāžu ēku renovācija. ĥemot vērā ēku tehnisko 
stāvokli, komunikāciju nolietošanās pakāpi, kā arī 
nepieciešamību optimizēt izglītības iestāžu tīklu, Rīgas 
pilsētas pašvaldība plānveidīgi veic izglītības iestāžu 
ēku rekonstrukciju visā pilsētā. 2009. gadā ar Rīgas 
domes lēmumu Nr. 512 tika reorganizēti Rīgas domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta departaments (IJSD) un 
Rīgas domes Kultūras departaments (KD) un 
01.01.2010. darbu pašvaldībā uzsāka Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) – 
katrs ar savu pamatbudžetu. 2009. gada beigās 
Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
pamatbudžets sastādīja 162,5 miljonus latu, kas bija par 
15,5 miljoniem latu mazāks nekā 2008. gadā. 
Pamatbudžeta lielāko daĜu veidoja pašvaldības 
dotācijas, kas sastādīja 47,1% (45,1% - 2008. gadā), 
bet valsts budžeta mērėdotācijas/dotācijas veidoja 
45,3% (49% - 2008. gadā) un 7,6% (5,9% - 2008. gadā) 
sastādīja budžeta iestāžu ieĦēmumi. Savukārt Kultūras 
departamenta pamatbudžetu veidoja 11,7 miljonus latu, 
kas salīdzinot ar 2008. gadu bija par 5,2 miljoniem 
latu mazāks. Kultūras departamenta pamatbudžeta 
lielāko daĜu 74,4% (72,5% - 2008. gadā) veidoja 
pašvaldības dotācijas, bet valsts budžeta 
mērėdotācijas/dotācijas bija tikai 15,8% (17,1% - 2008. 
gadā) un 9,8% (10,4% - 2008. gadā) sastādīja budžeta 
iestāžu ieĦēmumi. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
2009. gadā Rīgā darbojās 154 Rīgas pilsētas 
pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes 
(par 1 iestādi mazāk nekā 2008. gadā), kuras kopumā 
apmeklēja vairāk kā 24 tūkstoši bērnu. Pirmsskolas 
izglītības programmas īstenoja arī 15 
vispārizglītojošajās skolās un 3 interešu izglītības 
iestādēs, kā arī 25 privātās pirmsskolas izglītības 
iestādēs, kurām ir noslēgts līgums ar Rīgas domi 
(pavisam kopā 1 220 pirmsskolas grupās), un piešėirts 
līdzfinansējums no pašvaldības budžeta par kopējo 
summu 280 630 lati. Pirmsskolas izglītības iestādēs 
strādāja 3 015 pirmsskolas pedagoăiskie darbinieki, 171 
medicīniskie darbinieki un 2 843 tehniskie darbinieki. 

2009. gadā pieprasījums pēc vietām pirmsskolas 
izglītības iestādēs tomēr pārsniedza nodrošinājuma 
iespējas par 7 000 vietām un 2009. gada 1. septembrī 
ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
netika nodrošināti vairāk nekā 7 000 bērni, tāpēc 
vecākiem (aizbildĦiem), kuru bērns netika nodrošināts 
ar vietu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs vēl bija 
iespēja saĦemt pašvaldības pabalstu (50 latu mēnesī). 
2009. gadā tika pieĦemti 6 320 lēmumi par pabalstu 
piešėiršanu, kuru kopējā summa veidoja 3,1 miljonus 
latu. 

Pabalstu izmaksu paredzēja Rīgas domes 2006. gadā 
saistošie noteikumi Nr. 61 “Par pašvaldības pabalstu 
vecākiem (aizbildĦiem), kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Rīgas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” izpildi, kas ar Rīgas domes 
01.12.2009. lēmumu tika atzīti par spēku zaudējušiem 
un paredz, ka no 2010. gada 1. janvāra turpmāk 
pašvaldības pabalsti netiks izmaksāti. 

Vispārizglītojošās skolas 
2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā 
darbojās 129 vispārizglītojošās skolas (par 11 iestādēm 
mazāk nekā 2008. gadā), tajā skaitā 102 vidusskolas, 
22 pamatskolas un 5 sākumskolas. Kopskaitā ietilpst arī 
12 speciālās skolas, 6 vakarskolas un 11 internātskolas. 
Šajās mācību iestādēs izglītības programmas apguva 
vairāk kā 70 tūkstoši skolēnu, kas ir par 1 551 skolēnu 
mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Līdztekus 
pašvaldības mācību iestādēm 2009. gadā Rīgā 
darbojās 22 privātskolas. Likvidēto 10 skolu īstenotās 
izglītības programmas Rīgas pilsētas pašvaldības skolu 
tīkla pilnveidošanas pasākumu ietvaros tika pievienotas 
citām izglītības iestādēm, bet Rīgas Mežaparka 
vidusskola tiek pievienota Rīgas 18. vakara (maiĦu) 
vidusskolai.  

Pēc pedagogu atalgojuma samazinājuma un veiktās 
skolu tīkla optimizācijas strauji samazinājās pedagogu 
skaits skolās. Pedagoăisko darbinieku skaits mācību 
gada sākumā bija 7 105 (8 176 – 2008./2009. mācību 
gadā). Samazinājies arī medicīnisko darbinieku skaits – 
211 (224 – 2008./2009. mācību gadā) un tehnisko 
darbinieku skaits – 3 474 (3 692 – 2008./2009. mācību 
gadā). 

Turpinot darbu pie izglītības kvalitātes nodrošināšanas, 
2009. gada laikā tika veiktas 10 izglītības iestāžu un 
izglītības programmu akreditācijas, kā arī noslēgti līgumi 
ar 21 privāto Rīgas vispārizglītojošo skolu, kuras īsteno 
akreditētas izglītības programmas, un piešėirts 
līdzfinansējums no pašvaldības budžeta par kopējo 
summu 132 tūkstoši latu. 

2009. gadā bērnu peldēt apmācības programmas 
ietvaros (kopējā summa 61 tūkstoši latu) notika ZiemeĜu 
un Kurzemes rajonu skolu 2. klašu bērnu peldēt 
apmācības nodarbības. 

Inventāra iegādes programmas ietvaros (kopējā summa 
50 tūkstoši latu) 18 skolām iegādāti kopētāji, 14 skolām 
inventārs dabas zinību kabinetiem un atsevišėām 
skolām papildināts mācību grāmatu fonds un 
datortehnikas klāsts. 

Izglītības darbinieku attīstība un dalība 
starptautiskajos projektos 
2009. gadā organizēta pedagogu apmācība un kopumā 
apmeklētas 153 tālākizglītības programmas, kuras 
pabeidza 3 563 pedagogi. 2009. gada maijā ir pieĦemts 
Rīgas domes lēmums Nr. 5235 (prot. Nr. 129,13.§) „Par 
Rīgas pilsētas mūžizglītības attīstības Rīcības plānu 
2009.–2013. gadam”. 
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2009. gadā Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departaments uzsāka četru Eiropas Savienības 
līdzfinansētu projektu īstenošanu, kas sniegs 
ievērojamu ieguldījumu izglītības iestāžu infrastruktūras 
un cilvēkkapitāla attīstībā: 

► Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projekts 
„Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas 
vispārizglītojošajās skolās”. Projekts tiks īstenots 
līdz 2011. gada 31. decembrim un pieejamais 
finansējums ir 8,8 miljoni latu, tai skaitā 5,3 miljoni 
latu ERAF finansējums, 930 tūkstoši latu Rīgas 
domes attiecināmais līdzfinansējums un 2,6 miljoni 
latu Rīgas domes neattiecināmais līdzfinansējums 
papildus remontdarbu veikšanai.  

► Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākĜos”. Projekts tiks īstenots līdz 
2011. gada 31. decembrim un pieejamais 
finansējums ir 5 miljoni latu, tai skaitā 4,2 miljoni 
latu ESF finansējums un 75 tūkstoši latu 
attiecināmais Valsts budžeta finansējums. 

► Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērėa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” pilsētvides attīstības 
programmas „URBACT II 2007.–2013. gadam” 
projekts „Efektīvu stratēăiju izveide, lai sekmētu 
jaunatnes līdzdalību sabiedrības procesos”. Projekts 
tiks īstenots līdz 2011. gada 31. decembrim un 
pieejamais finansējums ir 32 tūkstoši latu, tai skaitā, 
25 tūkstoši latu ERAF finansējums un 6 tūkstoši latu 
Rīgas domes attiecināmais līdzfinansējums. 

► Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērėa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” projekts „UzĦēmējprasmes 
veicināšana izglītībā Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un 
Somijā”. Projekts tiks īstenots līdz 2011. gada 31. 
decembrim un pieejamais finansējums ir 210 
tūkstoši latu, tai skaitā, 179 tūkstoši latu ERAF 
finansējums un 32 tūkstoši latu Rīgas domes 
attiecināmais līdzfinansējums. 

Interešu izglītības iestādes un brīvā laika 
centri 
2009. gadā Rīgā darbojās 13 pašvaldības interešu 
izglītības iestādes (par 1 iestādi mazāk nekā 2008. 
gadā). Šo iestāžu piedāvātajās izglītības programmās 
iesaistījās 24 233 audzēkĦi. 2009. gadā darbu uzsāka 
arī 16 Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestādes, kuru kopējais audzēkĦu skaits 
bija 8 019. Profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādes piedāvā audzēkĦiem profesionālās sporta 
izglītības programmas un arī sporta interešu izglītības 
programmas. Brīvā laika centri darbojās 16 Rīgas 
vispārizglītojošās skolās un 5 interešu izglītības 
iestādēs, kuros strādāja 607 pedagoăiskie darbinieki, 17 
medicīniskie darbinieki un 297 tehniskie darbinieki. 

Lai nodrošinātu pilsētas bērniem un jauniešiem 
lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēnu 
brīvlaikos, Izglītības, jaunatnes un sporta departaments 
koordinēja un līdzfinansēja 322 dienas un diennakts 

nometnes, kurās piedalījās vairāk kā 10 tūkstoši bērnu 
un jauniešu.  

2009. gadā tika organizēti ikgadējie pasākumi “Zelta 
stipendija” un “Zelta pildspalva”, kur tika piešėirtas Zelta 
stipendijas 800 latu apmērā 18 Rīgas 12. klašu 
absolventiem un 15 labākie Rīgas skolotāji apbalvoti ar 
Zelta pildspalvām. Šajā gadā tika sarīkotas 228 
rajonu/priekšpilsētu olimpiādes, 5 pilsētas olimpiādes, 1 
novada olimpiāde. 2009. gadā tika arī organizēta Rīgas 
skolēnu zinātniski pētnieciskā konference, kur skolu un 
pilsētas rajonu un priekšpilsētu posmos piedalījās 1 500 
skolēni. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības 
veicināšanai tika izlietoti 8 tūkstoši latu. 

2009. gadā Rīgā tika organizēti 207 pilsētas līmeĦa 
interešu izglītības pasākumi, kuros piedalījās vairāk kā 
88 tūkstoši bērnu un jauniešu (kopējais finansējums 86 
tūkstoši latu).  

2009. gada septembrī jau ceturto reizi tika organizēts 
ikgadējais „Jauniešu mēnesis”, kura ietvaros notika 11 
dažādi izglītojoši un informatīvi pasākumi jauniešiem un 
bērniem, kā arī 5 informatīvi un izklaidējoši publiski 
pasākumi.  

2009. gadā Rīgā notika 44 Rīgas čempionāti un 
apvienotie čempionāti 37 sporta veidos, kuros piedalījās 
kopumā 4 431 sportists. Gada laikā tika sarīkotas 12 
dažādas tradicionālas sacensības, kurās piedalījās 
2 346 sportisti. 

Vasaras un rudens brīvlaikos tika nodrošināta darba 
pieredzes iegūšana 741 pusaudzim kādā no 62 pilsētas 
izglītības iestādēm, piedaloties to iekšējās un ārējās 
vides labiekārtošanā.  

Izglītības iestāžu ēku būvniecība un 
renovācija 
Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu un komfortablu vidi 
izglītības pakalpojumu sniegšanai, Rīgā 2009. gadā 
finanšu iespēju robežās turpinājās plānveidīgi izglītības 
iestāžu ēku un infrastruktūras būvniecības, 
rekonstrukcijas un remonta darbi. 

Nozīmīgākie būvniecības un rekonstrukcijas projekti: 

─ Mākslinieciskās jaunrades centra „Mīlgrāvja 
DaiĜamatniecības skola” Baltāsbaznīcas ielā 14 
rekonstrukcija un restaurācija; 

─ Rīgas 2. vidusskolas ēkas KrišjāĦa Valdemāra ielā 1 
rekonstrukcija; 

─ Bērnu mūzikas skolas ēkas Kronvalda bulvārī 8 
rekonstrukcija; 

─ Rīgas 19. vidusskolas stadiona ierīkošana; 
─ Rīgas Lietuviešu vidusskolas 4. korpusa ēkas 

rekonstrukcija; 
─ Pirmsskolas izglītības iestādes „BlāzmiĦa” ēkas 

Skuju ielā 14 renovācija; 
─ Rīgas 40. vidusskolas ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 

15/17 renovācija; 
─ Rīgas 13. vidusskolas ēkas Rīgā, Pulkveža Brieža 

ielā 25 rekonstrukcija; 
─ Rīgas 15. vidusskolas ēkas Visvalža ielā 9 

renovācija; 
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─ Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēku fasāžu 
siltināšanas programma un ēku paneĜu šuvju 
hermetizācijas programma; 

─ Rīgas pilsētas izglītības iestāžu virtuvju renovācijas 
programma; 

─ Rīgas pilsētas izglītības iestāžu labiekārtošanas 
programma; 

─ Tika īstenota ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 
renovācijas programma Rīgas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādēs; 

─ Tika īstenota elektroinstalācijas sistēmu 
rekonstrukcija, ugunsdrošības signalizācijas 
ierīkošana un elektroapgādes sistēmas renovācija, 
kā arī energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas 
pilsētas izglītības iestādēs. 

 

Budžeta izdevumi izglītībai 
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

Pirmsskolas izglītība    36 594.9  49 060.2    52 142.9 49 446.5 
Vispārējā izglītība - pamatizglītība    93 405.7      114 393.3  104 446.9 102 434.8 
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība    20 575.5        21 862.5 18 372.8 17 349.8 
Pārējā citur neklasificētā izglītība      2 971.3         3 899.1      3 739.4 3 587.8 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk.  153 547.4      189 215.1  178 702.0 172 818.9 
      Investīcijas    10 823.3        11 731.4 12 738.9 11 670.3 
Speciālā budžeta izdevumi       4 871.0        11 356.2 11 127.7 10 729.2 
Kopā  158 418.4      200 571.3  189 829.7 183 548.1 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c.) 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošināt obligāto piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības programmas uzsākšanai, veicināt bērna intelektuālo, fizisko, 
estētisko attīstību 
Darbības rezultāti: 
Pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 144 
Bērnu skaits, t. sk.: 22 956 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

10 174 

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 151 
Pedagoăisko likmju skaits 3 306 
Mērėis: 
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošināt obligāto 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības programmas uzsākšanai, nodrošināt nepieciešamo 
iemaĦu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi, ievērojot attīstības traucējumus, nostiprināt 
veselību, veicināt vispusīgu attīstību 
Darbības rezultāti: 
Specializēto pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 11 
Bērnu skaits, t. sk.: 909 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

543 

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 384 
Pedagoăisko likmju skaits 291 
Mērėis: 
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu sākumskolās, pamatskolās un 
vidusskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaĦas iesaistīties sabiedrības dzīvē 
Darbības rezultāti: 
Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skaits 118 
Skolēnu skaits, t. sk.: 69 594 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

461 

Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 99 
Pedagoăisko likmju skaits 9 111 
Mērėis: 
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu internātskolās un sanatorijās 
internātskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaĦas iesaistīties sabiedrības dzīvē 
Darbības rezultāti: 
Internātskolu un sanatoriju internātskolu skaits 4 
Skolēnu skaits 835 
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 215 
Pedagoăisko likmju skaits 233 
Mērėis: 
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu bērniem ar speciālām 
vajadzībām, veicinot skolēnu integrācijas procesu sabiedrībā, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes, darba 
iemaĦas atbilstoši savam veselības stāvoklim un spējām, organizēt ārstēšanas un korekcijas darbu 
Darbības rezultāti: 
Speciālo internātskolu skaits 7 
Skolēnu skaits 1 157 
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 491 
Pedagoăisko likmju skaits 645 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Mērėis: 
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana, nodrošinot saturīgu brīvo laiku 
bērniem un jauniešiem 
Darbības rezultāti: 
Pārējo interešu izglītības iestāžu (t. sk. sporta skolas) skaits 30 
Bērnu un jauniešu skaits, t. sk.: 32 370 
sporta skolās 7 506 
Uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim mēnesī (Ls) 23 
Pedagoăisko likmju skaits 983 
Peldēt apmācība 2.klases skolēniem BJSC “Daugavas sporta nams” 589 
Mērėis: 
Kompensācijas izmaksa vecākiem (aizbildĦiem), ja viĦu bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Rīgas administratīvajā teritorijā 
Darbības rezultāti: 
Izmaksāto pabalstu skaits vecākiem (aizbildĦiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar vietām Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādēs  

5 166 

Izmaksātais pabalsta apmērs ar vienu bērnu mēnesī (Ls) 50 
Mērėis: 
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
programmās noteikto mērėu sasniegšanu, attīstot bērnu un jauniešu spējas,  prasmes un iemaĦas mūzikā un 
mākslā; veidot skolu kā tuvākās apkārtnes mūzikas kultūrizglītības centru; apgūt pamatzināšanas mūzikā bērniem 
ar īpašām vajadzībām 
Darbības rezultāti: 
Mākslas un  mūzikas skolu skaits 9 
AudzēkĦu skaits skolās 3 360 
Uzturēšanas izdevumi vienam skolēnam mēnesī (Ls) 24.4 
Pedagoăisko likmju skaits, t. sk.: 451.2 
mūzikas priekšmetos 417.6 
mākslas priekšmetos 33.6 
Vidējais audzēkĦu skaits uz vienu pedagoăisko likmi 7 
Absolventu skaits 245 
Absolventu skaits, kas turpina profesionālo izglītību 58 
Dalība koncertos un izstādēs (pasākumu skaits) 524 
Koncertu un izstāžu apmeklētāju skaits 36 900 
AudzēkĦu skaits, kas piedalās Rīgas domes Kultūras departamenta organizētajos projektos 206 
Dalība programmā „Mūzikas apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām” (bērnu skaits) 45 
Pedagogu skaits tālākizglītībā, kuriem izdevumus sedz no pašvaldības budžeta līdzekĜiem 58 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats  
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Sociālā aizsardzība 
2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no 
pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīcijām 
sociālās aizsardzības mērėiem izlietoja 41 966 
tūkstošus latu.  

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība ir turpinājusi jau 
iepriekšējos gados uzsākto maznodrošināto un trūcīgo 
iedzīvotāju problēmu pastiprinātu risināšanu – palielināti 
pabalsti un to formas tiek dažādotas atbilstoši konkrētās 
situācijas vajadzībām, kas saistīts ar dzīves līmeĦa 
pazemināšanos ekonomiskās krīzes apstākĜos. 
Turpināta sociālās palīdzības infrastruktūras 
paplašināšana, lai sociālā palīdzība būtu iespējami 
tuvāk dzīvesvietai.  

Sociālās aizsardzības un sociālo pakalpojumu 
nodrošināšana ir viena no Rīgas pilsētas pašvaldības 
autonomajām funkcijām. Pamatbudžetā iekĜautas 
Labklājības departamenta administrētas 23 budžeta 
programmas noteikto funkciju nodrošināšanai. 2009. 
gadā pamatbudžeta izdevumi no sākotnēji 43,6 
miljoniem latu apstiprinātā budžeta tika samazināti līdz 
36,5 miljoniem latu. Izdevumu samazinājums veikts 
atlīdzībai, pakalpojumiem un dotācijām, kā arī 
reorganizējot un nododot valstij Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības sistēmas un iestādes 
(izdevumu samazinājums par 8,3 miljoniem latu), 
reorganizējot Rīgas Atkarības profilakses centru un 
likvidējot Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centru 
(iekĜauti gada pārskatā). Departamenta pamatbudžeta 
īpatsvars Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā ir 
8,2%. 

Lai optimizētu sociālās aizsardzības sistēmu Rīgas 
pilsētā, efektivizējot tās darbību un samazinot izmaksas, 
pārskata gadā tika veikti vairāki organizatoriskie 
pasākumi. Reorganizācijas rezultātā pieci Rīgas  
priekšpilsētu/rajonu Sociālie dienesti un Rīgas domes 
Sociālo jautājumu centrs tika apvienoti vienā - Rīgas 
Sociālajā dienestā, kurš pārĦēma arī daĜu no 
Labklājības departamenta funkcijām (dienas centru, 
dienas aprūpes centru pakalpojumu pirkšana un 
pārraudzība, atkarību konsultācijas u.c.).  Sešu Rīgas 
pilsētas pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūciju apvienošanas 
rezultātā tika izveidota viena Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestāde - Rīgas pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu 
centrs. 

SaskaĦā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumu, Ministru kabineta noteikumiem un Rīgas domes 
saistošajiem noteikumiem, sociālie pabalsti dalās 
testētajos (tiek piešėirti, izvērtējot pabalsta pieprasītāja 
materiālo stāvokli) un netestētajos (tiek piešėirti, 
vadoties no konkrētas dzīves situācijas, neatkarīgi no 
pabalsta pieprasītāja materiālā stāvokĜa).  

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajos 
pabalstos kopumā izmaksāti 12,5 miljoni latu, no kuriem 
44% tika izlietoti dzīvokĜa pabalstiem, 18% pabalstiem 
garantētā minimālā ienākumu līmeĦa nodrošināšanai 
un16% pabalstiem veselības aprūpei. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu, kad testētos pabalstus aizvien 
vairāk saĦēma pensionāru/invalīdu ăimenes, 2009. 

gadā pieauga ăimeĦu ar bērniem un ăimeĦu, kurās ir 
tikai darbspējīgas personas testēto pabalstu saĦēmēju 
skaits.  

2009. gadā no Rīgā reăistrētajiem 709 145 
iedzīvotājiem sociālie pabalsti tika izmaksāti 60 187 
personām, t.i. 8% no visiem Rīgas iedzīvotājiem.  

Pēc pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas 
informatīvās sistēmas (SOPA) reăistrētās informācijas, 
2009.gada laikā Rīgas Sociālajā dienestā pēc sociālās 
palīdzības un/vai sociālajiem pakalpojumiem vērsušās 
11 114 darbspējīgas nestrādājošas personas. No tām 
7 295 jeb 66% ir saĦēmušas pašvaldības testētus 
pabalstus, t.i. 14% no kopējā testēto pabalstu 
saĦēmušo skaita Rīgas Sociālajā dienestā. 

2009. gada 14. septembrī Rīgas pilsētas pašvaldība 
noslēdza vienošanos ar Nodarbinātības valsts aăentūru 
par dalību ESF projektā „Darba praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaĦu 
iegūšanai un uzturēšanai”, par kura ieviešanu Rīgas 
pilsētā atbildīgs ir Labklājības Departaments. Šī 
vienošanās paredz astoĦu pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un aăentūru iesaistīšanos projekta 
realizācijā. Pasākuma ietvaros tiek izveidotas darba 
prakses vietas pašvaldībā un nodarbināti NVA 
reăistrētie bezdarbnieki, kuri nesaĦem bezdarbnieku 
pabalstu, kā atlīdzību par darbu izmaksājot 100 latu 
stipendiju. Laika periodā no 2009. gada 14. septembra 
līdz 2010. gada 31. decembrim pašvaldība paredzējusi 
izveidot 2 397 darba prakses vietas bezdarbniekiem, no 
tām 1 265 jau izveidotas 2009. gadā. Pavisam  pārskata 
gadā projektā bija iesaistīti 1 569 bezdarbnieki. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja 690 bāreĦiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu institūcijās, izlietojot 3 567 509 latu, un 
krīzes centra pakalpojumu 347 personām, t. sk. 280 
bērniem un 67 sievietēm, izlietojot 495 738 latu.  

Pārskata gada laikā Rīgas pilsētas pašvaldība 
nodrošināja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus institūcijās 1 664 pensijas 
vecuma un personas ar invaliditāti (3 pašvaldības 
iestādēs un 12 līgumorganizācijās). 

2009. gadā piecos Rīgas Sociālā dienesta Dienas un 
Atbalsta centros pakalpojumu saĦēma 767 bērni, 
līgumorganizāciju piecos Dienas aprūpes centros 233 
bērni. Četros dienas aprūpes centros bērniem ar 
invaliditāti pakalpojumu saĦēma 76 bērni, bērnu 
paliatīvās aprūpes pakalpojumu 65 bērni. 

Krīzes centra pakalpojumus saĦēma 247 personas, 
iedzīvotājiem klātienē un pa telefonu tika sniegta 
konsultatīvo krīzes centru palīdzība. 2009. gadā 
pašvaldība 3 941 personai nodrošināja mājās aprūpes 
pakalpojumus, tai skaitā mājās aprūpes pakalpojumu 
2 792 personām, materiālo atbalstu ăimenes locekĜiem, 
kuri nodrošina personas aprūpi mājās 1 149 personām, 
pakalpojumu „silto pusdienu piegāde mājās” 849 
personām, pakalpojumu „drošības poga” 204 personām 
un pavadoĦa-asistenta pakalpojumu 237 personām. 
Kopumā 2009. gadā visiem iepriekš minētajiem aprūpes 
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mājās pakalpojumiem tika izlietoti 2 484 657 lati no 
Rīgas pilsētas pašvaldības  budžeta līdzekĜiem.  

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības sociālo dienestu 
darbinieki organizējuši sociālo darbu un snieguši 
sociālos pakalpojumus 2 642 ăimenēm. Pārskata gada 
laikā dienas centrus apmeklēja un alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu saĦēma vairāk kā tūkstotis bērnu, 2 348 
pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti. 
Dienas centros izlietotais finansējums no Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta 117 373 latu. 

Rīgas dome finansiāli atbalstīja arī 9 dienas centru 
darbību personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
2009. gadā dienas aprūpes centrus apmeklēja 327 
personas ar garīga rakstura traucējumiem, tika sniegts 
atbalsts 602 748 latu apmērā. Lai atbalstītu personu ar 
garīga rakstura traucējumiem praktisko un sociālo 
iemaĦu attīstību un veicinātu viĦu iekĜaušanos 
sabiedrībā, Rīgā ir izveidoti 5 grupu dzīvokĜi (mājas), 
izlietotais finansējums Rīgā esošajiem grupu dzīvokĜiem 
134 800 latu un 2 grupu dzīvokĜi lauku vidē ārpus Rīgas, 
kuriem tika izlietots finansējums 28 323 latu apmērā. 
2009. gadā šo pakalpojumu saĦēma 107 cilvēku.  

Lai risinātu klientu, kuri atrodas ārstniecības iestādēs 
sociālās problēmas, kas saistītas ar ārstēšanās procesu 
un sadzīves jautājumiem, 2009. gadā 9 Rīgas 
ārstniecības iestādēs strādāja 15 pašvaldības 
apmaksāti sociālie darbinieki, kuri sociālā darba 
pakalpojumus snieguši 7 015 personām. 

Lai veicinātu sociālās integrēšanās iespējas Rīgas 
pilsētas pašvaldība apmaksā transporta pakalpojumu 
personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras 
nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Klienti var 
izmantot īpaši aprīkotus mikroautobusus, kas pielāgoti 
personas ar pārvietošanās traucējumiem vajadzībām, 
kā arī vieglā taksometra pakalpojumus. Kopumā 2009. 
gadā transporta pakalpojumus saĦēma 2 712 personas, 
un šim mērėim tika izlietoti 502 759 latu no Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta līdzekĜiem. 

 

Kopš 2003. gada Rīgas dome piešėir finansējumu 
pacēlāju ierīkošanai dzīvojamās mājās, kurās dzīvo 
personas ar kustību traucējumiem. 2009. gadā pacēlāji 
tika uzstādīti 29 personu mājokĜos par kopējo summu 
70 322 latu. 

Naktspatversmes pakalpojumus pārskata gada laikā 
izmatoja 2 597 klienti. Rīgas dome 2009. gadā finansēja 
2 sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumus 
bezpajumtniekiem, lai veicinātu personas sociālā 
statusa atgūšanu, iekĜaušanos darba tirgū un 
sabiedrībā. Šo centru pakalpojumus saĦēma 86 
personas. 2009. gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta tika finansēts 2 organizāciju sniegtais zupas 
virtuves pakalpojums (porciju skaits - līdz 500 porcijām 
dienā 5 reizes nedēĜā). 2009. gadā kopā izdalītas 
103 825 porcijas. Silto ēdienu varēja saĦemt gan 
bezpajumtnieki, gan arī citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji. 
Pakalpojuma nodrošināšanai tika izlietots Ls 45 581. 

2009. gada maijā darbu uzsāka Rīgas patversmes 
Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem 
Rīgas iedzīvotājiem, nodrošinot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanas un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, kā arī primārās higiēnas un 
veselības aprūpi. Dienas centra pakalpojumus 2009. 
gadā kopā saĦēma 427 personas, vidēji 70-155 
personas dienā. 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

─ Dienas aprūpes centra izveide 300 
bezpajumtniekiem Rīgas Latgales priekšpilsētā; 

─ Sociālās dzīvojamās mājas Lomonosova ielā 
būvniecība; 

─ Rīgas Kurzemes rajona Sociālā dienesta ēkas 
Baldones ielā 2 rekonstrukcija; 

─ 29 invalīdu elektromehānisko pacēlāju uzstādīšana; 
─ 76 personu mājokĜu pielāgošana cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. 
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Budžeta izdevumi sociālai aizsardzībai 
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 1 389.5 2 271.2 1 629.6 1 581.4 
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 5 490.2 5 621.0 4 984.3 4 969.9 
Atbalsts ăimenēm ar bērniem 5 494.0 7 748.3 8 224.5 7 911.7 
Atbalsts bezdarba gadījumā 133.5 138.6 
MājokĜa atbalsts 13 795.9 19 520.2 3 296.1 3 289.2 
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām 
personām 

15 109.9 21 886.0 23 877.0 22 230.0 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1 329.5 1 785.6 1 305.2 1 294.9 
BāriĦtiesas un pagasttiesas* 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 42 609.0 58 832.3 43 450.2 41 415.7 
      Investīcijas 1 561.4 504.5 3 273.0 2 709.7 
Speciālā budžeta izdevumi  1 544.6 917.0 784.6 550.3 
Kopā 44 153.6 59 749.3 44 234.8 41 966.0 

* BāriĦtiesas un pagasttiesas 2009. gada publiskajā pārskatā atspoguĜotas sadaĜā  „Sabiedriskā kārtība un drošība” 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana (sociālā palīdzība maznodrošinātām 
ăimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco Ĝaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreĦu un 
bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām  mācību un audzināšanas iestādēs, 
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem 
Darbības rezultāti: 
Centru skaits mikrorajonos 10 
Dienas / Atbalsta centru skaits 10 
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saĦēmēju skaits 57 246 
Vidējais materiālās palīdzības apmērs vienai personai gadā (Ls) 257.5 
Mērėis: 
Veicināt dzimstību Rīgā 
Darbības rezultāti: 
Pabalsta jaundzimušajiem saĦēmēju skaits 7 225 
Pabalsta apmērs (Ls) 100 
Mērėis: 
Aizbildnības un aizgādnības procesa veicināšana 
Darbības rezultāti: 
AizbildĦu skaits, kam aizbildniecībā divi un vairāk bērnu 159 
AizgādĦu skaits 707 
Mērėis: 
Veicināt audžuăimeĦu attīstību Rīgā 
Darbības rezultāti: 
AudžuăimeĦu skaits Rīgā 10 
Atlīdzības apmērs vienai ăimenei mēnesī (Ls) 150 
Mērėis: 
Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreĦiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
Darbības rezultāti: 
Bērnu uzturēšanās iestāžu skaits 6 
Vietu skaits šajās iestādēs 354 

t. sk. krīzes centrā 48 
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 507 

t. sk. krīzes centrā 106 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 556 
Organizāciju skaits, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība 14 



 

 

39 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 298 
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 289 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu līgumorganizāciju iestādē mēnesī (Ls) 312 
Mērėis: 
Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (I, II gr.), kuras vecuma vai veselības stāvokĜa dēĜ 
nespēj sevi aprūpēt mājoklī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādēs 
Darbības rezultāti: 
Veco Ĝaužu uzturēšanās iestāžu skaits 3 
Vietu skaits šajās iestādēs 577 
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 776 
Uzturēšanas izmaksas no pašvaldības dotācijas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 194 
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 12 
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 693 
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 888 
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai mēnesī (Ls) 206 
Mērėis: 
Nodrošināt patversmes un naktspatversmes pakalpojumus bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā 
nonākušām personām 
Darbības rezultāti: 
Rīgas patversme, vietu skaits  190 
Personas, kas izmantojušas iestādi, vidēji gadā 925 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 180 
Struktūrvienības „Ielu sociālā darba speciālā brigāde” pakalpojumu saĦēmēju skaits 3 293 
Dienas centra (izveidots sadarbībā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju) pakalpojumu saĦēmēju skaits 427 
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 8 
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs:  
ziemā 450 
vasarā 140 
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 1 672 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 111 
„Zupas virtuves” pakalpojums (porciju skaits) 93 300 
Vietu, kur darbojas „Zupas virtuve”, skaits 3 
Vietu skaits Sociālās rehabilitācijas centrā bezpajumtniekiem (1 personai paredzēts uzturēties 3 
mēnešus) 

38 

Personas, kas izmantojušas Sociālās rehabilitācijas centru, gadā 77 
Mērėis: 
Nodrošināt sociālās garantijas un atvieglojumus Rīgā dzīvojošām sociāli maznodrošinātām personām un ăimenēm 
Darbības rezultāti: 
Sociālās dzīvojamās mājas:  
māju skaits 13 
dzīvokĜu skaits 1 070 
dzīvojamā platība (m2) 50 174.4 
Personu, kas saĦem sociālo pakalpojumu, skaits vidēji gadā  1 130 
Izmaksas par  1 m2  mēnesī (Ls) 0.98 
Sociālo dzīvokĜu skaits 320 
Personu skaits, kas saĦem sociālo pakalpojumu, gadā 600 
Mērėis: 
Nodrošināt sociālo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar psihiskās veselības 
traucējumiem - sociālo prasmju un iemaĦu apgūšanu ar sociālā darba speciālistu atbalstu grupu mājās/dzīvokĜos 
Darbības rezultāti: 
Grupu dzīvokĜu skaits 87 
Uzturēšanas izmaksas par vienu dzīvokli mēnesī (Ls) 129 
Personu, kas saĦem sociālo pakalpojumu, skaits vidēji gadā 90 
Darbnīcu skaits 2 
Vietu skaits darbnīcās 20 
Darbnīcu klientu skaits 21 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti  Izpilde 
Uzturēšanas izmaksas par 1 vietu vidēji mēnesī (Ls) 245 
Mērėis: 
Nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas personām ar garīgās attīstības  traucējumiem un personām ar psihiskās veselības 
traucējumiem  
Darbības rezultāti: 
Iestāžu skaits 5 
Dienas aprūpes centru skaits 10 
Vietu skaits 250 
Klientu skaits gadā 338 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 207 
Mērėis: 
Nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas personām ar vecuma demenci dienas aprūpes centros 
Darbības rezultāti: 
Iestāžu skaits 2 
Dienas aprūpes centru skaits 2 
Vietu skaits 40 
Klientu skaits 73 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 244.5 
Mērėis: 
Veicināt personu ar garīgās attīstības traucējumiem sadzīves iemaĦu attīstīšanu un pilnveidošanu, kā arī 
nodarbinātību, lai sekmētu šo personu integrāciju sabiedrībā profesionālu speciālistu vadībā  
Darbības rezultāti: 
Centru skaits 2 
Vietu skaits 15 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 157 
Mērėis: 
Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātību, sociālo funkcionēšanu un dzīves kvalitātes 
nepazemināšanos, nodrošinot speciālistu atbalstu 
Darbības rezultāti: 
Darbnīcu skaits 1 
Darbnīcu klientu skaits mēnesī 8 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 297 
Mērėis: 
Nodrošināt sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām personām (bērniem/ sievietēm ar bērniem/grūtniecēm 
un viĦu ăimenēm) 
Darbības rezultāti: 
Iestāžu skaits 6 
I apakšmērėis  
Sociālā rehabilitācija personām krīzes situācijā 
Vietu skaits 49 
Personu skaits gadā 241 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 453 
II apakšmērėis  
Nodrošināt Rīgā visu diennakti konsultatīvo psiholoăisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām 
Konsultāciju skaits klātienē 3 012 
Telefoniski sniegto konsultāciju skaits  2 235 
Informatīvo zvanu skaits 743 
III apakšmērėis  
Nodrošināt alternatīvu sociālo pakalpojumu bērniem, kuru ăimenes nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sociālo aprūpi un 
atbalstu, kā arī nodrošināt atbalstu gan bērniem, gan ăimenei 
Vietu skaits 50 
Personu, kas izmantojušas iestādes pakalpojumu, skaits gadā 112 
Uzturēšanās izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 156 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti  Izpilde 
Mērėis: 
Nodrošināt hroniskiem slimniekiem, kuriem dažādu sociālu iemeslu dēĜ nav iespējama ārstēšana dzīvesvietā, aprūpi 
un rehabilitāciju īslaicīgas sociālās aprūpes gultās 
Darbības rezultāti: 
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 1 
Īslaicīgas sociālās aprūpes gultu skaits 60 
Aprūpēto personu skaits gadā 1 132 
Mērėis: 
Nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem 
Darbības rezultāti: 
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 4 
Vietu skaits 73 
Bērnu, kas izmanto šo pakalpojumu, skaits gadā 76 
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls)  101 
Mērėis: 
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaites veikšana un apliecību izdošana 
Darbības rezultāti: 
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšana un 
Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošana (lēmumu projektu skaits) 

18 

Apliecību izsniegšana un nozaudēto apliecību atjaunošana (skaits) 50 
Mērėis: 
CivilstāvokĜa aktu reăistrācija 
Darbības rezultāti: 
Laulību reăistrācija (skaits) 2 345 
Dzimšanas reăistrācija (skaits) 3 398 
Uzvārda, vārda maiĦa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokĜa aktu reăistrāciju (skaits) 744 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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Veselība 
Rīgas pilsētas pašvaldība turpina ieguldīt budžeta 
līdzekĜus Rīgas veselības aprūpes sistēmas 
pilnveidošanā. 2009. gadā veselības aprūpes 
programmu finansēšanā no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju 
līdzekĜiem kopā ieguldīti 5 906,1 tūkstotis latu. Rīgas 
pilsētas pašvaldība iegulda līdzekĜus veselības aprūpes 
sistēmas finansēšanā lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
veselības aprūpes pieejamību kā to nosaka likumā „Par 
pašvaldībām” noteiktās autonomās funkcijas.  
 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

─ Ăimenes ārsta doktorāta Slimnīcas ielā 2 
rekonstrukcija.

  

Budžeta izdevumi veselībai 
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi 
un sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 

12 399.3 12 043.7 5 918.4 5 904.6 

Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības aprūpes 
pakalpojumi 

834.2 375.7 
  

Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe 
 

3.2 
  

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 13 233.5 12 422.6 5 918.4 5 904.6 
      Investīcijas 840.0 395.8 17.9 17.9 
Speciālā budžeta izdevumi  172.5 57.6 

 
1.5 

Kopā 13 406.0 12 480.2 5 918.4 5 906.1 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Veikt atkarības slimības profilaksi Rīgā 
Darbības rezultāti: 
Diskusiju un lekciju skaits skolēniem 727 
Atkarības profilakses izglītības programmas nodarbību skaits vidusskolu jauniešiem „Jaunie līderi" 24 
Psiho-sociālās korekcijas grupu nodarbības jauniešiem 504 
Atkarības profilakses izglītības programmas semināri (18 stundas) speciālistiem (policisti, sociālie 
pedagogi, mediėi u.c.) 

37 

Lekciju skaits speciālistiem atkarības profilaksē 14 
Izglītības programma vecākiem (lekcijas, programma - nodarbību cikls) 19 
Atbalsta grupas līdz atkarīgajiem 4 
Uzticības tālruĦa zvanu un e-pasta konsultāciju skaits 3 725 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Mērėis: 
HIV/AIDS izplatības mazināšana narkotiku lietotāju vidē un dzīves kvalitātes uzlabošana riskam visvairāk 
pakĜautajām iedzīvotāju grupām 
Darbības rezultāti: 
HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits 638 
Sociālo darbinieku konsultāciju skaits  1 304 
Psihologa konsultāciju skaits 669 
Mērėis: 
Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus jauniešiem, kas ne tikai veicinātu jauniešu seksuālās un reproduktīvās 
veselības uzlabošanos, bet arī paaugstinātu atbildību un motivētu jauniešus savlaicīgi rūpēties par savu veselību 
Darbības rezultāti: 
Psihologa konsultāciju skaits no attāluma (e-pasts, tālrunis) 658 
Psihologa konsultāciju skaits klātienē 65 
Nodarbības dzimumizglītības programmas realizēšanai sociālās atstumtības riskam pakĜautajiem  
jauniešiem (nodarbību skaits) 
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Vecmātes vadītas nodarbības 5. un 6. klašu skolēniem 38 
Mērėis: 
Izārstēt infekciozos tuberkulozes slimniekus, tādējādi apsargājot sabiedrību no inficēšanās iespējas un kavēt 
tuberkulozes izplatīšanos, pasargāt pacientus no multirezistentālās tuberkulozes formas veidošanās 
Darbības rezultāti: 
Palīdzību saĦēmušo personu skaits 310 
Mērėis:  
Konsultēt Rīgas mazaizsargātos iedzīvotājus par fizisko un garīgo veselību, kā arī par veselības veicināšanu 
Darbības rezultāti: 
Konsultatīvo „Veselības istabu" skaits 3 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats  
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Pašvaldības teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošana 
2009. gada oktobrī saskaĦā ar 29.09.2009. apstiprināto 
nolikumu Nr. 18 „Rīgas domes MājokĜu un vides 
departamenta nolikums” pēc reorganizācijas tika 
likvidēts Rīgas domes Komunālais departaments un 
uzsāka darbību Rīgas domes MājokĜu un vides 
departaments. Reorganizācijas rezultātā Rīgas domes 
MājokĜu un vides departaments pārĦēma daĜu funkciju 
no Rīgas domes Vides departamenta un visas likvidētās 
Rīgas pilsētas pašvaldības aăentūras „Rīgas mājoklis” 
funkcijas. 

Departamentam galvenās funkcijas: 

─ pašvaldībai piederošā un piekrītošā dzīvojamā fonda 
valdījums, realizējot racionālu un lietderīgu tā 
izmantošanu un administrēšanu; 

─ ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
organizēšana, attīstība un plānošana; 

─ palīdzības sniegšana dzīvokĜa jautājumu risināšanā; 
─ konsultāciju sniegšana un apmācību organizēšana 

dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos; 
─ kapsētu izveidošana, uzturēšana un kapsētu 

pakalpojumu organizēšana; 
─ vides aizsardzības un dabas resursu racionālas 

izmantošanas kontrole, vides aizsardzības plānu, 
programmu un projektu izstrādes organizēšana. 

2009. gadā pašvaldības teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošanai no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju 
līdzekĜiem novirzīti 16 726,6 tūkstoši latu.  

Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā uz 01.01.2010. 
bija 4,2 tūkstoši dzīvojamo māju ar kopējo 
apsaimniekojamo platību vairāk kā 8 miljoni m². Šo 
māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, komunālo 
pakalpojumu organizēšanu, kā arī tām pieguĜošo 
teritoriju labiekārtošanu un sanitārās tīrības 
nodrošināšanu veic 15 Rīgas pilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrības.  

MājokĜu un vides departaments 2009. gadā organizēja 
264 kopsapulces privatizēto dzīvojamo māju nodošanai 
dzīvokĜu īpašnieku pārvaldīšanā, kā rezultātā 2009. 
gadā 160 daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas tika 
izslēgtas no Rīgas pilsētas pašvaldības bilances. 

Pārskata gada laikā veikts ieguldījums Rīgas pilsētas 
pašvaldības mājokĜu programmā. 2009. gadā ar 
dzīvojamo platību tika nodrošinātas 1 022 ăimenes, kas 
ir par 7% vairāk kā 2008. gadā. 2009. gadā tika veikta 6 
brīvo dzīvokĜu renovācija par kopējo summu 39 tūkstoši 
latu un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju 
renovācijas projektēšana un izbūve. 

Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību 
iedzīvotājiem, kas nespēj nodrošināt sevi ar dzīvojamo 
platību, kā arī denacionalizēto namu īrniekiem. Pārskata 
gada laikā 964 ăimenēm tika izmaksāti dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas pabalsti par kopējo summu vairāk 
kā 2,9 miljoni latu, kā arī pabalsti 6 stihiskā nelaimē vai 
avārijā cietušu dzīvojamo telpu remontam vairāk kā 12 
tūkstošu latu apmērā.  

Nozīmīgākie investīciju projekti pilsētas dzīvojamā 
fonda attīstībā: 

─ 13 dzīvojamo māju pievienošana pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem projektēšana un izbūve; 

─ 3 dzīvojamo māju kompleksu ārējo elektrotīklu 
rekonstrukcija; 

─ Pašvaldības daudzstāvu dzīvojamo māju 
ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijas darbi ar 
aukstā ūdens spiediena paaugstināšanas sūkĦu 
uzstādīšana; 

Nozīmīgākie investīciju projekti pašvaldības teritoriju 
apsaimniekošanā un vides aizsardzībā: 

─ Kolumbārija Rīgā, VaroĦu ielā, būvprojekta izstrāde 
un būvniecība; 

─ Daudzstāvu dzīvojamo māju ūdensapgādes 
sistēmas rekonstrukcija ar aukstā ūdens spiediena 
paaugstināšanas sūkĦu uzstādīšanu; 

─ Dzīvojamo māju pievienošana pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes kanalizācijas tīkliem, 
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija ar aukstā 
ūdens spiediena paaugstināšanas sūkĦu 
uzstādīšanu. 

─ Rīgas krematorija paplašināšana; 
─ Dzegužkalna parka rekonstrukcijas 2. kārta 

nodošana ekspluatācijā; 
─ Kobes dārza ierīkošana I finansējuma posma 

ietvaros pabeigšana; 
─ Māras dīėa apstādījumu rekonstrukcijas III kārtas 

projektēšanas darbu pabeigšana un Māras dīėa 
apstādījumu rekonstrukcijas II kārtas būvniecības 
priekšdarbu uzsākšana; 

─ Liepājas ielas, Ozolnieku ielas, Jaunpils ielas un 
Jaunmoku ielas novadgrāvja atjaunošanas darbu 
nodošana ekspluatācijā; 

─ Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes Sila ielā 
tehniskā projekta izstrāde; 

─ Avārijas koku un krūmu likvidēšana ekstremālās 
situācijās; 

─ Apstādījumu uzturēšana un atjaunošana; 
─ PapeĜu (bīstamo un sievišėā klona) likvidēšana 

Rīgā.  
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Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un 
mājokĜu apsaimniekošanai  
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

Ielu apgaismošana 5 438.0 5 819.4 3 992.4 3 988.6 
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošanas darbība 

32 103.1 20 448.1 11 195.8 8 607.5 

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 37 541.1 26 267.5 15 188.2 12 596.1 
      Investīcijas 14 241.4 4 787.6 399.1 339.4 
Speciālā budžeta izdevumi  2 269.4 4 110.0 1 651.9 4 130.5 
Kopā 39 810.5 30 377.5 16 840.1 16 726.6 

 
 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana, notekūdeĦu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā 
atrodas dzīvojamais fonds; palīdzība iedzīvotājiem dzīvokĜa jautājumu risināšanā 
Pamatbudžets 
Mērėis:  
Koordinēt dzīvojamā fonda komplekso attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt palīdzību Rīgas iedzīvotājiem 
dzīvokĜa jautājumu risināšanā 
Darbības rezultāti: 
Ūdens sistēmas ārpus mājas modernizēšana - plānošana, iepirkumu procedūras rīkošana, tehniskā 
uzraudzība (sistēmu skaits) 

6 

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

52 

Reăistrācija pašvaldības palīdzības saĦemšanai dzīvokĜa jautājumu risināšanā (iesniegumu skaits) 1 388 
DzīvokĜu maiĦas izskatīšana (gadījumu skaits) 37 
Dzīvojamā fonda tehniskā vērtēšana (sagatavoto aktu projektu skaits) 111 
Mērėis:  
Veikt izīrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu kapitālo remontu un komunālo maksājumu segšanu ilgstoši 
neaizĦemtajos pašvaldības dzīvokĜos 
Darbības rezultāti: 
Izīrēšanai sagatavoti dzīvokĜi 6 
Ilgstoši neaizĦemti pašvaldības dzīvokĜi 330 
Mērėis:  
Personu dzīvojamās telpas remontam, kura cietusi stihiskā nelaimē vai avārijas rezultātā daĜēji sagruvusi, bet ir 
atjaunojama, pabalsta finansiālais nodrošinājumus 
Darbības rezultāti: 
Remontētās dzīvojamās telpas  6 
Mērėis:  
Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām prasībām, kā arī dabas pamatĦu 
sakopšanas nodrošināšana 
Darbības rezultāti: 
Publiskā lietošanā esošās pašvaldības teritorijas sakopšanas un zāles pĜaušanas darbi trīs reizes gadā 
(ha), t. sk.: 

495.7 

dabas pamatĦu platība (ha) 170.4 
izdevumi viena hektāra dabas pamatĦu sakopšanai, vidēji latos 690.5 
atkritumu savākšanas darbi (tūkst. m3) 13.7 
Mērėis: 
Nodrošināt Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un iegūtās informācijas apstrādi un saglabāšanu 
Darbības rezultāti: 
Dzīvesvietas deklarēšana  (skaits tūkst.) 32.9 
IzziĦu izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits tūkst.) 61.4 

  



 

 

46 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Dzīvesvietas reăistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziĦu anulēšana pēc fizisko un juridisko 
personu lūguma (reăistrēšanas un anulēšanas gadījumu skaits) 

3 902 

Mērėis: 
Publiskā lietošanā esošo pašvaldības teritoriju un objektu labiekārtošana un apsaimniekošana 
Darbības rezultāti: 
Atjaunoto bērnu rotaĜu un sporta laukumu skaits 89 
Mērėis: 
Rīgas pilsētas daudzdzīvokĜu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanas veicināšana, dzīvokĜu 
īpašnieku izglītošana, informēšana un konsultēšana kopīpašuma jautājumos 
Darbības rezultāti: 
I apakšmērėis: 
DaudzdzīvokĜu māju kopīpašuma pārvaldīšanas struktūru dibināšanas veicināšana un māju izslēgšana no 
pašvaldības bilances 
Darbības rezultāti: 
DzīvokĜu īpašnieku kopsapulču (katrai mājai atsevišėi) skaits 264 
Māju skaits, kurās plānotas informatīvās sapulces 77 
II apakšmērėis: 
Paaugstināt daudzdzīvokĜu māju dzīvokĜu īpašnieku zināšanas un kompetenci māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas jautājumos 
Darbības rezultāti: 
Organizēto informatīvo semināru un konferenču skaits 2 
Dalībnieku skaits informatīvajos semināros un konferencēs 200 
Pieaugušo neformālās izglītības programmas „Mājas meistars” grupas dalībnieku skaits 53 
III apakšmērėis: 
DzīvokĜu īpašnieku konsultēšanas par kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanu 
Darbības rezultāti: 
Konsultācijas dzīvokĜu īpašniekiem 10 500 
Mērėis: 
Organizēt Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju (to domājamo daĜu) dzīvokĜu, mākslinieku 
darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un viendzīvokĜa māju  privatizāciju un atsavināšanu, atsavināt dzīvojamajām mājām 
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pašvaldības īpašumā esošās daĜas, vadīt privatizācijas un atsavināšanas 
procesu Rīgas pilsētas teritorijā, apkopot informāciju par privatizācijas un atsavināšanas procesu  
Darbības rezultāti: 
Iedzīvotāju informēšana par privatizācijas gaitu atbilstoši izmaiĦām normatīvajos aktos, dzīvojamo māju 
atsavināšanu, zemes nomas līgumu slēgšanu: 

 

informatīvie bukleti (eksemplāru skaits) 10 700 
Pirkuma līguma noslēgšana:  
par paātrinātajai privatizācijai nododamo māju dzīvokĜiem  1 202 
par privatizācijai nododamo māju dzīvokĜiem 1 591 
Nekustamā īpašuma tiesiskā pārreăistrācija Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaĜā:  
privatizācijai nododamās mājas  79 
privatizācijai nododamie zemesgabali 53 
Komisijā pieĦemtie lēmumi 620 
Rīgas domes lēmuma projektu sagatavošana par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokĜa īpašumu tiesisko 
reăistrāciju zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda 

382 

Nekustamā īpašuma fonda vērtēšana (objektu skaits) 214 
DzīvokĜu un nedzīvojamā fonda izsole (objektu skaits) 256 
Privatizācijai nododamie dzīvokĜi un zeme zem dzīvojamās mājas 1 478 
DzīvokĜu īpašniekiem izsūtītie uzaicinājumi privatizēt zemes gabalu 2 276 
Zemes nomas līgumu slēgšana 482 
Atsavināmo objektu skaits 123 
Mērėis:  
Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām prasībām un kapsētu 
apsaimniekošanas nodrošināšana 
Darbības rezultāti: 
Publiskā lietošanā esošās pašvaldību teritorijas sakopšanas un zāles pĜaušanas darbi trīs reizes gadā (ha)  11 
Atkritumu savākšanas darbi (tk. m3) 47 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Kapsētas, t. sk.: 19 
slēgtās 3 
atvērtās   2 
daĜēji atvērtās 14 
Mērėis:  
Nodrošināt Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšanu un kremēšanu 
Darbības rezultāti: 
Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo:  
apbedīšana 97 
kremēšana 81 

Mērėis:  
Veikt mirušo (no publiskā lietošanā esošās teritorijas) transportēšanu ekspertīzes veikšanai uz valsts SIA 
„Patoloăijas centrs" gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti 
Darbības rezultāti: 
Transportētie mirušie 362 
Ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana 
Mērėis: 
Rīgas pilsētas ielu pilnvērtīga apgaismošana, apgaismes sistēmas uzturēšana kārtībā un paplašināšana 
Darbības rezultāti: 
Apgaismojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas ielās, parkos, skvēros un dzīvojamos masīvos  (km 
kopgarumā):  

 

apakšzemes kabeĜu līnijas (km kopgarumā) 1 259 
gaisa vadu un kabeĜu līnijas (km kopgarumā) 566 
gaismas ėermeĦi (skaits) 44 437 
balsti (skaits) 34 822 
kabeĜu skapji, cilpu kastes un apgaismojuma tīklus barojošās apakšstacijas (skaits) 4 249 
Zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaĦā ar pašvaldības teritorijas plānojumu – 
īpašuma jautājumi 
Mērėis: 
Nodrošināt administratīvajā teritorijā esošo ielu tirdzniecības un uzĦēmējdarbības objektu uzskaiti un pārraudzību 
Darbības rezultāti: 
Ielas tirdzniecības un piekrišanas atĜauju uzĦēmējdarbības veikšanai izsniegšana (atĜauju skaits tk.) 5.1 
Ielu tirdzniecības vietu skaits (tūkst.) 1.8 
Tirdzniecības objektu izvietojuma shēmu saskaĦošana (gadījumu skaits) 173 
Mērėis: 
Nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām (veido pašvaldības ieĦēmumus) 
Darbības rezultāti: 
Zemes nomas līgumu skaits 385 
Telpu nomas līgumu skaits 412 
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par sakĦu dārzu nomu, par 
zemes nomu garāžām, pēc izglītības objektu īpašuma daĜas iznomāšanas attiecīgu zemes nomas līgumu 
slēgšana u.c. (līgumu skaits) 

272 

Mērėis: 
Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības izglītības un labklājības iestāžu darbības 
nodrošināšanai 
Darbības rezultāti: 
Zemes nomas līgumu skaits 168 
Ēku nomas līgumu skaits 7 
Mērėis: 
Nodrošināt neapdzīvojamā fonda racionālu izmantošanu, kā arī iznomāšanu Rīgas domes noteiktajā kārtībā, radot 
labvēlīgu vidi uzĦēmējdarbībai, kultūras un mākslas attīstībai, pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 
Darbības rezultāti: 
Telpu nomas līgumu slēgšana (līgumu skaits) 56 
Telpu nomas līgumu pagarināšana (vienošanās skaits) 220 
Nomas objektu apsekošana (skaits) 469 
Ainavu bojājošo un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo ēku un būvju apsekošana 192 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Mērėis: 
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām 
Darbības rezultāti:  
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par sakĦu dārzu nomu, par 
zemes nomu garāžām u.c. (līgumu skaits) 

1 366 

Speciālais budžets 
Mērėis: 
Uzlabot Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objektu pārvaldīšanu un turpmāko izmantošanu, sekmēt investīciju 
ieguldījumu šajos īpašuma objektos, tādējādi radot labvēlīgu vidi uzĦēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu 
izveidošanai Rīgā 
Darbības rezultāti: 
Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamo īpašuma objektu skaits 153 
Mērėis: 
Sašaurināt darbību, ko Rīgas pilsētas pašvaldība veic kā uzĦēmēja, atsavinot mantu, kas tai nav nepieciešama 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un iegūtos naudas līdzekĜus novirzot Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo 
īpašumu sakārtošanai 
Darbības rezultāti: 
Rīgas pilsētas pašvaldības atsavināmais nekustamais īpašums (objektu skaits)  27 
Rekonstruētie un restaurētie Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošie un piekrītošie nekustamie īpašumi 202 
Nojaukto graustu skaits 1 
Mērėis: 
Nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā ar mērėi 
nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi 
Darbības rezultāti:  
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšana Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā 

236 

Mērėis: 
Pašvaldībai piederošo kapitāla daĜu pārvaldīšanas procesa organizēšana, pašvaldības pārstāvības biedrībās un 
nodibinājumos organizēšana 
Darbības rezultāti:  
Kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču organizēšana: 194 
100% pašvaldības kapitālsabiedrībās 177 
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder daĜas (akcijas) 17 
biedrību un nodibinājumu sapulču organizēšana 5 

Mērėis: 
Stabilizēt un nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu nekustamā īpašuma apzināšanu, reăistrēšanu un pārvaldību 
Darbības rezultāti:  
Zemesgabalu apmaiĦas fondā iekĜauto objektu skaits gadā 25 
Zemes vienību skaits, par kurām pieĦemts/jāpieĦem Rīgas domes lēmums par zemes piederību, piekritību, 
izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, t. sk.: 

382 

par Rīgas pilsētas vēsturisko zemi; 7 
par līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondam paredzētajiem zemes gabaliem; 126 
par zemes starpgabaliem; 111 
par pašvaldības funkciju nodrošināšanai paredzētiem zemesgabaliem; 129 
sakarā ar zemes lietošanas tiesību izbeigšanos 9 

Zemesgrāmatā reăistrēto/reăistrējamo zemes vienību skaits 253 
Atbilstoši Kadastra likumam Valsts kadastra reăistrā reăistrēto/ reăistrējamo zemes vienību skaits 364 
Apsekoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu skaits 607 
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo neizmantoto īpašumu un rezervēto īpašumu pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei apsaimniekošanas un pārvaldības nodrošināšana (īpašumu skaits) 

58 

Dokumentu (būvprojektu u.c.) saskaĦošana gadījumos, kad nepieciešama īpašnieku piekrišana 1 125 
Servitūtu līgumu skaits 5 
Dzīvojamo māju pārvaldības tiesību nodošana 203 
Pārvaldības īpašumu tiesību reăistrācija, ierakstu aktualizācija un dzēšana 682 
Pārvaldībā esošo īpašumu nodošana valstij 2 

  



 

 

49 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Mērėis: 
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības interesēm un saskaĦā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt pašvaldības 
autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā 
Darbības rezultāti:  
Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai iegādāto īpašumu (būvju, ēkas un zemes, 
dzīvokĜu) skaits 

61 

Mērėis: 
Nodrošināt dzīvokĜu un nedzīvojamā fonda pārbūvju atbilstību vispārīgiem būvnoteikumiem 
Darbības rezultāti:  
Objektu (zemesgabalu) apsekošanas 154 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats  
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Vides aizsardzība 
2009. gadā izdevumiem vides aizsardzībai no Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta 
un investīciju līdzekĜiem novirzīti 1 919,6 tūkstoši latu. 
Nozarei atvēlētie līdzekĜi izlietoti galvenokārt, lai 
nodrošinātu vides aizsardzības, t. sk. vides kvalitātes 
uzlabošanas, pasākumus. 

 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

─ Liepājas ielas, Ozolnieku ielas, Jaunpils ielas un 
Jaunmoku ielas novadgrāvja atjaunošana; 

 
 
 

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai 
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

NotekūdeĦu apsaimniekošana 234.8 284.4 60.1 56.5 
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 1 903.9 3 321.3 1 288.7 1 146.7 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 2 138.7 3 605.7 1 348.8 1 203.2 
      Investīcijas 552.2 714.9 332.6 187.2 
Speciālā budžeta izdevumi  1 044.9 929.9 538.0 716.4 
Kopā 3 183.6 4 535.6 1 886.8 1 919.6 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība vides aizsardzības jomā (parku, skvēru un zaĜo 
zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu izveidošana un uzturēšana; u.c.) 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Rīgas pilsētas sabiedrisko parku, dārzu, skvēru un citu apstādījumu kopšana un labiekārtošana, sabiedrisko 
strūklaku un tualešu apsaimniekošana 
Darbības rezultāti: 
Rīgas pilsētas sabiedrisko apstādījumu kopšana (ha), t. sk.: 260.7 
I kategorijas apstādījumi (liela kopšanas intensitāte) 64.5 
II kategorijas apstādījumi (vidēja kopšanas intensitāte) 138.6 
III kategorijas apstādījumi (zema kopšanas intensitāte) 49.7 
Piegulošo teritoriju kopšana (ha) 7.9 
Sabiedrisko dārzu un parku kopšana (objektu skaits) 28 
Skvēru un apstādījumu kopšana (objektu skaits)  63 
Sabiedrisko strūklaku apsaimniekošana ar kanālmalas laistīšanas sistēmu (strūklaku skaits) 11 
Vienas sabiedriskās strūklakas apsaimniekošanas vidējās izmaksas (Ls) 2 091 
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana (skaits) 9 
Vienas sabiedriskās tualetes apsaimniekošanas vidējās izmaksas (Ls) 10 110 
Zālienu kopšana (ha) 170.9 
Asfalta, bruăa, plātĦu un grantētu ceĜu un laukumu kopšana (m2) 411 760 
Bērnu rotaĜu laukumu apsaimniekošana (skaits) 56 
Bērnu rotaĜu laukumu apsaimniekošana (m2) 17 127 
Lapu koku kopšana (skaits) 24 690 
Skuju koku kopšana (skaits) 2 962 
Viengadīgo puėu dobju kopšana (m2) 1 410 
Daudzgadīgo puėu dobju kopšana (skaits) 11 586 
Puėu vāžu kopšana (skaits) 67 
Atkritumu urnu tīrīšana (skaits) 724 
Ūdenskrātuvju, dīėu tīrīšana (m2) 107 321 
Kanāla tīrīšana (m2) 41 115 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, 
darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Mērėis:  
SaskaĦā ar LU Bioloăijas institūta zinātnieku veiktās dendroloăiskās inventarizācijas datiem likvidēt bojātās, 
bīstamās un sievišėā klona papeles 
Darbības rezultāti: 
Likvidējamo papeĜu skaits 63 
Vienas papeles likvidēšanas vidējās izmaksas (Ls) 106 
Mērėis:  
Apsaimniekot un uzturēt kārtībā esošo novadgrāvju sistēmu un iekšpagalmu lietus notekūdeĦu 
novadīšanas kolektoru tīklu, kā arī nepieciešamības gadījumā izbūvēt jaunu 

 

Darbības rezultāti:  
Grāvju nogāžu appĜaušana (m) 1 120 
Krūmu ciršana (m) 780 
Grāvju tīrīšana (m3) 960 
Caurteku tīrīšana (m) 62 
Caurteku remonts un būve (skaits) 15 
Aku remonts (skaits) 5 
Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana (m3) 42 
Mērėis: 
Uzstādīt un apsaimniekot sabiedriskās tualetes Rīgas centrā 
Darbības rezultāti: 
Sabiedrisko tualešu uzstādīšana un apsaimniekošana (skaits) 4 
Mērėis: 
Paaugstināt pilsētas ainavas estētisko vērtību un daudzveidību, attīrīt gaisu no ėīmiskajām vielām un 
mikroorganismiem, izlīdzināt mitrumu un temperatūru, samazināt troksni un vēja brāzmas  
Darbības rezultāti: 
Iepriekšējo gadu stādījumu kopšana (koku skaits) 1 822 
Gar ielām augošo koku vainagu veidošana (skaits) 210 
Gar ielām augošo koku un apdobju kopšana (skaits) 201 
Sauso koku likvidēšana (skaits) 269 
Koka stumbra un sakĦu atvašu nogriešana  gar ielām augošajiem kokiem (skaits) 708 
Avārijas koku likvidēšana (skaits) 97 
Krūmu likvidēšana (m2) 29 
Mērėis: 
Veikt suĦu uzskaiti Rīgas pilsētā, nodrošināt veterinārās klīnikas, ambulances un privāti praktizējošos 
veterinārārstus ar suĦu turēšanas nodevas žetoniem, veikt maznodrošinātiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku 
bezmaksas sterilizāciju un eitanāziju, satiksmes negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku un putnu eitanāziju,  kā arī 
nodrošināt Rīgas pilsētu ar suĦu ekskrementu konteineriem 
Darbības rezultāti: 
SuĦu reăistrācijas žetonu izgatavošana un izsniegšana (žetonu skaits) 4 012 
SuĦu turēšanas nodevas žetonu izgatavošana un izsniegšana (žetonu skaits) 1 429 
Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku sterilizēšana (dzīvnieku skaits) 206 
Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku eitanāzija (dzīvnieku skaits) 24 
Satiksmes negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku eitanāzija (dzīvnieku skaits) 104 
Mērėis: 
Veikt klaiĦojošo dzīvnieku populācijas apzināšanas un kontroles programmas realizēšanu, bezpalīdzībā nonākuša 
savvaĜas dzīvnieka aprūpi un bezsaimnieka dzīvnieku līėu savākšanu un utilizāciju 
Darbības rezultāti: 
Izėerto kaėu un suĦu skaits 688 
Sterilizēto kaėu skaits 397 
Eitanazēto kaėu un suĦu skaits 1 718 
SavvaĜas dzīvnieku skaits 44 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats 
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Atpūta, kultūra un reliăija 

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība izlietoja 21 557 
tūkstošus latu atpūtas, kultūras un reliăijas pasākumu 
finansēšanai no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju 
līdzekĜiem. LīdzekĜi izlietoti, lai nodrošinātu ikgadējo 
pilsētas pasākumu atbalstu saskaĦā ar Rīgas 
kultūrpolitikas koncepciju un arī kultūras iestāžu 
finansējumu - Rīgas bibliotēku darbības nodrošināšanai, 
kultūras centru un namu darbības nodrošināšanai, 
bērnu mūzikas un mākslas skolu nodrošināšanai, kā arī 
tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksai. 

Aktualitātes Rīgas pilsētas kultūras 
nozares attīstībā un organizētie kultūras 
pasākumi 2009. gadā  
Rīgas domes Kultūras departaments 2009. gadā 
strādāja saskaĦā ar „Rīgas pilsētas kultūras stratēăiju 
2008.–2025. gadam” un tajā noteiktajām prioritātēm – 
kultūras pieejamība visiem rīdziniekiem, atbalsts un 
ieguldījums struktūrās (institūcijas, industrijas, 
organizācijas), kas nodrošina kultūras un mākslas 
procesus, absorbē un vairo Rīgas radošo potenciālu. 

Atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam „Rīgas 
Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku tīkla 
optimizācijas koncepciju 2007.–2010. gadam” 2009. 
gadā tika optimizētas 14 Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēkas ar mērėi optimāli sabalansēt Rīgas 
Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku tīklu un izveidot ērti 
pieejamas, modernas, daudzfunkcionālas publiskās 
bibliotēkas.  

2009. gadā Rīgā darbojās 20 pašvaldības kultūras 
centri un nami ar kopējo amatieru kolektīvu skaitu –131 
(tai skaitā 26 bērnu kolektīvi), ar kopējo dalībnieku 
skaitu 4 617. 2009. gadā pašvaldības kultūras centros 
tika noorganizēti kopumā 2 485 pasākumi, kurus 
apmeklēja 424 tūkstoši interesentu. Izglītības 
programmas 2009. gada 1. septembrī tika uzsāktas 9 
Rīgas mūzikas un mākslas skolās, kurās mācās 3 374 
audzēkĦi. Savukārt Rīgas mūzikas un mākslas skolu 
rīkotajās interešu grupas apmeklēja 797 audzēkĦi. 

Realizējot Rīgas kultūras stratēăiju, Kultūras 
departaments administrēja 18 Rīgas pilsētas budžeta 
programmas. Tika nodrošināta pakĜautībā esošo 
kultūras iestāžu uzturēšana un attīstība, realizēti 
projektu konkursi, kā arī nodrošināts daudzveidīgs 
kultūras pakalpojums, kas nepieciešams 
daudzveidīgajām un atšėirīgajām Rīgas iedzīvotāju 
interesēm kultūras jomā. 

Lai veicinātu kultūras daudzveidību un kultūras 
programmu pieejamību un popularitāti, kā arī 
sabiedrības iesaistīšanos kultūras norišu veidošanā, 
Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums kultūras 
projektu īstenošanai tika piešėirts konkursa kārtībā. 
2009. gadā dažādu kultūras projektu finansēšanas 
konkursos tika atbalstīts 71 projekts ar kopējo piešėirto 
finansējuma summu 70 tūkstoši latu. 2009. gadā 
Tradicionālo kultūras projektu konkursā tika atbalstīts 71 

projekts par kopējo summu 356 tūkstoši latu, 10 no tiem 
Kultūras departaments pakĜautībā esošo iestāžu rīkotie 
pasākumi, 12 Kultūras departaments sadarbības 
iestāžu rīkotie un 49 citu organizatoru rīkotie pasākumi. 
Savukārt kultūras pasākumu rīkošanas un 
līdzfinansēšanas konkursā tika atbalstīti 235 projekti par 
kopējo summu 89 tūkstoši latu.  

Rīgas Festivālu mērėprogrammas 2007.–2009.gadam 
ietvaros no iesniegtajiem un izskatītajiem 44 projektu 
pieteikumiem 2009. gadam ar pieprasīto kopējo 
finansējuma apjomu 946 tūkstoši latu, tika atbalstīti 32 
festivālu projekti ar kopējo summu 170 tūkstoši latu. 
Ievērojamākie festivāli, kuri pulcēja lielu skaitu pilsētas 
iedzīvotāju un viesu 2009. gadā – Starptautiskais 
mūzikas festivāls „Rīgas ritmi”, Starptautiskais folkloras 
festivāls „Baltica 2009”, Starptautiskais Jaunā teātra 
festivāls „Homo Novus”, Starptautiskais seno spēkratu 
salidojums „Rīga Retro”, Starptautiskais Baltijas baleta 
festivāls, Starptautiskais mūsdienu dejas festivāls „Laiks 
dejot”, Nepieradinātās mūzikas un eksperimentālās 
filmu mākslas festivāls „SkaĦu mežs” u.c..  

Kopumā Kultūras departaments 2009. gadā, sadarbībā 
ar departamenta kolektīviem un pasākumu rīkotājiem 
noorganizēja 1 297 pasākumus, kurus kopumā 
apmeklēja 429 tūkstoši cilvēku. 

2009. gadā no 9. jūlija līdz 12. jūlijam notika XXII 
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2009” – 
plašākie un pasaulē pazīstamākie tradicionālās kultūras 
svētki Baltijas valstīs, kas rūpējas par nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. No 5. līdz 
9. augustam Latvijā notika VII Starptautiskais tautas 
deju festivāls „SudmaliĦas”. Festivāla norises vietas bija 
Rīgā, Jūrmalā, Siguldā un Carnikavā, kas pulcināja 
viesus no Dienvidkorejas, Krievijas, Moldovas, Polijas 
un Spānijas. Starptautiskās tautas deju festivāla 
„SudmaliĦas” mērėis ir pulcēt Latvijas un dažādu 
pasaules valstu dejotājus, kuri izzina, kopj un iedzīvina 
tautas dejas tradīcijas brīvā un radošā veidā.  

„Rīgas svētkus” 2009. gadā organizēja Kultūras 
departaments sadarbībā ar 48 pasākumu rīkotājiem. 
Rīgas domes līdzfinansējums Rīgas svētkiem bija 90 
tūkstoši latu, bet lielāko daĜu pasākuma budžeta veidoja 
sponsoru, pasākumu atbalstītāju un sadarbības 
partneru finansējums. Svētkus apmeklēja vairāk nekā 
100 tūkstoši rīdzinieku un pilsētas viesu. 

2009. gadā Rīgas pilsēta jau ceturto reizi piedalījās 
Eiropas Balto nakšu pilsētu forumā, un šīs programmas 
pasākumus apmeklēja 45 000 Rīgas viesu un 
iedzīvotāju. 

2009. gadā gaismas festivālā „Staro Rīga” tika izrādīti 
56 gaismas objekti, kas piesaistīja vairāk nekā 200 
tūkstošu pasākuma apmeklētāju uzmanību.  

2009. gadā Kultūras departaments turpināja veiksmīgi 
pārstāvēt Rīgu Eiropas lielāko pilsētu sadarbības 
tīklojuma EUROCITIES Kultūras forumā. Starptautisko 
projektu un sadarbības jomā kā būtiskākie 2009. gada 
pasākumi jāmin Sanktpēterburgas dienas Rīgā 2009. 
gada novembrī, XXIX Starptautisko Hanzas dienas 
VeĜikaja Novgorodā (Krievija) jūnijā, Rīgas 
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sadraudzības pilsētas Pori (Somija) bērnu un jauniešu 
mākslas skolas pedagogu un audzēkĦu radošās 
darbnīcas un izstādes „Mēs un alu laikmets" septembrī 
un oktobrī, u.c. pasākumi Rīgā un citu valstu pilsētās. 

2009. gadā tika sagatavots Rīgas pieteikums 2014. 
gada Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam un  
sekmīgi aizstāvēta Rīgas kandidatūra Eiropas Komisijas 
izvirzītās starptautiskās žūrijas priekšā. 

Lielāko kultūras infrastruktūras objektu 
attīstība 2009. gadā 
Finanšu trūkuma dēĜ 2009. gadā tika slēgta Kultūras 
departamenta programma „Remontdarbi”. Šī iemesla 
dēĜ Kultūras departamenta padotības iestādēs – 
mūzikas un mākslas skolās, kultūras centros, muzejos 
un bibliotēkās remontdarbi netika veikti.  
Sadarbībā ar īpašuma departamentu tika pabeigta 
renovācija un nodota ekspluatācijā vietējās nozīmes 
arhitektūras piemineklis – ēka Kronvalda bulvārī 8, kur 
1. septembrī jaunu mājvietu radošajam darbam rada 
Profesionālais pūtēju orėestris „Rīga” un mācības 
uzsāka J. MediĦa Rīgas 1. mūzikas skolas audzēkĦi. 
SaskaĦā ar 18.08.2009. Rīgas domes lēmumu uz 
jaunām telpām Kronvalda bulvārī 8 pārgāja un 
apvienojās divas Rīgas centra mūzikas skolas – Rīgas 
1. mūzikas skola un Jāzepa MediĦa mūzikas skola, kas 
pārtapa par Jāzepa MediĦa Rīgas 1. mūzikas skolu. 

2009. gadā papildus telpas piešėirtas un izremontētas 
Juglas mūzikas skolai, kas dod iespēju skolai paplašināt 
piedāvātas programmas un attīstīt mācību procesu. 
2009. gadā tika turpināta Kultūras pils „ZiemeĜblāzma” 
kompleksa atjaunošanas projekta pabeigšana un 
saskaĦošana Rīgas domes instancēs, kā arī Latgales 
priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas 
centra projekta dokumentu izstrādes un saskaĦošanas 
darbi. 

Pasākumi sporta nozares attīstībā 
2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi atbalstījusi 
dažāda veida un līmeĦa sporta pasākumus un 
sacensības. Savukārt Rīgas profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestāžu audzēkĦi ar panākumiem 
startējuši valsts mēroga un starptautiskās sacensībās 
un sporta pasākumos. 

Nozīmīgākie investīciju projekti pašvaldības atpūtas, 
kultūras reliăijas jomā: 

─ Ēku kompleksa Uzvaras bulvārī 10, Ojāra Vācieša 
ielā 2 rekonstrukcija;  

─ M. Čehova Rīgas Krievu teātra ēku kompleksa Rīgā, 
KaĜėu ielā 14, KaĜėu ielā 16 un Kalēju ielā 4 
rekonstrukcija un restaurācija. 

 

 

 
Budžeta izdevumi atpūtai, kultūrai un reliăijai  
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi 8 076.1 9 080.2 4 437.5 4 148.9 
Kultūra 11 643.2 15 816.1 8 799.6 8 675.6 
Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliăijas pakalpojumi 

2 301.5 8 651.5 4 948.9 4 366.4 

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 22 020.8 33 547.8 18 186.0 17 190.9 
      Investīcijas 323.1 4 383.3 3 280.9 2 974.9 
Speciālā budžeta izdevumi  4 816.0 2 790.8 4 472.3 4 366.1 
Kopā 26 836.8 36 338.6 22 658.3 21 557.0 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana un tautas jaunrades attīstība 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekĜu 
saglabāšanai u.c.) 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Kvalitatīva un mūsdienīga bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, dalība bibliotēku 
sadarbībā starptautiskā mērogā, kā arī Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku darbinieku kvalifikācijas 
pilnveidošana, strādājot ar dažādu vecuma un īpašo vajadzību apmeklētāju grupām 
Darbības rezultāti: 
Bibliotēku skaits (apvienotas vienotā tīklā un aprīkotas ar bezmaksas pieeju internetam)  28 
Vienas iestādes uzturēšanas vidējās izmaksas (Ls) 79 906 
Lietotāju (abonentu) skaits (tūkst.) 67.4 
Apmeklējumu skaits (tūkst.)  1 144.9 
Viena abonenta vidējais apmeklējumu skaits gadā 17 
Izsniegumu skaits (tūkst.) 2 540.9 
Izsniegumu skaits vienam abonentam vidēji gadā 38 
I apakšmērėis: 
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika pavadīšanas nodarbēs, 
nodrošinot Rīgas domes funkciju izpildi kultūrpolitikas jomā, tādējādi veicinot kultūras mantojuma un tautas tradīciju 
saglabāšanu, mērėtiecīgu izmantošanu un pēctecības nodrošināšanu, kā arī kultūrvides attīstīšanu katrā Rīgas 
rajonā un priekšpilsētā 
Darbības rezultāti: 
Kultūras centri / Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu apvienība  
Kultūras centru organizēto pasākumu skaits, t. sk.:  2 596 
bezmaksas pasākumi  1 148 
valsts un tradicionālajos svētkos organizēto pasākumu skaits kultūras centros 191 
informatīvie un izglītojošie pasākumi (lekcijas, semināri, konferences u.c.)  729 
amatieru  koncerti, izrādes, izstādes 844 
koncerti, izrādes, izstādes, kurās piedalās profesionāĜi 155 
izklaides sarīkojumi 137 
kinoseansu skaits 40 

Kopējais apmeklētāju skaits kultūras centru organizētajos pasākumos 5 291 123 
Amatieru kolektīvu skaits kultūras centros, t. sk.: 131 
bērnu kolektīvi 26 

Kopējais dalībnieku skaits, t. sk.: 4 617 
dalībnieku skaits bērnu kolektīvos 1 573 

Apmeklētāju skaits gadā 803 069 
II apakšmērėis: 
Rīgas kultūras dzīves bagātināšana ar profesionāli un muzikāli augstvērtīgu Profesionālā pūtēju orėestra "Rīga" 
sniegumu, piedalīšanās Rīgas veidošanā par  vienu no Eiropas mūzikas centriem 
Darbības rezultāti: 
Kopējais koncertu un uzstāšanās reižu skaits 36 
Koncerti ar bezmaksas ieeju 21 
Koncerti ar ieĦēmumiem 15 
Klausītāju skaits gadā 21 100 
Mērėis: 
Radīt iespēju iedzīvotājiem pilnveidot savas prasmes un talantus brīvajā laikā, piedaloties amatiermākslas 
kolektīvos – kori, deju ansambĜi un folkloras kopas, amatieru teātri, tautas lietišėās un tēlotājas mākslas studijas, 
vokālie ansambĜi, foto un kino studijas dažādām vecuma grupām 
Darbības rezultāti: 
Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits uz 1000 Rīgas iedzīvotājiem 19 
Amatiermākslas kolektīvu sniegto koncertu, izrāžu un izstāžu skaits 3 700 
Amatiermākslas kolektīvu skaits kopā Rīgas pilsētā, t. sk.: 279 
dalībnieku skaits 13 150 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu skaits 565 
Mērėis: 
Nodrošināt iespēju Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkami pavadīt brīvo laiku, baudīt mākslu un izzināt 
latviešu tautas tradīcijas un vēsturi 
Darbības rezultāti: 
Lielāko pasākumu (pasākumi, kuros vidējais apmeklētāju skaits ir  10 000 cilvēku) valsts un 
tradicionālajos svētkos, konkursos un festivālos dienu skaits 

35 

Mērėis: 
Muzeju pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un muzeju eksponātu saglabāšana Latvijas kultūras vēsturē – 
Aleksandra Čaka muzejs, Rīgas Porcelāna muzejs un Jūgendstila centrs 
Darbības rezultāti: 
Apmeklētāju skaits 23 615 
Muzeju eksponātu skaits 10 564 
Sarīkojumu un izstāžu skaits 14 
Ekskursiju skaits (gida pakalpojumi) 421 
Mērėis: 
Daudzpusīga kultūras procesa nodrošināšana Rīgas pilsētā, īstenojot Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programmu, 
tajā skaitā visu nozaru profesionālās mākslas un jaunrades veicināšana, kultūras mantojuma un tradicionālās 
kultūras saglabāšana, kā arī kultūras vērtību izplatīšanas un pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai 
Darbības rezultāti: 
Izsludināto Rīgas domes kultūras projektu konkursu skaits 1 
Izvērtēto projektu skaits 609 
Atbalstīto projektu skaits saskaĦā ar Rīgas domes Kultūras departamenta pasākumu finansēšanas 
komisijas lēmumu 

294 

Mērėis: 
Nodrošināta festivālu norišu daudzveidība saskaĦā ar Rīgas pilsētas pašvaldības kultūrpolitiku nosakošajiem  
dokumentiem 
Darbības rezultāti: 
Rīgas Festivālu mērėprogrammas konkursā atbalstīto festivālu projektu skaits 32 
Mērėis: 

Iepazīstināt baznīcas apmeklētājus ar Rīgas pilsētas vēsturiskās apbūves attīstību, 13.gs. valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekĜa Sv. Pētera baznīcas vēsturi, tās restaurāciju, interjeru, t. sk. izmantot skatu torni pilsētas 
panorāmas apskatei, kā arī organizēt pilsētas vēsturiskās izpētes un attīstības pasākumus, t. sk. izmantot telpas 
kultūras pasākumiem 
Darbības rezultāti: 

Rīkoto pasākumu skaits 92 

Bezmaksas pasākumi 84 
Pasākumi valsts un tradicionālajos svētkos 10 
Amatieru  koncerti, izstādes 11 

Koncerti, izstādes, kurās piedalās profesionāĜi 73 
Apmeklētāju skaits rīkotajos pasākumos 32 987 
Apmeklētājus skaits gadā 164 483 
Mērėis: 
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika pavadīšanas nodarbēs 
Darbības rezultāti: 
Izpilddirekciju organizēto kultūras un izklaides pasākumu skaits 30 
Mērėis: 
Rīgas sabiedrisko pieminekĜu saglabāšana 
Darbības rezultāti: 
Rīgas sabiedrisko pieminekĜu pārĦemšana valdījumā (pieminekĜu skaits)  3 
PieminekĜu apzināšana un uzskaite – pieminekĜu pases izveide (pieminekĜu skaits) 35 
Rīgas pilsētā esošo sabiedrisko pieminekĜu izpēte, restaurācijas projektēšana un aprūpes darbu 
īstenošana (pieminekĜu skaits) 

2 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Mērėis: 
Brīvības pieminekĜa saimnieciskā uzturēšana un saskaĦoto pasākumu nodrošināšana 
Darbības rezultāti: 
Brīvības pieminekĜa teritorijas kopšana – slaucīšana, sniega notīrīšana, ziedu kārtošana u.c. (m2) 1 000 
Puėu vāžu uzturēšana (skaits) 8 
Brīvības pieminekĜa aprūpes programma, kas ietver tīrīšanu un šuvju pielabošanu (vienreiz gadā) 1 
SaskaĦoto pasākumu skaits pie Brīvības pieminekĜa 42 
Mērėis: 
Rīgas BrāĜu kapu ansambĜa saimnieciskā uzturēšana un saskaĦoto pasākumu nodrošināšana 
Darbības rezultāti: 
Rīgas BrāĜu kapu ansambĜa, t. sk. Svētās uguns uzturēšanas vidējās izmaksas mēnesī (Ls) 154 
Zāliena kopšana – pĜaušana, laistīšana, atjaunošana (m2) 39 205 
Dzīvžoga uzturēšana – cirpšana, mēslošana, atjaunošana u.c. (m) 2 510 
Puėu dobju uzturēšana  - ziedu stādīšana, mēslošana, atjaunošana (m2) 1 900 
CeliĦu un ceĜu tīrīšana, ravēšana, atjaunošana u.c. (m2) 18 600 
SaskaĦoto pasākumu skaits Rīgas BrāĜu kapos 7 
Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo laiku, sasniegt rezultātus sportā 
atbilstoši savām spējām un sagatavotībai, kā arī Rīgas kā sportiskas pilsētas tēla veidošana 
Darbības rezultāti: 
Tautas sporta apakšprogrammas ietvaros organizēto pasākumu skaits (pilsētas čempionāti, jaunatnes 
meistarsacīkstes, turnīri, kausu izcīĦas, veterānu sacensības u.c. pilsētas mēroga tautas sporta 
pasākumi) 

80 

Dalībnieku skaits šajos pasākumos 12 150 
Invalīdu sporta aktivitāšu apakšprogramma:  
Pasākumu skaits (čempionāti, meistarsacīkstes u.c. sporta aktivitātes) 15 
dalībnieku skaits šajos pasākumos 550 
Dalībnieku skaits starptautiskajās un valsts mēroga sacensībās (Valsts prezidenta kausa izcīĦas 
sacensībās vieglatlētikā, starptautiskajās sacensībās mākslas vingrošanā “Baltijas aplis”, 
starptautiskajās Rīgas domes kausa izcīĦas sacensībās standartdejās) 

4 890 

Atbalstīto starptautisko pasākumu skaits 13 
Masu sporta  pasākumu skaits 9 
Dalībnieku skaits masu sporta pasākumos 6 800 
Rīgas komandu dalībnieku skaits Latvijas jaunatnes ziemas un vasaras olimpiādēs 840 
Rīgas pilsētas masu sporta pasākumi skolēniem un Rīgas rajonu/priekšpilsētu starpskolu pasākumu 
programmas: 

 

Pasākumu skaits 138 
Dalībnieku skaits šajos pasākumos 16 100 
Sporta skolu sporta pasākumu atbalsta programma:  
Pasākumu skaits 20 
Dalībnieku skaits šajos pasākumos 5 796 
Sporta veidu ilgtermiĦa attīstības programmu bērniem un  jauniešiem atbalsts:  
Sporta veidu skaits 9 
Sporta grupu skaits 14 
Sportistu skaits 205 
Treneru skaits 11 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeĦu izmantošana 
Mērėis: 
Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošana, labiekārtošana, teritoriju sakopšana un uzturēšana 
Darbības rezultāti: 
Ierīkotas peldvietas un aktīvās atpūtas zonas 6 
Vecāėi  
Pludmales teritorija (km) 2,8 
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tk. Ls) 30 
VakarbuĜĜi  
Pludmales teritorija (km) 8 
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tk. Ls) 6,2 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētā esošās peldvietas (Bābelīša ezers, Velnezers, Dambjapurva ezers, 
Juglas ezers) 

 

Ezeru kopjamo krasta līniju kopgarums (m)  4 802 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats  
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Ekonomiskā darbība 

2009. gadā izdevumiem šajā funkcionālajā kategorijā no 
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, speciālā 
budžeta un investīciju līdzekĜiem novirzīti 133 964,5 
tūkstoši latu. Nozarei atvēlētie līdzekĜi izlietoti 
galvenokārt, lai nodrošinātu rīdziniekiem un Rīgas 
viesiem efektīvus un mūsdienīgām prasībām atbilstošus 
sabiedriskā transporta pakalpojumus, kā arī citus 
pilsētvidei nozīmīgus pasākumus. 

Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta 
sistēma apkalpo kā Rīgas pilsētas iedzīvotājus, tā arī 
Pierīgas reăionu. Pilsētas pašvaldības sabiedriskā 
transporta tīkls Rīgā ir labi attīstīts un nodrošina visas 
pilsētas teritorijas pārklājumu. Noslēdzot 2009. gadu 
Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklu veidoja: 

─ 53 autobusu maršruti ar kopējo līniju garumu 883 
km, pa kuriem kursēja 476 autobusi; 

─ 9 tramvaju maršruti ar kopējo līniju garumu 99,53 
km, pa kuriem kursēja 252 tramvaju vagoni; 

─ 20 trolejbusu maršruti ar kopējo līniju garumu 168,1 
km, pa kuriem kursēja 303 trolejbusi.  

2009. gadā tika veikta virkne uzlabojumu sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā: izveidoti 32. un 34. autobusu 
maršruti; 10. autobusa maršruts pagarināts līdz 
Jaunmārupei, 13. autobusa maršruts pagarināts līdz 
Babītes stacijai; 12. autobusu maršruts novirzīts pa 
Dienvidu tiltu, Krasta ielu, dodot iespēju slēgt nerentablo 
17. maršrutu; slēgts nerentablais 27.autobusu maršruts. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētā 
nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas 
Satiksme”. Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības 
sabiedriskā transporta sistēmā tika izpildīti 3,5 miljoni 
reisu, kuros pārvadāti 169 miljoni pasažieru. 

Pārskata gada laikā tika izpildīti 3 500 651 reisi un 
pārvadāti 169 miljoni pasažieru, no tiem 29,1% 
pasažieru izmanto valsts un pašvaldības noteiktās 
braukšanas maksas atlaides, 14,8% pasažieru tika 
pārvadāti bez maksas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
pārvadāto pasažieru skaits samazinājās būtiski – par 77 
miljoniem pasažieru (par 31,3%). Šī samazinājuma 
pamatā ir gan ekonomiskie faktori, nodarbināto 
pilsētnieku skaita samazinājums.  

2009. gadā Rīgas dome paplašināja to iedzīvotāju 
kategoriju skaitu, kas ir tiesīgas izmantot atlaides Rīgas 
pilsētas pašvaldības sabiedriskajā transportā - ar 
braukšanas maksas atvieglojumiem ir tiesīgi braukt visi 
nestrādājošie vecuma pensionāri līdz 75 gadu 
vecumam, Rīgas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo 
skolu pedagogiem, interešu izglītības iestāžu, 
pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes 
sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu pedagogi, kuri 
iepriekšminētajās iestādēs strādā pamatdarbā.  

Pārskata gadā sabiedriskā transporta pakalpojumus 
Rīgas pašvaldībā nodrošināja 476 satiksmes autobusi, 
252 tramvaji un 303 trolejbusi. 81% no autobusiem un 
70% no trolejbusiem bija ar zemo grīdu un aprīkoti ar 
ratiĦu pacēlājiem, tādējādi nodrošinot šo transporta 

līdzekĜu pieejamību pasažieriem ar ierobežotām 
kustības iespējām. 

2009. gadā tika īstenots nepārtraukts darbs pie 
sabiedriskā transporta kustības sarakstu uzlabošanas, 
pamatojoties uz reālo situāciju pilsētas satiksmē, kā arī 
pakalpojumu saĦēmēju izteiktiem priekšlikumiem. Lai 
mazinātu sabiedriskā transporta izmaksas, kuru 
segšanai tiek izmantota dotācija no Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta, pārskata gadā uzĦēmums „Rīgas 
satiksme” veica izmaksu posteĦu auditu un struktūras 
izmaiĦas, palielinot sniegto pakalpojumu efektivitāti.  

2009. gadā pēc Rīgas domes pasūtījuma tika veikti 
darbi 26,4 miljonu latu apjomā transporta būvju 
rekonstrukcijā, renovācijā un izbūvē, no kuriem 
nozīmīgākie: 

─ Tika pabeigta 2008. gadā uzsāktā tilta pār Juglas 
kanālu Brīvības gatvē rekonstrukcija (objekta 
kopējās izmaksas - 1 222 283 lati, izbūvētā platība 
2 252 m2). Pabeigtā rekonstrukcija garantē tālāku 
tilta nestspējas saglabāšanu, ilgmūžību, drošu 
ekspluatāciju un  satiksmes drošību; 

─ Turpinājās 2008.gadā uzsāktā Austrumu maăistrāles 
krustojuma ar Gaujas ielu (esošā satiksmes pārvada 
Vairoga ielā turpinājuma) būvniecība. Austrumu 
maăistrāle tiek būvēta pakāpeniski, pa posmiem; 

─ Pabeigta 2008. gadā uzsāktā gājēju pārvada pār 
KārĜa UlmaĦa gatvi pie Beberbeėu ielas izbūve 
(izbūvētā objekta kopējās izmaksas 641 005 lati); 

─ Pabeigta 2008. gadā uzsāktā tramvaja sliežu ceĜu 
pārbūve 11. novembra krastmalā (pavisam kopā 
2008.-2009. gadā veikto darbu apjoms ir 1 493 012 
latu, platība - 3 599 m2). 

2009. gadā uzsākta Juglas ielas no Biėernieku ielas līdz 
Lubānas ielai, ieskaitot Biėernieku ielas jaunā virziena 
pieejas no Kaivas ielas līdz saslēgumam ar esošo 
Biėernieku ielu pilsētas robežas virzienā, rekonstrukcija 
(2009. gadā apgūti Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 
piešėirtie 1 500 000 lati), objektu plānots pabeigt 2010. 
gadā. 

2009. gadā tika turpināta 2008. gadā uzsāktā  Dienvidu 
tilta labā krasta pieeju  (Dienvidu tilta 2. kārtas) 
būvniecība, kuru plānots pabeigt 2011. gada  vasarā. 
Dienvidu tilta 3. kārtas posma no Bauskas ielas līdz 
Ziepniekkalna ielai izbūve 2009. gadā veikta 9 173 003 
latu apjomā.  

Pēc Rīgas domes pasūtījuma 2009. gadā izbūvēti jauni 
luksoforu objekti, kā arī realizēti citi satiksmes 
uzlabošanas projekti, kā arī veikti ielu seguma 
atjaunošanas darbi kopā par 3 595 066 latiem. 

 

 

 



 

 

59 
 

 

 

Budžeta izdevumi ekonomiskai darbībai  
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
medniecība 

500.0 - - - 

Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība 638.8 1 574.8 5 090.3 3 496.2 

Transports 78 916.7 96 665.9 85 766.1 82 113.3 

Citas nozares 471.5 499.8 1 242.8 1 236.3 

Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 3 539.1 9 562.5 3 498.9 3 478.3 

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 84 066.1 108 303.0 95 598.1 90 324.1 

      Investīcijas 3 738.8 7 687.6 19 761.3 16 847.3 

Speciālā budžeta izdevumi  17 749.0 24 778.6 17 887.3 23 640.4 

Kopā 101 815.1 133 081.6 113 485.4 113 964.5 

  

par pilnu 
samaksu; 

94,8ar 
atlaidēm; 

49,2

bez 
maksas; 25

Pasažieru pārvadājumi pilsētas sabiedriskajā 
transportā 2009. gadā (miljonos pasažieru)
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceĜu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana) 
Pamatbudžets 
Mērėis:  
Nodrošināt nepārtrauktu, komfortablu un drošu satiksmi 
Darbības rezultāti: 
Ielu brauktuvju seguma uzturēšana - bedrīšu, iesēdumu remonts (tūkst. m2) 65.6 
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana ziemā, kaisot ar pretslīdes materiāliem un sniega tīrīšana, 
slaucīšana, putekĜu savākšana un slaucīšana vasarā (milj. m2) 

9.8 

Sabiedriskā transporta pieturvietu kopšana (skaits) 1 315 
ZaĜo zonu kopšana  (tūkst. m2) 295.3 
Mērėis:  
Nodrošināt nepārtrauktu un drošu satiksmi pār tiltiem, satiksmes pārvadiem, gājēju tuneĜos un nostiprinātajās 
krastmalās, kā arī nodrošināt minēto būvju un konstrukciju saglabāšanu 
Darbības rezultāti: 
Tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneĜu regulārā un periodiskā apsekošana un uzturēšana (objektu 
skaits) 

110 

Krastmalu regulārā, periodiskā apsekošana un ikdienas uzturēšana (km)  38 
Metāla barjeru ikdienas uzturēšana (km) 78 
Mērėis:  
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos krustojumos un gājēju pārejās 
Darbības rezultāti: 
Luksoforu objektu uzturēšana (skaits) 313 
Regulējamo gājēju pāreju uzturēšana (skaits) 66 
Satiksmes “zaĜā viĜĦa” uzturēšana ielās (km kopgarumā) 18 
CeĜa zīmju uzturēšana (skaits) 31 299 
Mērėis:  
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas regulējamos krustojumos, gājēju pārejās un ielās 
Darbības rezultāti: 
Uzturēti ceĜu horizontālie apzīmējumi (m2) 66 713 
Nodrošināta gājēju pāreju redzamība, uzturot ceĜa apzīmējumu “zebra”, t. sk.:  
regulējami krustojumi (skaits) 200 
neregulējamas gājēju pārejas (skaits) 323 
Nodrošināts braukšanas joslu sadalījums maăistrālās ielās un ielās ar ievērojamu sabiedriskā 
transporta satiksmi, t. sk.: 

4 900 

Mērėis: 
Veikt seguma atjaunošanas darbus ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, uzlabojot ietvju un brauktuvju seguma 
kvalitāti 
Darbības rezultāti: 
Atjaunots bojātais brauktuvju segums (m2) 1 000 
Mērėis: 
Nodrošināt izpilddirekciju pārziĦā esošo iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceĜu un teritorijas uzturēšanu 
Darbības rezultāti: 
Kopējā platība, kurā veikta ceĜu seguma atjaunošana un bedrīšu remonta darbi (tūkst. m2) 34.4 
Mērėis: 
Noteikt mākslīgo būvju kvalitatīvo stāvokli, veicot to apsekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā 
Darbības rezultāti: 
Satiksmes transporta būvju (tilti, satiksmes pārvadi un gājēju tuneĜi) speciālās pārbaudes 12 
Ielu seguma remonts (m2) 1 301.4 
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana, kaisot ar pretslīdes materiālu, sniega tīrīšana un izvešana ziemā 
un tīrīšana vasarā (m2) 

90 583 

  



 

 

61 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Atkritumu izvešana (m3) 580.5 
Grēcinieku ielas tuneĜa uzturēšana  1 
Mērėis: 
Nodrošināt gājējiem nepārtrauktu un drošu satiksmi gājēju tuneĜos un tuneĜu konstrukciju saglabāšanu, veicot 
nepieciešamos ikdienas uzturēšanas darbus 
Darbības rezultāti: 
TuneĜu grīdu un kāpĦu seguma tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiālu, sniega izvešana ziemā un 
tīrīšana vasarā (tuneĜu skaits) 

4 

Mērėis: 
Veikt remontdarbus Rīgas pilsētas ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, uzlabojot ietvju un brauktuvju seguma 
kvalitāti 
Darbības rezultāti: 
Atjaunots brauktuvju segums (m2) 164 807 
Atjaunots ietvju segums (m2) 32 932 
Būvniecība un pilsētas attīstība  
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Nodrošināt teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi un īstenošanu, uzraudzīt būvniecības 
procesu tiesiskumu, projektu sagatavošanu un administrēšanu 
Darbības rezultāti: 
Detālplānojumu administrēšana 37 
Teritorijas plānojuma izstrāde 1 
IzziĦas par zemesgabala perspektīvo izmantošanu sagatavošana un izsniegšana (skaits) 2 687 
Starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana 7 
Pilsētas pārstāvība starptautiskos pasākumos 4 
Mērėis: 
Veidot kvalitatīvu pilsētvidi un nodrošināt būvniecības kontroli un pārzināšanu, t. sk. nodrošināt būvniecības procesu 
tiesiskumu Rīgas pilsētā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem 
Darbības rezultāti: 
Apkalpotie klienti 76 675 
Plānošanas un arhitektūras uzdevumi būvprojektiem un darba uzdevumi zemes ierīcības projektu 
izstrādei 

1 753 

Izskatīto būvprojektu un zemes ierīcības projektu skaits 4 011 
BūvatĜaujas 4 226 
Ekspluatācijā pieĦemtas būves 976 
Apsekotie objekti 5 044 
Mērėis: 
Rīgas pilsētas arhitektoniskās kvalitātes paaugstināšana un arhitektūras jautājumos informētas sabiedrības 
veidošana 
Darbības rezultāti: 
Organizēto plenēru un konferenču skaits 16 
Izstrādāto pilsētas attīstību veidojošo projektu/priekšlikumu skaits 4 
Pasākumu skaits sabiedrības informācijai par Rīgas arhitektūras procesiem  14 
Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeĦu izmantošana 
Speciālais budžets 
Mērėis: 
Zivju resursu pārzināšana Rīgas pilsētas ūdenstilpēs un Rīgas jūras līča piekrastē Rīgas administratīvajā teritorijā 
(atbilstoši Vienošanās protokolam starp Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldi un Rīgas pilsētas 
pašvaldību) –  rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšana ar zvejnieku saimniecībām, komersantiem un 
zvejniekiem, kas nodarbojas ar zveju paša patēriĦam, speciālo atĜauju (licenču) izsniegšana Latvijā reăistrētiem 
komersantiem, kā arī individuālajiem uzĦēmumiem, zvejnieku un zemnieku saimniecībām un kooperatīvajām 
sabiedrībām komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeĦos Rīgas administratīvajā teritorijā 
Darbības rezultāti: 
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām (līgumu 
skaits) 

42 

Izsniegtās speciālās atĜaujas  (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeĦos 3 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Tūrisms 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Tūrisma nozares attīstība Rīgas pilsētā 
Darbības rezultāti: 
Tūristu apkalpošana Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrā (tūristu skaits) 158 398 
Līdzdalība starptautiskajos projektos 1 
Līdzdalība starptautiskajos gadatirgos 22 
Sadarbības līgumu noslēgšana 88 
Darbs ar plašsaziĦas līdzekĜiem 17 
Izdošanai sagatavotie poligrāfijas izdevumu  veidi 6 
Mērėis: 
Veicināt Rīgas un Varšavas pilsētu sadarbību tūrisma jomā, nodrošināt informācijas par tūrisma un atpūtas 
iespējām Rīgā un Latvijā izplatīšanu tās interesentiem Varšavā 
Darbības rezultāti: 
Tūristu apkalpošana Varšavas Tūrisma informācijas centrā (tūristu skaits) 6 281 
Līdzdalība starptautiskajos gadatirgos 5 
Sadarbības līgumu noslēgšana 2 

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats  
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Sabiedriskā kārtība un drošība  
2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no Rīgas pilsētas 
pamatbudžeta un speciālā budžeta sabiedriskās 
kārtības un drošības mērėiem izlietoja 10 375,0 
tūkstošus latu.  

Rīgai kā Latvijas Republikas valsts galvaspilsētai ir 
jānodrošina mūsdienīgām prasībām atbilstošs 
sabiedriskās kārtības un drošības līmenis un šim 
mērėim arī ir pakārtoti Rīgas pilsētas pašvaldības 
izdevumi šai jomā. Rīgas pilsētas pašvaldība turpina 
pievērst uzmanību pilsētvides drošības pasākumu 
pilnveidošanai, lai iedzīvotāji un pilsētas viesi labi 
pavadītu laiku kā ikdienā, tā arī starptautiska rakstura 
pasākumos. 

2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības policijas 
darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību 113 masu 
pasākumu norises laikā, tajā skaitā Latvijas Republikas 
Valsts svētkos, ārvalstu delegāciju vizīšu laikā, Rīgas 
pilsētas pašvaldības organizētajos pasākumos, piketos, 
sapulcēs un mītiĦos, ielu gājienos, sporta sacensībās 
un atpūtas pasākumos. Līdztekus tiešajiem 
pasākumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un 
pārkāpumu novēršanā, tika veikti informatīvi un 
izglītojoši pasākumi. Ar mērėi nodrošināt Rīgas viesu 
drošību, 2009. gadā sadarbībā ar ārvalstu vēstniecībām 
un Rīgas domes Tūrisma koordinācijas centru tika 
nodibināta Tūrisma nodaĜa. Iedzīvotāju informēšanai 
2009. gadā ir izveidota jauna Rīgas pilsētas 
pašvaldības policijas interneta mājas lapa un izveidoti 
un uzturēti Twitter un Youtube konti.  

 

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un 
drošībai 
(tk. Ls) 

2007. g. 
budžeta 

izpilde 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

Policija 9 452.6 10 138.9 9 268.9 9 231.6 
Tiesa un prokuratūras iestādes* 1 109.9 1 339.0 993.2 985.1 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 10 562.5 11 477.9 10 262.1 10 216.7 
      Investīcijas 44.2 5.9 - - 
Speciālā budžeta izdevumi  206.8 26.0 196.2 158.3 
Kopā 10 769.3 11 503.9 10 458.3 10 375.0 

* BāriĦtiesas un pagasttiesas 2007. gadā tika atspoguĜotas sadaĜā „Sociālā aizsardzība” 
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta programmu mērėi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji* 

Rezultatīvie rādītāji 
2009. gadam 

Programmas mērėi / darbības rezultāti Izpilde 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, to likumisko interešu aizsardzību, 
veidot drošu vidi bērniem 
Darbības rezultāti: 
Policijas pakalpojumu saĦēmēju skaits (ieskaitot pilsētas viesus) 717 371 
Policijas pakalpojuma sniegšanas gadījumu skaits (apkalpotie masu pasākumi, administratīvā prakse, 
aizturēšanas, reidi, zemūdens darbi, glābšanas darbi, iejaukšanās pēc iedzīvotāju  pieprasījuma utml.) 

202 737 

Policijas reaăēšanas laiks - patruĜas ierašanās notikuma vietā (min.) 25 
Policijas darbinieku skaits norīkojumā vienā dienā (ielās u.c. sabiedriskās vietās) 251 
Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audžuăimenēm  saistītie jautājumi 
Pamatbudžets 
Mērėis: 
Atbilstoši Rīgas bāriĦtiesas kompetencei nodrošināt bērna interešu aizsardzību, ja to nespēj vai nevar nodrošināt 
vecāki, un sekmēt bērna tiesības augt un attīstīties drošā vidē - ăimenē 
Darbības rezultāti: 
PieĦemtie lēmumi kopā: 3 397 
Aprūpes jautājumos 2 656  
Adopcijas jautājumos 248 
Domstarpību jautājumos 229 
Mantiskajos jautājumos 411 
Ierosinātas lietas: 1 883 
Aprūpes jautājumos 1 196 
Adopcijas jautājumos 108 
Domstarpību jautājumos 290 
Mantiskajos jautājumos 289 
Piedalīšanās tiesas sēdēs: 1 775 
Aprūpes jautājumos 858 
Adopcijas jautājumos 95 
Domstarpību jautājumos 729 
Mantiskajos jautājumos 93 
Apsekošanas kopā: 5 037 
Aprūpes jautājumos 4 271 
Adopcijas jautājumos 517 
Domstarpību jautājumos 352 
Mantiskajos jautājumos 85 
AizbildĦu un sociālo garantiju apliecību pieprasījumu sagatavošana un izsniegšana 1 531 
Psihologu un medianta konsultācijas 2 352  

*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats   
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Rīgas domei:   

ZiĦojums par finanšu pārskatiem 

1. Mēs esam veikuši Rīgas domes 2009. gada 
konsolidēto finanšu pārskatu, kas sagatavoti saskaĦā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
1193 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un šajos 
finanšu pārskatos izklāstīto Rīgas pilsētas pašvaldības 
grāmatvedības politiku. Rīgas pašvaldības uzĦēmumi 
un Rīgas brīvostas pārvalde nav konsolidēti šajos 
finanšu pārskatos. Rīgas domes vadība ir atbildīga par 
konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu. Mēs esam 
atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto 
revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem. Mūsu 
2010. gada 8. aprīĜa revidentu ziĦojumā mēs sniedzām 
atzinumu ar iebildēm kā aprakstīts no 1.b1 līdz 1.b4 
rindkopās zemāk. 

a) IzĦemot sadaĜā "Pamatojums atzinumam ar iebildi" 
aprakstītos jautājumus, mēs veicām revīziju saskaĦā 
ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 

 
b) Pamatojums atzinumam ar iebildi 

1) 2009. gadā Rīgas dome saskaĦā ar LR Ministru 
kabineta noteikumu nr.867 „Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
prasībām ir atzinusi bilancē Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi, kas 
iepriekš nebija iekĜauta bilancē, pamatojoties uz 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
datiem un tajā noteiktajām vērtībām. Rīgas dome 
turpina reăistrēt šo Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošo un piekrītošo zemi, kā arī ēkas un 
būves Zemesgrāmatā. Reăistrācijas procesa 
ietvaros tiek veiktas korekcijas nekustamo 
īpašumu uzskaites vērtībā un saskaĦotas 
īpašuma tiesības īpašumiem, kuru īpašnieki nav 
skaidri definēti. Līdz ar to ir sagaidāms, ka 
nekustamo īpašumu uzskaites vērtība 
turpmākajos periodos tiks koriăēta, uzĦemot 
uzskaitē iepriekš neuzskaitītas ēkas un būves, kā 
arī koriăējot pašvaldībai piekrītošās zemes 
uzskaites vērtību. Mums nebija iespējams noteikt 
iespējamo korekciju apjomu, kas attiektos uz 
Rīgas dome nekustamajiem īpašumiem 2009. 
gada 31. decembrī. 

2) 2009. gada 31. decembrī Rīgas domes bilancē 
uzrādīto pamatlīdzekĜu vērtībā ietilpst 
privatizācijas procesā iesaistīto dzīvojamo ēku 
vērtība LVL 19,5 milj. apmērā. LR Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 867 „Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
paredz, ka, ja ilgtermiĦa ieguldījuma vērtība 
bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites 
vērtību, ilgtermiĦa ieguldījumu novērtē atbilstoši 
zemākajai vērtībai. Tā kā daĜa no šo īpašumu 
vērtības var tikt atgūta, nevis saĦemot naudu, bet 
privatizācijas sertifikātus, un privatizācijas 
sertifikātu vērtība nedos Rīgas domei nekādus 
naudas ieĦēmumus, tad pastāv varbūtība, ka 
saĦemtie ieĦēmumi privatizācijas procesā būs 

mazāki nekā šo īpašumu uzskaites vērtība Rīgas 
domes bilancē 2009. gada 31. decembrī. Tā kā 
šobrīd Rīgas domei nav iespējas noteikt 
nekustamo īpašumu atgūstamo vērtību, mums 
nebija iespējams izvērtēt iespējamo vērtības 
samazinājuma apjomu. 

3) 2009. gada 31. decembrī Rīgas domes bilancē 
pamatlīdzekĜu sastāvā uzrādītas mežaudzes  
LVL 11 milj. vērtībā. SaskaĦā ar LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 867 „Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 
veicot meža inventarizāciju atbilstoši Meža 
likumam, veic mežaudžu vērtības aktualizāciju 
atbilstoši Meža valsts reăistra datiem. Revīzijas 
laikā mums nebija iespējams pārliecināties, ka 
mežaudžu vērtība Rīgas domes bilancē ir 
aktualizēta atbilstoši Meža valsts reăistra datiem. 

4) 2009. gadā un iepriekšējos gados vairākas Rīgas 
domes struktūrvienības saĦemtos ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekĜus izmantoja ilgtermiĦa 
ieguldījumu objektu iegādei, izveidošanai vai 
būvniecībai un šo saĦemto ārvalstu finanšu 
palīdzību uzskaitīja ieĦēmumu un izdevumu 
pārskatā kā ieĦēmumus gadā, kad šie līdzekĜi 
tika saĦemti. SaskaĦā ar Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 867 "Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" saĦemtā 
ārvalstu finanšu palīdzība, kas tiek izlietota 
ilgtermiĦa aktīvu iegādei, izveidošanai un 
būvniecībai ir jāatspoguĜo kā nākamo periodu 
ieĦēmumi bilancē un jāatzīst ieĦēmumu un 
izdevumu pārskatā lineāri iegādāto pamatlīdzekĜu 
lietderīgās izmantošanas laikā. Ja saĦemtā 
ārvalstu finanšu palīdzība tiktu uzskaitīta 
atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem  nr.867 
"Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti", tad Rīgas domes 
pārskata un iepriekšējo gadu budžeta izpildes 
rezultāts būtu mazāks un bilancē uzskaitītie 
nākamo periodu ieĦēmumi būtu lielāki. 

Tā kā 2009. gadā un arī iepriekšējos gados nav pareizi 
uzskaitīta saĦemtā ārvalstu finanšu palīdzība, tad mums 
nebija iespējams noteikt iespējamo korekciju apjomu un 
aplēst to ietekmi uz bilances pozīciju "Nākamo periodu 
ieĦēmumi", pašu kapitālu un pārskata gada ieĦēmumu 
vai izdevumu pārskatu 



 

       

 

c)  Atzinums ar iebildi 

Mūsuprāt, izĦemot labojumu ietekmi uz 2009. 
gada un iepriekšējo gadu finanšu pārskatiem, kas 
varētu būt nepieciešami ziĦojuma sadaĜā 
“Pamatojums atzinumam ar iebildi" minēto 
jautājumu rezultātā, iepriekš minētie finanšu 
pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par 
Rīgas domes finansiālo stāvokli 2009. gada 31. 
decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2009. gadā saskaĦā ar gadā 
saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2009. gada 20. oktobra noteikumiem Nr.
„Gada pārskatu sagatavošanas 
finanšu pārskatos izklāstīto Rīgas pilsētas 
pašvaldības grāmatvedības politiku.

d) ApstākĜu akcentējums 

Neizsakot papildus iebildes, mēs vēršam 
uzmanību, ka Rīgas dome 2009. gadā veica Rīgas 
pilsētai piederošo un piekrītošo zemju, kas līd
tam nebija iekĜautas bilancē, iekĜaušanu uzskaitē 
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas datiem un tajā noteiktajām 
vērtībām, atzīstot aktīvu un ieĦēmumus LVL 304 
milj. apmērā. 

Neizsakot papildus iebildes, mēs vēršam 
uzmanību uz ZiemeĜu koridora projekta realizāciju. 
Uz 2009. gada 31. decembri bilances postenī 
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labojumu ietekmi uz 2009. 
gada un iepriekšējo gadu finanšu pārskatiem, kas 
varētu būt nepieciešami ziĦojuma sadaĜā 
“Pamatojums atzinumam ar iebildi" minēto 
jautājumu rezultātā, iepriekš minētie finanšu 
pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par 

as domes finansiālo stāvokli 2009. gada 31. 
decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2009. gadā saskaĦā ar gadā 
saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2009. gada 20. oktobra noteikumiem Nr. 1193 
„Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un šajos 
finanšu pārskatos izklāstīto Rīgas pilsētas 
pašvaldības grāmatvedības politiku. 

papildus iebildes, mēs vēršam 
2009. gadā veica Rīgas 

pilsētai piederošo un piekrītošo zemju, kas līdz 
tam nebija iekĜautas bilancē, iekĜaušanu uzskaitē 
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas datiem un tajā noteiktajām 
vērtībām, atzīstot aktīvu un ieĦēmumus LVL 304 

Neizsakot papildus iebildes, mēs vēršam 
uz ZiemeĜu koridora projekta realizāciju. 

Uz 2009. gada 31. decembri bilances postenī 

“PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība” ir uzskaitītas projekta izmaksas LVL 
5,8 milj. apmērā, kas attiecas uz ZiemeĜu koridora 
projektēšanas izmaksām. Šīs i
galvenokārt ar ietekmes uz vidi izvērtējumu, 
projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izvērtējumu, skiču projekta izstrādi. ĥemot vērā šī 
brīža ekonomisko situāciju Latvijā, pastāv būtiskas 
neskaidrības par šī projekta realizāciju un/va
realizācijas laiku nākotnē. Klāt pievienotajā finanšu 
pārskatā nav veiktas korekcijas attiecībā uz šo 
neskaidrību. 

2. Rīgas domes vadība ir atbildīga par klātpievienoto 
saīsināto 2009. gada konsolidēto finanšu pārskatu no 
67. līdz 82. lappusei, sagatavoš
par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, 
izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 
Mūsuprāt iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati 
visos būtiskos aspektos atbilst pilna apjoma Rīgas 
domes 2009. gada kopsavilkuma finanšu pārskatiem, uz 
kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie 2009. gada 
finanšu pārskati. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par 
Rīgas domes finansiālo stāvokli 2009. gada 31. 
decembrī, tās 2009. gada darbības rezultātiem, iepriekš 
minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar 
pilna apjoma Rīgas domes 2009. gada konsolidēto 
finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti 
saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu 
neatkarīgo revidentu ziĦojumu

 
 
 
 

Inguna Staša 
Zvērināta revidente 
Sertifikāta nr. 145 

“PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība” ir uzskaitītas projekta izmaksas LVL 
5,8 milj. apmērā, kas attiecas uz ZiemeĜu koridora 
projektēšanas izmaksām. Šīs izmaksas ir saistītas 
galvenokārt ar ietekmes uz vidi izvērtējumu, 
projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izvērtējumu, skiču projekta izstrādi. ĥemot vērā šī 
brīža ekonomisko situāciju Latvijā, pastāv būtiskas 
neskaidrības par šī projekta realizāciju un/vai 
realizācijas laiku nākotnē. Klāt pievienotajā finanšu 
pārskatā nav veiktas korekcijas attiecībā uz šo 

Rīgas domes vadība ir atbildīga par klātpievienoto 
saīsināto 2009. gada konsolidēto finanšu pārskatu no 

. lappusei, sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi 
par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, 
izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 
Mūsuprāt iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati 
visos būtiskos aspektos atbilst pilna apjoma Rīgas 

savilkuma finanšu pārskatiem, uz 
kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie 2009. gada 
finanšu pārskati. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par 
Rīgas domes finansiālo stāvokli 2009. gada 31. 
decembrī, tās 2009. gada darbības rezultātiem, iepriekš 

aīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar 
pilna apjoma Rīgas domes 2009. gada konsolidēto 
finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti 
saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu 
neatkarīgo revidentu ziĦojumu. 



 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskats 
(saīsinātais) 
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Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilance 31.12.2008. 31.12.2009. 
(tk. Ls) (tk. Ls) 

Aktīvi: 1 953 618.1 2 364 899.7 
IlgtermiĦa ieguldījumi 1 836 018.0 2 281 103.1 
Nemateriālie ieguldījumi 7 003.1 5 352.1 
PamatlīdzekĜi      1 477 792.5 1 880 064.6 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi 351 222.3 395 686.4 

Apgrozāmie līdzekĜi         117 600.1       83 796.6  
Krājumi 7 179.0 4 593.6 
Norēėini par prasībām 13 584.1         14 727.1 
Nākamo periodu izdevumi 4 913.3           2 842.2 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 4 962.6           5 676.6 
Naudas līdzekĜi           86 961.1         55 957.1 

   Pasīvi: 1 953 618.1 2 364 899.7 
Pašu kapitāls 1 604 365.4 1 915 553.0 
Rezerves 135 840.9 130 080.2 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 1 297 540.6 1 468 524.5 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 170 983.9 316 948.3 

Uzkrājumi 330.3 1 826.6 
Kreditori 348 922.4 447 520.1 
IlgtermiĦa saistības 296 191.6 400 754.0 

IlgtermiĦa aizĦēmumi 99 788.2 91 431.8 
IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 163 450.6 228 807.9 
IlgtermiĦa uzkrātās saistības 12.3 32 485.9 

IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi 863.4 0.7 
Pārējās ilgtermiĦa saistības 32 077.1 48 027.7 

 ĪstermiĦa saistības 52 730.8 46 766.1 

ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa 1 797.7 9 618.9 
ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 15 651.3 12 962.2 
ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem 269.1 303.9 

ĪstermiĦa uzkrātās saistības 18 194.7 15 186.2 
Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot nodokĜus) 6 515.0 2 607.1 
NodokĜi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 4 914.2 2 122.4 

Pārējās īstermiĦa saistības 3 713.1 2 912.0 
Nākamo periodu ieĦēmumi 1 675.7 1 053.4 

   Zembilances konti: 
  

Zembilances aktīvi 32 673.3 35 710.5 
Zembilances prasības 1 671.3 1 566.8 
Zembilances saistības 644 443.9 535 564.4 
Nākotnes saistības 621 410.6 510 097.3 
Izsniegtie galvojumi 15 523.6 13 721.3 
Citas zembilances saistības 7 509.7 11 745.8 
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Pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 2008. g. 2009. g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (tk. Ls) (tk. Ls) 

IeĦēmumi kopā 665 048.7 782 720.1 
NodokĜu ieĦēmumi  kopā 395 326.0 303 736.7 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 351 311.8 259 357.7 
Īpašuma nodokĜi 39 655.9 41 360.7 

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 14 881.5 41 062.0 
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 24 782.5 298.7 

Pārējie nodokĜu ieĦēmumi 4 358.3 3 018.3 
NenodokĜu ieĦēmumi kopā 144 470.8 380 527.6 
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 406.1 388.8 
IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 59 228.0 26 493.7 
Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 84 836.7 353 645.1 

NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi kopā 539 796.8 684 264.3 
Maksājumi no valsts pamatbudžeta 113 481.3 98 455.8 
Mērėdotācijas pašvaldības budžetiem 92 673.9 82 955.1 

t. sk. ieĦēmumi pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta iestādēm 
kapitālajiem izdevumiem 

170.0 11 385.8 

Dotācijas pašvaldības budžetiem 20 807.4 10 172.6 
Pārējie valsts budžeta transferti - 5 328.1 

Pašvaldību budžetu transferti 11 770.6 - 

   Izdevumi kopā 575 895.2 496 098.5 
Izdevumi pēc valdības funkcijām* 

  
Vispārējie valdības dienesti 134 533.7 141 874.2 

t. sk., iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 52 583.2 48 791.1 
Sabiedriskā kārtība un drošība 11 423.6 9 327.9 
Ekonomiskā darbība 108 162.7 108 719.5 
Vides aizsardzība 3 058.3 1 310.6 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 27 457.0 15 529.6 
Veselība 12 757.5 2 133.5 
Atpūta, kultūra un reliăija 28 783.7 18 647.6 
Izglītība 192 827.7 158 357.0 
Sociālā aizsardzība 56 891.0 40 198.6 

   IeĦēmumu pārsniegums vai deficīts 89 153.5 286 621.6 

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 
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Speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi 2008. g. 2009. g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (tk. Ls) (tk. Ls) 

IeĦēmumi kopā 147 959.2 83 284.8 
NodokĜu ieĦēmumi 375.8 277.9 
NenodokĜu ieĦēmumi 115 333.6 62 227.6 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi 6 345.1 3 199.5 
Valsts budžeta transferti 25 904.7 17 579.8 

t.sk. mērėdotācijas pašvaldību autoceĜu (ielu) fondiem 15 269.1 6 061.4 
t.sk. mērėdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem  7 501.1 9 957.3 

   Izdevumi kopā 66 615.6 53 071.2 
Izdevumi pēc valdības funkcijām* 

  
Vispārīgie valdības dienesti 29 850.4 23 735.1 
Sabiedriskā kārtība un drošība 11.7 66.4 
Ekonomiskā darbība 31 897.3 21 762.2 
Vides aizsardzība 970.3 713.7 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 2 933.6 6 352.5 
Veselība 64.2 - 
Atpūta, kultūra un reliăija 508.7 286.6 
Izglītība 147.9 18.5 
Sociālā aizsardzība 231.5 136.8 

   IeĦēmumu pārsniegums vai deficīts 81 343.7 30 212.9 

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 
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Pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 2008. g. 2009. g. 2009. g. 
Pēc naudas plūsmas principa budžeta izpilde  

 
(tk. Ls) 

apstiprināts 
budžetā  

(tk. Ls) 

budžeta izpilde 
 

(tk. Ls) 
IeĦēmumi kopā 554 698.5 407 518.9 433 070.8 
NodokĜu ieĦēmumi  kopā 394 682.8 285 830.0 300 635.0 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 351 948.1 245 959.6 258 985.8 
Īpašuma nodokĜi 38 376.4 36 870.4 38 630.9 

t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 14 210.2 - 16 385.0 
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 24 166.2 - 22 245.3 

Pārējie nodokĜu ieĦēmumi 4 358.3 3 000.0 3 018.3 
NenodokĜu ieĦēmumi kopā 45 890.0 34 240.6 45 459.1 
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības 
budžetā 

353.3 310.0 388.8 

IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem 

36 229.7 28 221.5 25 224.7 

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 9 307.0 5 709.1 19 845.6 
NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi kopā 440 572.8 320 070.6 346 094.1 
Maksājumi no valsts budžeta 114 125.6 87 448.3 86 976.7 
Mērėdotācijas pašvaldības budžetiem 93 171.6 72 509.7 71 569.3 

t. sk. ieĦēmumi pašvaldību pamatbudžetā no valsts 
budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 

170.0 - - 

Dotācijas pašvaldības budžetiem 20 954.0 14 938.6 9 701.6 
Pārējie valsts budžeta transferti 

  
5705.8 

    Izdevumi kopā 539 445.3 446 402.7 427 273.8 
Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā* 

   
Vispārējie valdības dienesti 95 773.4 77 748.9 75 603.6 

t. sk. iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 52 583.2 - 47 171.6 
Sabiedriskā kārtība un drošība 11 477.9 10 262.1 10 216.7 
Ekonomiskā darbība 108 303.0 95 598.1 90 324.1 
Vides aizsardzība 3 605.7 1 348.8 1 203.2 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 26 267.5 15 188.2 12 596.1 
Veselība 12 422.6 5 918.4 5 904.6 
Atpūta, kultūra un reliăija 33 547.8 18 186.0 17 190.9 
Izglītība 189 215.1 178 702.0 172 818.9 
Sociālā aizsardzība 58 832.3 43 450.2 41 415.7 

    Budžeta līdzekĜu atlikums gada sākumā 39 503.7 
 

57 221.2 
Budžeta līdzekĜu atlikums gada beigās 57 221.2 

 
55 737.2 

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 
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Speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi 2008. g. 2009. g. 2009. g. 
Pēc naudas plūsmas principa budžeta izpilde  

 
(tk. Ls)  

apstiprināts 
budžetā  

(tk. Ls) 

budžeta izpilde 
 

(tk. Ls) 
IeĦēmumi kopā 52 069.6 25 597.9 25 831.9 
NodokĜu ieĦēmumi 375.8 370.0 277.9 
NenodokĜu ieĦēmumi 20 751.1 6 325.5 4 460.0 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi 5 037.8 3 826.7 3 514.2 
Valsts budžeta transferti 25 904.7 15 075.8 17 579.8 

t.sk. mērėdotācijas pašvaldību autoceĜu (ielu) fondiem 15 269.1 - 6 061.4 
t.sk. mērėdotācija pasažieru regulārajiem  pārvadājumiem  7 501.1 - 9 957.3 

 
   

Izdevumi kopā 54 780.1 43 719.0 55 288.3 
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    
Vispārīgie valdības dienesti 9 814.0 7 061.0 10 995.6 
Sabiedriskā kārtība un drošība 26.0 196.2 158.3 
Ekonomiskā darbība 24 778.6 17 887.3 23 640.4 
Vides aizsardzība 929.9 538.0 716.4 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 4 110.1 1 651.9 4 130.5 
Veselība 57.6 - 1.5 
Atpūta, kultūra un reliăija 2 790.8 4 472.3 4 366.1 
Izglītība 11 356.2 11 127.7 10 729.2 
Sociālā aizsardzība 917.0 784.6 550.3 

   
Naudas līdzekĜu atlikums gada sākumā 32 167.0  29 456.4 
Naudas līdzekĜu atlikums gada beigās 29 456.4  0.0 

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 
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Ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi un izdevumi 2008. g. 2009. g. 2009. g. 
Pēc naudas plūsmas principa budžeta izpilde  

 
(tk. Ls) 

apstiprināts 
budžetā  

(tk. Ls) 

budžeta izpilde 
 

(tk. Ls) 
IeĦēmumi kopā 269.1 2 279.7 415.7 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

269.1 2 279.7 415.7 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 195.0 593.3 318.6 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 2.6 10.3 17.9 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām  personām 71.5 1 676.1 79.2 

 
   

Izdevumi kopā 416.9 2 525.0 479.9 
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    
Vispārīgie valdības dienesti 27.9 48.0 23.7 
Sabiedriskā kārtība un drošība - 3.0 - 
Ekonomiskā darbība 101.8 1 405.6  
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 23.0 20.5 15.6 
Atpūta, kultūra un reliăija 0.9 237.1 44.0 
Izglītība 260.5 787.1 377.9 
Sociālā aizsardzība 2.8 23.7 18.7 

   
Budžeta līdzekĜu atlikums gada sākumā 431.3  283.5 
Budžeta līdzekĜu atlikums gada beigās 283.5  219.3 

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



 

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata 
grāmatvedības politikas apraksts 
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Vispārīgi finanšu pārskatu sastādīšanas 
nosacījumi un grāmatvedības uzskaite 
Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – 
Pašvaldība vai Dome) 2009. gada kopsavilkuma 
(konsolidētais) pārskats sastādīts atbilstoši Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1193 „Gada pārskatu 
sagatavošanas kārtība” noteikumiem. Pārskata periods 
aptver 12 kalendāros mēnešus no 2009. gada 1. 
janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim.  

2009. gada kopsavilkuma (konsolidētais) pārskats 
sastādīts saskaĦā ar uzkrāšanas un darbības 
turpināšanas pieĦēmumu atbilstoši Rīgas domes 
Finanšu politikai un LR normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. Tas sniedz informāciju par pašvaldības 
darbību finanšu darījumos 2009. gadā, kā arī saistību 
un izmaksu reăistrāciju, un var tikt izmantots finanšu 
politikas veidošanā un lēmumu pieĦemšanā, plānojot un 
realizējot pamatbudžeta un speciālo budžetu 
ieĦēmumus (pa to veidiem) un izdevumus (atbilstoši 
pašvaldības izpildinstitūciju administrētajām budžeta 
programmām) pēc naudas plūsmas un uzkrāšanas 
principa. 

Aplēšu pielietošana  

Grāmatvedības aplēses - pieĦēmumi, ko Rīgas pilsētas 
pašvaldība veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju. 
Tās attiecas uz uzkrājumiem, debitoru parādiem, aktīvu 
lietderīgās kalpošanas laika noteikšanu, uzkrājumu 
izmaksu noteikšanu, tiesas prāvu izmaksu aplēsēm un 
citiem finansu pārskatu sagatavošanai nepieciešamiem 
pieĦēmumiem. Aktīvu un pasīvu posteĦu sastāvdaĜas 
novērtētas atsevišėi. Norādīti visi posteĦi, kuri būtiski 
ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai 
lēmumu pieĦemšanu. Ir Ħemtas vērā visas paredzamās 
riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata 
gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kĜuvuši zināmi 
laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata 
sastādīšanas dienu. IzmaiĦas grāmatvedības aplēsēs 
rodas, ja mainās apstākĜi, pēc kuriem noteiktas aplēses, 
kā arī iegūstot jaunu informāciju, uzkrājot lielāku 
pieredzi vai veicot turpmākas attīstības pasākumus. 

Grāmatvedības aplēses maiĦu uzskaita pārskata 
periodā, ja izmaiĦa attiecas tikai uz pārskata periodu, 
vai pārskata periodā un nākamajos periodos, ja izmaiĦa 
attiecas uz nākamajiem periodiem. IzmaiĦas atzīst tajos 
pašos ieĦēmumu un izdevumu kontos, kur sākotnēji 
uzskaitīja aplēses. 

Konsolidācijas principi 
Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto gada pārskatu 
sagatavo, konsolidējot pašvaldības iestāžu gada 
pārskatus un iekĜaujot no pašvaldības budžeta daĜēji 
finansētu atvasinātu publisko personu gada pārskatus. 

Konsolidācijā iekĜauto iestāžu gada pārskati tiek 
sagatavoti pēc stāvokĜa uz vienu un to pašu pārskata 
datumu, posteĦu novērtēšanā lietojot vienas un tās 
pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus 
novērtēšanas noteikumus. 

Sagatavojot konsolidēto budžeta izpildes pārskatu, par 
pamatu tiek Ħemts katras budžeta iestādes iesniegtais 
budžeta izpildes pārskats. Budžeta izpildes pārskatu 
konsolidē pa budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos 
ieĦēmumu un izdevumu posteĦus, izslēdzot visus 
transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena 
iestāde ir pārskaitījusi citai attiecīgā budžeta veida 
konsolidācijā iesaistītajai iestādei. 

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā gada pārskatu 
sagatavošanas principi neattiecas uz finanšu 
ieguldījumu kapitālsabiedrībās konsolidāciju. 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  
Ja pašvaldība maksājumu veic ārvalstu valūtā, 
maksājuma summa tiek pārrēėināta latos pēc Latvijas 
Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa darījuma dienā. 
Atlikumus darījuma valūtā (ja tā nav lati) pārskata 
perioda beigās Rīgas pilsētas pašvaldība pārvērtē pēc 
Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa perioda 
pēdējā dienā, atzīstot kā finanšu ieĦēmumus vai 
izdevumus no valūtas kursu svārstībām. 

IeĦēmumi 
Rīgas pilsētas pašvaldības ieĦēmumus no iedzīvotāju 
ienākuma nodokĜa, dabas resursu nodokĜa un 
azartspēĜu nodokĜa, fiksētajām valsts vai pašvaldības 
nodevām un valsts piešėirtajām dotācijām 
(mērėdotācijām) to saĦemšanas dienā atzīst saskaĦā ar 
naudas plūsmas principu. Taksācijas perioda beigās 
pašvaldība koriăē iepriekš atzītos pamatdarbības 
ieĦēmumus par piešėirto valsts budžeta dotācijas 
neizmantoto daĜu (slēgtajiem budžeta asignējumiem). 

Rīgas pilsētas pašvaldība ieĦēmumus no nekustamā 
īpašuma nodokĜa atzīst pēc naudas plūsmas principa. 
Pašvaldības bilancē informācija par nekustamā 
īpašuma nodokĜa administrēšanas rezultātiem uz 
pārskata sagatavošanas datumu tiek atspoguĜota 
saskaĦā ar uzkrāšanas principu. 

IeĦēmumus par pašvaldības maksas pakalpojumiem, 
kurus iekasē pakalpojuma sniegšanas vietā, izmantojot 
kases aparātu, darījumu apliecinošās kvītis vai bankas 
POS termināĜus, pašvaldība atzīst saskaĦā ar naudas 
plūsmas principu. 

Visus pārējos ieĦēmumus Rīgas pilsētas pašvaldība 
uzskaita pēc uzkrāšanas principa, atzīstot periodā, kad 
tie radušies, neatkarīgi no naudas saĦemšanas vai 
samaksas. IeĦēmumu korekcijas pašvaldība veic tikai 
pārskata perioda ietvaros. Konstatētās iepriekšējo 
periodu uzskaites kĜūdas, neprecizitātes un 
grāmatvedības uzskaites kārtības maiĦas ietekmi 
uzskaita kā pārskata perioda ieĦēmumu korekcijas. 

Rīgas pilsētas pašvaldības ieĦēmumi tiek uzskaitīti 
atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos 
budžeta klasifikāciju jomā. 
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IeĦēmumus ārvalstu valūtā uzskaita latos to atzīšanas 
dienā. IeĦēmumus, kas rodas no valūtas kursu 
svārstībām ieĦēmumu atzīšanas dienā un naudas 
saĦemšanas dienā, uzskaita kā finanšu ieĦēmumus vai 
izdevumus no valūtas kursu svārstībām. 

IeĦēmumus no pakalpojumu sniegšanas uzskaita, 
atskaitot pievienotās vērtības nodokli un atlaides, kas 
tieši saistītas ar to realizāciju. 

NenodokĜu ieĦēmumu rēėina izsniegšanas dienā 
pašvaldība atzīst pamatdarbības ieĦēmumus un 
prasības. Izsniedzot rēėinu par nenodokĜu ieĦēmumu 
priekšapmaksu, pašvaldība ne aktīvu, ne saistību 
neatzīst.  

SaĦemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus 
pašvaldība uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot 
ieĦēmumus un (vai) nākamo periodu ieĦēmumus no 
dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kas noteikta 
ar dāvinājumu vai ziedojumu saĦemšanu saistītajos 
dokumentos vai kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, 
ziedojumi vai mantojumi. 

Rīgas pilsētas pašvaldība saĦemamo soda naudu 
(kavējuma naudu) uzskaita zembilancē no dienas, kad 
pašvaldībai rodas likumīgas tiesības piedzīt attiecīgo 
soda naudu, bet bilancē – no dienas, kad soda naudas 
saĦemšana ir droši ticama. Savukārt saĦemto naudas 
sodu uzskaita kā pamatdarbības ieĦēmumus dienā, kad 
to ieskaita pašvaldības norēėinu kontā. 

Aizdevuma procentu ieĦēmumus un saistību maksas 
ieĦēmumus saskaĦā ar noslēgtajiem aizdevumu 
līgumiem par neizmantoto aizdevuma summu uzskaita 
aizdevuma valūtā pēc uzkrāšanas principa, 
pamatdarbības ieĦēmumus atzīstot periodā, kad tie 
nopelnīti, neatkarīgi no naudas saĦemšanas (uzkrātie 
saistību maksas un procentu ieĦēmumi). Naudas 
saĦemšanas dienā tos attiecina uz iepriekš uzkrātajiem 
procentu un saistību maksas ieĦēmumiem.  

Izdevumi 
Rīgas pilsētas pašvaldība valsts nodevu maksājumus 
un sociālos pašvaldības pabalstus izdevumos atzīst 
saskaĦā ar naudas plūsmas principu, visus pārējos 
izdevumus pašvaldība uzskaita pēc uzkrāšanas 
principa, atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no 
naudas saĦemšanas vai samaksas. 

Izdevumu korekcijas pašvaldība veic tikai pārskata 
perioda ietvaros. Konstatētās iepriekšējo periodu 
uzskaites kĜūdas, neprecizitātes un grāmatvedības 
uzskaites kārtības maiĦas ietekmi uzskaita kā pārskata 
perioda izdevumu korekcijas. 

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi tiek uzskaitīti 
atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos 
budžeta klasifikāciju jomā, klasificējot tos pēc 
ekonomiskās būtības.  

IlgtermiĦa ieguldījumi 
Rīgas pilsētas pašvaldība pamatlīdzekĜus atzīst dienā, 
kad pašvaldībai pāriet visi riski un gūstamie 
saimnieciskie labumi no attiecīgā aktīva un tā iegādes 

vērtība par vienu vienību pārsniedz LVL 150.00. 
PamatlīdzekĜus sākotnēji atzīst to iegādes vai 
izveidošanas (ražošanas) vērtībā, kas ietver par 
attiecīgā pamatlīdzekĜa iegādi vai izveidi samaksāto 
naudu (vai tās ekvivalentu) un visus izdevumus, kas 
tieši attiecas uz iegādāto objektu līdz dienai, kad tas 
nodots ekspluatācijā. Rīgas pilsētas pašvaldība 
pamatlīdzekĜus atzīst, ja ir ticams, ka pašvaldība tos 
izmantos funkciju nodrošināšanai, administratīviem 
nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai, preču ražošanai 
(piegādei) vai iznomāšanai, to lietderīgās lietošanas 
laiks ir ilgāks nekā 12 mēneši no pieĦemšanas lietošanā 
(ekspluatācijā) un var ticami novērtēt to izmaksas. 

Investīcijas 

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projektu 
realizācijā var būt iesaistītas vairākas pašvaldības 
iestādes. Šādu projektu uzskaites koordināciju 
atsevišėās pašvaldības uzskaites vienībās nosaka 
Rīgas domes iekšējie normatīvie akti. Investīciju 
projektu realizācijas laikā pašvaldība novērtē izmaksu 
raksturu (kapitalizējamās vai uzturēšanas izmaksas) un 
pašu investīciju objektu atzīst, atbilstoši ilgtermiĦa 
ieguldījumu grāmatvedības uzskaites politikai. 

Nemateriālie ieguldījumi 
Rīgas pilsētas pašvaldība nemateriālos ieguldījumus 
atzīst dienā, kad pašvaldībai pāriet visi riski un gūstamie 
saimnieciskie labumi no attiecīgā aktīva. Nemateriālos 
ieguldījumus sākotnēji atzīst to iegādes vai 
izveidošanas (ražošanas) vērtībā, kas ietver par 
attiecīgā nemateriālā ieguldījuma iegādi vai izveidi 
samaksāto naudu (vai tās ekvivalentu) un visus 
izdevumus, kas tieši attiecas uz iegādāto objektu līdz 
dienai, kad tas nodots ekspluatācijā. Rīgas pilsētas 
pašvaldība nemateriālos ieguldījumus atzīst, ja ir 
ticams, ka pašvaldība tos izmantos funkciju 
nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai vai 
iznomāšanai un kuru paredzētais lietderīgās lietošanas 
laiks ir ilgāks nekā 12 mēneši no pieĦemšanas lietošanā 
(ekspluatācijā) un var ticami novērtēt to izmaksas.  

Attīstības un investīciju projektu dokumentācijas 
izstrādes izmaksas tiek iekĜautas ieĦēmumu un 
izdevumu pārskatā gadījumā, ja pēc dokumentācijas 
izstrādes turpmāko divu gadu periodā nav uzsākta 
attīstības vai investīciju projekta realizācija. 

Pārskatā par pašvaldības finansiālo stāvokli (bilancē) 
(turpmāk – bilance) nemateriālie ieguldījumi tiek norādīti 
uzskaites (atlikušajā) vērtībā, no nemateriālā 
ieguldījuma iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot 
uzkrāto amortizāciju un vērtības samazinājumu, ja tāds 
ir bijis. 

Izmaksas, kas uzlabo attiecīgā nemateriālā ieguldījuma 
stāvokli (nemateriālā ieguldījuma uzlabošana vai 
atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski 
maina esošā nemateriālā ieguldījuma īpašības, 
salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, pašvaldība 
iekĜauj nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtībā 
(kapitalizē). 
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Rīgas pilsētas pašvaldība, iekĜaujot kapitalizētās 
izmaksas nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtībā, 
palielina nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtību. 
Sākot ar nākamo mēnesi, amortizāciju aprēėina no 
jaunās nemateriālā ieguldījuma vērtības. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nemateriālajiem 
ieguldījumiem amortizāciju (vērtības norakstīšanu) 
aprēėina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās 
lietošanas laikam, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot 
pa periodiem, uzskaita kā uzkrāto amortizāciju un atzīst 
pārskata perioda pašvaldības pamatdarbības 
izdevumos. Pašvaldībā nemateriālajiem ieguldījumiem 
paredzamo lietderīgās lietošanas laiku nosaka 
attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja izveidota 
komisija. 

Nemateriālajiem ieguldījumiem, kurus pašvaldība 
iegādājas saskaĦā ar finanšu nomas (līzinga) 
nosacījumiem, amortizāciju rēėina atbilstoši tādiem 
pašiem noteikumiem, kādi piemērojami pārējiem 
īpašumā esošiem tās pašas grupas aktīviem. 
Nemateriālos ieguldījumus, kas iegūti operatīvās nomas 
ietvaros, pašvaldība uzskaita zembilancē. 

PamatlīdzekĜi 
Pašvaldības bilancē pamatlīdzekĜus norāda uzskaites 
(atlikušajā) vērtībā, no pamatlīdzekĜa iegādes 
(sākotnējās) vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu un 
vērtības samazinājumu, ja tāds ir bijis. 

Izmaksas, kas uzlabo attiecīgā pamatlīdzekĜa stāvokli 
(pamatlīdzekĜa rekonstrukcija, uzlabošana vai 
atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski 
maina esošā pamatlīdzekĜa īpašības, salīdzinot ar tā 
iepriekšējiem rādītājiem, iekĜauj pamatlīdzekĜa uzskaites 
vērtībā (kapitalizē). Pašvaldības kapitalizējamās 
izmaksas novērtē pēc darījuma ekonomiskās būtības un 
nevis pēc naudas plūsmā piemērotās budžeta izdevumu 
klasifikācijas ekonomiskās kategorijas. 

Rīgas pilsētas pašvaldība, iekĜaujot kapitalizētās 
izmaksas pamatlīdzekĜa uzskaites vērtībā, palielina 
pamatlīdzekĜa uzskaites vērtību. Sākot ar nākamo 
mēnesi, nolietojumu (amortizāciju) aprēėina no jaunās 
pamatlīdzekĜa vērtības. 

Rīgas pilsētas pašvaldība, veicot kapitālos ieguldījumus 
valsts un pašvaldību nekustamajos īpašumos, kas 
nodoti turējumā valsts vai pašvaldību 
kapitālsabiedrībām, palielina to sākotnējo vērtību par 
valsts vai pašvaldību kapitālo ieguldījumu daĜu. 
Kapitālsabiedrību veikto kapitālo ieguldījumu daĜu 
turējumā saĦemtajos nekustamajos īpašumos neatzīst 
pašvaldības uzskaitē. 

PamatlīdzekĜa komplektējošo daĜu periodisku vai 
regulāru nomaiĦu pašvaldība atzīst pamatdarbības 
izdevumos. Tāpat arī izmaksas, kas radušās, saglabājot 
vai uzturot pamatlīdzekĜu esošo stāvokli, kā arī 
remontējot vai labojot pamatlīdzekĜus, atzīst kā 
pamatdarbības izdevumus periodā, kad tās radušās. 

Zeme 

Pašvaldības zeme tiek uzskaitīta bilancē Valsts zemes 
dienesta noteiktā kadastrālā vērtībā. Iegādāti (pirkti) 
zemes gabali tiek uzskaitīti bilancē to iegādes vērtībā, 
ko veido samaksātā nauda, tās ekvivalenti vai cita veida 
atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši 
attiecas uz iegādes darījumu. 

Sadalot vai apvienojot zemes gabalus, vai mainoties to 
paredzētajam lietošanas veidam, tiek pārskatīta to 
kadastrālā vērtība un izmaiĦas tiek atzītas 
grāmatvedības uzskaitē.  

Ēkas un būves 

Pašvaldības pamatlīdzekĜi ietver arī dzīvojamās un 
nedzīvojamās ēkas un būves un citas celtnes, t. sk. 
ielas, tilti, satiksmes pārvadi u.c. (turpmāk tekstā – ēkas 
un būves). Ēkas un būves, kas ir funkcināli saistītas 
komponentes un kuras nevar izmantot atsevišėi, 
uzskaita kā vienu pamatlīdzekli.  

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

Uz Rīgas iedzīvotāju un juridisku personu iesniegumu 
pamata regulāri tiek apsekoti Rīgas administratīvajā 
teritorijā ietilpstoši nekustamie īpašumi. DaĜai no 
apsekotiem īpašumiem nav noskaidrota juridiskā 
piederība un celtniecības likumība, un šādas 
apsekošanas rezultātā tiek iegūta informācija par 
iespējamiem Rīgas pilsētai piekrītošiem īpašumiem, kas 
tiek uzĦemti bilancē. Šis process tiks pabeigts, kad 
pilnīgi visiem Rīgas administratīvajā teritorijā 
atrodošiem īpašumiem tiks konstatēta juridiskā 
piederība un tie tiks reăistrēti Zemesgrāmatā.  

Ievērojama daĜa pašvaldības dzīvojamo māju 
dzīvojamās platības tiek privatizētas „paātrinātās” 
privatizācijas procesā. Pašreiz visas ēkas, kuru 
privatizācijas process nav pabeigts, ir iekĜautas 
pašvaldības bilancē. 

Ielu, tiltu, satiksmes pārvadu uzskaite 

Ielu, tiltu, satiksmes pārvadu uzskaiti veic Rīgas domes 
Satiksmes departaments pa objektiem, attiecinot uz 
konkrētu objektu (ielu, tiltu, satiksmes pārvadu) 
satiksmes infrastruktūras objektu rekonstrukcijas un 
renovācijas darbos veikto kapitālieguldījumu izmaksas. 
Pakāpeniski, lai sakārtotu satiksmes infrastruktūras 
objektu uzskaiti, pašvaldības rīcībā esošā finansējuma 
ietvaros tiek apzināta objektu faktiskā vērtība. 2008. 
gadā tika veikta visu ielu, tiltu un satiksmes pārvadu 
pārvērtēšana, nosakot to patieso vērtību atbilstoši 
neatkarīga vērtētāja noteiktajām vērtībām novērtēšanas 
brīdī. 2009. gadā ielu, tiltu un satiksmes pārvadu 
pārvērtēšana netika veikta, izĦemot, rekonstruētās 57 
ielas un 3 tiltus, līdz ar to pagarinot tiem atlikušo 
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lietderīgās lietošanas laiku. 2009. gada decembrī no 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas 
domes Satiksmes departamenta bilancē pamatlīdzekĜu 
sastāvā tika pārĦemta Dienvidu tilta 1. kārta ar 
pievadceĜiem. 

Ārējā apgaismojuma tīklu iekārtu un aprīkojuma 
uzskaite 

Ārējā apgaismojuma tīklu iekārtas un aprīkojums 
uzskaitīts Rīgas pašvaldības aăentūras „Rīgas gaisma” 
bilancē atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajām 
vērtībām katrai apgaismojuma tīkla sastāvdaĜai 
(apgaismojuma līniju balstiem, tīkla gaisa kabeĜiem, 
gaisa līniju vadiem, tīklu kronšteiniem, sadales skapjiem 
un cilpu kastēm, apgaismojuma ėermeĦiem un zemē 
guldītajiem kabeĜiem). Visiem uzskaitē uzĦemtajiem 
pamatlīdzekĜiem noteikts atlikušais lietderīgās 
lietošanas laiks atbilstoši specifikācijai. 

Pārējie pamatlīdzekĜi 

Pašvaldībā bibliotēku fondus, izklaides, literāros un 
mākslas oriăināldarbus, dārgakmeĦus un dārgmetālus, 
antīkos un citus kultūras un mākslas priekšmetus, citas 
vērtslietas un muzeja krājuma priekšmetus, kā arī ātri 
nolietojamās portatīvās tehnikas vienības (mobilie 
telefoni un plaukstdatori) uzskaita pārējo pamatlīdzekĜu 
sastāvā neatkarīgi no vienas aktīva vienības atzīšanas 
vērtības. 

Bibliotēku fondus pašvaldības grāmatvedības uzskaitē 
veic naudas izteiksmē, savukārt uzskaiti atbilstoši 
grāmatu nosaukumiem nodrošina bibliotēkas, mācību 
grāmatām atverot kartītes, bet pārējām grāmatām 
piešėirot inventāra numuru. 

PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas 

Rīgas pilsētas pašvaldība pamatlīdzekĜu izveidošanas 
sastāvā uzskaita izmaksas, kas attiecas uz konkrēta 
pamatlīdzekĜa izveidošanu līdz tā nodošanai lietošanā 
(ekspluatācijā), un saĦemto, bet vēl neuzstādīto 
pamatlīdzekĜu vērtību līdz to nodošanai lietošanā, t.sk. 
iecerētā būvniecības projekta priekšizpētes darbi 
(ietekmes uz vidi novērtēšana, teritorijas attīstīšana 
u.tml.), skiču projekta izstrāde (detālplānojuma izstrāde 
konkrēta projekta attīstīšanai), tehniskā projekta 
izstrādāšana (piemēram, piebraucamā ceĜa izbūve, 
elektroapgādes līnijas ierīkošana, žoga nojaukšana un 
jauna žoga uzstādīšana u.tml.). Uzkrātās pamatlīdzekĜu 
izveidošanas izmaksas par konkrēto būvniecības 
projektu tiek atzītas faktiskajās izmaksās, ja 
būvniecības projekta realizācija nav uzsākta divu gadu 
laikā pēc tehniskā projekta izstrādāšanas pabeigšanas. 

Savukārt nepabeigtās būvniecības sastāvā pašvaldība 
uzskaita būvniecības izmaksas līdz pamatlīdzekĜa 
nodošanai lietošanā (ekspluatācijā). Šiem aktīviem 
pašvaldība neveic amortizācijas aprēėinus. Uz 
nepabeigtās būvniecības sastāvu tiek pārklasificētas 
uzkrātās pamatlīdzekĜu izveidošanas izmaksas par 
konkrēto būvniecības projektu, ja tā realizācija tiek 
uzsākta divu gadu laikā pēc tehniskā projekta 
izstrādāšanas pabeigšanas. 

Nolietojums 

Rīgas pilsētas pašvaldība pamatlīdzekĜiem nolietojumu 
(vērtības norakstīšanu) aprēėina atbilstoši to 
paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, sākotnējo 
vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem, uzskaita kā 
uzkrāto nolietojumu (amortizāciju) un atzīst pārskata 
perioda pašvaldības pamatdarbības izdevumos. 
PamatlīdzekĜiem nolietojumu aprēėina atbilstoši budžeta 
iestādēm normatīvajos aktos noteiktajām pamatlīdzekĜu 
nolietojuma normām un to piemērošanas nosacījumiem. 
PamatlīdzekĜiem nolietojumu sāk aprēėināt ar nākamā 
mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā 
un beidz aprēėināt ar nākamā mēneša pirmo datumu 
pēc pamatlīdzekĜa ekspluatācijas izbeigšanas, 
izslēgšanas no uzskaites vai vērtības pilnīgas 
iekĜaušanas nolietojuma aprēėinā. Gadījumos, kad 
pašvaldība turpina lietot pamatlīdzekli pēc tā vērtības 
pilnīgas iekĜaušanas nolietojuma aprēėinā, nolietojuma 
aprēėināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekli saglabā 
operatīvajā uzskaitē. 

Ēkām un būvēm, kas ir kultūras (arhitektūras) 
pieminekĜi, kā arī zemei, bibliotēku fondiem, kultūras un 
mākslas priekšmetiem, dārgakmeĦiem, dārgmetāliem 
un to izstrādājumiem, vērtslietām un citām 
kultūrvēsturiskajām vērtībām pašvaldība nolietojumu 
nerēėina.  

Atsavināšanai (izĦemot nodošanu bez atlīdzības 
budžeta iestādēm) paredzētos pamatlīdzekĜus Rīgas 
pilsētas pašvaldība līdz to atsavināšanai uzskaita 
apgrozāmo līdzekĜu sastāvā un pārtrauc aprēėināt 
nolietojumu, ja atsavināšanai paredzētos 
pamatlīdzekĜus nav paredzēts turpmāk izmantot 
pašvaldības darbības nodrošināšanai un to vērtība var 
tikt atgūta atsavināšanas darījumā. 

Atsavināšanai paredzētos ilgtermiĦa ieguldījumus, kas 
uzskaitīti apgrozāmo līdzekĜu sastāvā, pašvaldība 
atjauno ilgtermiĦa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu 
(vai iepriekš neparedzamu) apstākĜu dēĜ atsavināšanas 
process netiek pabeigts un ir pašvaldības domes 
lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt 
izmantot pašvaldības darbības nodrošināšanai. 
Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiĦa 
ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto 
(amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā 
atbilstoši iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas 
laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva 
atjaunošanas ilgtermiĦa ieguldījumu sastāvā. 

PamatlīdzekĜiem, kurus pašvaldība iegādājas saskaĦā 
ar finanšu nomas (līzinga) nosacījumiem, nolietojumu 
rēėina atbilstoši tādiem pašiem noteikumiem, kādi 
piemērojami pārējiem īpašumā esošiem tās pašas 
grupas aktīviem. 

PamatlīdzekĜus, kas iegūti operatīvās nomas ietvaros, 
pašvaldība uzskaita zembilancē. 
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IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekĜos 

IlgtermiĦa ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekĜos 
pašvaldība atzīst kā kapitālos ieguldījumus ēkās vai 
citos pamatlīdzekĜos (ēku rekonstrukcija, uzlabošana, 
atjaunošana), kas nav pašvaldības īpašumā, ja tādi 
ieguldījumi ir atĜauti īres, nomas vai apsaimniekošanas 
līgumos vai paredzēti investīciju projektos un 
pašvaldības iestādei dos ekonomisko labumu vairāk 
nekā viena perioda garumā. Attiecīgos ieguldījumus 
pašvaldība uzskaita kā nomātā īpašuma uzlabojumus. 
Ieguldījumu vērtību noraksta pēc lineārās metodes 
sagaidāmajā lietderīgās lietošanas vai atlikušajā nomas 
perioda laikā (atbilstoši nomas līgumam) atkarībā no tā, 
kurš ir īsāks. 

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi ir finanšu ieguldījumi, 
kurus pašvaldība plāno turēt ilgāk par gadu no bilances 
datuma. 

Veicot mantisko ieguldījumu un iegūstot 
kapitālsabiedrības kapitāla daĜas konkrētie aktīvi tiek 
izslēgti no ilgtermiĦa ieguldījumu sastāva un atzīti 
apgrozāmo līdzekĜu sastāvā ilgtermiĦa ieguldījuma 
atlikušajā vērtībā. Ieguldītos aktīvus izslēdz no 
pašvaldības apgrozāmo līdzekĜu sastāva un atzīst 
atbilstošos pārējos izdevumus saskaĦā ar pieĦemšanas 
un nodošanas aktu. Iegūtās kapitālsabiedrības kapitāla 
daĜas pašvaldība atzīst finanšu ieguldījumos un 
ieĦēmumos kapitāla daĜu patiesajā vērtībā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo 
un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un 
norāda saskaĦā ar pašu kapitāla metodi. 

Katra pārskata gada beigās līdzdalību radniecīgo un 
asociēto kapitālsabiedrību kapitālos palielina vai 
samazina atbilstoši līdzdalības daĜas vērtības izmaiĦām 
kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, 
izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā norādīto 
informāciju. Aprēėinos neĦem vērā kapitālsabiedrības 
pašu kapitāla sastāvā iekĜauto pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas rezerves vērtību un normatīvajos 
aktos noteiktās prasības. Līdzdalības vērtības izmaiĦas 
nosaka, reizinot kapitālsabiedrības pārskata gada 
rezultātu ar pašvaldībai piederošo daĜu procentu. 

Kapitāla līdzdalības daĜas vērtības pieaugumu vai 
samazinājumu kapitālsabiedrības pašu kapitālā 
pārskata gadā uzskaita kā pārskata gada finanšu 
ieĦēmumus vai izdevumus un izmaiĦas ilgtermiĦa 
finanšu ieguldījumos. Ja kapitālsabiedrībai ir negatīva 
pašu kapitāla vērtība, pašvaldība ieguldījumu šajā 
kapitālsabiedrībā samazina līdz nullei un turpmāk 
zaudējumus no ieguldījuma kapitālsabiedrībā neatzīst. 

Ieguldījumu iegādes dienā iegādes izmaksu 
pārsniegumu pār ieguldījuma daĜu radniecīgās vai 
asociētās kapitālsabiedrības aktīvu, saistību vai 
iespējamo saistību neto patieso vērtību uzskaita kā 
nemateriālo vērtību. 

Pozitīvu nemateriālo vērtību iekĜauj ieguldījuma 
uzskaites vērtībā. Katra pārskata perioda beigās šo 
vērtību novērtē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja 
atgūstamā vērtība ir zemāka par pārsnieguma vērtību, 
aprēėina nemateriālās vērtības samazinājumu un atzīst 
pārskata perioda pārējos izdevumos. Negatīvu 
nemateriālo vērtību izslēdz no ieguldījuma uzskaites 
vērtības un atzīst ieĦēmumos pārskata periodā, kurā 
negatīvais pārsniegums ir radies. 

Ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas 
izmaiĦas, kas netika iekĜautas kapitālsabiedrības peĜĦas 
vai zaudējuma aprēėinā (aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz 
iekĜauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā), vērtības 
izmaiĦas iekĜauj pašvaldības pašu kapitālā pārējās 
rezervēs, kā arī uzskaita kā izmaiĦas ilgtermiĦa finanšu 
aktīvos. 

Maksājumus par īstermiĦa finanšu ieguldījumu 
izmantošanu (dividendes) iekĜauj attiecīgajos 
ieĦēmumos. Maksājumus par ilgtermiĦa finanšu 
ieguldījumu izmantošanu uzskaita kā samazinājumu 
ieguldījuma vērtībā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu pārskatos nav 
iekĜauti ieguldījumi uzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību 
kapitālā, kuri reăistrēti Latvijas Republikas UzĦēmumu 
reăistrā, bet jau ilgstoši pārtraukuši darbību. Ieguldījumi 
uzĦēmumos, kuri jau ilgstoši pārtraukuši darbību, ir 
iekĜauti zembilances uzskaitē.  

ĥemot vērā to, ka pašvaldības gada pārskata 
sagatavošanas termiĦš ir ātrāks kā kapitālsabiedrību 
gada pārskata sagatavošanas termiĦš, ilgtermiĦa 
ieguldījumu uzskaites vērtība uz pārskata 
sagatavošanas datumu tiek noteikta pamatojoties uz: 

─ pēdējiem pieejamiem kapitālsabiedrības revidētā 
pārskata datiem par pašu kapitālu. Ja gada pārskats 
par taksācijas periodu vēl nav sagatavots, tiek 
izmantoti iepriekšējā taksācijas perioda pārskata 
revidētie dati;  

─ piemērojot piesardzības principu aktīvu 
novērtēšanā, ilgtermiĦa ieguldījuma vērtība tiek 
samazināta, ja kapitālsabiedrības sagaidāmais 
taksācijas perioda rezultāts ir zaudējumi, atbilstoši to 
iesniegtajiem operatīvā pārskata datiem par pašu 
kapitālu uz taksācijas perioda pārskata datumu. 

Aizdevumi radniecīgajiem uzĦēmumiem 
Aizdevumi radniecīgiem uzĦēmumiem sastāv no 
izsniegtajiem aizdevumiem un summām, kas kā 
investīcijas veiktas pašvaldībai piederošajos 
uzĦēmumos un no šo uzĦēmumu parādiem Rīgas 
pilsētas pašvaldībai.  

Aizdevuma procentu ieĦēmumus un saistību maksas 
ieĦēmumus saskaĦā ar noslēgtajiem aizdevumu 
līgumiem par neizmantoto aizdevuma summu uzskaita 
aizdevuma valūtā pēc uzkrāšanas principa, 
pamatdarbības ieĦēmumus atzīstot periodā, kad tie 
nopelnīti, neatkarīgi no naudas saĦemšanas (uzkrātie 
saistību maksas un procentu ieĦēmumi). Naudas 
saĦemšanas dienā tos attiecina uz iepriekš uzkrātajiem 
procentu un saistību maksas ieĦēmumiem. 
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Rīgas pilsētas pašvaldība debitoru prasības klasificē 
īstermiĦa un ilgtermiĦa prasībās to rašanās dienā. 
ĪstermiĦa prasībās (debitoros) iekĜauj prasību summas, 
kuras atmaksās pašvaldības parastā darbības cikla 
ietvaros vai kuru atmaksas termiĦš pārskata perioda 
beigās nepārsniegs gadu no bilances datuma, savukārt, 
ilgtermiĦa prasībās uzskaita prasības, kuru paredzētā 
atmaksa pārsniedz gadu no bilances datuma. Pārskata 
perioda (gada) beigās pašvaldība aprēėina un debitoru 
sastāvā norāda ilgtermiĦa prasību īstermiĦa daĜu. 

Rīgas pilsētas pašvaldība īstermiĦa finanšu ieguldījumu 
sastāvā norāda ieguldījumus, kurus iespējams realizēt 
jebkurā laikā un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par 
gadu, kā arī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumus, kurus 
paredzēts pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiĦa 
ieguldījumiem. 

Noma 
Rīgas pilsētas pašvaldība nomu klasificē atbilstoši 
iznomātā aktīva īpašuma tiesībām raksturīgo risku un 
atlīdzības sadalījumam starp iznomātāju un nomnieku. 
Klasifikācija tiek noteikta atbilstoši darījuma būtībai, 
nevis līguma juridiskajai formai. Nomu klasificē nomas 
uzsākšanas datumā. 

Finanšu noma  

pašvaldībā tiek klasificēta gadījumā, ja tā atbilst vismaz 
vienam no šādiem nosacījumiem: 

─ nomātā aktīva īpašuma tiesības tiks nodotas 
pašvaldībai līdz nomas termiĦa beigām; 

─ pašvaldībai ir iespēja nopirkt aktīvu par cenu, kura 
datumā, kad šo iespēju varēs izmantot, būtu 
pietiekami zemāka par aktīva patieso vērtību, lai 
nomas uzsākšanas datumā pastāvētu pamatota 
noteiktība, ka pašvaldība šo iespēju izmantos; 

─ nomas termiĦš ir vismaz 75 procenti no aktīva 
lietderīgās lietošanas laika, kas noteikts atbilstoši 
normatīvajos aktos par budžeta iestāžu nolietojuma 
normām noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, 
pat tad, ja īpašuma tiesības netiek nodotas vai ja 
minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība 
nomas uzsākšanas datumā ir vismaz 90 procentu no 
iznomātā aktīva patiesās vērtības; 

─ iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski 
nepārveidojot, var lietot tikai pašvaldība; 

─ pašvaldība nomu var atcelt, sedzot ar nomas 
atcelšanu saistītos iznomātāja zaudējumus; 

─ guvumi vai zaudējumi no aktīva patiesās vērtības 
svārstībām attiecas uz pašvaldību; 

─ pašvaldība var turpināt nomu nākamajā periodā un 
maksāt tādu nomas maksu, kas ir būtiski zemāka 
par tirgū pastāvošo nomas maksu. 

Finanšu nomas procentu maksājumus atzīst 
pašvaldības finanšu izdevumos saskaĦā ar uzkrāšanas 
principu, procentu izdevumus atzīstot periodā, kad tie 
radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta. 
Naudas samaksas dienā tos attiecina uz bilancē 
iepriekš uzkrātajām procentu saistībām. 

Operatīvā noma 

pašvaldībā tiek klasificēta gadījumā, ja papildus finanšu 
nomas klasifikācijas nosacījumiem pastāv citas 
pazīmes, kas liecina, ka nomā netiek nodoti visi 
īpašuma tiesībām raksturīgie riski un atlīdzības. 

Nomas laikā grozīti nosacījumi, kas nomu klasificē 
citādi, ja tādi nosacījumi būtu bijuši spēkā nomas 
sākumā, tad pārskatīto līgumu pašvaldība uzskata par 
jaunu līgumu tā termiĦa laikā. 

Rīgas pilsētas pašvaldība finanšu nomas (līzinga) 
gadījumā nomas termiĦa sākumā atzīst gan nomāto 
aktīvu ilgtermiĦa ieguldījumu sastāvā, gan ilgtermiĦa un 
īstermiĦa saistības veicamo nomas maksājumu 
summās, kas vienādas ar nomātā aktīva patieso vērtību 
vai minimālo nomas maksājumu pašreizējo vērtību, ja tā 
ir zemāka, savukārt operatīvās nomas gadījumā, 
izdevumus par nomu atzīst pamatdarbības izdevumos 
saskaĦā ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīstot 
pārskata periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas 
samaksas. 

Krājumi  
Rīgas pilsētas pašvaldība krājumu sastāvā uzskaita 
īstermiĦa aktīvus, kas paredzēti pašvaldības darbības 
nodrošināšanai, atsavināšanai un materiālu vai izejvielu 
veidā atrodas vai tiks izlietoti pašvaldības funkciju 
nodrošināšanā, saimnieciskās darbības procesā un 
kuru iegādes vērtība nepārsniedz Ls 150.00. 
Pašvaldības grāmatvedības uzskaitē krājumu 
novērtēšanai piemēro "pirmais iekšā – pirmais ārā" 
(FIFO) metodi. 

Rīgas pilsētas pašvaldība samazina krājumu vērtību, ja 
tie ir bojāti, pilnīgi vai daĜēji novecojuši vai to patiesā 
vērtība ir kĜuvusi zemāka par to iegādes vērtību. 

Rīgas pilsētas pašvaldība krājumus uzskaita 
aizvietošanas izmaksu vērtībā, norakstot pārējos 
izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes (izmaksu) 
un aizvietošanas vērtību gadījumā, ja krājumu, kas 
paredzēti pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
izplatīšanai bez maksas vai par minimālu samaksu vai 
šādu krājumu izgatavošanai, aizvietošanas izmaksas ir 
zemākas par šo krājumu iegādes (izmaksu) vērtību. 

Pašvaldība krājumus atzīst pamatdarbības izdevumos 
periodā, kurā tos nodod lietošanā, atsavina vai pārceĜ 
citā aktīvu uzskaites grupā. Pašvaldība nodrošina 
inventāra uzskaiti (daudzuma vienībās) arī pēc 
atzīšanas izdevumos līdz faktiskajai to norakstīšanai. 
Kurināmo, degvielu un smērvielas tiek atzītas 
pamatdarbības izdevumos periodā, kurā tos faktiski 
izlieto. 

Atsavināšanai paredzētos ilgtermiĦa ieguldījumus 
apgrozāmo līdzekĜu sastāvā Rīgas pilsētas pašvaldība 
novērtē atbilstoši to zemākajai vērtībai, uzskaites 
(atlikušo) vērtību salīdzinot ar patieso vērtību (atskaitot 
atsavināšanas izmaksas) saskaĦā ar normatīvajos 
aktos minētajiem nosacījumiem.  
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Debitori 
Rīgas pilsētas pašvaldība debitoru prasību atlikumus 
bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēėināta, no šo 
prasību uzskaites vērtības atskaitot nedrošiem 
(šaubīgiem) parādiem izveidotos uzkrājumus. 
Pašvaldība uzkrājumus prasībām veido, ja pastāv risks, 
ka debitors neatmaksās pilnu parāda summu. 

Rīgas pilsētas pašvaldība prasības, kuru saĦemšana ir 
kavēta, pēc to atgūšanas iespējamības iedala nedrošos 
(šaubīgos) parādos un bezcerīgos (zaudētos) parādos. 
Nedrošie (šaubīgie) debitoru parādi ir prasību summas, 
kuru saĦemšanas iespējas tiek apšaubītas.  
Debitoru parādus kā nedrošus (šaubīgus) klasificē 
gadījumos kad:  

─ iestādes rīcībā ir ticama informācija par debitora 
slikto finanšu stāvokli; 

─ ir uzsākta debitora maksātnespējas procedūra; 
─ uzsākts debitora likvidācijas process; 
─ iestādes rīcībā nav dokumentu, kas pamato parāda 

aprēėinu; 
─ debitora parāda aprēėins ir prettiesisks (aprēėinam 

nav likumīga pamatojuma); 
─ notiek tiesvedība parāda piedziĦu; 
─ iestādes rīcībā ir zvērināta tiesu izpildītāja sastādīts 

akts par piedziĦas neiespējamību; 
─ debitora norēėinu termiĦš tiek kavēts 3 mēnešus 

(neattiecas uz nekustamā īpašuma parādiem). 

Pašvaldībā nedrošo (šaubīgo) debitoru prasību 
klasifikācijas kritēriji netiek attiecināti uz vecāku 
maksām, kas tiek iekasētas par bērnu ēdināšanu 
pirmsskolas izglītības iestādēs un par skolēnu 
ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādēs. Šis 
izĦēmums ir piemērojams līdz bērna izslēgšanai no 
attiecīgās izglītības iestādes. Rīgas pilsētas 
pašvaldības administrētajiem nodokĜu debitoru 
parādiem, nedrošo (šaubīgo) debitoru prasību 
novērtēšanā, netiek izmantots 3 mēnešu norēėina 
termiĦa kavējuma kritērijs. 

Rīgas pilsētas pašvaldība uzkrājumus novērtē nedrošās 
(apšaubāmās) summas apmērā. 

Prasības, kuru piedziĦa saskaĦā ar tiesību normām ir 
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir 
pagājis parāda piedziĦas iespējamības termiĦš, 
pašvaldība atzīst par bezcerīgiem (zaudētiem) 
parādiem un izslēdz no savas bilances, norakstot no 
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem 
uzkrājumiem vai iekĜaujot pārējos izdevumos, ja 
uzkrājumu summa nav pietiekama vai šie uzkrājumi nav 
izveidoti. 

Nākamo periodu izdevumi 
Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus 
iekĜauj izdevumos pēc uzkrāšanas principa, izdevumus 
atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi, 
izdevumus atzīst tad, kad budžeta iestāde ir saĦēmusi 
pakalpojumu. Nākamo periodu izdevumus noraksta reizi 
pārskata periodā. 

Ja pakalpojumus, par kuriem iepriekš bija samaksāts, 
saĦem pa daĜām vai vairāku mēnešu garumā, 
samaksātos nākamo periodu izdevumus pašvaldība 
uzskaita attiecīgajā pamatdarbības izdevumu kontā pa 
daĜām. Izdevumos atzīstamā summa ir tā nākamo 
periodu izdevumu daĜa, kas proporcionāli attiecas uz 
konkrēto periodu. 

Nākamo periodu izdevumu sastāvā pašvaldība uzskaita 
arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēėināto un 
samaksāto darba samaksu pašvaldības darbiniekiem 
par nākamajiem periodiem un aprēėinātās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas par samaksāto darba 
samaksu.  

Naudas līdzekĜi 
Rīgas pilsētas pašvaldība atsevišėi uzskaita naudu kasē 
un norēėinu kontos, sadalījumā pa budžetu veidiem, kā 
arī tos naudas līdzekĜus, kas nav pašvaldības īpašums, 
bet uz noteiktu laiku atrodas pašvaldības kasē vai 
kontos (piemēram, konkursu/drošības naudu, vēlēšanu 
naudu un pansionātos dzīvojošo pensijas). 

Tāpat atsevišėi tiek uzskaitīti pašvaldības 
termiĦnoguldījumi, naudas līdzekĜu depozīti, kuri 
noguldīti uz konkrētu termiĦu vai citiem nosacījumiem, 
sadalījumā pa budžetu veidiem.  

Rīgas pilsētas pašvaldības naudas līdzekĜos ir iekĜauta 
arī nauda ceĜā sadalījumā pa budžetu veidiem. Naudu 
ceĜā atzīst, ja pašvaldība saĦem naudu savā kontā īsi 
pēc pārskata perioda slēgšanas un ir saĦemts 
apliecinājums, ka pārskaitījums veikts iepriekšējā 
periodā. Šajā gadījumā pašvaldība uzskata, ka darījums 
noticis iepriekšējā periodā un perioda beigās attiecīgo 
summu atzīst kā naudu ceĜā. Naudu ceĜā uzskaita, ja 
līgumā ir paredzēts, ka saistības uzskatāmas par 
dzēstām tikai tad, kad adresāts saĦēmis naudu savā 
kontā.  

Avansa maksājumi 
Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas 
sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu aktīva 
iegādei norāda tajā pašā bilances kontu grupā, kur pēc 
darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. Atsevišėi 
izdala avansus nemateriālajiem ieguldījumiem, avansus 
pamatlīdzekĜu iegādei, avansus finanšu ieguldījumiem 
un avansus krājumiem. Pārējos avansus klasificē kopā 
ar īstermiĦa aktīvu daĜu. 

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

Rīgas pilsētas pašvaldība pārējās rezerves atzīst, ja 
notiek finanšu ieguldījumu novērtēšana saskaĦā ar 
pašu kapitāla metodi un kapitālsabiedrībai pašu kapitālā 
ir tādas izmaiĦas, kuras nenorāda šīs kapitālsabiedrības 
peĜĦas vai zaudējuma aprēėinā. Pārējās rezervēs 
pašvaldība iekĜauj arī mežaudžu sākotnējās atzīšanas 
vērtību atbilstoši Meža valsts reăistra datiem. 
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AizĦēmumi 
SaskaĦā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aizĦēmumu 
vadības stratēăiju pašvaldības parāda portfeĜa vadība ir 
piesardzīga, orientēta uz finanšu risku ierobežošanu un 
novēršanu, pieĜaujot stratēăijā noteikto atvasināto 
finanšu instrumentu izmantošanu vienīgi finanšu risku 
nodrošināšanai.  

Kā investīciju projektu, tai skaitā Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansēto projektu finansējuma avotus 
Rīgas pilsētas pašvaldība izmanto ilgtermiĦa kredītus 
komercbankās, starptautisko finanšu institūciju 
aizdevumus, kā arī aizĦēmumus Valsts kasē.  
SaskaĦā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aizĦēmumu 
vadības stratēăiju viens no svarīgākajiem stratēăijas 
mērėiem ir nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldībai 
nepieciešamos finanšu resursus ar iespējami zemākām 
izmaksām, tai skaitā esošo aizĦēmumu apkalpošanas 
izmaksu samazināšana, kā arī pašvaldības aizĦēmumu 
struktūras optimizācija.  

AizĦēmuma procentu izdevumus un saistību 
maksājumus par piešėirtajām, bet neizmantotajām 
aizĦēmuma summām Rīgas pilsētas pašvaldība 
uzskaita saskaĦā ar uzkrāšanas principu, finanšu 
izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi 
no tā, vai nauda ir samaksāta. 

AizĦēmumu saĦemšanas izmaksas atzīst pašvaldības 
pamatdarbības izdevumos dienā, kad saĦem rēėinu par 
saĦemtajiem pakalpojumiem, vai saskaĦā ar līguma 
nosacījumiem. 

Saistības 
2005. gadā atklāta konkursa rezultātā tika veikta 
finansējuma piesaiste Dienvidu tilta pār Daugavu Rīgā 
būvniecībai. 

Finansējuma modelis, ja nenotiek tā pirmstermiĦa 
izbeigšana, nerada tūlītējas parāda saistības Rīgas 
domei, izĦemot norēėinu saistības pret būvuzĦēmēju 
AS „Transport systems” u.c. piegādātājiem, kas tā 
klasificētas gada pārskatā. Ja notiktu finansējuma 
modeĜa pirmstermiĦa izbeigšana, tad šajā brīdī 
ilgtermiĦa saistības pret piegādātāju būtu klasificējamas 
kā ilgtermiĦa saistības pret Deutsche Bank vai dažādām 
finanšu institūcijām, kam tā cedējusi vai nodevusi savas 
prasījuma tiesības, nosūtot par to Rīgas pilsētas 
pašvaldībai attiecīgus PaziĦojumus par cesiju. 

Pašvaldība atzīst saistības par izpildītajiem būvdarbiem 
un visā finansējuma modeĜa darbības gaitā atzīst katra 
perioda finansējuma nodrošināšanas jeb procentu 
izmaksas ieĦēmumu un izmaksu pārskatā. Finansējuma 
modelis paredz fiksētu procentu likmi visā modeĜa 
darbības laikā, tomēr Ħemot vērā to, ka Rīgas dome 
maksā atlīdzību par aizdevumu no brīža, kad 
finansējums tiek ieskaitīts AS „Transport systems” 
darījumu kontā, tad faktiskā pašvaldības procentu likme 
ir augstāka. No mijmaiĦas līguma izrietošās finanšu 
instrumenta – nākotnes (forward) darījumu virknes 
patiesā vērtība ir nulle, jo finansējuma modelis paredz 
gan fiksētu valūtas maiĦas kursu, gan fiksētu procentu 
likmi 6.31% apmērā modeĜa darbības laikā. 

Slēdzot ar Dienvidu tilta būvniecību saistītos līgumus, 
pašvaldība ir veikusi būvniecības pakalpojumu iegādi 
iegādājoties (būvējot) konkrēto pamatlīdzekli – tiltu, kur 
Pasūtītājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība un izpildītājs AS 
„Transport systems”. Visas celtniecības izmaksas līdz 
objekta nodošanai ekspluatācijā Rīgas pilsētas 
pašvaldība uzkrāj bilances kontu grupā Nepabeigtā 
celtniecība un vienlaicīgi tiek uzskaitītas saistības pret 
konkrēto uzĦēmēju bilances kontu grupā „parādi 
piegādātājiem un darbuzĦēmējiem”. Zembilancē tiek 
uzkrātas nākotnes saistības par Dienvidu tilta 
būvniecību. 2008. gadā objekts „Dienvidu tilts” I kārta  
nodots ekspluatācijā. 

Uzkrājumi 
Rīgas pilsētas pašvaldība uzkrājumus veido, lai segtu 
saistības, kuras attiecas uz pārskata gada vai 
iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata 
sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet 
kuru vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas 
datums nav precīzi zināms. 

Pašvaldība uzkrājumus atzīst, ja pašvaldībai ir 
pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), kuru 
izraisījis pagātnes notikums, ja ir ticams, ka šā 
pienākuma izpildei būs nepieciešama resursu 
aizplūšana no pašvaldības un ja pienākuma izpildei 
nepieciešamās summas var ticami novērtēt. 

Uzkrājumus atzīst vērtībā, kas atbilst izdevumu 
iespējami precīzākajam novērtējumam bilances datumā. 
Pašvaldība uzkrājumus atzīst arī tad, ja resursu 
aizplūšanas varbūtība katram atsevišėam saistību 
gadījumam ir neliela, bet kopumā līdzekĜu aizplūšana ir 
ticama. Uzkrājumus nedrošiem parādiem (prasībām, 
samaksātajiem avansiem) pašvaldība atzīst kā aktīvu 
vērtības korekciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Uzkrātie ieĦēmumi 

Rīgas pilsētas pašvaldība debitoru (prasību) sastāvā kā 
uzkrātos ieĦēmumus uzskaita pašvaldības ieĦēmumus, 
kas saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem attiecas uz 
iepriekšējiem periodiem, bet kuru saĦemšanas termiĦš 
vēl nav pienācis vai par kuriem nav iegrāmatots 
debitoru prasību norēėinu dokuments (rēėins). 

Uzkrātās saistības 

Skaidri zināmas norēėinu summas ar piegādātājiem un 
darbuzĦēmējiem par pārskata gadā saĦemtajām 
precēm vai pakalpojumiem, ja pārskata perioda pēdējā 
dienā vēl nav saĦemts attiecīgs norēėinu dokuments, 
pašvaldība atzīst uzkrātajās saistībās. 

Uzkrātās saistības pašvaldība atzīst, ja saistību lielums 
un apmaksas termiĦi ir samērā precīzi aprēėināmi un 
nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā 
uzkrājumiem. Uzkrāto saistību summu nosaka saskaĦā 
ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm, saĦemtajiem 
rēėiniem vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu 
apmēru. Aprēėināto summu iegrāmato pamatdarbības 
vai finanšu izdevumos un uzkrātajās saistībās. Ja 
nākamajos periodos nepieciešams samazināt iepriekš 
aprēėināto uzkrāto saistību summu, pašvaldība 
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samazina iepriekš izveidotos izdevumus un uzkrātās 
saistības. 

Pašvaldība uzkrāj un aprēėina aizĦēmumu procentu un 
saistību maksājumus saskaĦā ar noslēgtajiem 
aizĦēmumu līgumiem. Aprēėinot procentus, tos atzīst kā 
finanšu izdevumus pārskata periodā un uzskaita kā 
uzkrātās saistības. 

Maksājamo soda naudu (kavējuma naudu) Rīgas 
pilsētas pašvaldība uzskaita kā budžeta iestādes 
izdevumus dienā, kad darījuma otrai pusei radušās 
likumīgas tiesības piedzīt soda naudu. Pašvaldība atzīst 
pamatdarbības izdevumus un palielina uzkrātās 
saistības. Uzkrātās saistības maksājamām soda 
naudām (kavējumu naudām) pašvaldība uzskaita līdz 
dienai, kad tās samaksā, vai darījuma otrai pusei vairs 
nav likumīgu tiesību piedzīt attiecīgās soda naudas. 
Šajā gadījumā pašvaldība reversē izveidotās uzkrātās 
saistības, samazinot uzkrāto maksājamo soda naudu, 
un atzīstot pamatdarbības ieĦēmumus. 

Rīgas pilsētas pašvaldība uzkrātās saistības darbinieku 
neizmantotajiem atvaĜinājumiem novērtē vienu reizi 
gadā pēc pieĦēmuma, ka katrs darbinieks pārskata 
gadā strādā vienpadsmit mēnešus, bet divpadsmito ir 
atvaĜinājumā. AtvaĜinājuma uzkrātās saistības aprēėina 
kā 1/12 daĜu no taksācijas gada darbinieku darba 
samaksas izdevumiem (darba samaksas fonds), 
atskaitot darba devēja sociāla rakstura pabalstus un 
kompensācijas, un iegūto rezultātu koriăējot ar 
koeficientu 0,7. Darbinieku neizmantotā atvaĜinājuma 
uzkrātajām saistībām pieskaita klāt darba devēja 
sociālā nodokĜa daĜu. 

Nākamo periodu ieĦēmumi 
Rīgas pilsētas pašvaldība ieĦēmumus, kas saĦemti 
pirms pārskata perioda slēgšanas (bilances) datuma, 
par konkrētiem pakalpojumiem, kurus sniegs nākamajos 
(pārskata periodam sekojošos) periodos, atzīst kā 
nākamo periodu ieĦēmumus. 

Nākamo periodu ieĦēmumos tiek atzīta arī saĦemtā 
ārvalstu finanšu palīdzība, saĦemtie ziedojumi un 
dāvinājumi, ja saĦemtie līdzekĜi paredzēti ilgtermiĦa 
ieguldījuma objekta iegādei, izveidošanai vai 
būvniecībai vai ja saĦemtie līdzekĜi tiks izlietoti tikai 
nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata 
gada izdevumu segšanai vai budžeta iestādes funkciju 
izpildes nodrošināšanai vai ja nosacījumu neizpildes 
gadījumā saĦemtie līdzekĜi nākamajos gados 
jāatmaksā. 

Nākamo periodu ieĦēmumos sākotnēji uzskaitīto 
saĦemtās finanšu palīdzības vērtību iekĜauj attiecīgo 
pārskata periodu ieĦēmumos: 

─ ja atbilstoši ilgtermiĦa ieguldījuma kārtējā gada 
nolietojuma un vērtības norakstījumu summām, ja 
saĦemtā finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts 
pilnībā sedz attiecīgā objekta vērtību; 

─ ja atbilstoši ilgtermiĦa ieguldījuma kārtējā gada 
nolietojuma un vērtības norakstījumu daĜai, kas 
attiecas uz saĦemto finanšu palīdzību, ja saĦemtā 

finanšu palīdzība sedz tikai daĜu no attiecīgā objekta 
vērtības; 

─ ja iepriekšējā pārskata gadā saĦemtā finanšu 
palīdzība izlietota pārskata gada izdevumu segšanai 
vai budžeta iestādes funkciju izpildes 
nodrošināšanai; 

─ ja izpildīti nosacījumi, kuru neizpildes gadījumā 
saĦemtie līdzekĜi būtu jāatmaksā; 

─ pakāpeniski nosacījumu izpildes laikā. 

Nākamo periodu ieĦēmumos atzītos maksājumus 
iekĜauj ieĦēmumu un izdevumu pārskatā pēc 
uzkrāšanas principa, ieĦēmumus atzīstot periodā, uz 
kuru tie attiecas. Attiecīgi ieĦēmumus atzīst dienā, kad 
pašvaldība ir sniegusi pakalpojumu vai piegādājusi 
darījumā paredzēto aktīvu vai atbilstoši sniegtā 
pakalpojuma apjomam ne retāk kā reizi pārskata 
periodā. 

Procentu likmju risks 
Procentu likmju risks rodas tiem pašvaldības 
aizĦēmumiem, kuriem ir noteikta mainīga procentu 
likme, jo pastāv risks, ka aizĦēmumu procentu 
maksājumi var nozīmīgi pieaugt situācijās, kad procentu 
likme palielinās. Lai mazinātu risku Rīgas pilsētas 
pašvaldība slēdz procentu likmju mijmaiĦas līgumus. 
Noslēgto procentu likmju mijmaiĦas darījumu fiksētās 
likmes ir robežās no 3.23% līdz 3.56%. Pašvaldības 
aizĦēmuma portfelim procentu likmju vadība tiek 
nodrošināta, ievērojot nosacījumu, ka ne mazāk kā 60% 
no pašvaldības aizĦēmumiem, galvojumiem un citām 
ilgtermiĦa saistībām nepieciešams fiksēt procenta likmi 
uz termiĦu, kas nav mazāks par vienu gadu.  

Valūtas risks 
Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu resursi ir pakĜauti 
valūtas riskam, galvenokārt veicot norēėinus ārvalstu 
valūtās par aizĦēmumiem, investīcijām, kā arī tādēĜ, ka 
Rīgas pilsētas pašvaldības aizĦēmumi ir ārvalstu 
valūtās. 

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

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

Finanšu instrumentu patiesās vērtības 
noteikšana 
Patiesās vērtības noteikšanā netiek Ħemtas vērā ar 
finanšu instrumenta pārdošanu saistītās izmaksas. 
Komisijas maksa par atvasināto finanšu instrumenta 
iegādi vai pārdošanu tiek uzskaitīta atsevišėi kā 
komisijas izdevumi dienā, kad tiek noslēgts attiecīgais 
atvasināto finanšu instrumenta pirkšanas vai 
pārdošanas darījums. 

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

Atvasināto finanšu instrumentu 
pārvērtēšana 
Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana par 
iepriekšējo mēnesi tiek veikta līdz katra mēneša, kurš 
seko atskaites mēnesim, 10. datumam. Pārvērtējot 
finanšu instrumentus, Ħem vērā tirgus cenu perioda 
beigu dienā. IeĦēmumi vai izdevumi, kas radušies no 
atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas, tiek 
uzskaitīti kā īstermiĦa aktīvi vai saistības. Notiekot 
darījumam, tiek pārskaitīta starpība starp summām, ko 
Rīgas pilsētas pašvaldībai jāmaksā par atvasināto 
finanšu instrumentu nosacījumu izpildi vai arī jāsaĦem 
sakarā ar atvasināto finanšu instrumentu nosacījumu 
izpildi. 

Privatizācijas sertifikātu uzskaite 
Likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju” noteikts, ka maksājumi par pašvaldības 
īpašuma objektiem izdarāmi latos un privatizācijas 
sertifikātos. Ar privatizācijas sertifikātiem var 
norēėināties par jebkuru privatizējamo pašvaldības 
īpašuma objektu. Privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
apmēru nosaka Rīgas dome. Gada pārskatā 
privatizācijas sertifikāti tiek atspoguĜoti zembilances 
postenī „Privatizācijas sertifikāti” kā atlikums uz gada 
beigām piemērojot sertifikāta nominālvērtību Ls 28,00. 

Iespējamās saistības un iespējamais 
aktīvs  
Rīgas pilsētas pašvaldība bilancē nenorāda iespējamās 
saistības un iespējamos aktīvus, jo to atzīšana var radīt 
ieĦēmumus, kuri nekad nerealizēsies. Informācija par 
iespējamām saistībām un iespējamiem aktīviem tiek 
norādīta pašvaldības zembilances uzskaitē. Tikai tad, ja 
ieĦēmumi ir pilnīgi droši, aktīvu atzīst bilancē un to vairs 
neuzskata par iespējamu aktīvu. 

Ja izvērtējot pieejamos pierādījumus, kā arī notikumus 
pēc bilances datuma, pašvaldība konstatē, ka bilances 
datumā nepastāv liela ticamība pašreizējam 
pienākumam (juridiskam vai prakses radītam), kuru 
izraisījis pagātnes notikums, tad pašvaldība atklāj 
informāciju par iespējamām saistībām zembilancē. 

Rīgas pilsētas pašvaldība iespējamajās saistībās atzīst 
iespējamo pienākumu, kas radies pagātnes notikumu 
rezultātā un kura pastāvēšana ir atkarīga no viena vai 
vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai 
nenotikšanas, kurus pašvaldība nevar kontrolēt, kā arī 
pašreizējs pienākums, kas radies pagātnes notikumu 
rezultātā, bet nav ticams, ka šā pienākuma izpildē būs 
nepieciešams pašvaldības resursu patēriĦš, vai arī nav 
pietiekama pamatojuma saistību vērtības ticamam 
novērtējumam. Pie iespējamās saistībām pašvaldība 
atzīst arī sniegtos galvojumus. 

Iespējamajās saistībās tiek atzīti noslēgto ilgtermiĦa 
līgumu izpildes plānotie nākotnes maksājumi pēc 
taksācijas perioda. Iespējamo saistību vērtību aprēėina, 
saskaitot pēc bilances datuma paredzētos maksājumus 
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. 

Rīgas pilsētas pašvaldības iespējamais aktīvs var 
rasties pagātnes notikumu rezultātā, kura pastāvēšana 
apstiprināsies tikai atkarībā no viena vai vairāku tādu 
nākotnes notikumu notikšanas vai nenotikšanas, kurus 
pašvaldība nevar kontrolēt. 


