
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2011 



 

3 

 

SATURS 

Rīgas domes priekšsēdētāja ziĦojums................................................................................................................... 4 

Rīgas domes Finanšu departamenta direktores ziĦojums................................................................................... 6 

Rīgas pilsētas pašvaldības raksturojums............................................................................................................... 7 

Rīgas pilsētas iedzīvotāji....................................................................................................................................... 7 

Rīgas pilsētas pašvaldības ekonomikas raksturojums.......................................................................................... 8 

Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūra, funkcijas, personāls.................................................................. 10 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma raksturojums............................................................................................... 12 

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiĦas................................................................... 12 

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma raksturojums............................................................................. 12 

Teritorijas attīstības plāna īstenošana.................................................................................................................... 13 

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projekti...................................................................................................... 14 

Rīgas pilsētas finanšu un budžeta politika............................................................................................................. 15 

Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu saistības, valsts budžeta finansējuma izlietojums......................................... 15 

Rīgas pilsētas budžeta izpildes rādītāji.................................................................................................................. 16 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieĦēmumi..................................................................................................... 16 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi....................................................................................................... 17 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izlietojums pašvaldības funkciju izpildei................................................... 19 

Izglītība un sports.................................................................................................................................................. 19 

Sociālā aizsardzība............................................................................................................................................... 20 

Veselība................................................................................................................................................................. 22 

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana.............................................................................................. 23 

Vides aizsardzība.................................................................................................................................................. 24 

Kultūra................................................................................................................................................................... 24 

Ekonomiskā darbība.............................................................................................................................................. 26 

Sabiedriskā kārtība un drošība.............................................................................................................................. 27 

Rīgas pilsētas pašvaldības vadības un darbības pilnveidošana efektīvas darbības nodrošināšanai, iekšējais 
audits, korupcijas novēršana u.c................................................................................................................................. 28 

Pašvaldības līdzdalība starptautiskos sadarbības projektos............................................................................... 29 

Pasākumi iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai............................................................................................... 30 

Sadarbība ar privāto sektoru................................................................................................................................. 30 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi.......................................................................................................................... 31 

Uzsāktie projekti, kas tiks turpināti........................................................................................................................ 31 

Nākamā gada galvenie uzdevumi un plānotie sadarbības projekti....................................................................... 32 

Revidentu ziĦojums.................................................................................................................................................. 33 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskats (saīsinātais) ......................................................... 35 

 



RĪGAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIĥOJUMS 

4 

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2010. gadā sekmīgi turpināja 
īstenot ilgtermiĦa finanšu politiku, nodrošinot 
pašvaldības finanšu stabilitāti un budžeta 
sabalansētību. 

Pārskata gadā bija vērojamas ekonomiskās un finanšu 
situācijas stabilizācijas pazīmes, tomēr pašvaldības 
budžeta un finanšu jomu turpināja ietekmēt valsts 
īstenotā nodokĜu politika, kā arī valsts noteiktie 
pašvaldību saistību uzĦemšanās ierobežojumi. 

Lai gan 2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
ieĦēmumi pārsniedza plānotos par 5,1%, salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu tie bija par 2,9% mazāki. 

Pašvaldības budžeta izdevumu daĜa tika izpildīta 92% 
apmērā no plānotā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
budžeta izdevumi saruka par 11,9%, tai skaitā 
uzturēšanas izdevumi – par 12,8%. Pēdējo divu gadu 
laikā, ekonomiskās krīzes ietekmē, pašvaldības 
budžeta ieĦēmumi ir samazinājušies par 172,3 
miljoniem latu. Tomēr, veicot administratīvās struktūras 
izmaiĦas un krasu operatīvo izdevumu, īpaši atlīdzības 
izdevumu samazināšanu, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir 
izdevies kopējo budžeta izdevumu apjomu samazināt 
par 179,6 miljoniem latu, panākot reālu fiskālo 
konsolidāciju 7,3 miljonu latu apmērā divu gadu laikā. 

Veicot stingru budžeta izpildes kontroli, Rīgas pilsētas 
pašvaldība 2010. gadu noslēdza ar budžeta 
pārpalikumu, nodrošinot pietiekošu finanšu resursu 
apjomu tās saistību apkalpošanai turpmākajos gados. 

Izglītības jomai no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
pārskata gadā tika novirzīti līdzekĜi 145,1 miljonu latu 
apjomā, kas sastāda ap 35% no pašvaldības budžeta 
izdevumiem. Pašvaldība 2010. gadā turpināja uzlabot 
pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru. No pašvaldības 
investīciju programmas līdzekĜiem tika veikti Rīgas 
Sanatorijas internātpamatskolas rekonstrukcijas darbi 4 
miljonu latu apjomā. Rīgas 13., 15. un 85., kā arī 
AnniĦmuižas vidusskolā notika ēku renovācijas darbi. 
No pašvaldības budžeta līdzekĜiem tika finansēti 
izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas, 
ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanas, 

elektroapgādes sistēmas un virtuves bloku renovācijas 
darbi. 

Pārskata gadā pašvaldība turpināja nodrošināt sociālo 
palīdzību pilsētas iedzīvotājiem. Lai gan pilsētas 
nodarbinātības sektorā bija vērojama neliela 
stabilizācija, situācija sociālajā jomā joprojām bija 
smaga, ko raksturoja augsts bezdarba līmenis un 
iedzīvotāju reālo ienākumu samazināšanās. 
Pašvaldības sociālajiem pabalstiem izlietotais 
finansējums 2010. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
palielinājās par 44%, šiem mērėiem izlietojot ap 18 
miljoniem latu. Sociālo pabalstu saĦēmēju skaitam 
pārsniedzot 10% no pilsētas iedzīvotājiem, pašvaldības 
sociālie dienesti uzlaboja sava darba efektivitāti, 
nodrošinot maznodrošinātos iedzīvotājus ar 
nepieciešamo sociālo palīdzību. Kopējie budžeta 
izdevumi sociālās aizsardzības jomā 2010. gadā 
sasniedza 44 miljonu latu, kas sastādīja ap 10,6% no 
kopējiem budžeta izdevumiem. 

2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja uzlabot 
pilsētas iedzīvotāju dzīves apstākĜus, īstenojot mājokĜu 
būvniecības un iegādes politiku. Gada sākumā tika 
nodota ekspluatācijā divpadsmit stāvu ēka ar 96 
dzīvokĜiem Akadēmiėa Mstislava Keldiša ielā, gada 
nogalē tika pabeigta pirmo trīs ēku būvniecība Ulbrokas 
ielā PĜavniekos ar 480 dzīvokĜiem. 

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana bija viena 
Rīgas pašvaldības prioritātēm arī 2010. gadā. Īpaša 
uzmanība tika veltīta preventīviem pasākumiem, 
pastiprinot policijas klātesamību ielās un nodrošinot tās 
klātbūtni pie katras pašvaldības skolas. Pārskata gadā 
pašvaldības policija saĦēmusi vidēji 131 izsaukumus 
dienā, skolās organizēti 1 105 izglītojoši pasākumi, 
jauniešu izklaides vietās sarīkoti 109 reidi. 

Pievēršot īpašu uzmanību Rīgas tūrisma potenciāla 
izmantošanai un veicot mērėtiecīgu pilsētas tūrisma 
iespēju popularizēšanu ārvalstīs, 2010. gadā Rīgas 
viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits 
pieaudzis par gandrīz 15%. 

Pārskata gadā Rīgas pašvaldība turpināja īstenot 
strukturālo reformu pasākumus, uzlabojot pašvaldības 
organizatorisko struktūru un pilnveidojot darba 
samaksas sistēmu. Tika pabeigta grāmatvedības 
funkciju centralizācija, kas nodrošināja kontroles 
pastiprināšanu par valsts un pašvaldības normatīvo 
aktu ievērošanu, kā arī uzlaboja darbības efektivitāti. 

2010. gadā tika veikta pašvaldības namu 
apsaimniekošanas uzĦēmumu reorganizācija, 
apvienojot līdzšinējās 15 namu pārvaldes un izveidojot 
jaunu, vienotu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks", kas Ĝaus 
samazināt administratīvo aparātu, veidot vienotus 
iepirkumus, apvienot informātikas tehnoloăiju nodaĜas 
un grāmatvedību. 
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Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja sekmīgi īstenot 
Pašvaldības aizĦēmumu, galvojumu un citu ilgtermiĦa 
saistību vadības stratēăiju 2008.-2012. gadam, 
nodrošinot pašvaldības saistību portfeĜa stabilitāti un 
atbilstību stratēăijā noteiktajiem kritērijiem. Lai veicinātu 
pilsētas attīstības projektu īstenošanu un ekonomisko 
aktivitāti pilsētā, pašvaldība aktīvi izmantoja Eiropas 
Savienības fondu līdzekĜus pilsētas attīstības projektu 
īstenošanā, pārskata gadā palielinot finansējumu šiem 
mērėiem vairāk nekā 3,5 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. Pašvaldība paredzējusi paplašināt ES fondu 
izmantošanu 2011. gadā, palielinot finanšu līdzekĜus ES 
fondu apguvei vēl par 75%, salīdzinot ar pārskata gadu. 

2010. gadā pašvaldība turpināja sadarbību ar 
starptautiskajām kredītreitingu aăentūrām - 
„Standard&Poor’s” un „Moodys Investors Service”. 
Kredītreitinga aăentūras pozitīvi novērtēja pašvaldības 
īstenoto budžeta konsolidāciju un finanšu resursu 
vadību. Īpaši tika atzīmētas pašvaldības sekmes 
naudas resursu nodrošināšanā parādsaistību 
apkalpošanai krīzes apstākĜos. Abas kredītreitinga 
aăentūras 2010. gada beigās paaugstināja Rīgas 
pilsētas pašvaldības ekonomiskās un finanšu situācijas 
nākotnes perspektīvu no negatīva uz stabilu. 

Rīgas pilsētas pašvaldības darbība arī turpmāk būs 
vērsta uz pilsētas iedzīvotāju ekonomisko, sociālo un 
kultūras iespēju paplašināšanu, pašvaldības un 
iedzīvotāju sadarbības uzlabošanu, vienlaikus 
nodrošinot pašvaldības finanšu stabilitāti un attīstības 
ilgtspēju. 
 

 

N. Ušakovs  

Rīgas domes priekšsēdētājs 
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Rīgas domes Finanšu departaments pārskata gadā 
sekmīgi īstenoja budžeta un finanšu politiku, nodrošinot 
pašvaldības funkcijām nepieciešamo finansējumu. Lai 
gan 2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
ieĦēmumi kritās, nodrošinot tālāku administratīvo un 
citu izdevumu samazināšanos, kā arī īstenojot stingru 
budžeta izpildes kontroli, pārskata gadā tika 
nodrošināta sabalansēta pašvaldības budžeta izpilde un 
finanšu resursu uzkrājumu palielinājums Rīgas 
pašvaldības saistību apkalpošanai turpmākajos gados. 
Arī ierobežotu budžeta līdzekĜu apstākĜos tika 
nodrošināts finansējums pašvaldības funkciju izpildei un 
tās attīstības plānu īstenošanai. 

Finanšu departaments 2010. gadā nodrošināja 
pietiekošu naudas līdzekĜu likviditāti, veicot sekmīgu 
pašvaldības naudas līdzekĜu vadību budžeta un saistību 
apkalpošanā. 

Pārskata gadā tika sagatavots un apstiprināts 
pašvaldības 2011. gada budžets, kas paredz 
pašvaldības funkciju nodrošināšanu ar to izpildei 
nepieciešamajiem finanšu resursiem, kā arī izdevumu 
pieaugumu ES projektu finansēšanai, pašvaldības 
investīciju programmas un kapitālo izdevumu 
nodrošināšanai. 

2010. gadā Departaments turpināja sekmīgi īstenot 
pašvaldības parādsaistību vadību „Pašvaldības 
aizĦēmumu, galvojumu un citu ilgtermiĦa saistību 
vadības stratēăijas 2008. - 2012. gadam” ietvaros, 
nodrošinot pašvaldības saistību portfeĜa kritēriju 
ievērošanu. Pārskata gadā tika uzsākta pašvaldības 
iepriekš uzĦemto saistību atmaksa par Dienvidu tilta 1. 
kārtas projektu. 

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. 

Pārskata gadā Finanšu departaments nodrošināja 
sekmīgu sadarbību ar starptautiskajām kredītreitingu 
aăentūrām - „Standard&Poor’s” un „Moodys Investors 

Service”, kuras pozitīvi novērtēja pašvaldības finanšu 
darbību krīzes seku pārvarēšanai un gada nogalē 
paaugstināja Rīgas pilsētas pašvaldības ekonomiskās 
un finanšu situācijas nākotnes perspektīvas vērtējumu 
no negatīva uz stabilu. 

Pārskata gadā Finanšu departaments turpināja īstenot 
strukturālo reformu pasākumus pašvaldības 
organizatoriskās struktūras uzlabošanā un darba 
samaksas sistēmas sakārtošanā, pabeidzot 
grāmatvedības funkciju centralizāciju, nodrošinot 
efektivitātes paaugstināšanos, izmaksu samazinājumu, 
kā arī kontroles pastiprināšanu par valsts un 
pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu. 

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

 
I. Tiknuse  

Rīgas domes Finanšu departamenta direktore 
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RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 
2011. gada sākumā Rīgā dzīvoja 703 581 iedzīvotāji - 
par 5 564 (par 0,8%) mazāk nekā pirms gada.  

Pilsētas iedzīvotāju struktūrā 2010. gadā nedaudz 
samazinājās darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 
(no 66,4% 2009. gadā līdz 65.9% pārskata gadā). 
Iedzīvotāju īpatsvars virs darbaspējas vecuma 2010. 
gadā sastādīja 21,4% (par 0,3 procentpunktiem vairāk 
nekā iepriekšējā gadā), bērnu un jauniešu īpatsvars 
pārskata gadā ir nedaudz palielinājies un sasniedz 
12,7%. 

2010. gadā, tāpat kā gadu iepriekš, 55,6% no pilsētas 
iedzīvotājiem sastādīja sievietes, 44,4% - vīrieši, 
sieviešu skaitam pārsniedzot vīriešu skaitu par vairāk 
nekā 79 tūkstošiem. Īpaši liela dzimumu struktūras 
disproporcija vērojama vecuma grupā virs 60 gadiem, 
kur sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu vairāk nekā 
divas reizes. 

Pārskata gadā iedzīvotāju skaits samazinājās visos 
pilsētas rajonos, lielākais iedzīvotāju skaita kritums bija 
vērojams Latgales priekšpilsētā, kur iedzīvotāju skaits 
samazinājās par 1 565 cilvēkiem un Kurzemes rajonā – 
par 1 149 cilvēkiem. 

NODARBINĀTĪBA  

Pārskata gadā ekonomiskās krīzes ietekmē turpināja 
samazināties nodarbināto pilsētas iedzīvotāju skaits - 
par 27,3 tūkstošiem (par 8,2%) salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. 

BEZDARBS 

Bezdarbnieku skaits 2010. gada laikā Rīgā samazinājās 
par 8,4 tūkstošiem, līdz 38 tūkstošiem cilvēku, bezdarba 
līmenim samazinoties līdz 9,9%. Tomēr salīdzinot ar 
pirmskrīzes gadu rādītājiem, tas joprojām ir Ĝoti augsts, 
turklāt, kā liecina nodarbinātības rādītāji, bezdarbs 
nesamazinās nodarbinātības pieauguma rezultātā 
pilsētas saimniecībā. 

DARBA SAMAKSA 

Pārskata gada laikā pilsētas ekonomikā bija vērojams 
pakāpenisks darba samaksas pieaugums, gada pēdējā 
ceturksnī pārsniedzot pirmā ceturkšĦa rādītāju par 6,3% 
un attiecīgo iepriekšējā gada rādītāju par 1,9%. Tomēr, 
salīdzinot ar attiecīgo 2008. gada 4. ceturkšĦa rādītāju, 
darba samaksa pārskata gada pēdējā ceturksnī 
joprojām bija par 6,9% zemāka, sabiedriskajā sektorā – 
pat par 18,3% zemāka, privātajā sektorā – par 2,2%. 

Pārskata gadā darba samaksas dinamika pa nozarēm 
bija visai atšėirīga, neliels pieaugums bija vērojams 
tajās nozarēs – valsts pārvaldē, izglītībā un veselības 
aizsardzībā, kur iepriekšējā gadā darba samaksa bija 
samazinājusies Ĝoti būtiski. 

Rīgas iedzīvotāju sadalījums pa rajoniem* 
(2011. g. sākumā, procentos) 

*Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 
 

Rīgas iedzīvotāju etniskais sastāvs  
(2010. gada beigās, procentos) 

 
Nodarbināto iedzīvotāju skaits Rīgā 2002.-2010. 

(tūkst. cilvēku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 2007. – 
2010. (pa ceturkšĦiem, latos) 

UkraiĦi 
3.8%Baltkrievi 

4.2%

Latvieši 
42.4%

Krievi 
40.7%
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Ebreji 2.0%Citas taut. 
5.8%
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*Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
kopskaitā 

Nodarbinātības valsts dienesta dati 
 
 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 
2009. un 2010. gada 4. ceturksnī (pa nozarēm, latos) 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS 

Pārskata gadā valsts un Rīgas ekonomikā bija 
vērojama pakāpeniska situācijas stabilizācija. 
Iekšzemes kopprodukts valstī salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu samazinājās par 0,3%, atsevišėās jomās, 
piemēram, apstrādes rūpniecībā un transportā bija 
vērojams ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Pēc 
dramatiskā krituma tirdzniecības nozares pievienotajā 
vērtībā, kas divos iepriekšējos gados sasniedza 35%, 
situācijas stabilizācija bija arī šajā jomā. Tomēr kritums 
turpinājās būvniecībā, divu gadu laikā ekonomiskajai 
aktivitātei šajā sektorā sarūkot par 50%.  

Krīzes ietekmē Rīgas pilsētas ekonomikas struktūrā 
vērojams neliels rūpniecības, kā arī 
komercpakalpojumu īpatsvara pieaugums, 
samazinoties tirdzniecības un it īpaši, būvniecības 
īpatsvaram. 

TRANSPORTS UN SAKARI 
RĪGAS OSTA 

Rīgas ostā 2010. gadā nosūtīto kravu apjoms 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nemainījās (neliels 
pieaugums par 5 tūkstošiem tonnu), savukārt ostā 
saĦemto kravu apjoms palielinājās visai būtiski – par 
747 tūkstošiem tonnu (par 31%). Tā rezultātā kopējais 
kravu apgrozījums Rīgas ostā 2010. gadā palielinājās 
par 2,5% un ostas īpatsvars Latvijas ostu kopējā 
apgrozībā palielinājās līdz 49,8%. 

Piekto gadu pēc kārtas turpināja palielināties Rīgas ostā 
iebraukušo un izbraukušo pasažieru skaits, pārskata 
gadā sasniedzot 764 tūkstošus cilvēku, salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu palielinoties par 11%. 

LIDOSTA 

Lai gan Rīgas lidosta neatrodas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, tai ir būtiska loma pilsētas 
ekonomikā, transporta un citās jomās, īpaši tūrisma 

Rīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā 
pievienotajā vērtībā (procentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rīgas ostas darbība 
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Pārvadātie pasažieri (milj. cilv.)
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0
500

1000
1500
2000
2500
3000

3500
4000
4500
5000

1
9

93

1
9

95

1
9

97

1
9

99

2
0

01

2
0

03

2
0

05

2
0

07

2
0

09

Pasažieru apgrozība (tk. cilv.)
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Pasažieru apgrozība (tk. cilv.)

attīstībā, līdz ar to tās attīstība tiek aplūkota arī kopējā 
pilsētas ekonomikas attīstības kontekstā. 

Jau septīto gadu pēc kārtas turpinās pasažieru skaita 
pieaugums Rīgas lidostā, pārskata gadā sasniedzot 4,7 
miljonus cilvēku. 

2010. gadā Rīgas lidostas apkalpoto lidojumu skaits 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājās par 13,4%, 
sasniedzot 68145 lidojumus – vidēji 187 lidojumus 
dienā. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, 
tramvajs, trolejbuss) 2010. gadā tika pārvadāti 133,4 
miljoni pasažieru. Pārskata gadā bija vērojams 
pārvadāto pasažieru skaita samazinājums salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu par 21%.  

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” nodrošināja 
pasažieru pārvadājumus 9 tramvaja, 20 trolejbusu un 
53 pilsētas autobusu maršrutos. Kopējais pilsētas 
sabiedriskā transporta tīkla garums pārskata gadā 
sastādīja 1155 kilometrus, par 4 kilometriem vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. 

Papildus Rīgas sabiedriskā transporta uzĦēmumam 
„Rīgas satiksme”, pasažieru pārvadājumus maršruta 
taksometru jomā Rīgas pilsētā nodrošina arī 8 privātas 
kompānijas 38 maršrutos ar 232 autobusiem.  

2010. gadā privātie pārvadātāji regulārajos autobusu 
maršrutos atbilstoši komerciāliem principiem pārvadāja 
aptuveni 10,5 milj. pasažieru jeb 7% no kopējā 
pārvadāto pasažieru skaita (SIA „Rīgas satiksme” un 
privātās kompānijas). 

BŪVNIECĪBA 

Pārskata gadā Rīgas pilsētā būvdarbu izpilde, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 32,4%. Ja gada 1. 
ceturksnī tā atpalika no attiecīgā iepriekšējā gada 
rezultāta par 48%, tad gada pēdējā ceturksnī – par 
16%.  

Neskatoties uz kopējā būvdarbu apjoma 
samazināšanos pilsētā 2010. gadā tika turpināta 
vairāku nozīmīgu pilsētas infrastruktūras objektu 
būvniecība, t.sk. Dienvidu tilta labā krasta pieeju 
(Dienvidu tilta 2. kārtas), tika pabeigti M. Čehova Rīgas 
Krievu teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas un 
restaurācijas darbi. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētā dzīvojamo ēku celtniecība 
turpināja strauji samazināties. 2010. gadā Rīgas pilsētā 
tika nodotas ekspluatācijā dzīvojamās ēkas 59,1 
tūkstošu kvadrātmetru platībā, kas ir 3,3 reizes mazāk 
nekā iepriekšējā gadā un atpaliek no 2007. gada, kad 
pilsētā tika sasniegts maksimālais jaunuzcelto 
dzīvojamo ēku apjoms, pat 7,7 reizes. Turpināja sarukt 
arī Rīgā uzbūvēto dzīvojamo ēku īpatsvars valsts 
kopējā rādītājā. Ja pirms krīzes, 2007. gadā tas bija 
sasniedzis 38%, tad pārskata gadā samazinājās līdz 
16%. 

Rīgas osta: pasažieru apgrozība (tk. cilv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas lidosta: pasažieru apgrozība (tk. cilv.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasažieru pārvadājumi Rīgas sabiedriskajā  
transportā (milj. cilv.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas (gada laikā, tk. m2) 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
PĀRVALDES STRUKTŪRA, FUNKCIJAS, 
PERSONĀLS 
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. 

Pašvaldības kompetencē ietilpstošo funkciju īstenošana 
Rīgas pilsētas pašvaldībā ir organizēta atbilstoši 
nozarēm, izveidojot nozaru vadošās iestādes – 
departamentus. 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, kultūras un sporta 
departaments; 

5) Rīgas domes Labklājības departaments; 

6) Rīgas domes Satiksmes departaments; 

7) Rīgas domes MājokĜu un vides departaments. 

Pašvaldības teritorija ir sadalīta administratīvi 
teritoriālās vienībās: Centra rajons, Kurzemes rajons, 
ZiemeĜu rajons, Vidzemes priekšpilsēta, Latgales 
priekšpilsēta, Zemgales priekšpilsēta. Pašvaldības 
administratīvi teritoriālajās vienībās tām uzdotās 
pārvaldes funkcijas realizē Rīgas pilsētas 
izpilddirekcijas - Rīgas Austrumu izpilddirekcija – Rīgas 
Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas 
administratīvajās teritorijās; Rīgas Pārdaugavas 
izpilddirekcija – Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas 
Zemgales priekšpilsētas administratīvajās teritorijās; 
Rīgas ZiemeĜu izpilddirekcija – Rīgas Vidzemes 
priekšpilsētas un Rīgas ZiemeĜu rajona 
administratīvajās teritorijās. 

 
 
 
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. 

2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības amata vietu 
skaits bija 12 541 (no tām 8 076 amata vietas Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
pakĜautības iestādēs), kas salīdzinoši ar 2009. gadu ir 
par 4 959 amata vietām mazāk. 2010. gadā (bez 
pedagogiem) darbā tika pieĦemti 1 121 darbinieks un 
atlaisti 692 darbinieki. 

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldībā 
strādāja 39 darbinieki ar vispārējo pamatizglītību; 
149 darbinieki, kuriem ir arodizglītība; 1 159 darbinieki 
ar vispārējo vidējo profesionālo izglītību; 357 darbinieki 
ar pirmā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību; 2 351 
darbinieks ar augstāko izglītību (tajā skaitā maăistri) un 
21 darbinieks ar doktora grādu. 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS 
IZMAIĥAS 
ĪPAŠUMA BILANCES VĒRTĪBA 

Rīgas pilsētas pamatlīdzekĜu bilances vērtība 2010. 
gada beigās sastādīja 1 898,7 miljonus latu, līdzdalība 
asociēto un radniecīgo uzĦēmumu kapitālā – 414,7 
miljonus latu. Pilsētas ilgtermiĦa aktīvu summa, 
ieskaitot arī citas ilgtermiĦa ieguldījumu kategorijas, 
2010. gada beigās sastādīja 2 333,8 miljonus latu. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA 
VĒRTĪBA 

IlgtermiĦa līdzdalība radniecīgo un asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālos 31.12.2010. sastādīja 414,7 
miljonus latu, gada laikā palielinoties par 24,6 miljoniem 
latu. 2010. gada beigās ilgtermiĦa ieguldījumi 
radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā sastādīja 380,4 
miljonus latu, gada laikā palielinoties par 22,6 miljoniem 
latu. 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2010. gadā veikusi 
ieguldījumus radniecīgo kapitālsabiedrību ar 100% 
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daĜām 
pamatkapitālā kopumā par Ls 37 773 031 latu, tajā 
skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitālā ieguldot: 

─ Naudas līdzekĜus (3 120 581 latu); 
─ Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus – 

zemi un ēkas (34 632 450 latu); 
─ Rīgas pilsētas pašvaldības kustamo mantu (20 000 

latu). 

Lielākie ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā: 

─ SIA „Rīgas meži” ieguldīti Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamie īpašumi (meža zemes) Ls 
17 891 400 apmērā; 

─ SIA „Rīgas nami” ieguldīti Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamie īpašumi (zemes gabali, 
apbūvēti zemes gabali) Ls 11 507 000 apmērā; 

─ SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” ieguldīti Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamie īpašumi (zemes gabali) Ls 
3 042 000 apmērā. 

Pārskata gadā no līdzdalības kapitāla vērtības 
radniecīgajās kapitālsabiedrībās izslēgtas pārējās 
rezerves par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošiem 
nekustamiem īpašumiem Ls 18 128 704 vērtībā, kas 
pārskata gada sākumā bija uzskaitītas SIA „Rīgas nami” 
pašu kapitāla sastāvā. 

IlgtermiĦa ieguldījumi 2010. gada beigās radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā sastādīja 380,42 miljonus latu 
un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā – 34,29 miljonus 
latu. 

Gada laikā kopējā Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla 
vērtība palielinājusies par 24,61 miljoniem latu, t.sk.: 

─ radniecīgajās kapitālsabiedrībās par 22,55 miljoniem 
latu; 

─ asociētajās kapitālsabiedrībās par 2,06 miljoniem 
latu. 

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBA 
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ 
Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības 
bilancē kā līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 
uzskaitīti ieguldījumi 23 kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā, kurās Rīgas pašvaldībai pieder 100% 
kapitāla daĜas (akcijas), 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 kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā (likvidējamā RSK apdrošināšanas AS). 

Pārskata gadā pabeigts likvidācijas process Rīgas 
pašvaldības bezpeĜĦas organizācijas akciju sabiedrībai 
„Mežaparks”, reorganizētas 18 kapitālsabiedrības, tai 
skaitā 3 veselības aprūpes kapitālsabiedrības, tās 
pievienojot citām veselības aprūpes sabiedrībām un 15 
namu apsaimniekošanas kapitālsabiedrības, dibinot 
jaunu namu apsaimniekošanas kapitālsabiedrību SIA 
„Rīgas namu pārvaldnieks”. 

2010. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē 
uzskaitīti ieguldījumi 2 asociēto sabiedrību kapitālā. No 
kopējās šo ieguldījumu vērtības 99,7% sastāda 
ieguldījums AS „Rīgas siltums”. Pārskata gadā Rīgas 
pilsētas pašvaldībai piederošās asociētās sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „GetliĦi-2” 980 kapitāla daĜas tika 
nodotas StopiĦu novada pašvaldības īpašumā bez 
atlīdzības. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS 
Rīgas pilsētas teritorijā uz 2011. gada 1.janvāri dažādu 
īpašnieku īpašumā, pēc Valsts zemes dienesta datiem, 
atradās zemesgabali 19 611 hektāru platībā.  

Rīgas pašvaldības īpašumā atradās 3 684 zemesgabali 
7 661,9 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 – 2 482,1 ha 
(32.4% no kopējās), mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas aizĦem 2 050,9 ha 
(26,8%), sabiedriskās nozīmes objektu zeme – 1 374,3 
ha (17,9%). Pārējo lietošanas mērėu zemesgabali 
kopumā aizĦēma ap 22,9% no pašvaldības īpašumā 
esošajām zemēm Rīgas pilsētā 2009. gadā 

SaskaĦā ar Īpašuma departamenta nekustamo 
īpašumu inventarizācijas datiem uz 2010. gada 1. 
novembri zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības 
vārda Rīgas pilsētas administratīvajās robežās bija 
nostiprināta zeme ar kopējo platību 7 203,4 ha (izĦemot 
zemi, uz kuras atrodas Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošās dzīvojamās mājas, un zemi Rīgas Brīvostas 
teritorijā) un grāmatvedības uzskaites vērtību 290,4 milj. 
latu, kā arī zeme ārpus pilsētas administratīvajām 
robežām 21 550,1 ha platībā, kuras vērtība attiecīgi bija 
6,4 milj. latu. 
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2010. gadā tika turpināta Rīgas ilgtermiĦa attīstības 
stratēăijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības 
programma 2006.-2012. gadam, kuras ietvaros tika 
izstrādāti un apstiprināti grozījumi. Rīgas ilgtermiĦa 
attīstības pamatā ir cilvēks (rīdzinieks) un stratēăijas 
galvenais izaicinājums ir nodrošināt kvalitatīvu darba, 
dzīves un atpūtas vidi katram indivīdam, kas saista 
savu nākotni ar Rīgu. 2010. gada 9. novembrī stājās 
spēkā Rīgas domes iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā 
tiek īstenota Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijas līdz 
2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006. – 
2012. gadam izpildes uzraudzība” un tika izstrādāts 
Stratēăijas uzraudzības sistēmas (SUS) pārskats par 
2009. gadu. Pārskats atspoguĜo Rīgas domes 
struktūrvienību paveiktos darbus stratēăisko mērėu un 
uzdevumu sasniegšanā un nozaru ekspertu viedokli.  

2010. gadā veiktie nozīmīgākie projekti un pasākumi 
Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanā: 

➨➨➨➨    2010. gadā apstiprināti 7 detālplānojumi un 
sagatavoti Rīgas domes saistošie noteikumi par 
detālplānojumu apstiprināšanu: 

1) Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas 
detālplānojums; 

2) Administratīvā centra TorĦakalnā teritorijas 
detālplānojums; 

3) detālplānojums teritorijai starp Rūpniecības ielu, 
Pētersalas ielu un Katrīnas ielu; 

4) zemes gabala Krasta ielā 66 un tam piegulošās 
teritorijas detālplānojums; 

5) detālplānojums zemes gabalam Vecāėu prospektā 
b/n (kadastra Nr.0100 120 1317); 

6) detālplānojums zemes gabalam Rēznas ielā b/n 
(kadastra Nr.0100 048 2035) un tam pieguĜošajai 
teritorijai; 

7) detālplānojums zemes gabalam Rātsupītes ielā 
b/n. 

➨➨➨➨    Sagatavoti 6 Rīgas domes lēmumi par 
detālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas robežās 
un darba uzdevumu apstiprināšanu: 

1) detālplānojums teritorijai Daugavgrīvas ielā 31; 

2) detālplānojums teritorijai Mūkusalas ielā; 

3) detālplānojums teritorijai starp Juglas ielu un Mazo 
Juglas ielu; 

4) detālplānojums teritorijai pie Juglas ielas, ŪdeĜu 
ielas un Mazās Juglas ielas; 

5) kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” 
detālplānojums; 

6) detālplānojums teritorijai Sužos starp Jaunciema 
gatvi un Ėīšezeru. 

➨➨➨➨    Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. 
Turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes, t.sk. tika organizētas regulāras darba grupas 
sanāksmes, kurās izskatīti iesniegtie priekšlikumi, kā arī 
turpinājās darbs pie stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) pārskata izstrādes. 

Pabeigts darbs pie projekta „Transporta plūsmu un 
satiksmes infrastruktūras nodrošinājuma izpētes, 
analīzes un priekšlikumu projekts Rīgas pilsētas 
teritorijas daĜai, kas ietver Hanzas šėērsojuma trasi”.  

Pabeigta Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija un 
izstrādātas vadlīnijas, uz kurām pamatojoties tiks 
izstrādāti Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumi. 

➨➨➨➨    Apkaimju attīstības projekts. 
Lai palielinātu iedzīvotāju līdzdalību ar pilsētas attīstību 
saistīto jautājumu risināšanā, 2010. gadā turpinājās 
darbs pie Rīgas Apkaimju projekta un sadarbībā ar Britu 
Padomi tika organizēta Nākotnes pilsētas spēle, kuras 
laikā tika meklēti radoši risinājumi pašvaldības un 
apkaimju iedzīvotāju sadarbības iespējām pilsētvides 
attīstībai. 

2010. gadā Rīgas Apkaimju projektā tika organizētas 3 
Apkaimju darba grupas sanāksmes izpilddirekcijās, 
kurās piedalījās konkrēto apkaimju iedzīvotāji un 
diskutēja par Rīgas pilsētas un savas apkaimes 
attīstības jautājumiem. 

Martā radošajā telpā "Tasty" tika atklāta sociālās 
mākslas projekta "Pilsētas ikdiena mūsu maršrutos" 
izstāde, kuru organizē Britu padome Latvijā sadarbība 
ar radošo telpu "Tasty". Šis projekts tika veidots 
balstoties uz Rīgas apkaimju koncepta ideju. 

➨➨➨➨    Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns.  
2010. gadā tika sagatavots Rīgas un Pierīgas 
mobilitātes plāns un Vides pārskats, kuru īstenošanas 
rezultātā ir iespējams ievērojami samazināt gan 
trokšĦa, gan gaisa piesārĦojumu vietās, kurās tas 
pašreiz pārsniedz LR likumdošanā noteiktās normas. 
Izstrādātais Mobilitātes plāns paredz ilgtermiĦa un 
vidēja termiĦa mērėus, kā arī īstermiĦa rīcības 
pasākumus. Galvenais projekta mērėis ir vienotas 
satiksmes sistēmas izveidošanas veicināšana un 
teritoriju sasniedzamības uzlabošana, nodrošinot 
koordinētu un saskaĦotu transporta infrastruktūras 
plānošanu un satiksmes organizēšanu Rīgā un Pierīgā. 

➨➨➨➨    Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentu reăistrs. 

Izstrādāts Rīgas domes iekšējo noteikumu projekts par 
Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentiem, kas ietver informāciju par šo dokumentu 
veidiem, līmeĦiem, saturu, izstrādāšanas, spēkā 
esamības un uzraudzības kārtību. 
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KOPĒJĀS NEFINANŠU INVESTĪCIJAS 

Laikā no 2002. gada līdz 2008. gadam kopējais 
nefinanšu investīciju apjoms (privātās, pašvaldības, 
valsts un ārvalstu investīcijas) Rīgas pilsētā palielinājās 
vairāk nekā divas reizes, tomēr ekonomiskās krīzes 
ietekmē 2009. gadā tas saruka par 33% pret iepriekšējo 
gadu. Investīcijas Rīgas ekonomikā 2009. gadā 
sastādīja ap 55% no visām nefinanšu investīcijām 
valstī, galvaspilsētā veiktie būvdarbi - 46%. Investīciju 
apjoms valsts un galvaspilsētas ekonomikā turpināja 
kristies arī 2010. gadā, valstī kopumā tas (faktiskajās 
cenās) saruka par 21%. 

KAPITĀLIEGULDĪJUMI NO PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA  

Pārskata gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidētā budžeta kapitālajiem izdevumiem (ieskaitot 
arī izdevumus par kapitāla daĜu pārvērtēšanu un iegādi) 
tika novirzīti 67,2 miljoni latu, par 5,5 miljoniem latu (par 
7,6%) mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO FINANŠU 
AVOTU LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI 

2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi turpināja 
sadarbību gan ar starptautiskām institūcijām, 
organizācijām un sadraudzības partneriem, ieviešot 
dažādus pārrobežu sadarbības projektus, gan Eiropas 
Savienības struktūrfondu un citu Eiropas Savienības 
fondu starpniekinstitūcijām Latvijā, lai piesaistītu pēc 
iespējas lielāku finansējumu dažādu investīciju un 
sociālo projektu realizācijai. 

Kopumā 2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā 
ieviešanā bija 94 dažādu Eiropas Savienības un citu 
ārējo finanšu avotu līdzfinansētie projekti par kopējo 
summu Ls 75 315 963, kuru ietvaros ir realizēti vairāki 
nozīmīgi infrastruktūras, sociālās aprūpes, izglītības, 
vides un kultūras investīciju projekti.  

2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
izdevumi Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu 
projektu finansēšanai sastādīja 24,8 miljonus latu, 
ieĦēmumi – 11,8 miljonus latu.  

ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS RĪGĀ  

Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reăistrēto 
uzĦēmumu pamatkapitālā 2011. gada sākumā 
sasniedza 3,1 miljardus latu, gada laikā palielinoties par 
19%. Tas liecina, ka, neskatoties uz ekonomisko un 
finanšu krīzi, ārvalstu investoru interese par Rīgu kā 
potenciāli izdevīgu biznesa vietu nav samazinājusies. 

Lielākie 2010. gadā ieviešanā esošie projekti Rīgas 
pilsētas pašvaldībā: 

Kopējās nefinanšu investīcijas Rīgā (milj. latu), 
2009. gada salīdzināmās cenās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdevumi kapitālieguldījumiem no Rīgas pilsētas 
pašvaldības konsolidētā budžeta (milj. latu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas pašvaldības konsolidētā budžeta kapitālo 
izdevumu sadalījums pa nozarēm 2010. gadā (milj. 

latu) 

 „Austrumu maăistrāle - Viestura - Meža prospekta satiksmes pārvada būvniecība”  
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā, III fāze"  
„Kvalitatīvai dabas zinātĦu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās”  
„Rīgas pilsētas un ostas integrācija TEN-T ceĜu tīklā: Rīgas ZiemeĜu transporta koridora pētījumu pabeigšana”  
„Rīgas pilsētas un ostas integrācija TEN-T ceĜu tīklā (VIA Baltica ZiemeĜu koridors Rīga)”  
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos”  
„Apmācība darba iemaĦu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana ar stipendiju)”  
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BUDŽETA POLITIKA 

Rīgas pilsētas pašvaldība arī ekonomiskās un finanšu 
krīzes apstākĜos sekmīgi īsteno ilgtermiĦa finanšu 
politiku. Laikā no 2008. gada līdz 2010. gadam 
pašvaldības budžeta ieĦēmumi ir samazinājušies par 
172,3 miljoniem latu. Tomēr veicot administratīvās 
struktūras izmaiĦas un krasu operatīvo izdevumu, īpaši 
atlīdzības izdevumu samazināšanu, Rīgas pilsētas 
pašvaldība kopējo budžeta izdevumu apjomu ir 
samazinājusi par 179,6 miljoniem latu, tādējādi panākot 
fiskālo konsolidāciju 7,3 miljonu latu apmērā. 

Pārskata gadu Rīgas pilsētas pašvaldībai izdevās 
noslēgt ar pārpalikumu konsolidētajā budžetā 19,8 
miljonu latu apjomā, ieĦēmumiem sastādot 436,2 
miljonus latu, bet izdevumiem – 416,4 miljonus latu. 

PAŠVALDĪBAS PARĀDSAISTĪBU DINAMIKA 

Rīgas pilsētas pašvaldībai sekmīgi īstenojot finanšu un 
budžeta politiku, 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%. Pārskata gadā 
pašvaldības tiešo parādsaistību apjoms nedaudz 
palielinājās, kas kopā ar pašvaldības konsolidētā 
budžeta ieĦēmumu samazinājumu radīja parādsaistību 
attiecības pret budžeta ieĦēmumiem palielinājumu līdz 
23%. 

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.  

KREDĪTREITINGS 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2010. gadā turpināja aktīvu 
sadarbību ar pasaules vadošajām kredītreitinga 
aăentūrām - „Standard & Poors” un „Moodys Investors 
Service”.  

Kredītreitinga aăentūras pārskata gadā pozitīvi 
novērtēja pašvaldības īstenoto budžeta konsolidāciju un 
finanšu resursu vadību, pašvaldības sekmes naudas 
resursu nodrošināšanā parādsaistību apkalpošanai 
krīzes apstākĜos.  

Abas kredītreitinga aăentūras 2010. gada beigās 
paaugstināja Rīgas pilsētas pašvaldības ekonomiskās 
un finanšu situācijas nākotnes perspektīvu no negatīva 
uz stabilu. 

Rīgas pilsētas konsolidētā budžeta ieĦēmumi un 
izdevumi (milj. latu) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda apjoma 
dinamika 
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un Rīgas pilsētas 
pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2010. gadā 
raksturo sasniegtais budžeta ieĦēmumu nodrošināšanā 
un to mērėtiecīgā izlietošanā pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam 
budžetam. Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas 
pašvaldības ekonomiskās politikas realizācijai ar 
finansiālām metodēm. Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžets ietver pašvaldības ieĦēmumus un izdevumus. 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžets veidots atbilstoši 
naudas plūsmas principam, vienlaicīgi, saskaĦā ar 
Valsts kases norādījumiem, nodrošinot uzskaiti 
atbilstoši uzkrāšanas principam.  

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA IEĥĒMUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieĦēmumu galvenā 
daĜa ir pamatbudžeta ieĦēmumi. 

No 2010. gada 1. janvāra lielākā daĜa no Rīgas pilsētas 
pašvaldības speciālā budžeta tiek iekĜauta 
pamatbudžetā. Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 
ieskaita pašvaldības budžetā un ir piekritīgas Rīgas 
pilsētas pašvaldībai, kā arī citi speciālā budžeta 
ieĦēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) turpmāk 
tiek ieskaitīti pamatbudžeta vispārējos ieĦēmumos. 

Speciālā budžeta ieĦēmumus veido ieĦēmumi no 
ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas 
pašvaldībai. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 
IEĥĒMUMI  

SaskaĦā ar likumdošanas 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; 
─  valsts un pašvaldības nodevas; 
─ pārējie ieĦēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma 

realizācija u.c.). 

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta ieĦēmumiem 

2009. g. 
budžeta izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta izpilde 

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

IeĦēmumi kopā 433 070.8 413 190.0 434 409.2 
NodokĜu ieĦēmumi kopā 300 635.0 293 762.0 309 334.3 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 258 985.8 250 420.6 261 023.4 
Īpašuma nodokĜi 38 630.9 40 581.4 45 855.6 

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 16 385.6 16 641.5 19 114.2 
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 22 245.3 23 939.9 26 741.4 

Pārējie nodokĜu ieĦēmumi 3 018.3 2 760.0 2 455.3 
NenodokĜu ieĦēmumi kopā 45 459.1 40 507.6 41 243.2 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības 
budžetā 

388.8 1 472.0 1 652.4 

IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem 

25 224.7 25 807.9 23 024.2 

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 19 845.6 13 227.7 16 566.6 
NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi kopā 346 094.1 334 269.6 350 577.5 
Maksājumi no valsts pamatbudžeta 86 976.7 78 920.4 83 831.7 

Mērėdotācijas pašvaldības budžetiem 71 569.3 59 846.6 59 931.3 
Dotācijas pašvaldības budžetiem 9 701.6 10 510.3 5 703.5 
Pārējie valsts budžeta transferti 5 705.8 8 563.5 18 196.9 
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Pārskata gadā ieĦēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas pašvaldībai veidoja 1 774.1 tūkstošus latu. 

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu 
ieĦēmumiem 

2009. g. 
budžeta izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta izpilde 

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

IeĦēmumi kopā 415.7 1 877.4 1 774.1 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

415.7 1 877.4 1 774.1 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 318.6 138.8 66.9 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 17.9 1 570.7 1 571.4 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 79.2 167.9 135.8 

 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA IZDEVUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2010. gada 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 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 arī ievērojot 
nepieciešamību veikt fiskālās disciplīnas un 
uzraudzības nodrošināšanas pasākumus, kas ietvēra 
arī budžeta izdevumu konsolidāciju, tika sagatavots 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2010. 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 2010. gada budžeta izdevumu daĜu, 
uzsvars tika likts uz pašvaldības iespējām nodrošināt 
sabiedrībai nepieciešamos labumus un pakalpojumus. 

 

 
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 145 136 tūkstoši latu; 
─ ekonomiskajai darbībai tika novirzīts 105 520 

tūkstoši latu. 
Rīgas 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.  

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2010. gadā 
Rīgas pašvaldībai veidoja 1 803.5 tūkstošus latu. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Pārējie nodokĜu ieĦēmumi
Valsts un pašvaldību nodevas
IeĦēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi
Maksājumi no valsts pamatbudžeta
Mērėdotācijas pašvaldības budžetiem
Dotācijas pašvaldības budžetiem
Pārējie valsts budžeta transferti
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36.4%

3.6%

1.2%

15.9%

2.7%

2.2%

19.0%

0.3%

9.9%

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliăija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem 

2009. g. 
budžeta izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta izpilde 

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

Izdevumi kopā 427 273.8 450 887.2 414 623.7 
Izdevumi pēc valdības funkcijām* 

   
Vispārējie valdības dienesti 75 603.6 75 872.6 69 209.5 
Sabiedriskā kārtība un drošība 10 216.7 8 442.7 8 179.7 
Ekonomiskā darbība 90 324.1 112 001.1 105 520.0 
Vides aizsardzība 1 203.2 987.5 917.0 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 12 596.1 27 668.4 22 585.6 
Veselība 5 904.6 579.1 159.4 
Atpūta, kultūra un reliăija 17 190.9 20 263.9 18 891.8 
Izglītība 172 818.9 159 693.2 145 136.0 
Sociālā aizsardzība 41 415.7 45 378.7 44 024.7 
Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 47 171.6 43 990.6 43 988.8 

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

 

Pārskata gadā Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem Rīgas pilsētas pašvaldībai veidoja 1 803.5 tūkstošus latu. 

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības 
saĦemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu 

2009. g. 
budžeta izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta izpilde 

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

Izdevumi kopā 479.9 2 058.1 1 803.5 
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    

Vispārīgie valdības dienesti 23.7 72.3 10.3 
Sabiedriskā kārtība un drošība - 3.0 - 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 15.6 14.8 13.0 
Atpūta, kultūra un reliăija 44.0 18.3 3.2 
Izglītība 377.9 366.7 204.5 
Sociālā aizsardzība 18.7 1 583.0 1 572.5 

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

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieĦēmumu struktūra 2010. gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 

struktūra 2010. gadā 
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS 
2010. gadā darbu uzsāka jaunizveidotais Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – 
IKSD), kurš īsteno pašvaldības politiku izglītības, 
kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, kā arī 
sabiedrības integrācijas jomā. IKSD 2010. gadā tika 
finansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekĜiem. Vienlaicīgi IKSD ir tiesības nodarboties ar 
saimniecisko darbību, saĦemot līdzekĜus no pašu 
ieĦēmumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem 2010. 
gadā izglītības nozares finansējums Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta un investīcijām izdevumu 
struktūrā atbilstoši funkcionālajām kategorijām bija 
145 136.0 tūkstoši latu. 2010. gadā pamatbudžeta 
lielāko daĜu veidoja pašvaldības dotācija, kas sastādīja 
49,3%, bet valsts budžeta mērėdotācijas/dotācijas 
veidoja 41,1% un 9,6% sastādīja budžeta iestāžu 
ieĦēmumi. 

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. 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  

2010./2011. mācību gadā no 154 Rīgas pašvaldības 
dibinātām pirmsskolas izglītības iestādēm pirmsskolas 
izglītības programmas uzsāka apgūt 25 925 bērni, no 
kuriem 25 156 bērnus uzĦēma pirmsskolas izglītības 
iestādēs, 597 – vispārizglītojošajās skolās un 172 – 
interešu izglītības iestādēs. Pirmsskolas izglītības 
programmas vēl tika īstenotas arī 15 vispārizglītojošajās 
skolās un 3 interešu izglītības iestādēs. Uzsākot mācību 
gadu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas 
vecuma bērniem vietas tika nodrošinātas 1 278 
pirmsskolas grupās. Tajās mācību gada sākumā darbu 
uzsāka 3 104 pirmsskolas pedagoăiskie darbinieki, 166 
medicīniskie darbinieki un 3 041 tehniskais darbinieks. 

Tomēr pieprasījums pēc vietām pirmsskolas izglītības 
iestādēs pārsniedza nodrošinājuma iespējas un 2010. 
gada 1. septembrī ar vietu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs netika nodrošināti vairāk nekā 5 000 
bērni. Lai risinātu nepietiekamo vietu skaita problēmu 
pirmsskolas izglītības iestādēs tika turpināta privāto 
pirmsskolas izglītības iestāžu līdzfinansēšana no 
pašvaldības budžeta par katru Rīgā deklarēto audzēkni. 
Noslēgti līgumi ar 46 privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm ar Rīgas domes 2010. gadā apstiprināto 
līdzfinansējumu Ls 486 274 apmērā. 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS 

Rīgas pašvaldībā 2010. gadā darbojās 125 
vispārizglītojošās skolas, no tām 98 vidusskolas, 22 
pamatskolas, 5 sākumskolas, tai skaitā 12 speciālās 
skolas, 6 vakarskolas un 10 internātskolas, kurās 
mācību gada sākumā izglītības programmu uzsāka 
apgūt 67 975 izglītojamie, kas ir par 2 252 skolēniem 
mazāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā. Par 
līdzfinansēšanu noslēgti arī līgumi ar 24 privātajām 
Rīgas vispārizglītojošajām skolām, kuras īsteno 
akreditētas vispārējās pamata un vidējās izglītības 
programmas, un piešėirts līdzfinansējums no 
pašvaldības budžeta par kopējo summu 163 tūkstoši 
latu.

 
Izglītības programmas latviešu mācību valodā apguva 
34 247 (50,4%) skolēnu, bet mazākumtautību izglītības 
programmas apguva 33 728 (49,6%) skolēnu. Šajā 
mācību gadā pirmajās klasēs tika uzĦemti 6 138 skolēni 
(2009. gadā – 6 005). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
samazinājies skolēnu skaits, kuri apgūst vidējās 
izglītības programmas, no kopējā skolēnu skaita tie 
sastāda 27% (t.i. 18 661 vidusskolas skolēns), kas ir 
par 2% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Mācību gada 
sākumā Rīgas pašvaldības skolās darbu uzsāka 7 225 
pedagoăiskie darbinieki, 222 medicīniskie darbinieki un 
3 608 tehniskie darbinieki. 

2010. gadā turpinājās darbs pie skolu tīkla pilnveides 
pasākumiem, kā rezultātā notika 6 skolu pārcelšana uz 
citām telpām un 5 mācību iestāžu reorganizāciju. 
Turpinot darbu pie izglītības kvalitātes nodrošināšanas, 
tika izvērtētas un iesniegtas apstiprināšanai 36 skolu 
izglītības programmas un 17 skolu attīstības plāni. 
2010. gadā IKSD tiešās padotības iestāde – Rīgas 
Izglītības un informatīvi metodiskais centrs īstenojis 182 
pedagogu profesionālās pilnveides programmas, tās 
apguvuši un apliecības saĦēmuši 4 548 pedagogi. 
Sadarbībā ar Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskolas mācībspēkiem un pieredzējušiem 
pedagogiem tika izveidots un īstenots ievērojams skaits 
tālākizglītības kursu programmu. 

2010. gadā sāka darboties Valsts pārbaudījumu 
informācijas sistēma (VPIS), kurā skolas elektroniski 
reăistrē izglītojamos valsts pārbaudes darbu kārtošanai. 
Pirmo reizi diagnosticējošie darbi 6. klasē tika veikti 
elektroniskā saziĦas vidē – internetā, nodrošināta 
centralizēto eksāmenu vērtētāju elektroniskā 
pieteikšanās, rakstisko valsts pārbaudes darbu 
elektroniskās piegāde un skolas pieteikumu valsts 
pārbaudes darbiem elektroniskās pieteikšanās 
pārbaude. Tika koordinēta profesionālo izglītības 
iestāžu un privātskolu centralizēto eksāmenu norise. 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN SPORTS 

2010. gadā Rīgā darbojās 13 pašvaldības interešu 
izglītības iestādes, kuru piedāvātajās izglītības 
programmās 662 pedagoăisko darbinieku vadībā 
iesaistījās 27 890 audzēkĦi. 2010. gadā darbojās arī 16 
brīvā laika centru un 6 brīvā laika istabu darbs izglītības 
iestādēs, kas tika apmeklēti vairāk nekā 93 000 reižu. 
2010. gadā darbu uzsāka 11 Rīgas pašvaldības 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, kurās 
340 pedagoăisko darbinieku vadībā profesionālās 
sporta izglītības programmas un sporta interešu 
izglītības programmas apguva 7 372 audzēkĦi. 

IKSD koordinēja Rīgas izglītības iestāžu organizēto 
bērnu un jauniešu nometĦu norisi, kā arī nodrošināja 
finansējumu to atbalstam. Kopumā īstenotas 227 
nometnes, kurās piedalījās 8 185 dalībnieki. Vienlaikus 
konkursa kārtībā sadalīts finansējums 32 NVO 
rīkotajām nometnēm, kuras apmeklēja 682 bērni.
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2010. gadā atbalstīti 165 interešu izglītības pasākumi 
(skates, konkursi, sacensības), iesaistot vairāk nekā 
25 000 bērnu un jauniešu, 77 sporta pasākumi ar 
26 910 dalībniekiem. 43 pilsētas pašvaldības 
organizētajos čempionātos, meistarsacīkstēs, turnīros, 
u.c. piedalījās 8 762 dalībnieki; 9 invalīdu sporta 
aktivitātēs – 565; 4 masu sporta pasākumos – 11 077; 4 
starptautiskajās un valsts sacensībās – 735. 104 
dalībniekiem tika nodrošināta Rīgas komandas dalība 
Latvijas ziemas olimpiādē.  

2010. gadā IKSD kā vienu no prioritātēm noteica Rīgas 
izglītības un kultūras iestāžu audzēkĦu un kolektīvu 
līdzdalības nodrošināšanu X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos. Pavisam Svētkos piedalījās 
249 kolektīvi Rīgas bērnu un jauniešu ar 7 243 
dalībniekiem, t.sk. ārvalstu viesi. Kopumā līdzdalības 
nodrošināšanai tika izlietoti Ls 525 938. Tāpat tika 
nodrošināta Svētku 24 680 dalībnieku izmitināšana un 
ēdināšana 55 Rīgas izglītības iestādēs. 

Pērn vasaras un rudens brīvlaikos 650 13 un 14 gadus 
veciem jauniešiem tika nodrošināta iespēja strādāt 
izglītības iestādēs vides labiekārtošanas darbos. 

Nozīmīgākie projekti: 

─ Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas Ăertrūdes 
ielā 18 renovācijas darbi; 

─ Mākslinieciskās jaunrades centra "Mīlgrāvja 
DaiĜamatniecības skolas" Baltāsbaznīcas ielā 14 
rekonstrukcija un restaurācija; 

─ Rīgas Kultūru vidusskolas ēkas Ganību dambī 7 
rekonstrukcija; 

─ Rīgas 13. vidusskolas ēkas Pulkveža Brieža ielā 25 
rekonstrukcija; 

─ Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas pilsētas 
izglītības iestāžu ēkas; 

─ Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana un 
elektroapgādes sistēmas renovācija Rīgas pilsētas 
izglītības iestādēs; 

─ Virtuves bloku renovācija Rīgas pašvaldības 
izglītības iestādēs;  

─ Rīgas AnniĦmuižas vidusskolas Kleistu ielā 14 un 
Rīgas 85. vidusskolas Nīcgales ielā 22 izlases veida 
renovācija. 

Budžeta izdevumi izglītībai un sportam 
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
Pirmsskolas izglītība 49 060.2 49 446.5 43 313.0 39 210.0 
Vispārējā izglītība - pamatizglītība     114 393.3 102 434.8 83 100.1 80 456.5 
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība       21 862.5 17 349.8 27 474.3 20 193.7 
Pārējā citur neklasificētā izglītība        3 899.1 3 587.8 5 805.8 5 275.8 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk.     189 215.1 172 818.9 159 693.2 145 136.0 
      Investīcijas       11 731.4 11 670.3 9 150.6 8 555.8 
Speciālā budžeta izdevumi        11 356.2 10 729.2 0.0 0.0 
Kopā     200 571.3 183 548.1 159 693.2 145 136.0 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 
2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no pamatbudžeta 
un investīcijām sociālās aizsardzības mērėiem izlietoja 
44 024,7 tūkstošus latu.  

2010. 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 valstī pieaugošo 
sociālo spriedzi. Turpināta sociālās palīdzības 
infrastruktūras paplašināšana, lai sociālā palīdzība būtu 
iespējami tuvāk dzīvesvietai. 

SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA 
INSTITŪCIJĀS  

2010. gadā Rīgas pašvaldība ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 15 
sociālās aprūpes centros nodrošināja 1 730 pensijas 
vecuma personām un personām ar invaliditāti. 2010. 
gadā Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās (bērnu namos) tika ievietoti 
184 bērni, bet sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tajās 
saĦēma 686 bāreĦi un bez vecāku gādības palikušie 
bērni. 2010. gadā Rīgas pašvaldība nodrošināja krīzes 
centra pakalpojumu 500 personām.

 
SOCIĀLĀ APRŪPE DZĪVESVIETĀ 

2010. gadā aprūpes mājās pakalpojumus kopumā 
saĦēma 4 145 personas, tai skaitā aprūpes mājās 
pakalpojumu – 2 756 personas, materiālo atbalstu 
ăimenes locekĜiem, kuri nodrošina personas aprūpi 
mājās – 1 193 personas, pakalpojumu „silto pusdienu 
piegāde mājās” – 957 personas, pakalpojumu „drošības 
poga” – 228 personas, pavadoĦa-asistenta 
pakalpojumu – 199 personas. 

2010. gadā Rīgas pašvaldība turpināja finansiāli 
atbalstīt 16 dienas aprūpes centru darbību, kuros gada 
laikā pakalpojumus saĦēma 4 075 personas ar 
invaliditāti, bērniem un jauniešiem, pensijas vecuma un 
citām pilngadīgām personām. 4 dienas aprūpes centros 
bērniem ar invaliditāti pakalpojumu saĦēma 70 bērni, 
bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu - 65 bērni. 
Agrīnās korekcijas programmas pakalpojums tika 
nodrošināts 50 bērniem, „Atelpas brīdis” pakalpojumu 
izmantoja 7 ăimenes. 2010. gadā tika atbalstīti arī 9 
dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kurus apmeklēja 339 personas. Dienas 
aprūpes centri personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošina uzturēšanos centrā visu darba 
dienu, ēdināšanu, kā arī izglītojošas, sociālo prasmju un 
darba iemaĦu apguves nodarbības. 
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ATBALSTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 

Personām ar apgrūtinātām pārvietošanās iespējām 
Rīgas pilsētas pašvaldība, papildus valsts garantijām, 
apmaksā transporta pakalpojumus. Klienti var izmantot 
īpaši aprīkotus mikroautobusus, kā arī vieglā 
taksometra pakalpojumus. Savukārt, klienti, kuriem ir 
personīgais autotransports, samaksu transporta 
pakalpojumiem var izmantot degvielas iegādei. Kopumā 
2010. gadā transporta pakalpojumus saĦēma 3 204 
personas, un šim mērėim no Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta tika izlietoti Ls 499 073. 

Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja 
saĦemt grupu dzīvokĜa (mājas) pakalpojumus. Rīgā ir 
izveidoti 5 grupu dzīvokĜi un 2 grupu dzīvokĜi lauku vidē 
ārpus Rīgas. 2010. gadā šo pakalpojumu saĦēma 111 
personas. Specializētajās darbnīcās, kur personām ar 
garīga rakstura traucējumiem speciālistu uzraudzībā ir 
iespēja apgūt amatniecības iemaĦas 2010. gadā 
pakalpojumu saĦēma 34 personas. 

SOCIĀLAIS ATBALSTS BEZPAJUMTNIEKIEM 

Rīgas patversmes/naktspatversmju, kā arī sociālās 
rehabilitācijas centros bezpajumtniekiem tiek 
nodrošināts īslaicīgs patvērums, higiēnas un 
ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sociālā darba 
speciālistu konsultācijas. 2010. gadā šo iestāžu 
pakalpojumus izmatoja 3 129 klienti. 2010. gadā Rīgas 
patversmes Dienas centrā bezpajumtniekiem un 
maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem pakalpojumus 
saĦēma 1 327 personas, vidēji 148 personas dienā. 

2010. gadā Rīgas dome finansēja divu organizāciju 
sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumus 
bezpajumtniekiem, kuros 53 personas saĦēma sociālo 
prasmju un darba prasmju attīstīšanas pakalpojumus. 
2010. gadā Rīgas patversmes Mobilā brigāde sniedza 
konsultācijas 1 959 personām, saĦēma 1 771 tālruĦa 
zvanus un 581 personu nogādāja uz naktspatversmi vai 
ārstniecības iestādi. 2010. gadā no Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta tika līdzfinansēts zupas virtuves 
pakalpojums, nodrošinot bezpajumtniekiem un citiem 
trūcīgajiem Rīgas iedzīvotāji līdz 900 porcijām dienā 
piecas reizes nedēĜā, kopā 2010. gadā – 155 503 
porcijas.  

2010. gadā divās vietās Rīgā uzsāka sniegt 
pakalpojumu „Ēdiena piegāde un izdalīšana personām, 
kuras saĦem atbalstu Sociālā drošības tīkla stratēăijas 
ietvaros labklājības un veselības jomā”. Kopā tika 
izdalītas 37 436 porcijas par kopējo summu Ls 40 189. 
Šis pakalpojums organizēts personām, kuras saĦem 
atbalstu Sociālā drošības tīkla stratēăijas ietvaros 
labklājības un veselības aprūpes jomā. 

SOCIĀLAIS DARBS RĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ 

2010. gadā sociālie 54 sociālie darbinieki darbā ar 
ăimenēm un bērniem sniedza 30 181 konsultācijas, 
veica 6 470 apsekošanas klientu dzīvesvietās. Sociālā 
pakalpojuma saĦemšanai nosūtītas 1 132 personas, bet 
pakalpojumu saĦēmušas 1 102 personas. Gada laikā, 
sociālā darba ar sociālo gadījumu ietvaros, tika veikts 
darbs ar 2 942 ăimenēm. 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ  

Rīgā 2010. gadā sociālie pabalsti tika izmaksāti 71 951 
personām, t.i. 10,2% no visiem Rīgas iedzīvotājiem. 
Sociālajiem pabalstiem tika izlietoti Ls 17 950 763, t.sk. 
Ls 12 582 105 no pašvaldības budžeta. 2010. gadā no 
visiem sociālo pabalstu nodrošināšanai izlietotajiem 
budžeta līdzekĜiem 30% izlietoti garantētā minimālā 
ienākumu līmeĦa pabalstam un 45% dzīvokĜa 
pabalstam. 

2010. gadā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un 
Rīgas domes saistošo noteikumu prasībām, Rīgas 
pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem tika piešėirti sociālie 
pabalsti gan izvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus 
un materiālo stāvokli (testēts pabalsts), gan konkrētās 
dzīves situācijās, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja 
ienākumus un materiālo stāvokli (netestēts pabalsts). 
2010. gadā, no kopējā testēto pabalstu saĦēmēju 
skaita, 45% jeb 28 089 bija ăimenes ar bērniem, 30% 
jeb 19 118 ăimenes, kurās ir tikai pensionāri/invalīdi un 
25% jeb 15 753 ăimenes, kurās ir tikai darbspējīgas 
personas.  

2010. gadā turpinājās tendence, kad testētos pabalstus 
aizvien vairāk saĦēma ăimenes ar bērniem (no 19 017 
personām 2009. gadā līdz 28 089 personām 2010. 
gadā) un ăimenes, kurās ir tikai darbspējīgas personas 
(no 9 047 personām 2009. gadā līdz 15 753 personām 
2010. gadā), bet samazinājās pensionāru/invalīdu 
skaits (no 24 182 personām 2009. gadā līdz 19 118 
personām 2010. gadā).  

NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI  

2010. gada laikā Rīgas Sociālajā dienestā pēc sociālās 
palīdzības un/vai sociālajiem pakalpojumiem vērsušās 
19 229 darbspējīgas nestrādājošas personas. No tām 
14 815 jeb 77% ir saĦēmušas pašvaldības testētus 
pabalstus, t.i. 24% no kopējā testēto pabalstu saĦēmēju 
skaita Rīgas Sociālajā dienestā. 

Lai veiktu sociālā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem, 
2010. gadā Rīgas Sociālajā dienestā tika organizētas 
35 atbalsta grupas, kurās piedalījās 787 bezdarbnieki. 
RSD sniegtas 57 312 sociālā darba speciālistu 
konsultācijas 15 156 darbspējīgām nestrādājošām 
personām, bet psihologa vai psihoterapeita 
konsultācijas saĦēmušas 215 personas.  

2010. gadā turpinājās Rīgas pašvaldības dalība ESF 
projektā „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaĦu iegūšanai un 
uzturēšanai”. 2010. gadā pašvaldībā tika izveidotas 
2 486 apmaksātas darba praktizēšanas vietas, kurās 
nodarbināti Nodarbinātības valsts reăistrētie 
bezdarbnieki. Pavisam no projekta sākuma prakses 
vietās Rīgā nodarbināti 4 443 NVA reăistrētie 
bezdarbnieki.



RĪGAS PILSĒTAS BUDŽETA IZLIETOJUMS PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU IZPILDEI 

22 

 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

─ Pabeigta sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Aglonas 
ielā 35/3, siltināšana; 

─ Vides pieejamības nodrošināšanas programma - 
invalīdu pacēlāju izbūve; 

─ Sociālas dzīvojamās mājas Lomonosova ielā 
būvniecība; 

─ Pabeigts Rīgas dome Labklājības departamenta, 
Liepājas domes Sociālo dienestu un Jelgavas 
domes Sociālo lietu pārvaldi sadarbības valsts un 
privātās partnerības projekts „Sociālo aprūpes centru 
„Stella Maris” un „Mežciems” rekonstrukcija un 
apsaimniekošana Rīgā”. 

 

Budžeta izdevumi sociālai aizsardzībai 
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 2 271.2 1 581.4 457.4 448.1 
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 5 621.0 4 969.9 4 290.5 4 259.0 
Atbalsts ăimenēm ar bērniem 7 748.3 7 911.7 5 516.3 5 171.2 
Atbalsts bezdarba gadījumā 138.6 2 296.8 1 912.0 
MājokĜa atbalsts 19 520.2 3 289.2 7 839.1 7 839.2 
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām 
personām 

21 886.0 22 230.0 24 121.4 23 584.0 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1 785.6 1 294.9 857.2 811.2 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 58 832.3 41 415.7 45 378.7 44 024.7 
      Investīcijas 504.5 2 709.7 300.9 285.1 
Speciālā budžeta izdevumi  917.0 550.3 0.0 0.0 
Kopā 59 749.3 41 966.0 45 378.7 44 024.7 
 
VESELĪBA 
Rīgas pilsētas pašvaldība turpina ieguldīt budžeta 
līdzekĜus Rīgas veselības aprūpes sistēmas 
pilnveidošanā. 2010. gadā veselības aprūpes 
programmu finansēšanā no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta un investīciju līdzekĜiem kopā ieguldīti 
159,4 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. 

Veselības aprūpi Rīgas pašvaldībā nodrošina 
kapitālsabiedrības, kurām, saskaĦā ar Rīgas domi 
noslēgtajiem līgumiem, tiek deleăēta veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana un veselīga dzīvesveida 
veicināšana. Pārvaldes uzdevumu deleăēšanas līgumi, 
kuru uzraudzība un kontrole uzdota Labklājības 
departamenta Veselības pārvaldei ir noslēgti ar 15 
kapitālsabiedrībām: 

─ „Rīgas 1. slimnīca”; 
─ „Rīgas 2. slimnīca”; 
─ „Rīgas Dzemdību nams”; 
─ „Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais 

centrs”; 
─ „IĜăuciema poliklīnika”; 
─ „Bolderājas poliklīnika”; 
─ „Dzirciema poliklīnika” 
─ „Veselības nams 5”; 
─ „Sarkanā Krusta bērnu veselības centrs”; 
─ „Bērnu zobārstniecības poliklīnika”; 
─ „Veselības centrs 1”; 
─ „Veselības centrs „Imanta””; 
─ „TorĦakalna poliklīnika” 
─ „Bērnu veselības centrs „Ėengarags””; 
─ „Primārās veselības aprūpes centrs „Ziepniekkalns’”. 

 

Rīgā 2010. gadā primārās veselības aprūpes ārstu 
pakalpojumu sniedza 448 ārsti, pie kuriem bija reăistrēti 
711 768 pacienti. Rīgā primārās veselības aprūpes ārsti 
strādāja 94 darbības lokalizācijas vietās.  

Ārstu izglītības līmeĦa paaugstināšanai 2010. gadā tika 
novirzīti pašvaldības budžeta līdzekĜi Ls 12 092.83 
apmērā. 

Maznodrošinātām personām, kas deklarējušas 
dzīvesvietu Rīgā, kurām ir nepieciešama īslaicīga 
sociālā aprūpe, rehabilitācija un medicīniskā palīdzība 
minimālā apjomā diennakts stacionārā gadījumos, bet 
nav iespējams sniegt klientam nepieciešamo aprūpi 
mājās, kā arī citos gadījumos, kad hronisku slimnieku 
kopšana, rehabilitācija un minimālā medicīniskā 
palīdzība dažādu iemeslu dēĜ nav iespējama mājas 
apstākĜos, 2010. gadā tika nodrošināta medicīniska un 
sociāla aprūpe īslaicīgās sociālās aprūpes gultās, 
iztērējot Ls 219 642,05. 

Sociālo gultu pakalpojums koncentrēts Rīgas PSIA 
„Rīgas 1. slimnīca”, kurā tiek apmaksāts pakalpojums 
par 60 gultām dienā. 

Rīgas pašvaldībā tika īstenoti pasākumi, ar mērėi 
uzlabot un veicināt sabiedrības izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas 
ietekmē veselību, un pasākumiem, kas veicami, lai 
novērstu, aizkavētu vai mazinātu šo faktoru ietekmi, kā 
arī nodrošināta šādu pakalpojumu pieejamība pērkot 
pakalpojumus no nevalstiskajām organizācijām un 
līdzfinansējot organizāciju/ iestāžu īstenotās 
programmas. Kopumā 2010. gadā veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu 
īstenošanai un programmu atbalstam izlietoti Ls 
102 362. 
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Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 

─ Sadarbībā ar biedrību „Rehabilitācijas centrs „Mēs 
esam līdzās”” pabeigts projekts „Funkcionālās un 
radošās attīstības centrs bērniem ar īpašām 
vajadzībām”; 

─ Sadarbībā ar deviĦiem sadarbības partneriem no 
visas Eiropas pabeigts projekts „Darbs ar sabiedrību 
veselības nevienlīdzību samazināšanā”, kura mērėis 
ir veicināt apzināšanos par tabakas kaitīgumu un 
samazināt smēėēšanas izplatību 11 – 15 gadus 
vecu skolēnu vidū; 

─ Sadarbībā ar partneriem no visas Eiropas īstenots 
projekts „Pieejas stratēăijas jauniešu smēėēšanas 
pārtraukšanai Eiropā”; 

─ Sadarbībā ar 19 partneriem no 17 ES dalībvalstīm 
īstenots projekts „FreD goes net" Latvija, kura 
mērėis ir izveidot sadarbību ar jauniešu vielu 
lietošanu uzraugošajām institūcijām; 

─ Sadarbībā ar biedrību „Latvijas samariešu 
apvienība” īstenots projekts „Aprūpes pamati sociālā 
darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar 
diagnosticētām hroniskām slimībām”. 

Budžeta izdevumi veselībai 
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi 
un sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 

12 043.7 5 904.6 579.1 159.4 

Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības aprūpes 
pakalpojumi 

375.7 - - - 

Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe 3.2 - - - 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 12 422.6 5 904.6 579.1 159.4 

Investīcijas 395.8 17.9 0.0 0.0 
Speciālā budžeta izdevumi  57.6 1.5 0.0 0.0 
Kopā 12 480.2 5 906.1 579.1 159.4 

 
PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKěU 
APSAIMNIEKOŠANA  
2010. gadā pašvaldības teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošanai no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta un investīciju līdzekĜiem novirzīti 
22 585,6 tūkstoši latu. 

SaskaĦā ar Rīgas pilsētas attīstības programmas 2006. 
- 2012. gadam uzdevumiem nodrošināt pašvaldības 
īpašumā esošo mājokĜu renovāciju un infrastruktūras 
uzturēšanu un uzlabošanu 2010. gadā MājokĜu un vides 
departaments veica 12 pašvaldības īpašumā esošo 
dzīvojamo māju pievienošanu centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Minēto darbu 
veikšanai tika izlietoti Ls 63 319.  

Kā viena no Rīgas domes MājokĜu un vides 
departamenta funkcijām ir pašvaldībai piederošā un 
piekrītošā dzīvojamā fonda (sociālās mājas, dažādu 
sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, neprivatizētie 
dzīvokĜi dzīvojamās mājās, pašvaldībai piederoši 
atsevišėi dzīvokĜa īpašumi) pārvalde. Atbrīvotajos 
pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokĜos MājokĜu un 
vides departamenta komisija izvērtē to tehnisko 
stāvokli, tā renovācijas lietderību un tiek aprēėinātas šī 
dzīvokĜa renovācijas izmaksas. 2010. gadā par brīvo 
dzīvojamo telpu remontam piešėirtajiem līdzekĜiem Ls 
311 624,64 apjomā tika veikta 28 pašvaldības īpašumā 
esošo dzīvokĜu renovācija. Renovētie dzīvokĜi ir 
piedāvāti rīdziniekiem, kas gaida pašvaldības palīdzību 
dzīvokĜu jautājumu risināšanā. 

 

 
 

Uz 01.10.2010. rindā pašvaldības palīdzības 
saĦemšanai dzīvokĜa jautājuma risināšanā bija 
reăistrētas 8 123 ăimenes. 

Lai veicinātu dzīvokĜu īpašnieku iesaistīšanos 
daudzdzīvokĜu māju pārvaldīšanas procesā atbilstoši 
DzīvokĜa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma prasībām tika turpināts uzsāktais 
darbs, sniedzot metodisku palīdzību privatizēto 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanā 
dzīvokĜu īpašniekiem. Rīgas domes MājokĜu un vides 
departamenta pilnvarotās personas piedalījās 52 
dzīvokĜu īpašnieku kopsapulcēs par dzīvojamo māju 
pārĦemšanu dzīvokĜu īpašnieku pārvaldīšanā, dzīvokĜu 
īpašnieku kopīpašuma pārvaldīšanas struktūru 
veidošanu un citiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
jautājumiem. Veiktā darba rezultātā ar Rīgas domes 
MājokĜu un vides departamenta atbalstu izveidotas 47 
dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības un 52 pašvaldības 
bilancē esošās dzīvojamās mājas nodotas dzīvokĜu 
īpašnieku pārvaldīšanā. 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

─ Dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem, projektēšana un izbūve; 

─ Jaunās ebreju kapsētas inženierkomunikāciju 
izbūve. 
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Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un 
mājokĜu apsaimniekošanai  
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
Ielu apgaismošana 5 819.4 3 988.6 4 289.8 4 277.7 
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošanas darbība 

20 448.1 8 607.5 23 378.6 18 307.9 

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 26 267.5 12 596.1 27 668.4 22 585.6 
Investīcijas 4 787.6 339.4 824.7 300.6 

Speciālā budžeta izdevumi  4 110.0 4 130.5 0.0 0.0 
Kopā 30 377.5 16 726.6 27 668.4 22 585.6 

VIDES AIZSARDZĪBA 
2010. gadā izdevumiem vides aizsardzībai no Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžeta un investīciju 
līdzekĜiem novirzīti 917,0 tūkstoši latu. Nozarei atvēlētie 
līdzekĜi izlietoti galvenokārt, lai nodrošinātu vides 
aizsardzības, t.sk. vides kvalitātes uzlabošanas, 
pasākumus. 

2010. gada pamatbudžeta programmā „SuĦu uzskaites, 
suĦu pastaigu laukuma uzturēšana” kopumā izlietoti Ls 
17 896 un pamatbudžeta programmas „KlaiĦojošo 
dzīvnieku populācijas kontroles programma” – Ls 
134 539. Šīs programmas paredzēts turpināt arī 2011. 
gadā, vēl vairāk uzlabojot pakalpojumu pieejamību 
rīdziniekiem.

 

Rīgas pilsētas pamatbudžeta programmas „Pilsētas 
apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” un no Rīgas 
vides aizsardzības fonda piešėirto līdzekĜu ietvaros 
veikta pilsētas apstādījumu apsaimniekošana - jauno 
ielu koku stādījumu kopšana – 2 186 gab., kokaugu 
kopšana pašvaldības izglītības iestādēs un ielu 
apstādījumos – 1 551 gab., avārijas, kalstošu un sausu 
ielas kokaugu zāăēšana – 131 gab., papeĜu zāăēšana – 
57 gab. Kopumā izmantotais finansējums bija Ls 
70 867. 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

─ Dzegužkalna parka rekonstrukcijas 2. kārta. 
 

 
Budžeta izdevumi vides aizsardzībai 
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
NotekūdeĦu apsaimniekošana 284.4 56.5 196.1 195.9 
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 3 321.3 1 146.7 791.4 721.1 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 3 605.7 1 203.2 987.5 917.0 

Investīcijas 714.9 187.2 141.9 141.3 
Speciālā budžeta izdevumi  929.9 716.4 0.0 0.0 
Kopā 4 535.6 1 919.6 987.5 917.0 

KULTŪRA 

2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība izlietoja 18 891,8 
tūkstošus latu atpūtas, kultūras un reliăijas pasākumu 
finansēšanai no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta un investīciju līdzekĜiem. LīdzekĜi izlietoti, 
lai nodrošinātu ikgadējo pilsētas pasākumu atbalstu 
saskaĦā ar Rīgas kultūrpolitikas koncepciju un arī 
kultūras iestāžu finansējumu - Rīgas bibliotēku 
darbības, kultūras centru un namu darbības, bērnu 
mūzikas un mākslas skolu nodrošināšanai, kā arī tautas 
mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksai. 

Izglītības, kultūras un sporta departaments strādāja 
saskaĦā ar „Rīgas pilsētas kultūras stratēăiju 2008. – 
2025. gadam” un tajā noteiktajām prioritātēm un Svētku 
noformējuma realizēšanas koncepcijas 2008.–2012. 
gadam Svētku noformējuma realizēšanas 
pamatprincipiem, kā arī 2010. gadā izvirzītajiem 
uzdevumiem. 

Lai efektīvi izmantotu resursus, tika veikta kultūras 
iestāžu tīkla optimizācija un kultūras iestāžu 
infrastruktūras būtiska sakārtošana un uzlabošana – 
iegūtas papildus telpas vairākās kultūras iestādēs:

 
─ Kultūras centrs „Ritums” (Meistaru māja Pulkveža 

Brieža ielā 18);  
─ Rīgas Centrālā bibliotēka (filiālbibliotēkas „Imanta”, 

„Pārdaugava”, „Biėernieki”); 
─ Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība 

(papildus telpas Lielā Pils ielā 18); 
─ Juglas mūzikas skola (papildus telpas); 
─ P. Jurjāna mūzikas skola (jauns korpuss). 

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. 

Īstenota veiksmīga sadarbība ar Kultūras ministriju par 
normatīvo aktu izstrādi attiecībā uz kultūras centriem un 
amatierkolektīviem un ir noteikta amatierkolektīvu 
piederība konkrētām pašvaldības kultūras iestādēm. 
Turpmāk katrs amatierkolektīvs, kuru atbalsta Rīgas 
dome, pieder vai nu pašvaldības kultūras iestādei vai 
IKSD sadarbības institūcijai.  

2010. gadā tika realizēti projektu konkursi, nodrošinot 
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu. IKSD rīkotajos 
atklātajos konkursos tika iesniegti 1 009 projektu 
pieteikumi ar kopējo finanšu pieprasījumu Ls 3 529 487. 



RĪGAS PILSĒTAS BUDŽETA IZLIETOJUMS PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU IZPILDEI 

25 

 

Atbalstīti tika 489 projekti (t.sk. 147 pašvaldības 
kultūras iestāžu un tautas mākslas kolektīvu organizētie 
projekti 184 – nevalstisko organizāciju rīkotie pasākumi 
43 valsts iestāžu īstenotie projekti, kā arī 76 citi 
pasākumu organizatori) par Ls 1 089 917, no kuriem:  

─ 40 projekti – Rīgas festivālu mērėprogrammas 
finansēšanas konkursā (2010. - 2012.); 

─ 92 projekti – Rīgas domes Kultūras projektu 
finansēšanas konkursā; 

─ 56 projekti – 2010. gada Tradicionālo kultūras 
pasākumu finansēšanas konkursā; 

─ 276 projekti – 2010. gada kultūras pasākumu 
finansēšanas konkursā; 

─ 25 projekti – 2010. gada gaismas festivāla „Staro 
Rīga” ideju un projektu finansēšanas konkursā.  

2010. gadā organizēti ievērojami festivāli, kuri pulcēja 
lielu skaitu pilsētas iedzīvotāju un viesu – 
Starptautiskais mūzikas festivāls „Rīgas ritmi”, Rīgas 
Starptautiskais kino forums „Arsenāls”, Kino festivāls 
„Baltijas pērle”, Festivāls „Bildes”, teātra festivāli „Zelta 
maska Latvijā” u.c. 

2010. gada pilsētas pasākumu plāns tika īstenots 
saskaĦā ar noteiktajām pilsētas kultūras pasākuma 
plāna prioritātēm un IKSD budžetu. 2010. gada 
realizētie nozīmīgākie pilsētas un lielākie tradicionālie 
kultūras pasākumi:  

���� LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. 
gadadienai veltītie pasākumi pilsētvidē 3. un 4. maijā; 

���� Patriotiskā mēneša pasākumi pilsētvidē un 
pašvaldības kultūras iestādēs, t.sk. Lāčplēša diena, 
LR proklamēšanas 92. gadadienai veltītie pasākumi 
un svētku uguĦošanas priekšnesums 11. novembra 
krastmalā; 

���� ZāĜu tirgus Doma laukumā, MiėeĜdienas gadatirgus 
Vecrīgā, kā arī pirmo gadu Rīgā tika organizēta JāĦu 
svinēšana 11. novembra krastmalā, Dzegužkalnā un 
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. 11. 
novembra krastmalā pulcējās apmēram 15 000 
apmeklētāji; 

���� Rīgas svētki 2010 tika organizēti sadarbībā ar 55 
pasākumu rīkotājiem, no IKSD budžeta tika 
līdzfinansēti 12 projekti. Svētku piedāvāto programmu 
trīs dienu laikā apmeklēja vairāk nekā 200 000 
rīdzinieku un pilsētas viesu; 

���� Mūsdienu mākslas festivāls „Baltā nakts” programmā 
tika iekĜauti 50 projekti un IKSD atbalstīja 15 
pasākumus. Naktī no 3. uz 4. septembri „Baltā nakts” 
pulcēja ap 40 000 apmeklētāju; 

���� Gaismas festivāls „Staro Rīga”, kurš notika no 18. līdz 
21. novembrim. Valsts svētku pasākumus un festivāla 
objektus apmeklēja vairāk nekā 200 000 cilvēku. 

���� Adventa un Ziemassvētku programma ar koncertiem, 
sarīkojumiem un izstādēm kura pulcēja vairāk nekā 
10 000 rīdzinieku un pilsētas viesu. 

2010. gadā kā atsevišėa IKSD struktūrvienība, darbu 
uzsāka Eiropas galvaspilsētas direkcija, kuras funkcijās 
ietilpst ar Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras 
galvaspilsētas statusa saĦemšanas saistīto pasākumu 
vadība, koordinācija un organizācija. Tās darba 
uzdevumos ietilpst Rīgas 2014 programmas veidošana, 
tajā skaitā semināra organizēšana iespējamiem 
sadarbības partneriem un projektu veidotājiem, 
konsultatīvas palīdzības sniegšana Rīga 2014 
programmas projektu veidotājiem, Rīga 2014 tematikas 
integrēšana kultūras pasākumos, brīvprātīgo 
programmas izstrāde, privāto līdzekĜu piesaistes 
principu izstrāde, komunikācijas stratēăijas izstrāde, 
starptautiskas konferences organizēšana, Rīga 2014 
projekta starptautiska prezentēšana, u.c.. 

Nozīmīgākie investīciju projekti: 

─ M. Čehova Rīgas Krievu teātra ēku kompleksa 
KaĜėu ielā 14, KaĜėu ielā 16 un Kalēju ielā 4, 
rekonstrukcija un restaurācija, t.sk. autoruzraudzība 
un būvuzraudzība; 

─ Ēku kompleksa Uzvaras bulvārī 10, Ojāra Vācieša 
ielā 2 rekonstrukcija un rekonstrukcijas tehniskā 
projekta (2.daĜa) izmaiĦu projekta izstrāde un 
pārskaĦošana; 

─ Rīgas Imantas bibliotēkas Slokas ielā 161 
renovācija. 

 
Budžeta izdevumi kultūrai 
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi 9 080.2 4 148.9 2 960.3 2 843.0 
Kultūra 15 816.1 8 675.6 8 557.4 8 276.1 
Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliăijas pakalpojumi 

8 651.5 4 366.4 8 746.2 7 772.7 

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 33 547.8 17 190.9 20 263.9 18 891.8 
Investīcijas 4 383.3 2 974.9 7 878.9 7 870.8 

Speciālā budžeta izdevumi  2 790.8 4 366.1 0.0 0.0 
Kopā 36 338.6 21 557.0 20 263.9 18 891.8 
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EKONOMISKĀ DARBĪBA 
2010. gadā izdevumiem šajā funkcionālajā kategorijā no 
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta un investīciju 
līdzekĜiem novirzīti 105 520,0 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 
tuvāko Pierīgas reăionu. Pilsētas pašvaldības 
sabiedriskā transporta tīkls Rīgā ir labi attīstīts un 
nodrošina visas pilsētas teritorijas pārklājumu. 
Noslēdzot 2010. gadu Rīgas pilsētas pašvaldības 
sabiedriskā transporta maršrutu tīklu veidoja: 

─ 53 autobusu maršruti ar kopējo līniju garumu 887,0 
km, pa kuriem kursēja 476 autobusi; 

─ 9 tramvaju maršruti ar kopējo līniju garumu 99,53 
km, pa kuriem kursēja 200 tramvaju vagoni; 

─ 20 trolejbusu maršruti ar kopējo līniju garumu 168,1 
km, pa kuriem kursēja 256 trolejbusi.  

Pasažieru pārvadājumus atbilstoši noslēgtajiem 
sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 
līgumiem 2010. gada nogalē nodrošināja 8 privātas 
kompānijas 38 maršrutos ar 232 autobusiem. 2010. 
gadā kopējais sabiedriskā transporta nobraukums 
sastādīja 51 677 tūkst. km, tajā skaitā: 

2010. gadā tika izpildīti 3 300 950 reisi un pārvadāti 
133,4 milj. pasažieru, no tiem 27,2% pasažieru 
izmantoja valsts un pašvaldības noteiktās braukšanas 
maksas atlaides, 21% pasažieru tiek pārvadāti bez 
maksas.  

Iedzīvotājiem, kas sabiedrisko transportu izmanto bez 
braukšanas maksas atvieglojumiem, ar 2010. gada 1. 
janvāri tika paaugstināta vienreizējās braukšanas 
biĜetes maksa līdz 50 santīmiem. Braukšanas maksas 
paaugstināšana un ekonomiskā krīze valstī ir izraisījusi 
šīs kategorijas pasažieru plūsmas kritumu par 17%. 

2010. gada laikā tika veiktas izmaiĦas piedāvātajā 
biĜešu klāstā. Aprīlī tika ieviestas vienreizējās 
braukšanas biĜetes ar 50% atlaidi skolēniem un 
studentiem - deviĦos mēnešos šādas biĜetes tika 
izmantotas 4,8 milj. braucieniem. No septembra Rīgas 
pilsētas skolu pedagogi varēja iegādāties abonementa 
biĜeti ar atlaidi vienā transporta līdzeklī visos maršrutos 
mēneša darba dienām un braukšanas maksas atlaide 
100% apmērā tika piešėirta visiem nestrādājošiem 
vecuma pensionāriem līdz 75 gadu vecumam, 3.grupas 
redzes un dzirdes invalīdiem un ČernobiĜas AES 
avārijas seku likvidācijas dalībniekiem. 

85% no satiksmes autobusiem un 83% no trolejbusiem 
ir aprīkoti ar zemo grīdu un ar ratiĦu pacēlājiem, 
tādējādi tiek apmierinātas pasažieru ar ierobežotām 
kustības iespējām prasības pēc sabiedriskā transporta 
līdzekĜa pieejamības. 2010. gadā tika saĦemti pirmie 6 
zemās grīdas tramvaji, kas ir aprīkoti ar ratiĦu 
pacēlājiem, bet pārējos tramvajos šāda aprīkojuma nav. 

Lai nodrošinātu iespēju sabiedriskajam transportam 
apbraukt sastrēgumus un tādējādi samazinātu  

 

sabiedriskā transporta grafiku izpildes kavējumus, 
Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja atsevišėu 
braukšanas joslu ierīkošanu sabiedriskā transporta 
satiksmei. Vienlaikus ar atsevišėu braukšanas joslu 
atbrīvošanu sabiedriskajam transportam attiecīgajos 
ielu posmos tika pārskatīts arī transportlīdzekĜu 
stāvvietu izvietojums ielu malās ar mērėi paplašināt 
brauktuvi. Papildus jau esošajām, 2010. gadā 
nodrošinātas jaunas sabiedriskā transporta braukšana 
joslas Brīvības gatvē virzienā no Lielvārdes ielas līdz 
Struktoru ielai, Brīvības gatvē virzienā no Biėernieku 
ielas līdz Lielvārdes ielai, Maskavas ielā virzienā no 
Ėengaraga ielas līdz Eglaines ielai un Maskavas ielā 
virzienā no Eglaines ielas līdz Slāvu ielai. 

Turpinot satiksmes organizācijas pilnveidošanu 2010. 
gadā Rīgas ielās izbūvēti 10 luksoforu objekti, veikta 22 
ātrumvaĜĦu izbūve, kā arī izbūvētas 14 ar papildus 
apgaismojumu aprīkotas gājēju pārejas. 

2010. gadā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta 
pasūtījuma tika veikti šādi nozīmīgākie darbi transporta 
būvju rekonstrukcijā, renovācijā un izbūvē: 

─ turpinājās 2008. gadā uzsāktā Austrumu maăistrāles 
krustojuma ar Gaujas ielu būvniecība; 

─ pabeigta Brīvības gatves posma pie tilta pār Juglu 
rekonstrukcija (Ls 420 618);  

─ pabeigta Krustabaznīcas ielas rekonstrukcija no 
dzelzceĜa līdz Ezermalas ielai (Ls 457 339);  

─ pabeigta VeloceliĦa izbūve Centrs-Berăi (Ls 
554 872); 

─ pabeigta Brīvības gatves posma rekonstrukcija gar 
namu Nr.413a (Ls 27 021); 

─ pabeigta Juglas ielas no Biėernieku ielas līdz 
Lubānas ielai rekonstrukcija (kopējais 2009. - 2010. 
gadā veikto darbu apjoms ir Ls 3 457 035); 

─ 2010. gadā uzsākta „Austrumu maăistrāles posma 
no krustojuma ar Viestura prospektu līdz 
krustojumam ar Meža prospektu būvniecība”. 2010. 
gadā izpildīti darbi Ls 7 417 552 apjomā. 

2010. gadā tika turpināta Dienvidu tilta 2. kārtas 
būvniecība, kuru plānots pabeigt 2011. gada vasarā. 
2010. gadā Dienvidu tilta 3. kārtas posma no Bauskas 
ielas līdz Ziepniekkalna ielai izbūve veikta Ls 1 260 315 
apjomā. 

Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma 
2010. gadā tika realizēta programma „Piebraucamo 
ceĜu remonts un uzturēšana pie pašvaldības izglītības 
iestādēm Rīgā” un veikts piebraucamo ceĜu remonts un 
uzturēšana pie pašvaldības izglītības iestādēm 
Austrumu, ZiemeĜu un Pārdaugavas izpilddirekciju 
teritorijā par kopējo summu Ls 993 222 apjomā. 

2010. gadā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta 
pasūtījuma tika veikti arī ielu seguma periodiskās 
atjaunošanas darbi 156 176 m2 apmērā par kopējo 
summu Ls 1 799 905. 2010. gadā satiksmes 
organizācijas un drošības uzlabošanai tika izveidotas 
joslas sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekĜiem 
Maskavas ielā un Brīvības gatvē, lai paaugstinātu 
gājēju drošību, ierīkoti pagaidu luksoforu objekti 
Jūrkalnes – Apūzes ielas krustojumā un Maskavas ielā 
pie Lastādijas vidusskolas, uzstādīta meteostacija uz 
Dienvidu tilta. 
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Budžeta izdevumi ekonomiskai darbībai  
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
medniecība 

- - 9.0 8.6 

Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība 1 574.8 3 496.2 7 445.9 5 976.5 
Transports 96 665.9 82 113.3 101 117.7 96 511.4 
Citas nozares 499.8 1 236.3 2 460.5 2 456.2 
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 9 562.5 3 478.3 968.0 567.3 
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 108 303.0 90 324.1 112 001.1 105 520.0 

Investīcijas 7 687.6 16 847.3 12 492.2 11 503.5 
Speciālā budžeta izdevumi  24 778.6 23 640.4 0.0 0.0 
Kopā 133 081.6 113 964.5 112 001.2 105 520.0 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA  
2010. gadā Rīgas pašvaldība no Rīgas pilsētas 
pamatbudžeta un speciālā budžeta sabiedriskās 
kārtības un drošības mērėiem izlietoja 8 179,7 
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. 

2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības policijas 
darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību 105 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. 2010. gadā pašvaldības 
policijas darbinieki nodrošināja sabiedriskās kārtības 
uzturēšanu pie 129 Rīgas pilsētas izglītības iestādēm. 

 

 Gada laikā tika apkalpoti 47 718 iedzīvotāju izsaukumi, 
saĦemti 9 043 personu iesniegumi Līdztekus tiešajiem 
pasākumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un 
pārkāpumu novēršanā, tika veikti informatīvi un 
izglītojoši pasākumi. 

RPP pārraudzībā esošajās pilsētas peldvietās kopš 
2003. gada nav noslīcis neviens cilvēks, kopumā 
pludmalēs izglābti 13 peldētāji, medicīniskā palīdzība 
sniegta 118 atpūtniekiem. 

2009. gadā izveidotā RPP struktūrvienība – Tūrisma 
nodaĜa, 2010. gadā rūpējās par Rīgas viesu un pilsētas 
iedzīvotāju drošību, sadarbojās ar ārvalstu 
vēstniecībām, kā arī pastiprināti patrulēja pilsētas viesu 
visbiežāk apmeklētākajās publiskajās vietās. 
Nodrošināta Tūrisma informācijas tālruĦa apkalpošana 
diennakts režīmā un tūlītēja policijas reaăēšana uz 
saĦemto informāciju. 

Sadarbībā ar SIA „Rīgas satiksme” Kontroles dienesta 
darbiniekiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 
veikti 1 249 reidi, kuru laikā aizturētas 235 personas, no 
tām 70 meklēšanā izsludinātās, pie administratīvās 
atbildības saukts 2 291 pārkāpējs. 

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un 
drošībai 
(tk. Ls) 

2008. g. 
budžeta 

izpilde 

2009. g. 
budžeta 

izpilde 

2010. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2010. g. 
budžeta 

izpilde 
Policija 10 138.9 9 231.6 8 402.7 8 141.3 
Tiesa un prokuratūras iestādes 1 339.0 985.1 0.0 0.0 
Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un 
drošības pakalpojumi 

- - 40.0 38.4 

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 11 477.9 10 216.7 8 442.7 8 179.7 
Investīcijas 5.9 - - - 

Speciālā budžeta izdevumi  26.0 158.3 0.0 0.0 
Kopā 11 503.9 10 375.0 8 442.7 8 179.7 
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Izpildot Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts 
programmu 2009. - 2013. gadam, Rīgas domes 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 
komitejā ir izstrādāta un apstiprināta Rīgas pilsētas 
pašvaldības pretkorupcijas stratēăija 2010. - 2013. 
gadam. Stratēăijas mērėis ir nodrošināt pašvaldības 
darbiniekiem un amatpersonām uzticētās varas 
godprātīgu un likumīgu izmantošanu sabiedrības 
interesēs. Stratēăijā ir noteikti galvenie pretkorupcijas 
pasākumu virzieni: pretkorupcijas pasākumu plānu 
izstrāde, aktualizēšana un izpilde; iepirkumu 
uzraudzības pastiprināšana; interešu konflikta situāciju 
novēršana; "vienas pieturas aăentūras" principa 
realizēšana u.c., kuru īstenošana Ĝaus samazināt 
korupcijas riskus Rīgas pilsētas pašvaldībā.  

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra darbinieki 
regulāri sniedz apmeklētājiem konsultācijas korupcijas 
apkarošanas jomā, bet, saĦemot konkrētu informāciju 
par iespējamām noziedzīgām darbībām, Rīgas domes 
Birokrātijas apkarošanas centrs nodod to Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja vai Valsts policijas 
rīcībā tālāko pasākumu veikšanai, kā arī pēc šo iestāžu 
pieprasījuma sniedz tām nepieciešamo informāciju. 

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs 2010. 
gadā nosūtīja vairāk kā 60 vēstules attiecīgajām Rīgas 
domes iestādēm, norādot uz nepieciešamību risināt 
konkrētus jautājumus un izsakot priekšlikumus to 
darbības uzlabošanai. Veicamo pasākumu rezultātā 
iesniegumu skaits par trūkumiem Rīgas pilsētas 
pašvaldības iestāžu darbā atsevišėajās jomās tika 
būtiski samazināts. 

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja norādījumam, 
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs izskatīja 
materiālus par trūkumiem Rīgas pilsētas Zemes 
komisijas darbībā. Pārbaudes rezultātā sniegti 
priekšlikumi konstatētās interešu konflikta situācijas 
novēršanai un komisijas darbības uzlabošanai. 

Pārbaužu rezultātā apstiprinātā iedzīvotāju sniegtā 
informāciju par Rīgas pašvaldības iestāžu darbinieku 
birokrātisku rīcību un pienākumu nekvalitatīvu pildīšanu, 
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs nosūtīja 
vairāk kā 30 vēstules attiecīgo iestāžu vadītājiem ar 
norādījumiem izskatīt konkrētos faktus un lemt par 
darbinieku saukšanu pie disciplinārās atbildības. 
SaskaĦā ar Birokrātijas apkarošanas centra rīcībā 
esošo informāciju, daĜa no darbiniekiem, par kuru rīcību 
tika saĦemtas sūdzības vai tā tika atzīta par 
neprofesionālu, reorganizācijas gaitā tika atbrīvoti no 
darba pašvaldības iestādēs, šo darbinieku rīcība tika 
izskatīta attiecīgajā Ētikas komisijā vai arī veikti citi 
pasākumi nekorektas vai birokrātiskas rīcības 
nepieĜaušanai turpmāk. 

Lai pilnveidotu iekšējo auditu plānošanas un veikšanas 
kārtību Rīgas pilsētas pašvaldībā, 2010. gadā tika 
izstrādāti jauni iekšējie normatīvie akti, kas precizēja 
iepriekš noteikto kārtību. SaskaĦā ar Rīgas domes 
priekšsēdētāja apstiprināto Rīgas domes Audita un 
revīzijas pārvaldes revīziju un iekšējo auditu veikšanas 
plānu 2010. gadam Rīgas domes Audita un revīzijas 
pārvalde 2010. gadā veica 14 iekšējos auditus, tai 
skaitā 9 auditus konkrētās Rīgas pilsētas pašvaldības 
centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, 
pašvaldības aăentūrās un institūcijās (katrā šādā auditā 
veicot 1-3 sistēmu auditus) un 5 atsevišėu sistēmu 
auditus (katrs aptver vairākas Rīgas pilsētas 
pašvaldības institūcijas). Audita ziĦojumos tika sniegts 
auditēto sistēmu novērtējums un ieteikumi šo sistēmu 
darbības un kontroles mehānismu uzlabošanai. Auditu 
rezultātā ir izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki, kuros 
kopumā iekĜauti 114 ieteikumi. Rīgas domes Audita un 
revīzijas pārvalde veic uzraudzību par sniegto ieteikumu 
ieviešanu. 

Realizējot „Vienas pieturas aăentūras” plānu, 2010. 
gadā tika izvērtēti Rīgas pilsētas izpilddirekciju sniegtie 
pakalpojumi. Rezultātā ir papildināts sniegto 
pakalpojumu saraksts, vienkāršoti un precizēti 
pakalpojumu apraksti, atvieglota elektroniski veicamā 
pakalpojumu apmaksa. Papildus ir sniegti priekšlikumi 
jauno pakalpojumu ieviešanai, pakalpojumu sniegšanas 
vietu paplašināšanai un POS-termināĜu uzstādīšanai 
pašvaldības iestādēs, kas iedzīvotājiem atvieglotu 
pašvaldības sniegto pakalpojumu apmaksu. 

Modernizēts Rīgas pilsētas pašvaldības datu 
aizsardzības un rezerves kopēšanas risinājums, 
ieviešot Symantec NetBackup platformu, paātrinot datu 
rezerves kopiju veidošanu un informācijas sistēmas un 
IT pakalpojumu darbību atjaunošanu iekārtu kĜūmju 
gadījumos, kā arī lietotāju datu atgūšanu to bojājumu 
vai izdzēšanas gadījumos. 

Veikta Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansētās 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projekta 
„Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” 
iepirkuma procedūra. 

Atbilstoši izmaiĦām saistošajos noteikumos ir izstrādāts 
jauns e-pakalpojumos „Bērna pieteikšana pirmsskolas 
izglītības iestādē” un mainīta bērnu pieteikšanas kārtība 
bērnudārzā, nodrošinot vecākiem iespēju to izdarīt 
internetā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma prasībām. 

Ir izstrādāta un ieviesta tehnoloăiski jauna platforma 
Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu sniegšanai interneta 
vietnē www.eriga.lv. 
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2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
iepriekšējo gadu sadarbību ar starptautiskām 
institūcijām un organizācijām, Rīgas sadraudzības 
pilsētām. 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 jomās.  

2010. gadā veiktie nozīmīgākie starptautiskie projekti un 
pasākumi Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma 
īstenošanā: 

➨➨➨➨    2010. gadā turpinājās ZiemeĜu koridora projekta 
sagatavošana Eiropas Savienības komunikāciju tīkla 
(TEN-T) budžeta piešėirtā līdzfinansējuma ietvaros. Šī 
projekta ietvaros tika pabeigta pirmā TEN-T 2005 
programma, kuras budžets bija 7,6 milj. eiro un tika 
turpināta otrā TEN-T 2007 programma, kuras budžets 
sastādīja 6,9 milj. eiro. Programmu ietvaros tika 
līdzfinansēta ZiemeĜu koridora 1., 2., 3. un 4. posmu 
sagatavošana investīcijām (skiču projektu izstrāde, 
ietekmes uz vidi novērtējums, ăeoloăiskie pētījumi, 
hidroăeoloăiskā modelēšana un tehniskās, juridiskās un 
finanšu konsultācijas), kā arī satiksmes un finanšu 
pētījumu veikšana ZiemeĜu koridora projektam kopumā 
un konkursa dokumentācijas izstrāde projekta 
īstenotāja (privātā partnera) piesaistīšanai; 

➨➨➨➨    Turpināts darbs pie „Baltijas jūras reăiona inovāciju 
atbalsta centrs (BaSIC)” projekta un nodrošināta 
vairāku Rīgas mobilo komunikāciju nozares uzĦēmumu 
dalība starptautiskajā forumā „Mobile Future 2010” 
Stokholmā, izdots aktuālāko pasākumu BaSIC 
Mārketinga kalendārs 2010. gadam; izstrādāta un 
uzturēta projekta mājas lapa www.basic-net.eu; 
nodrošināta Rīgas kā uzĦēmējdarbībai un investīcijām 
pievilcīgas vietas prezentācija starptautiskajā inovāciju 
forumā Sanktpēterburgā; 

➨➨➨➨    Turpinās darbs pie ERAF programmas Rīgas 
pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija projekta 
„Maskavas, Krasta un TurgeĦeva ielu kvartāla 
degradētās teritorijas revitalizācija” aktivitātēm; 

➨➨➨➨    ERAF programmas projekta ietvaros ir uzsākts 
darbs pie projekta „GrīziĦkalna kultūrvēsturiskā 
mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana”; 

➨➨➨➨    ERAF programmas projekts „GrīziĦkalna un tam 
pieguĜošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”; 

Uzsākti un turpināti arī sekojoši projekti: LIFE + projekts 
Rīga pret plūdiem, Baltijas Palete – Baltijas jūras un 
Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts BASAAR, 
INTERREG IVB programmas projekts “Baltijas jūras 
reăiona sadarbības tīkla projekts - Eko reăions”, Rīgas 
domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības 
struktūrfondu jautājumos, Doma baznīcas 
rekonstrukcijas projekti, u.c.. 
 
2010. gadā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments īstenoja 11 Eiropas Savienības un citu 
starptautisku finanšu instrumentu līdzfinansētos 
projektus un uzsāka vēl 3 jaunu projektu īstenošanu par 
kopējo summu Ls 20 419 044, t.sk.: 

➨➨➨➨    Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projekts 
„Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija”; 

➨➨➨➨    ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas 
vispārizglītojošajās skolās”; 

➨➨➨➨    ERAF projekts „Efektīvu stratēăiju izveide, lai 
sekmētu jaunatnes līdzdalību sabiedrības procesos”; 

➨➨➨➨    ERAF projekts „UzĦēmējprasmes veicināšana 
izglītībā”; 

➨➨➨➨    Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Atbalsts 
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 
prioritārajos mācību priekšmetos”; 

➨➨➨➨    ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos”. 

Uzsākti un īstenoti arī tādi projekti, kā: ESF projekts 
„Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai 
sociālā riska grupas jauniešiem”, ERAF projekts 
„Radošās metropoles. Politika un instrumenti radošo 
industriju atbalstam”, ERAF projekts „Mūzika visiem. 
Mūzikas izglītības pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar 
īpašam vajadzībām”, ESF projekts „Atbalsta pasākumu 
īstenošana Rīgas 3. speciālās pamatskolas bērnu un 
jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai 
izglītībā”, ERAF projekts „Jauniešu piesaiste NVO, 
sporta un interešu izglītības programmās”, u.c.. 

Rīgas pilsētas pašvaldība ir sadarbības partneris un 
regulāri piedalās arī tādu starptautisko organizāciju un 
institūciju darbā, kā: 

➨➨➨➨    Baltijas pilsētu savienība (UBC), kas apvieno 106 
pilsētas no 10 Baltijas jūras reăiona valstīm; 

➨➨➨➨    Baltijas jūras valstu reăionu sadarbības organizācija 
(BSSSC); 

➨➨➨➨    Eiropas Savienības galvaspilsētu savienība (UCEU); 

➨➨➨➨    Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība (Städtebund 
DIE HANSE); 

➨➨➨➨    Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls EUROCITIES; 

➨➨➨➨    Baltijas MetropoĜu sadarbības tīkls (BaltMet); 

➨➨➨➨    Eiropas Savienības Reăionu komiteja (CoR); 

➨➨➨➨    Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācija (UNESCO); 

➨➨➨➨    Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija 
(OWHC), u.c.. 

2010. gadā ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu 
risinājās arī virkne citu starptautisku pasākumu, t.sk.: 
NATO Parlamentārās Asamblejas pavasara sesijas 
delegāciju vadītāju vizīte Rīgā; Kobes dienas Rīgā; 
Rīgas domes oficiālās delegācijas vizīte Sudžou (ĖTR); 
Amsterdamas (Nīderlande) pilsētas mēra, ierēdĦu un 
uzĦēmēju delegācija Rīgā; oficiālas Rīgas domes un 
Latvijas valsts delegāciju vizītes un tikšanās ar augstām 
amatpersonām Maskavā, Sanktpēterburgā, u.c. 
Krievijas pilsētās; dažādu ārvalstu pilsētu delegāciju 
vizītes Rīgā 2010. gada jūlijā notikušo X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumos. 
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Pasākumi iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai: 

Rīgas domes darbā liela uzmanība tiek pievērsta tiešās 
saiknes izveidošanai starp pašvaldību un sabiedrību. 
Šajā procesā būtiska nozīme ir pilsētnieku viedokĜa 
izzināšanai. Dome regulāri pasūta sabiedriskās domas 
aptaujas par pašvaldības darba būtiskiem jautājumiem. 
Aptauju rezultāti, kā arī sabiedriskajās un publiskajās 
apspriešanās izteiktie rīdzinieku viedokĜi tiek izmantoti 
tālākajā darbā; tie ietekmē gan Rīgas domes lēmumus, 
gan projektu tapšanu un virzību. 

2010. 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 domes amatpersonas preses 
konferencēs informēja plašsaziĦas līdzekĜus par 
pašvaldības pieĦemtajiem lēmumiem un citām 
aktualitātēm. Sadarbībā ar plašsaziĦas līdzekĜiem 
presē, televīzijas un radio raidījumos regulāri tika 
atspoguĜotas pašvaldības aktualitātes un spilgtākie 
notikumi. 

Pastāvīgi tiek atjaunota un aktualizēta pašvaldības 
interneta mājas lapa www.riga.lv, kur ir pieejama visa 
svarīgākā informācija par pilsētu un pašvaldību: 
normatīvie akti, Rīgas domes, komiteju sēžu darba 
kārtība un izskatāmie dokumenti, Rīgas domes 
pieĦemtie lēmumi un lēmumu projekti, informācija par 
pašvaldībā un pilsētā notiekošajiem un plānotajiem 
pasākumiem. Mājas lapa sniedz informāciju par 
pašvaldības struktūru, tās institūciju un amatpersonu 
kompetenci, kontaktinformāciju. 

Iedzīvotāju informēšanā darbojas Apmeklētāju 
pieĦemšanas centrs (APC), kas. darbojas ne tikai 
domes centrālajā ēkā, bet arī Rīgas pilsētas 
izpilddirekcijās, palīdzot cilvēkiem tieši vai telefoniski 
saĦemt vajadzīgo informāciju. APC piedāvā arī 
bezmaksas juridiskās konsultācijas un bezmaksas 
informatīvo tālruni 80 000 800. 

2010. gadā Rīgā pirmo reizi tika veikts pētījums 
„Sabiedrības integrācijas jautājumi Rīgā”, kura ietvaros 
norisinājās Rīgas iedzīvotāju aptauja un iedzīvotāju 
forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā”, ar mērėi 
aktualizēt līdzdalības un līdzatbildības jautājumus starp 
iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un Rīgas 
pašvaldību. Forumā izskanējušie priekšlikumi tiks 
izmantoti, lai izstrādātu stratēăiju un rīcības plānu 
sabiedrības integrācijas procesa veicināšanai Rīgā. 

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par pilsētas attīstības 
jautājumiem un iegūtu atgriezenisko saiti izsvērtai 
lēmumu pieĦemšanai. 2010. gadā Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā 
www.rdpad.lv tika izveidotas sadaĜas Sabiedrības 
līdzdalība un Biežāk uzdotie jautājumi. 

Sadarbība ar privāto sektoru: 
2010. gadā kopumā ir notikušas 19 publiskās un 
sabiedriskās apspriešanas, tai skaitā: 

1) notika 2 būvniecības ieceru publiskās apspriešanas 
un tika sagatavoti RD lēmuma projekti; 

2) 7 publiskās un sabiedriskās apspriešanas par 
dažāda līmeĦa Rīgas pilsētas pašvaldības 
plānošanas dokumentiem un ietekmes uz vidi 
novērtējumiem; 

3) apspriešanai tika nodoti 10 detālplānojumi. 

Par būvniecības iecerēm publisko apspriešanu laikā 
saĦemtas 66 un par detālplānojumiem 682 rakstiskas 
fizisko un juridisko personu atsauksmes. Kopumā savu 
viedokli publiskajās un sabiedriskajās apspriešanās ir 
izteikuši 1 863 iedzīvotāji, tai skaitā 29 iedzīvotāji savu 
viedokli ir izteikuši elektroniski e – portālā www.riga.lv.  

Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijas līdz 2025. gadam 
un Rīgas attīstības programmas 2006. - 2012. gadam 
grozījumu publiskā apspriešana norisinājās no 
18.03.2010. līdz 16.04.2010. Materiāli par publisko 
apspriešanu bija pieejami un aizpildāmi arī elektroniski 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas 
lapā www.rdpad.lv, sadaĜā „Sabiedrības līdzdalība. 
Publiskās apspriešanas laikā Rīgas domē notika trīs 
sabiedriskās apspriedes ar interešu grupām – ar 
institūciju (teritoriju plānotājiem, ministriju un kaimiĦu 
pašvaldību) pārstāvjiem, ar iedzīvotājiem un nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem, ar uzĦēmējiem, kas tika 
translēta tiešraidē www.riga.lv.  

Raksturīgākie piemēri sabiedrības līdzdalībai un tās 
paustā viedokĜa ietekmei uz pašvaldības pieĦemtajiem 
lēmumiem 2010. gadā bija: 

─ Rīgas ZiemeĜu transporta koridora projekta 
trasējuma risinājumu izvēle 2., 3. un 4. posmā 
(iedzīvotājiem labvēlīgākus, nevis finansiāli lētākus); 

─ Sarkano līniju risinājumu izvēle Laivu/Buru ielas 
posmā – novirzot perspektīvo tramvaja līniju pa 
Bieėensalas ielas turpinājumu (respektējot esošo 
dzīvojamo apbūvi); 

─ Lēmums par koku ciršanu Pils laukuma 
rekonstrukcijas projekta risinājumiem; 

─ Lēmums par detālplānojuma HospitāĜu ielā b/n 
redakcijas pilnveidošanu. 

Rīgā Apkaimju projekta ietvaros tika organizēta 
Nākotnes pilsētas spēle, kuras laikā tika meklēti radoši 
risinājumi pašvaldības un apkaimju iedzīvotāju 
sadarbības iespējām pilsētvides attīstībai. Spēli 
organizēja Departaments sadarbībā ar Britu padomi 
Latvijā un pilsētsociologu Viesturu CelmiĦu. Tika 
izskatīti jautājumi par apkaimju identitāšu stiprināšanu, 
iedzīvotāju iesaistīšanos lokālajās teritoriālajās 
organizācijās, nepieciešamie resursi, ar kuru palīdzību 
iedzīvotāji varētu pašorganizēties savas apkaimes 
attīstībai, projektu idejas, kas kalpotu kā katalizatori 
iedzīvotāju piederības sajūtas veicināšanai savai dzīves 
vietai. 

Projektā tika organizētas 3 Apkaimju darba grupas 
sanāksmes izpilddirekcijās, kurās piedalījās konkrēto 
apkaimju iedzīvotāji un diskutēja par Rīgas pilsētas un 
savas apkaimes attīstības jautājumiem. 



NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

31 

 

UZSĀKTIE PROJEKTI, KAS TIKS 
TURPINĀTI 

➨➨➨➨    2011. gadā plānots pilnībā pabeigt visas ZiemeĜu 
koridora tehniskās izpētes, kā arī noslēgsies projekta 
svarīgāko juridisko un finanšu jautājumu izskatīšana EK 
līdzfinansētā TEN-T 2007 projekta ietvaros. Galvenie 
2011. gadā plānotie darbi: 
─ ZiemeĜu koridora projekta 3. un 4. posma skiču 

projekta un IVN izstrādes pabeigšana un 
projektēšanas dokumentācijas/IVN tehniskā 
ekspertīze; 

─ Pētījumi par transporta infrastruktūras pieprasījuma 
pārvaldību Rīgas pilsētā – par piemērotāko maksas 
sistēmas modeli un par izvēlētā maksas sistēmas 
varianta lietderību; 

─ ZiemeĜu koridora projekta PPP konkursa 
dokumentācijas sagatavošanas vadlīniju un PPP 
līguma projekta izstrāde; 

─ Stratēăiskās tehniskās, finanšu un juridiskās 
konsultācijas ZiemeĜu koridora projekta tālākā 
sagatavošanā un īstenošanas uzsākšanā – projekta 
ieviešanas programmas izstrāde, projekta risku 
vadība, ES fondu piesaistes jautājumu tālāka 
risināšana, u.c.).  

➨➨➨➨    „Baltijas jūras reăiona inovāciju atbalsta centrs 
(BaSIC)” turpinot darbu pie projekta plānots veikt 
sekojošas aktivitātes: 
1) uzsākt Baltijas jūras reăiona vienotā tirgus piekĜuves 

punkta darbību Rīgā, kurā tiks sniegta informācija 
un praktiska palīdzība uzĦēmējdarbības uzsākšanas 
jautājumos Latvijas galvaspilsētā; 

2) nodrošināt vairāku Rīgas biotehnoloăiju un 
informācijas tehnoloăiju uzĦēmumu dalību 
starptautiskajā kontaktbiržā un konferencē Oslo, 
Norvēăijā (aprīlis); 

3) sagatavot un izdot BaSIC Mārketinga kalendāru 
2011. gadam, kurā apkopoti reăionā notiekošie 
aktuālākie pasākumi par projektu aptverošajām 
jomām; 

4) sagatavot un izdot Rīgas uzĦēmējdarbības ceĜvedi 
angĜu valodā (Market Acces Guide: Riga) par 
uzĦēmējdarbības uzsākšanas un veikšanas 
iespējām Rīgā; 

5) tiks uzturēta un regulāri atjaunota projekta mājas 
lapa www.basic-net.eu, kurā pieejama informācija 
par uzĦēmējdarbības uzsākšanas iespējām Baltijas 
jūras reăionā, t.sk. Rīgā. 

➨➨➨➨    Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijas 
projekts - tehnisko projektu izstrāde; 

➨➨➨➨    Projekts „GrīziĦkalna kultūrvēsturiskā mantojuma 
tūrisma potenciāla stiprināšana”; 

➨➨➨➨    ERAF programmas projekts „GrīziĦkalna un tam 
pieguĜošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” iesniegts 
izskatīšanai Vides Aizsardzības un Reăionālās 
Attīstības ministrijā; 

➨➨➨➨     LIFE + projekts Rīga pret plūdiem; 

➨➨➨➨    INTERREG IVB programmas projekts “Baltijas jūras 
reăiona sadarbības tīkla projekts - Eko reăions”;

 
 

➨➨➨➨    Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas 
Savienības struktūrfondu jautājumos; 

➨➨➨➨    Daugavas labā krasta hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un 
samazināšanai; 

➨➨➨➨    Rīgas – Pleskavas uzĦēmējdarbības vides attīstības 
projekts; 

➨➨➨➨    ERAF programmas projekts „Doma baznīcas 
rekonstrukcijas projekts” saĦēmis Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu un ir uzsākta projekta realizācija; 

➨➨➨➨    Labklājības departaments ar ERAF atbalstu 2010. 
gadā uzsāktais projekts „Sociālās dzīvojamās mājas 
Rīgā, Rēznas 10/2 renovācija”. Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 229 386, Rīgas domes līdzfinansējums 
sastāda Ls 89 386 jeb 39% no kopējā finansējuma; 

➨➨➨➨    Labklājības departaments ar ERAF atbalstu 2010. 
gadā uzsāka „Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Gobas 
20/1 renovācija”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
106 519, Rīgas domes līdzfinansējums sastāda Ls 
31 965 jeb 30% no kopējā finansējuma; 

➨➨➨➨    Labklājības departaments kopā ar 13 partneriem 
uzsāka projektu „Inovatīvi risinājumi sociālās 
atstumtības mazināšanai sociālā riska grupas 
jauniešiem”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 188 719, 
Rīgas domes līdzfinansējums sastāda Ls 19 816 jeb 
11% no kopējā finansējuma; 

➨➨➨➨    „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA „Ādas un seksuāli 
transmisīvo slimību klīniskais centrs”, nodrošinot 
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja 
pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu”. Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 500 631, Rīgas domes līdzfinansējums sastāda Ls 
67 595 jeb 14% no kopējā finansējuma; 

➨➨➨➨    „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Rīgas 1.slimnīcā, nodrošinot stacionārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja 
pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu”. Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 748 488, Rīgas domes līdzfinansējums sastāda Ls 
96 421 jeb 13% no kopējā finansējuma; 

➨➨➨➨    „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2.slimnīca”, 
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un 
pakalpojumu izmaksu efektivitāti”. Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 468 549, Rīgas domes līdzfinansējums 
sastāda Ls 70 282 jeb 15% no kopējā finansējuma; 

➨➨➨➨    „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras 
pilnveidošana Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību 
nams”, veicot pasākumus veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes 
uzlabošanai”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
1 061 012, Rīgas domes līdzfinansējums sastāda Ls 
159 152 jeb 15% no kopējā finansējuma. 
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NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN 
PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI 
2011. gadā Rīgas pilsētā tiek plānota virkne stratēăiski 
svarīgu pasāku, t.sk.: 

➨➨➨➨    Tiks uzsākta Rīgas attīstības programmas 2013. – 
2019. gadam izstrāde un tiek plānoti Rīgas teritorijas 
plānojuma uzlabojumi (grozījumi); 

➨➨➨➨    Pārskata par stratēăijas ieviešanu Rīgas pašvaldībā 
izstrāde (Stratēăijas uzraudzības sistēma SUS). Tiks 
izstrādāts 2010. gada pārskats par stratēăijas ieviešanu 
Rīgas pašvaldībā;  

➨➨➨➨    Mājas lapas www.sus.lv uzturēšana un attīstīšana; 

➨➨➨➨    Teritorijas plānošana (detālplānojumi): 
Detālplānojumi, kurus paredzēts apstiprināt 2011. gadā: 

─ teritorijai DreiliĦos starp Kaivas ielu, Augusta 
Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas 
ielu; 

─ zemes gabalam Kaivas ielā b/n; 
─ teritorijai pie Jaunciema gatves un Brīvības 

gatves krustojuma. 

2011. gadā tiek plānots izstrādāt Skanstes rajona 
lokālplānojumu, kultūras un atpūtas parka „Mežaparks”, 
teritorijas un teritorijas starp Juglas ielu un Mazo Juglas 
ielu detālplānojumu, kā arī vismaz 8 privātpersonu 
ierosinātus detālplānojumus; 

➨➨➨➨    Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības 
zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde: 

Turpināsies darbs pie RVCAZ teritorijas plānojuma 
grozījumu 1. redakcijas izstrādes, organizējot regulāras 
darba grupas sanāksmes, izskatot iesniegtos 
priekšlikumus, strādājot pie stratēăiskā IVN pārskata 
izstrādes; 

➨➨➨➨    Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentu reăistrs: 

Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes iekšējo noteikumu virzīšana 
apstiprināšanai RD un reăistra izveide; 

➨➨➨➨    Apkaimju projekts: 

2011. gadā paredzēts izveidot Apkaimju ideju fondu. 
Fonda ideja būs finansēt dažādu apkaimju NVO 
projektus savas teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai; 

➨➨➨➨    Mājas lapas www.apkaimes.lv uzturēšana un 
attīstīšana; Tiek plānots izstrādāt projektu Life+ 
programmā „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības 
instrumenta – vides monitoringa sistēmas izstrāde un 
ieviešana”; 

 

➨➨➨➨    Plānots sagatavot vairākus projektu pieteikumus ES 
līdzfinansējuma piesaistei sekojošu aktivitāšu 
nodrošināšanai: 

1) sociālās uzĦēmējdarbības veicināšanai Rīgas 
pilsētā; 

2) harmoniskas pilsētvides kvartālu attīstības 
nodrošināšanā Rīgas pilsētā; 

3) Rīgas kā reăionālā inovāciju centra stiprināšanā; 

4) tehnoloăiju pārneses attīstības veicināšanā Rīgas 
pilsētā, organizējot uzĦēmumu un zinātniski – 
pētniecisko institūciju sadarbību. 

➨➨➨➨    Plānots uzsākt projekta „Arhitektoniskā mantojuma 
saglabāšana sabalansētas pilsētas attīstības 
nodrošināšanai” ieviešanu Rīgā, Latvijā sadarbībā ar 
Rīgas Tehnisko universitāti:  

1) Organizēt arhitektoniskā mantojuma speciālistu 
semināru par ėieăeĜu stila ēku saglabāšanas un 
energoefektivitātes jautājumiem; 

2) Veikt ėieăeĜu ēku Rīgā detalizētu pētījumu un 
apkopojumu, lai izvēlētos ēku, kurā tiks veikti 
energoefektivitātes paaugstināšanas un 
siltumnoturības paaugstināšanas pasākumi; 

➨➨➨➨    Plānots Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežas 
sadarbības programmas ietvaros izstrādāt projektu, lai 
veidotu sadarbību koka kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpētei, kvalitatīvai atjaunošanai un saglabāšanai. 
Projektu paredzēts realizēt tūrisma un koka arhitektūras 
centrā „Koka Rīga”; 

➨➨➨➨    Projekta „Inovatīvi transporta risinājumi pilsētās ar 
nozīmīgu vēsturisku mantojumu” ietvaros plānots veikt 
kompleksu Rīgas vēsturiskā centra satiksmes 
organizācijas plānojuma analīzi, īpašu uzmanību 
pievēršot specifiskiem plānojuma elementiem Vecrīgā 
vai tās tiešā tuvumā; 

➨➨➨➨    Centrālās Baltijas jūras reăiona programmas 
ietvaros plānots izstrādāt projekta pieteikumu „LED ielu 
apgaismojuma attīstība Baltijas jūras reăionā” par 
eksperimentālo LED apgaismojumu vienā no Rīgas 
ielām, kā arī veikt pētījumu par enerăijas patēriĦa 
samazināšanu un LED apgaismojuma priekšrocībām; 

➨➨➨➨    Plānots izstrādāt projektu „Ugunsdrošības 
uzlabošana vēsturiskajās ēkās”, lai ieviestu 
ugunsdrošus pasākumus vēsturiskajās ēkās, īpašu 
uzmanību pievēršot vēsturiskai koka apbūvei.
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĥOJUMS PAR 
SAĪSINĀTO FINANŠU PĀRSKATU 

Rīgas pilsētas pašvaldībai: 

ZiĦojums par saīsināto finanšu pārskatu 

Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas 
atspoguĜots no 35. līdz 38. lappusei un, kas ietver 
bilanci uz 2010. gada 31. decembri, 2010. gada 
pārskatus par pamatbudžeta, speciālā budžeta, 
ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumiem un izdevumiem 
pēc uzkrāšanas un naudas plūsmas principa ir 
sagatavots, balstoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 
(turpmāk – „Pašvaldība”) 2010. gada revidētajiem 
finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 20. aprīĜa 
revidentu ziĦojumā mēs par šo finanšu pārskatu 
sniedzām atzinumu ar iebildēm, kuras aprakstītas 
turpmāk.  

Saīsinātajā finanšu pārskatā nav iekĜauta visa atklājamā 
informācija saskaĦā ar 2010. gada 17. augusta LR 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”. TādēĜ saīsinātā finanšu 
pārskata lasīšana neaizvieto Rīgas pilsētas pašvaldības 
revidētā finanšu pārskata lasīšanu. 

Vadības atbildība par saīsinātā finanšu pārskata 
sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par saīsinātā finanšu pārskata 
sagatavošanu atbilstoši revidētajam finanšu pārskatam, 
kas sagatavots saskaĦā ar 2010. gada 17. augusta LR 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”.  

Revidenta atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz 
mūsu saskaĦā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu 
„Uzdevums sniegt ziĦojumu par saīsinātajiem finanšu 
pārskatiem” veiktajām procedūrām, izsakām par šo 
saīsināto finanšu pārskatu.  

Atzinums 

Mūsuprāt, pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas 
sagatavots, pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 
2010. gada revidēto finanšu pārskatu, visos būtiskajos 
aspektos ir atbilstošs revidētajam finanšu pārskatam, 
kas sagatavots saskaĦā ar 2010. gada 17. augusta LR 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”.   

Tomēr, saīsinātajā finanšu pārskatā varētu būt 
nepieciešami tie paši labojumi, kas revidētajā 2010. 
gada finanšu pārskatā. Šie labojumi ir aprakstīti mūsu 
2011. gada 20. aprīĜa atzinumā ar iebildēm. Mūsu 
atzinums ar iebildēm bija pamatots ar sekojošo:

 
 
 
 
 
 
1. 2009. gadā Pašvaldība atzina 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. Pašvaldība 
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 platībā 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 un platību. Mums nebija iespējams noteikt 
iespējamo korekciju apjomu, kas attiektos uz 
Pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 2010. gada 
31. decembrī.  

2. Pašvaldības bilancē uzrādīto krājumu vērtībā uz 
2010. gada 31. decembri iekĜauti atsavināšanai 
paredzētie nekustamie īpašumi LVL 48 milj. apmērā 
atbilstoši to atlikušajai vērtībai, kādā tie tika uzrādīti 
Pašvaldības pamatlīdzekĜu sastāvā pirms 
pārklasifikācijas uz krājumiem. Pašvaldības bilancē 
uzrādīto pamatlīdzekĜu vērtībā ietilpst dzīvojamo ēku 
vērtība LVL 17.6 milj. apmērā. DaĜa no minētajām 
ēkām ir iesaistītas privatizācijas procesā un, 
mūsuprāt, būtu klasificējamas atsavināšanai 
paredzēto ilgtermiĦa ieguldījumu sastāvā. SaskaĦā 
ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1486 "Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” atsavināšanai paredzētos ilgtermiĦa 
ieguldījumus novērtē atbilstoši to zemākajai vērtībai, 
uzskaites (atlikušo) vērtību salīdzinot ar patieso 
vērtību (atskaitot atsavināšanas izmaksas). 
Revīzijas laikā mums nebija iespējams iegūt 
pietiekamu un atbilstošu informāciju par 
atsavināšanai paredzēto īpašumu patieso vērtību. 
Bez tam, tā kā daĜa no krājumos uzrādīto īpašumu 
un privatizācijas procesā iesaistīto ēku vērtības var 
tikt atgūta, nevis saĦemot naudu, bet privatizācijas 
sertifikātus, un privatizācijas sertifikātu vērtība 
nedos Pašvaldībai nekādus naudas ieĦēmumus, tad 
pastāv varbūtība, ka saĦemtie ieĦēmumi 
privatizācijas procesā būs mazāki nekā minēto 
īpašumu uzskaites vērtība Pašvaldības bilancē 
2010. gada 31. decembrī. Tā kā šobrīd Pašvaldībai 
nav iespējas noteikt minēto nekustamo īpašumu 
patieso vērtību, mums nebija iespējams izvērtēt 
iespējamo vērtības samazinājuma apjomu. 
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3. 2010. gadā un iepriekšējos gados Pašvaldība 
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.1486 "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. 1486 
"Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti", tad Pašvaldības pārskata 
un iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts būtu 
mazāks un bilancē uzskaitītie nākamo periodu 
ieĦēmumi būtu lielāki. Tā kā 2010. 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. 

Mūsu atzinumā ar iebildēm aprakstīts, ka, izĦemot 
labojumu ietekmi, kas varētu būt nepieciešami iepriekš 
minēto jautājumu rezultātā, Pašvaldības finanšu 
pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par 
Pašvaldības finansiālo stāvokli 2010. gada 31. 
decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas 
plūsmām 2010. gadā saskaĦā ar 2010.gada 17.augusta 
LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Mūsu revidentu ziĦojumā mēs arī vērsām uzmanību uz 
ZiemeĜu koridora projekta realizāciju. Uz  
2010. gada 31. decembri bilances postenī 
“PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” 
ir uzskaitītas projekta izmaksas LVL 7.3 milj. apmērā, 
kas attiecas uz ZiemeĜu koridora projektēšanas 
izmaksām. Šīs izmaksas ir saistītas galvenokārt ar 
detalizēta tehniskā projekta izstrādi, projekta tehniski 
ekonomiskā pamatojuma izvērtējumu, ăeotehnisko, 
ietekmes uz vidi, satiksmes un finanšu jautājumu izpēti. 
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 
neskaidrību. Mēs neizteicām iebildes par šo jautājumu. 

 

Deloitte Audits Latvia SIA 
Licences nr. 43 
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Zvērināta revidente 
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Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilance 31.12.2009. 31.12.2010. 
(tk. Ls) (tk. Ls) 

Aktīvi: 2 364 899.7 2 489 184.2 
IlgtermiĦa ieguldījumi 2 281 103.1 2 333 835.2 
Nemateriālie ieguldījumi 5 352.1 4 491.3 
PamatlīdzekĜi 1 880 064.6 1 898 717.5 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi 395 686.4 430 626.4 

Apgrozāmie līdzekĜi 83 796.6 155 349.0 
Krājumi 4 593.6 50 544.3 
Norēėini par prasībām 14 727.1 13 155.8 
Nākamo periodu izdevumi 2 842.2 2 086.9 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 5 676.6 5 700.8 
Naudas līdzekĜi 55 957.1 83 861.2 

Pasīvi: 2 364 899.7 2 489 184.2 
Pašu kapitāls 1 915 553.0 1 972 612.7 
Rezerves 130 080.2 110 770.0 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 1 468 524.5 1 785 490.3 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 316 948.3 76 352.4 

Uzkrājumi 1 826.6 1 149.6 
Kreditori 447 520.1 515 421.9 
IlgtermiĦa saistības 400 754.0 475 338.9 
IlgtermiĦa aizĦēmumi 91 431.8 98 974.2 
IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 228 807.9 269 241.3 
IlgtermiĦa uzkrātās saistības 32 485.9 48 736.8 
IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi 0.7  
Pārējās ilgtermiĦa saistības 48 027.7 58 386.6 

 ĪstermiĦa saistības 46 766.1 40 083.0 
ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa 9 618.9 9 138.8 
ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 12 962.2 11 848.6 
ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem 303.9 482.7 
ĪstermiĦa uzkrātās saistības 15 186.2 8 462.8 
Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot nodokĜus) 2 607.1 598.2 
NodokĜi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 2 122.4 1 715.5 
Pārējās īstermiĦa saistības 2 912.0 2 513.2 
Nākamo periodu ieĦēmumi 1 053.4 5 323.2 

Zembilances konti: 
  

Nomātie aktīvi 1 901.1 
Zembilances aktīvi 35 710.5 27 429.9 
Nomātie pamatlīdzekĜi 2 305.7 0.0 
Iespējamie aktīvi x 51.5 
Privatizācijas sertifikāti, kas iegūti kā atlīdzība par privatizēto īpašumu 5 198.2 0.0 
Bezcerīgie debitoru parādi 2 434.1 0.0 
SaĦemamās soda un kavējuma naudas x 360.6 
Prasības par prettiesiskā ceĜā atsavinātiem aktīviem x 0.6 
Citi zembilances aktīvi 25 772.5 27 017.2 

Zembilances prasības 1 566.8 x 
Prasības par dividendēm un saĦemamie maksājumi par kapitāla daĜu izmantošanu 992.3 x 
SaĦemamās soda naudas 452.2 x 
Prasības par prettiesiskā ceĜā atsavinātiem aktīviem 11.3 x 
Pārējās zembilances prasības 111.0 x 

Zembilances saistības 535 564.4 x 
Zembilances pasīvi 

 
439 439.5 

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

350.0 x 

SaĦemtie, bet neapmaksātie avansa rēėini 5.6 
Nākotnes nomas maksājumi 847.8 694.1 
Nākotnes saistības 510 097.3 420 781.6 
Izsniegtie galvojumi 13 721.3 11 868.4 
Citas zembilances saistības 10 548.0 6 089.8 
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Pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 2009. g. 2010. g. 
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (tk. Ls) (tk. Ls) 

IeĦēmumi kopā 782 720.1 826 226.7 
NodokĜu ieĦēmumi kopā 303 736.7 314 872.5 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 259 357.7 260 801.0 
Īpašuma nodokĜi 41 360.7 51 616.1 

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 41 062.0 45 022.1 
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 298.7 6 594.0 

Pārējie nodokĜu ieĦēmumi 3 018.3 2 455.4 
NenodokĜu ieĦēmumi kopā 380 527.6 432 109.1 
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 388.8 1 755.2 
IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 26 493.7 357 863.3 
Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 353 645.1 72 490.6 

NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi kopā 684 264.3 746 981.6 
Maksājumi no valsts pamatbudžeta 98 455.8 79 245.1 
Mērėdotācijas pašvaldības budžetiem 82 955.1 59 931.3 

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

11 385.8 0.0 

Dotācijas pašvaldības budžetiem 10 172.6 5 588.1 
Pārējie valsts budžeta transferti 5 328.1 13 725.7 

Pašvaldību budžetu transferti -  
   Izdevumi kopā 496 098.5 750 355.9 
Izdevumi pēc valdības funkcijām*   
Vispārējie valdības dienesti 141 874.2 422 204.9 

t. sk., iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 48 791.1 44 133.2 
Sabiedriskā kārtība un drošība 9 327.9 422 204.9 
Ekonomiskā darbība 108 719.5 9 007.2 
Vides aizsardzība 1 310.6 128 280.3 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 15 529.6 730.8 
Veselība 2 133.5 16 127.2 
Atpūta, kultūra un reliăija 18 647.6 117.2 
Izglītība 158 357.0 10 705.1 
Sociālā aizsardzība 40 198.6 125 534.4 

   IeĦēmumu pārsniegums vai deficīts 286 621.6 75 870.8 

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 
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Pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 2009. g. 2010. g. 2010. g. 
Pēc naudas plūsmas principa budžeta izpilde  

 
(tk. Ls) 

apstiprināts 
budžetā  

(tk. Ls) 

budžeta izpilde 
 

(tk. Ls) 
IeĦēmumi kopā 433 070.8 413 190.0 434 409.2 
NodokĜu ieĦēmumi kopā 300 635.0 293 762.0 309 334.3 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 258 985.8 250 420.6 261 023.4 
Īpašuma nodokĜi 38 630.9 40 581.4 45 855.6 

t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 16 385.6 16 641.5 19 114.2 
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 22 245.3 23 939.9 26 741.4 

Pārējie nodokĜu ieĦēmumi 3 018.3 2 760.0 2 455.3 
NenodokĜu ieĦēmumi kopā 45 459.1 40 507.6 41 243.2 
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības 
budžetā 388.8 1 472.0 1 652.4 
IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem 25 224.7 25 807.9 23 024.2 
Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 19 845.6 13 227.7 16 566.6 

NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi kopā 346 094.1 334 269.6 350 577.5 
Maksājumi no valsts budžeta 86 976.7 78 920.4 83 831.7 
Mērėdotācijas pašvaldības budžetiem 71 569.3 59 846.6 59 931.3 
Dotācijas pašvaldības budžetiem 9 701.6 10 510.3 5 703.5 
Pārējie valsts budžeta transferti 5705.8 8563.5 18196.9 

    Izdevumi kopā 427 273.8 450 887.2 414 623.7 
Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā*    
Vispārējie valdības dienesti 75 603.6 75 872.6 69 209.5 

t. sk. iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 47 171.6 43 990.6 43 988.8 
Sabiedriskā kārtība un drošība 10 216.7 8 442.7 8 179.7 
Ekonomiskā darbība 90 324.1 112 001.1 105 520.0 
Vides aizsardzība 1 203.2 987.5 917.0 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 12 596.1 27 668.4 22 585.6 
Veselība 5 904.6 579.1 159.4 
Atpūta, kultūra un reliăija 17 190.9 20 263.9 18 891.8 
Izglītība 172 818.9 159 693.2 145 136.0 
Sociālā aizsardzība 41 415.7 45 378.7 44 024.7 

    Budžeta līdzekĜu atlikums gada sākumā 57 221.2 55 737.2 
Budžeta līdzekĜu atlikums gada beigās 55 737.2 83 669.8 

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 
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Ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi un izdevumi 2009. g. 2010. g. 2010. g. 
Pēc naudas plūsmas principa budžeta izpilde  

 
(tk. Ls) 

apstiprināts 
budžetā  

(tk. Ls) 

budžeta izpilde 
 

(tk. Ls) 
IeĦēmumi kopā 415.7 1 877.4 1 774.1 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 

415.7 1 877.4 1 774.1 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 318.6 138.8 66.9 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 17.9 1 570.7 1 571.4 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 79.2 167.9 135.8 

 
   

Izdevumi kopā 479.9 2 058.1 1 803.5 
Izdevumi pēc valdības funkcijām*    
Vispārīgie valdības dienesti 23.7 72.3 10.3 
Sabiedriskā kārtība un drošība 3.0 
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 15.6 14.8 13.0 
Atpūta, kultūra un reliăija 44.0 18.3 3.2 
Izglītība 377.9 366.7 204.5 
Sociālā aizsardzība 18.7 1 583.0 1 572.5 

Budžeta līdzekĜu atlikums gada sākumā 283.5 219.3 
Budžeta līdzekĜu atlikums gada beigās 219.3 189.9 

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

 
 
 


