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Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā darbojās 
saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu, 
apstiprināts ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta 
saistošajiem noteikumiem Nr. 114, kas nosaka 
iedzīvotājiem pārskatāmu Rīgas pilsētas pašvaldības 
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 
iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus 
pašvaldības darba organizācijas jautājumus ar mērķi 
tuvināt pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem. 

Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā turpināja pildīt 
likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības 
autonomās un citas funkcijas, kā arī valsts un 
pašvaldības dalītas atbildības galvaspilsētas funkcijas. 

Rīgas pilsētā pārskata gadā ekonomiskā un sociālā 
situācija turpināja uzlaboties, vidējai neto darba 
samaksai palielinoties par 6,5% salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 2019. gadā sasniedza 1 011,7 miljonus euro, 
vērtējot pēc naudas plūsmas principa, un, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, tie bija par 87 miljoniem euro (par 
9,4%) lielāki. Lielāko daļu no pašvaldības budžeta 
ieņēmumu pieauguma pārskata gadā sastādīja 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums. 

2019. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 
izpilde Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā sastādīja 
649,2 miljonus euro, par 74,2 miljoniem euro (par 
12,9%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šis pieaugums bija 
augstākais pēdējo gadu laikā. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu apjoms Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžetā 2019. gadā pārsniedza plānoto par 65,5 
miljoniem euro (par 11,2%). Pašvaldības budžetā 
pārskata gadā tika ieskaitīta arī valsts budžeta dotācija 
14,5 miljonu euro apmērā, kas tika noteikta, lai 
kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz 
pašvaldību budžeta ieņēmumiem. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2019. gadā 
sastādīja 110,5 miljonus euro, par 0,4 miljoniem euro 
(par 0,3%) pārsniedzot iepriekšējā gada ieņēmumu 
apjomu, tie bija par 0,4 miljoniem euro (par 0,3%) lielāki 
nekā plānots budžetā. 

Pārskata gadā nebija vērojamas būtiskas izmaiņas arī šī 
nodokļa ieņēmumos pa atsevišķām pozīcijām. 
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi 2019. 
gadā palielinājās par 0,5% (par 0,23 miljoniem euro) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šī nodokļa ieņēmumi 
par ēkām samazinājās par 0,3% (par 0,1 miljonu euro). 
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par mājokļiem 
pārskata gadā palielinājās par 1% (par 0,23 miljoniem 
euro), salīdzinot ar 2018. gadu. 

Kopējie nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 2019. 
gadā sastādīja 765,5 miljonus euro (75,7% no kopējiem 
pašvaldības budžeta ieņēmumiem). Salīdzinot ar 2018. 
gadu, kopējie nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 
2019. gadā bija par 74,4 miljoniem euro (par 10,8%) 
lielāki, kā arī par 65,7 miljoniem euro (par 9,4%) 
pārsniedza gadam plānoto apjomu. Nodokļu ieņēmumu 
plāna pārpilde tika panākta augstāku iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu rezultātā. 

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 2019. gadā 
sastādīja 22,4 miljonus euro, par 1,6 miljoniem euro (par 
6,6%) mazāk nekā 2018. gadā. Salīdzinot ar plānoto, 
nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā pārskata 
gadā bija par 1,1 miljonu euro (par 5,1%) lielāki. Relatīvi 
lielākā plānoto ieņēmumu pārpilde bija vērojama 

pašvaldības nodevu un kancelejas nodevu postenī, kur 
ieņēmumu plāns tika pārsniegts pat par 50,5%. 
Pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumi pārskata gadā 
tika izpildīti 27,8 miljonu euro apjomā, par 5,2 miljoniem 
euro (par 15,8%) mazāk nekā 2018. gadā un par 2,1 
miljonu euro (par 7%) mazāk nekā gadā plānots. 

Valsts budžeta mērķdotāciju ieņēmumi Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžetā 2019. gadā sasniedza 186,8 
miljonus euro, par 16,8 miljoniem euro (par 9,9%) vairāk 
nekā 2018. gadā, taču par 18 miljoniem euro (par 8,8%) 
mazāk par plānoto. Neizpildes iemesls ir Eiropas 
Savienības līdzfinansēto projektu naudas atmaksas 
plāna neizpilde, aizkavējoties projektu īstenošanai. Šajā 
valsts mērķdotāciju pozīcijā gada plāna izpilde sastādīja 
tikai 57%. Pašvaldību budžetu transferti Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžetā pārskata periodā tika ieskaitīti 7,6 
miljonu euro apjomā, par 1 miljonu euro (par 15,5%) 
vairāk kā 2018. gadā, taču par 0,2 miljoniem euro mazāk 
nekā plānots. 

Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 
2019. gadā sastādīja 1 011,7 miljonus euro, par 86,9 
miljoniem euro (par 9,4%) vairāk nekā 2018. gadā. 
Ieņēmumu plāna pārpilde sasniedza 48 miljonus euro 
(5%). Ieņēmumu pieaugums pašvaldības budžetā 
pārskata gadā ievērojami pārsniedza ieņēmumu 
pieauguma tempu 2018. gadā, kad tie palielinājās par 
2,1%, taču nedaudz atpalika no 10,1% ieņēmumu 
pieauguma 2017. gadā. 

Pašvaldības budžeta izdevumu daļā 2019. gadā, tāpat 
kā iepriekšējos gados, lielākais budžeta naudas līdzekļu 
apjoms tika novirzīts izglītības jomai - 340,7 miljoni euro 
(35% no kopējiem budžeta izdevumiem). Otra lielākā 
pašvaldības budžeta izdevumu joma pārskata gadā bija 
izdevumi ekonomiskajai darbībai, kas sasniedza 257,3 
miljonus euro (26,5% no kopējiem budžeta izdevumiem). 
Pašvaldības pārvaldes dienestu uzturēšanai pārskata 
gadā tika novirzīti 7,1% no pašvaldības budžeta 
izdevumiem, bet Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā Rīgas pilsētas pašvaldība iemaksāja 96,7 miljonus 
euro. Pašvaldības budžeta kapitālie izdevumi 2019. 
gadā sastādīja 139,9 miljonus euro, no kuriem ES fondu 
projektu kapitālie izdevumi - 22,4 miljoni euro. 

Pašvaldība 2019. gadu noslēdza ar 39,6 miljonu euro 
budžeta pārpalikumu, kas ir labākais budžeta izpildes 
rezultāts pēdējās desmitgades laikā. Straujais un 
neplānotais iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums 
radīja nodokļu ieņēmumu plāna pārpildi par 65,7 
miljoniem euro. Savukārt, zemāka izpilde vairākos 
budžeta izdevumu posteņos noteica kopējās 
pašvaldības budžeta izdevumu daļas neizpildi par 78,5 
miljoniem euro. Lielākā neizpilde bija vērojama kapitālo 
izdevumu (pamatkapitāla veidošana) postenī, kur 
faktiskais izdevumu apjoms atpalika no plānotā par 47,5 
miljoniem euro. 

Rīgas pilsētas pašvaldība 2019. gadā turpināja izpildīt 
būtisku pašvaldības budžeta kritēriju, pašvaldības 
budžeta ieņēmumiem par 179,5 miljoniem euro (par 
21,6%) pārsniedzot uzturēšanas izdevumus. 

Pašvaldības budžeta pārpalikums 2019. gadā sastādīja 
3,9% pret budžeta ieņēmumiem, attiecīgi uzlabojot arī 
kopējā valdības sektora finanšu rezultātus 2019. gadā. 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta naudas līdzekļu 
(noguldījumu) atlikums 2019. gada beigās sastādīja 144 
miljonus euro, gada laikā palielinoties par 51,9 miljoniem 
euro. 
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Pārskata gadā pašvaldība turpināja īstenot „Pašvaldības 
aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju 2018. - 2022. gadam”, izpildot visus 
stratēģijā noteiktos saistību portfeļa vadības kritērijus. 
Ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms 2019. 
gada beigās samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
un sastādīja 57,9% no ieņēmumiem, nepārsniedzot 
stratēģijā noteikto 100% līmeni. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
sadarbību ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām. 
Kā apliecinājumu Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu un 
budžeta politikas stabilitātei 2019. gadā var minēt faktu, 
ka kredītreitinga aģentūra „Standard & Poor’s”, izvērtējot 
pašvaldības budžeta un finanšu situāciju, 2019. gada 25. 
oktobrī paaugstināja Rīgas pilsētai piešķirto reitingu uz 
„A-“ līmeni. Tas ir augstākais reitinga vērtējums, ko šī 
aģentūra piešķīrusi Rīgas pilsētai 22 gadu laikā, kopš šī 
aģentūra vērtē pilsētas finanšu un budžeta situāciju. 

Kredītreitingu aģentūra „Moody’s Investors Service”, 
izvērtējot Rīgas pilsētas sasniegto pašvaldības budžeta 
izpildē un saistību portfeļa vadībā 2019. gada 29. 
novembrī apstiprināja pilsētas reitingu iepriekšējā līmenī. 

Sasniegtā finanšu stabilitāte un pieejamais naudas 
līdzekļu atlikums paplašina pašvaldības iespējas 
pārvarēt finanšu riskus, kas saistīti ar Covid-19 krīzes 
ietekmi. Būtiskāko ietekmi uz pašvaldības 2020. gada 
budžeta nodokļu ieņēmumiem var sagaidīt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa jomā. Šī nodokļu ieņēmumu dinamika 
būs atkarīga no sekojošu faktoru mijiedarbības - 
nodarbinātības dinamikas, darba samaksas dinamikas, 
valsts īstenotajiem pasākumiem nodarbinātības un 
darba samaksas jomā, valsts lēmumiem nodokļu 
politikas jomā (nodokļu atvieglojumi, samaksas termiņa 
atlikšana), kā arī valsts rīcības iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa prognozes neizpildes gadījumā. Īstermiņā krīzes 
ietekmi palīdzēs mazināt budžeta rezerves fonds. 
Nelabvēlīgas situācijas attīstības gadījumā būs 
nepieciešamas strukturālās izmaiņas pašvaldības 
budžetā, izvērtējot pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 
Šajā gadījumā pašvaldības budžeta politika un pasākumi 
notiks kopējās valsts sektora finanšu politikas korekcijas 
ietvaros. 

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

 
E. Balševics 
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 
vadītājs 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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Rīgas domes Finanšu departaments (turpmāk – Finanšu 
departaments) ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā 
iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē un pilda šādas 
Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijas: 

finanšu politikas izstrādāšana, organizēšana un 
koordinēšana; 
finanšu resursu plānošana un vadība; 
pašvaldības budžeta (un tā grozījumu) projektu 
sagatavošana un budžeta izpildes kontrole; 
pašvaldības administrācijas vienotās sistēmas 
metodiskās vadības darba samaksas, finanšu 
vadības un uzskaites jomās nodrošināšana. 

Sekmīgas ieņēmumu daļas izpildes un atsevišķu 
izdevumu pozīciju, piemēram, kapitālo izdevumu 
neizpildes rezultātā, Rīgas pilsētas pašvaldība 2019. 
gadu noslēdza ar 39,6 miljonu euro budžeta 
pārpalikumu, kas ir labākais budžeta izpildes rezultāts 
pēdējās desmitgades laikā. Ir palielinājies Rīgas pilsētas 
pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada beigās, 
sasniedzot 144,3 miljonus euro. 

Attīstoties mūsdienu tehnoloģijām, arvien lielāku datu 
apjomu ir iespējams apstrādāt un uzglabāt elektroniskā 
formā – digitalizēt. Finanšu departaments aktīvi īsteno 
mūsdienīgu datu apstrādi un līdz ar to aktualizējas 
personas datu aizsardzības jautājumi, kuriem tiek 
pievērsta īpaša uzmanība. 2019. gadā Finanšu 
departaments sadarbībā ar Rīgas domes Datu 
aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centru 
turpināja ieviest un pilnveidot Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (General Data Protection 
Regulation - GDPR) prasības. Lai sekmētu personas 
datu aizsardzības principu īstenošanu un normatīvo aktu 
ievērošanu, Finanšu departamentā ir iecelts personas 
datu aizsardzības koordinators, kā arī tiek nodrošināta 
regulāra darbinieku apmācība un informēšana par 
aktualitātēm fizisko personu datu aizsardzības jomā. 
Izvērtējot pārskata gadā paveikto, 2020. gadā Finanšu 
departaments turpinās darbu pie iestādes kapacitātes 
stiprināšanas, lai nodrošinātu personas datu apstrādes 
uzraudzību un darbinieku informēšanu par iespējām un 
riskiem datu aizsardzības jomā. 

Finanšu departamentā ir izveidota iekšējā kontroles 
sistēma, izstrādāti vadības sistēmas procesu apraksti un 
ieviestas iekšējās kontroles procedūras, kā arī, saskaņā 
ar apstiprināto programmu, tiek veikti regulāri vadības 
sistēmas iekšējie auditi. Iekšējās kontroles sistēmas 
ietvaros departamentā ir izveidota, tiek uzturēta un 
pilnveidota iekšējā kontroles sistēma korupcijas risku 
novēršanai. Departamentā tiek nodrošināta regulāra 
darbinieku apmācība un informēšana par aktualitātēm 
korupcijas risku novēršanas jomā. 2019. gadā tika 
aktualizēts korupcijas riskam pakļauto amatu saraksts. 

Finanšu departaments sekmīgi sadarbojas ar banku un 
finanšu institūcijām – Valsts kasi, Latvijas 
komercbankām, ārvalstu bankām un starpvalstu banku 
institūcijām, nodrošinot informācijas apmaiņu, risinot 
norēķinu aprites un sistēmas uzlabošanas jautājumus. 

Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu situācijas attīstība 
pārskata gadā ir bijusi pozitīva, ko apliecina arī 
starptautiskās kredītreitinga aģentūras „Standard & 
Poor’s” 2019. gada oktobrī pieņemtais lēmums 
paaugstināt pilsētai piešķirto reitingu uz „A-“ līmeni, kas 
ir līdz šim augstākais pilsētas reitinga novērtējums. Par 
Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu stabilitāti liecina arī 
naudas līdzekļu atlikums un budžeta pārpalikums 
pārskata gadā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu un finanses tuvāko 
gadu laikā var ietekmēt Covid-19 izraisītā krīze un tās 
sekas. Lai gan šobrīd vēl nevar prognozēt šīs krīzes 
apjomu, var paredzēt, ka galvenā ietekme būs jūtama 
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā, attiecībā uz 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustāmā īpašuma 
nodokļa ieņēmumiem un atsevišķiem nenodokļu 
ieņēmumu veidiem. Būtiska nozīme būs arī kopējai 
valsts sektora politikai attiecībā uz pašvaldību ieņēmumu 
garantēšanu un izdevumu pārstrukturēšanu. 
Pašvaldības rezerves fonda līdzekļi un pašvaldības 
kopējais naudas līdzekļu apjoms palīdzēs novērst šo 
risku negatīvo ietekmi īstermiņā. Ja būs nepieciešami 
vidēja termiņa risinājumi, tie tiks realizēti kopējā valsts 
sektora finanšu politikas ietvaros. 

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

 
U. Rakstiņš  
Rīgas domes Finanšu departamenta direktors
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LAIKA ZĪMOGU 
 



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

7 

 

709,2
703,6

699,2
696,6

701,2
698,1698,5

704,5
701,1

697
693

680

685
690

695

700

705
710

715

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-6 -6,3 -5,2 -4,3 -4,1 -3,8 -2,9 -2 -2,4 -3,4 -3,6 -3,4 -3,1
-1,8

-11,4
-12,9

-7,5
-6,1

-8,9

-4,6

-12,1

-18 -17,4

-10

-6,2

2,7
4,1

-3,8-3,1-3,5
-1,9-2,3

-4,6-5,4-2,2
-1,5-1,4

-4,2

-20

-15

-10

-5

0

5

10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dabiskais pieaugums Migrācijas saldo

36,4%

47,1%

7,6%
1,8%

3,7%
3,4%

Latvieši

Krievi

Baltkrievi

Ukraiņi 

Poļi

Citas tautības

11,6

8,6

21,9

13,6

17

6,5

7,4

5,8

7,6

Rūpniecība

Būvniecība

Tirdzniecība

Transports

Fin. un komercpak.

Valsts pārvalde

Izglītība

Vesel. aizsardz.

Pārējās
2017 2018 2019

3,1%
5,2%

12,1%

9,9%
7,8%

6,4% 5,6% 4,9% 5,0% 5,0%
4,0% 3,9% 4,0%4,6%

7,0%

16,0%
14,3%

11,5%
10,5%

9,5%
8,5% 8,7% 8,4%

6,8% 6,4% 6,2%

0%

5%

10%

15%

20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rīga Latvija

RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 

IEDZĪVOTĀJI 
Rīgas pilsētā 2020. gada sākumā pēc Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes datiem dzīvoja 693 tūkstoši 
iedzīvotāju, gada laikā samazinoties par 4 tūkstošiem. 
No 2010. līdz 2020. gadam iedzīvotāju skaits 
galvaspilsētā samazinājies par 2,3%, bet valstī kopā šis 
samazinājums bija lielāks – 7,6%, tā rezultātā Rīgas 
pilsētas iedzīvotāju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā 
valstī šajā periodā ir palielinājies no 31,5% līdz 33,3%. 

Laika posmā līdz 2013. gadam Rīgas pilsētā bija 
vērojama pastāvīga iedzīvotāju skaita samazināšanās, 
tad līdz 2017. gadam sekoja pieaugums, bet pēdējo trīs 
gadu laikā pilsētas iedzīvotāju skaits atkal samazinās, 
kopā par 1,6% šajā periodā. Rīgas pilsētā joprojām 
vērojams iedzīvotāju skaita dabiskais samazinājums, 
gan nedaudz mazākā līmenī nekā valstī vidēji. 2018. 
gadā iedzīvotāju skaita samazinājums uz 1000 
iedzīvotājiem valstī vidēji bija 4,9 cilvēki, bet Rīgā – 3,8. 
Savukārt migrācijas negatīvais saldo 2018. gadā Rīgas 
pilsētā bija 4,6 – lielāks nekā vidēji valstī, kur tas 
sastādīja 2,5. 

Pārskata gada sākumā Rīgas pilsētā bija 388,7 tūkstoši 
darbaspējas vecuma iedzīvotāju, par 6,2 tūkstošiem 
mazāk nekā iepriekšējā gadā. Šīs grupas īpatsvars 
pilsētas iedzīvotāju skaitā samazinājās no 61,9% līdz 
61,5%. Turpinājās iepriekšējo gadu tendence – bērnu un 
jauniešu (iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam) skaita 
pieaugums. Kopš 2011. gada tas ir palielinājies par 13 
tūkstošiem un 2019. gada sākumā sasniedza 98,3 
tūkstošus iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits virs darbaspējas 
vecuma pārskata gada sākumā Rīgas pilsētā bija 145,6 
tūkstoši (23% no kopējā iedzīvotāju skaita), gada laikā 
palielinoties par 0,6 tūkstošiem. 

ETNISKAIS SASTĀVS 
2019. gadā Rīgas pilsētas iedzīvotāju etniskais sastāvs 
nav būtiski mainījies. 2019. gada sākumā lielākās 
tautības Rīgā bija latvieši – 47,1% un krievi – 36,4%. 

NODARBINĀTĪBA 
Neraugoties uz darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaita 
samazināšanos pārskata gadā, Rīgas pilsētā bija 
vērojams nodarbināto iedzīvotāju skaita palielinājums – 
no 319,3 tūkstošiem 2018. gadā līdz 321,5 tūkstošiem 
2019. gadā. Laika posmā no 2010. līdz 2019. gadam 
strādājošo iedzīvotāju skaits Rīgā ir palielinājies par 39,1 
tūkstošiem, kas sastāda ap 66% no kopējā strādājošo 
skaita palielinājuma valstī. 

Pārskata gadā Rīgas pilsētā lielākais strādājošo skaita 
palielinājums bija vērojams būvniecības nozarē (par 3,8 
tūkstošiem), kā arī veselībā un sociālā aprūpē (par 3 
tūkstošiem), bet lielākais samazinājums - transporta un 
uzglabāšanas nozarē, kur strādājošo skaits saruka par 
8,7 tūkstošiem. 

BEZDARBS 
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2019. gada 
beigās Rīgas pilsētā bija 12,7 tūkstoši reģistrēto 
bezdarbnieku, gada laikā palielinoties par 0,2 
tūkstošiem. Tas bija 4% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju kopskaita pilsētā, kas joprojām ir zemākais 
bezdarba rādītājs starp Latvijas reģioniem. Kopumā 
valstī bezdarba līmenis 2019. gada beigās bija 6,4%. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabiskā pieauguma un migrācijas ietekme uz Rīgas 
iedzīvotāju skaitu (cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas iedzīvotāju etniskais sastāvs  
(2019. gada beigās, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bezdarbnieku skaits no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita 
(Nodarbinātības valsts dienesta dati) 
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DARBA SAMAKSA 
Pārskata gadā vidējā bruto darba samaksa Rīgas pilsētā 
sasniedza 1 206 euro mēnesī, palielinoties par 6,8% 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Rīgas pilsētas 
sabiedriskajā sektorā darba samaksa 2019. gadā 
palielinājās par 6,4%, privātajā sektorā tā pieauga – par 
7,1%. Sabiedriskajā sektorā strādājošo darba samaksa 
Rīgas pilsētā joprojām bija vidēji par 8% augstāka nekā 
privātā sektorā nodarbinātajiem. 

Pārskata gadā vidējā darba samaksa Rīgas pilsētā 
joprojām bija par 12,1% augstāka nekā vidēji valstī. 
2019. gadā straujākais darba samaksas pieaugums 
Rīgas pilsētā bija veselības un sociālās aprūpes nozarē 
(par 13,3%). Darba samaksa pārskata gadā palielinājās 
visās nozarēs strādājošajiem. Tāpat kā iepriekšējos 
gados augstākā vidējā bruto darba samaksa pilsētā bija 
finanšu jomā (2 115 euro mēnesī) un informācijas un 
komunikācijas pakalpojumu jomā nodarbinātajiem (1 811 
euro mēnesī). Vidējā bruto darba samaksa Rīgas pilsētā 
2019. gadā palielinājās par 77 euro, vidējā neto darba 
samaksa – par 54 euro. 

Pārskata gadā darba samaksa, salīdzinot ar 2008. gadu, 
ir palielinājusies visās Rīgas pilsētas nozarēs, 
straujākais pieaugums ir nekustamo īpašumu nozarē 
(par 72%), būvniecībā (par 62%), tirdzniecībā (par 61%) 
un veselības aizsardzībā (par 59%). 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS EKONOMIKAS 
RAKSTUROJUMS 
Latvijas un Rīgas pilsētas ekonomikā turpinājās 
ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Iekšzemes 
kopprodukts 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
palielinājās par 2,2%. Straujākais pieaugums bija 
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu jomā (par 
8%) un veselības un sociālās aprūpes jomā (par 9,5%). 
Tomēr ekonomikas pieaugums bija mazāks nekā 
iepriekšējā gadā un vairākās galvaspilsētas ekonomikā 
svarīgās jomā bija vērojams arī samazinājums - finanšu 
un apdrošināšanas jomā (par 8,8%) un transporta jomā 
(par 4%). 

2019. gadā Rīgas pilsētas ekonomikas nozaru struktūrā 
pēc pievienotās vērtības lielāko īpatsvaru ieņem 
tirdzniecības un pakalpojumu nozare – 15,8%. Otra 
lielākā ekonomikas nozare ir nekustamo īpašumu 
nozare – 11,6%, trešajā vietā – informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi 9,2%. Pēdējās desmitgades 
laikā Rīgas ekonomikas struktūrā no 11,8% līdz 7,5% ir 
samazinājies transporta pakalpojumu nozares īpatsvars. 
Rīgas pilsētas ekonomikā radītā pievienotā vērtība 
sastāda ap 54% no kopējās pievienotās vērtības valstī, 
taču atsevišķās nozarēs īpatsvars ir vēl lielāks, 
piemēram, finanses, apdrošināšana, informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi – 85%, profesionālie, 
zinātniskie un tehniskie pakalpojumi – 79%. 

TRANSPORTS UN SAKARI 
RĪGAS OSTA 
Kravu apgrozījums Rīgas brīvostā pārskata gadā 
samazinājās par 10,1%, salīdzinot ar 2018. gadu. 
Nosūtīto kravu apjoms samazinājās par 13,1%, bet 
saņemto kravu apjoms palielinājās par 7,5%. Tā kā 
nosūtīto kravu apgrozījums ir ap 83% no kopējā kravu 
apgrozījuma Rīgas ostā, tad šīs kravu grupas apjomu 
dinamika noteica kopējā apgrozījuma samazināšanos 
ostā. 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā  
2005. - 2019. gadā (euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 
2008. un 2019. gadā (pa nozarēm, euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā 

vērtībā Rīgā (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2019 – novērtējums 

 
Rīgas ostas darbība 
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Pārējās Latvijas ostās kravu apgrozījuma pieaugums 
2019. gadā saglabājās nemainīgs, līdz ar to Rīgas ostas 
īpatsvars kopējā kravu apgrozījumā Latvijas ostās 
samazinājās līdz 52,5% 2019. gadā. Rīgas ostā no 
pārkrauto kravu apjoma 31,6% bija ogles (to apjomam 
gada laikā samazinoties par 27%), 11,6% - naftas 
produkti, 14% - kravas konteineri. 

2019. gadā Rīgas pasažieru ostā tika apkalpoti 390,4 
tūkstoši iebraukušo (par 0,7% mazāk nekā iepriekšējā 
gadā) un 409 tūkstoši izbraukušo pasažieru (par 1,6% 
vairāk nekā iepriekšējā gadā, attiecīgi par 7,9% un 6,4% 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turpināja samazināties 
Rīgas ostā apkalpoto kruīza kuģu pasažieru skaits 2019. 
gadā tie bija 69,2 tūkstoši pasažieru, kas ir par 7,5% 
mazāk nekā gadu iepriekš. 

LIDOSTA 
2019. gadā lidostā „Rīga” apkalpoto pasažieru skaits 
palielinājās par 10,5% un sasniedza 7,8 miljonus 
pasažieru, kas ir augstākais rādītājs lidostas vēsturē. 
Lidosta Rīga pēc pasažieru apgrozījuma joprojām ir 
lielākā lidosta Baltijas valstīs. 

Saskaņā ar Lidostas Rīga datiem, 2019. gadā apkalpoto 
lidojumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
palielinājās par 4,2%, sasniedzot 87 007 lidojumus, bet 
nosūtīto un saņemto kravu apjoms samazinājās par 
3,5%. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, 
tramvajs, trolejbuss) 2019. gadā tika pārvadāti 134,4 
miljoni pasažieru, par 4,4 miljoniem mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. Rīgas domes piešķirtos braukšanas 
maksas atvieglojumus 100% apmērā izmantoja 42,8%, 
bet piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus daļējā 
apmērā izmantoja 27,6% no kopējā pārvadāto pasažieru 
skaita. Valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides 
izmantoja 4,5% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. 

Pārskata gadā Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 
nodrošināja pasažieru pārvadājumus 8 tramvaja, 17 
trolejbusa un 54 pilsētas autobusu un 19 paaugstināta 
servisa autobusu maršrutā. Kopējais pilsētas sabiedriskā 
transporta tīkla garums 2019. gadā veidoja 1 590,8 
kilometrus. 

TŪRISMS 
Pēc straujā pieauguma iepriekšējos gados 2019. gadā 
tūrisma jomā Rīgā bija vērojams neliels samazinājums. 
2019. gadā Rīgas viesnīcās un tūrisma mītnēs tika 
apkalpoti 1 687,2 tūkstoši tūristu, par 29,6 tūkstošiem vai 
1,7% mazāk nekā 2018. gadā. Ārvalstu viesu īpatsvars 
apkalpoto tūristu kopskaitā sastādīja 87%, to skaits 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās par 1,6%. 
Nakšņojumu skaits pilsētas tūristu mītnēs 2019. gadā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 1,1%. 

BŪVNIECĪBA 
2019. gadā Rīgas pilsētā ekspluatācijā nodoto 
dzīvojamo māju platība bija 172,3 tūkstoši kvadrātmetru, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinoties par 26%. 
2019. gadā Rīgā uzbūvēto dzīvojamo ēku īpatsvars 
valsts kopējā rādītājā sasniedza 32%. 

Rīgas lidosta: pasažieru apgrozība (tūkst. cilvēki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pasažieru pārvadājumi Rīgas sabiedriskajā 

transportā (milj. cilvēki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rīgas tūrisma sektora attīstību raksturojošie rādītāji 

2009. - 2019. gadā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Rīgas pilsētas iedzīvotāji ievēl Rīgas pilsētas 
pašvaldības domi, kuru veido 60 deputāti. Rīgas dome 
izveido tai atbildīgu pašvaldības administrāciju, nosakot 
tās organizācijas struktūru un kompetenci. 

Pašvaldības funkcijas, atbilstoši nozarēm, īsteno Rīgas 
domes departamenti: 

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

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

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

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

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

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

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

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina pašvaldības 
autonomo funkciju izpildi, tai skaitā: 

organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 
īsteno pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu, 
kapsētu uzturēšanu un sniedz palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

nodrošina vides aizsardzību un pārvaldību, teritorijas 
labiekārtošanu, sanitāro tīrību un, normatīvo aktu 
ietvaros nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā 
lietošanā esošie meži un ūdeņi; 

nodrošina izglītības vecumu sasniegušo bērnu 
tiesības iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un 
vispārējo vidējo izglītību, kā arī lietderīgas un radošas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas visiem rīdziniekiem; 

nodrošina pilsētas kultūras dzīves norišu 
daudzveidību un pieejamību, kā arī kultūras vērtību un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sekmē 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un piedalās 
nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko objektu, kā arī 
kultūras infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā; 

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

 

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

koordinē nodarbinātības jautājumus, sekmē 
saimniecisko darbību Rīgas pilsētas pašvaldībā, rūpējas 
par bezdarba samazināšanu; 

izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai; 
atbilstoši kompetencei nodrošina personu un 

sabiedrības drošību, īsteno preventīvus pasākumus 
likumpārkāpumu novēršanai, piedalās civilās 
aizsardzības pasākumu nodrošināšanā un glābšanas 
darbos, palīdzības sniegšanā cietušajiem; 

pārzina, koordinē un nosaka zemes izmantošanas 
un apbūves kārtību un zemes ierīcību, kultūras 
pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes 
prasības, kā arī nodrošina savas administratīvās 
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu un kontrolē 
būvniecību; 

organizē satiksmes infrastruktūras objektu 
uzturēšanu, projektēšanu un būvniecību, nodrošina 
sabiedriskā transporta pakalpojumus, realizē satiksmes 
infrastruktūras un pilsētas sabiedriskā transporta 
sistēmas uzturēšanu. 

2019. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā faktiskais 
nodarbināto skaits bija 26 883 darbinieki, t. sk. Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
pakļautībā esošo iestāžu 12 596 pedagogi un 8 764 
tehniskie darbinieki. 

2019. gadā (neskaitot Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta pakļautības iestāžu pedagogus 
un tehniskos darbiniekus) darbā tika pieņemti 855 
darbinieki un darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 
932 darbiniekiem. Pārskata gadā darbā tika pieņemti 
2 085 pedagogi un 2 562 tehniskie darbinieki, darba 
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 1 991 pedagogu un 
2 355 tehniskajiem darbiniekiem. 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības personāla sadalījums 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības personāla izglītība 
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ĪPAŠUMA BILANCES VĒRTĪBA 
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatlīdzekļu bilances 
vērtība 2019. gada beigās bija 2 516 miljoni euro, gada 
laikā samazinoties par 23,8 miljoniem euro. Pašvaldības 
aktīvu summa, ieskaitot arī citas ilgtermiņa ieguldījumu 
kategorijas, 2019. gada beigās bija 3 564,2 miljoni euro. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMI 
KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ 
Rīgas domes Īpašuma departaments 2019. gadā 
turpināja nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldību 14 
kapitālsabiedrībās. Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa 
līdzdalība asociēto un radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
2019. gada beigās bija 722,9 miljoni euro. Rīgas pilsētas 
pašvaldība 2019. gadā veica ieguldījumus radniecīgo 
kapitālsabiedrību, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai 
pieder 100% kapitāla daļu (akciju), pamatkapitālā 
kopumā par 5,25 miljoniem euro, t. sk. ieguldot: 

SIA „Rīgas meži” zemi (241,8 tūkstoši euro); 
SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” mantu 
(prasījuma tiesības) un naudu (3,64 miljoni euro); 
SIA „Rīgas 1. slimnīca” un SIA „Rīgas veselības 
centrs” naudu (1,37 miljoni euro). 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA 
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ 
Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība 
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2019. 
gada pārskata beigās bija 722,9 miljoni euro. 2019. gada 
beigās ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā bija 662,03 miljons euro, gada 
laikā palielinoties par 16,52 miljoniem euro, bet 
ilgtermiņa ieguldījumi asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 
bija 60,87 miljoni euro. 

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības 
bilancē kā līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā tika uzskaitīti ieguldījumi 13 kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 
100% kapitāla daļu (akciju), un ieguldījums 1 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kurā Rīgas pilsētas 
pašvaldībai pieder vairāk par 50% no kapitāla daļām 
(SIA „Getliņi EKO” - 97,7%). 

 
2019. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē 
uzskaitīts ieguldījums asociēto sabiedrību kapitālā - 
akciju sabiedrība „Rīgas siltums” (49% akciju). 

PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 
2020. gadā tiek plānotas sekojošas izmaiņas radniecīgo 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā: 

palielināt līdzdalību SIA „Rīgas ūdens” un RP SIA 
„Rīgas satiksme”, to pamatkapitālā ieguldot 
nekustamos īpašumus; 
samazināt līdzdalību SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”. 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS 
Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai 
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 2019. gadā iegādāti 
32 nekustamie īpašumi. Noslēgti 184 līgumi par Rīgas 
pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu. 
Pārskata gada beigās bija spēkā 2 640 nekustamā 
īpašuma nomas līgumi. 

2019. gadā Rīgas domes Īpašuma departaments 
turpināja pašvaldības nekustamo īpašumu pirmreizēju 
reģistrāciju Zemesgrāmatā, t.sk.: 178 zemesgabali ar 
kopējo platību 178,92 ha un kopējo kadastrālo vērtību 
3,98 miljoni euro. Zemesgrāmatā reģistrēti 42 
nekustamie īpašumi (zeme, zeme un ēkas), kas izveidoti 
veicot Zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma 
sadali, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu. 
Zemesgrāmatā veikti grozījumi 61 nekustamajam 
īpašumam, no Zemesgrāmatas dzēstas 38 dabā 
neesošas ēkas. Valstij nodoti 2 zemesgabali valsts 
funkciju nodrošināšanai. Grozīti zemesgrāmatas ieraksti 
575 privatizētajām dzīvojamajām mājām. 
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2019. gadā notika Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) 
pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. RTP 
pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā 
saņemto institūciju atzinumu un priekšlikumu 
izvērtēšanas procesā tika: 

sagatavots izvērtējums ar 1 200 iedzīvotāju 
priekšlikumiem, no tiem 13 ņemti vērā RTP gala 
redakcijā; 
sniegtas atbildes priekšlikumu iesniedzējiem; 
izvērtēti 43 institūciju atzinumos ietvertie iebildumi un 
ieteikumi; 
sagatavoti pārskati par publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju 
atzinumiem; 
veikts Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma 
izvērtējums; 
veikti precizējumi RTP; 
precizēts RTP stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma vides pārskats; 
sagatavota RTP galīgā redakcija un iesniegta 
izskatīšanai Rīgas domē; 

2019. gadā sagatavoti un pieņemti 3 Rīgas domes 
lēmumi par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu: 

zemesgabalam Kadagas ielā 3; 
zemesgabalam Lejupes ielā 3; 
zemesgabalam Rātsupītes ielā. 

2019. gadā sagatavoti un pieņemti lēmumi par 
lokālplānojumu apstiprināšanu: 

zemesgabalam Čiekurkalna 4. šķērslīnijā; 
zemesgabalam Juglas ielā 11; 
teritorijai Zaķusalā. 

2019.gadā tika pieņemti 2 Rīgas domes lēmumi par 
lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai: 

zemesgabalam Strēlnieku ielā 8; 
zemesgabalam Anglikāņu ielā 5. 

2019. gadā tika sagatavoti un pieņemti 2 Rīgas domes 
lēmumi par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu 2 zemesgabaliem Strēlnieku ielā 8. 

2019.gadā saskaņoti 216 zemes ierīcības projekti. 

2019. gadā turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra 
un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas tematiskā 
plānojuma, Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma 
izstrādes un projekta „Publiskās lietošanas dzelzceļa 
līnijas „Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma 
robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas 
lokālplānojuma izstrāde” izpildes. 

Ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas ietvaros notika darbs 
pie Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes 
rīcības programma, mikromobilitātes ārvalstu pieredzes 
analīze un labās prakses pārnese attiecīga pašvaldības 
normatīvā regulējuma izstrādē, dalība RP SIA „Rīgas 
satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, 
Eiropas Savienības finansējuma piesaiste un darba 
uzdevuma sagatavošana SUMP (Sustainable Urban 
Mobility Plan) projektam. 

2019. gadā tika veiktas divas Rīgas attīstības 
programmas 2014. - 2020. gadam (turpmāk - 
Programma) Rīcības plāna un Investīciju plāna 2017. - 
2019. gadam aktualizācijas un turpinājās darbs pie 
Rīgas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam 
izstrādes. 

Atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam par 
integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu 
atlases nodrošināšanu starp Rīgas pilsētas pašvaldību 
un Latvijas Republikas Finanšu ministriju, 2019. gadā 
Rīgas pilsētas pašvaldībā tika nodrošināta ITI projektu 
iesniegumu atlase šādiem atbalsta mērķiem: 

„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta; 
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” pirmā projektu iesniegumu atlases 
kārta; 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases 
kārta; 
„Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto 
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases 
nodrošināšanai” īstenošana. 

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros tika 
sagatavots 2018. gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (turpmāk - 
Stratēģija) un Programmas ieviešanu, kas ir piektais 
pārskats par Stratēģijas un Programmas ieviešanu 
atbilstoši jaunā plānošanas perioda attīstības 
plānošanas dokumentiem. 

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

2019. gadā Pilsētas attīstības departaments turpināja 
veikt būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības 
funkcijas. Kopumā tika pieņemti 1 252 lēmumi, no 
kuriem: 

124 administratīvie akti, ar kuriem atstāti spēkā 
Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemtie lēmumi; 
29 administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes 
pieņemto lēmumu atcelšanu sakarā ar materiālo un 
procesuālo tiesību normu pārkāpumiem; 
229 starplēmumi; 
111 cita veida galīgie lēmumi administratīvajās lietās; 
249 tiesvedības lēmumi; 
kā arī sagatavota 456 dienesta vēstule un cita veida 
sarakstes dokumenti būvniecības procesa 
tiesiskuma uzraudzības procesā; 
54 lēmumi par infrastruktūras nodevu. 
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KAPITĀLIEGULDĪJUMI NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 
kapitālajiem izdevumiem tika novirzīti līdzekļi 139,9 
miljonu euro apjomā, par 12,7 miljoniem euro (par 8,3%) 
mazāk nekā 2018. gadā. Kapitālo izdevumu 
samazināšanos par 8,1 miljoniem euro noteica izmaiņas 
budžeta struktūrā, kas saistītas ar saistību maksājumu 
daļas izslēgšanu no kapitālo izdevumu posteņa. 
Pārskata gadā Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto 
projektu kapitālie izdevumi palielinājās par 4,2 miljoniem, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un bija 22,4 miljoni euro. 

Pārskata gadā pašvaldības kapitālo izdevumu nozaru 
struktūrā lielāko īpatsvaru ieņem ekonomiskās darbības 
nozare (38,7% no kopējiem kapitālieguldījumiem), otrajā 
vietā atrodas atpūtas un kultūras joma (20,4% no 
kopējiem kapitālieguldījumiem). Izglītības jomas 
īpatsvars pašvaldības kopējo izdevumu struktūrā 
pārskata gadā sastādīja 15,7%, sociālās aizsardzības – 
15,8%. 

ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS RĪGĀ 
Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto 
uzņēmumu pamatkapitālā saskaņā ar Lursoft datiem 
2020. gada aprīlī sastādīja ap 5,4 miljardiem euro, gada 
laikā palielinoties par 4%. Ārvalstu investoru investīciju 
apjoms Rīgas pilsētā no kopējām ārvalstu investīcijām 
valstī bija 78%. 

EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO FINANŠU 
AVOTU LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI 
No pilsētas pašvaldības budžeta ES fondu 
līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai pārskata gadā 
tika novirzīti līdzekļi 31 miljona euro apmērā, par 6,2 
miljoniem euro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kapitālie 
izdevumi no kopējā līdzfinansēšanas un 
priekšfinansēšanas apjoma bija 22,4 miljoni euro (jeb 
72%). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta 
kapitālo izdevumu sadalījums pa nozarēm 2019. 

gadā (%) 
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IEŅĒMUMI 
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 
2019. gadā bija 1 011,7 miljoni euro, par 86,9 miljoniem 
euro (par 9,4%) vairāk nekā 2018. gadā. Ieņēmumu 
pieaugums pašvaldības budžetā pārskata gadā 
ievērojami pārsniedza ieņēmumu pieauguma tempu 
2018. gadā (par 2,1%), taču nedaudz atpalika no 2017. 
gada ieņēmumu pieauguma (par 10,1%). 

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā 2019. 
gadā bija 765,5 miljoni euro, par 74,4 miljoniem euro 
(par 10,8%) lielāki nekā 2018. gadā, un par 65,7 
miljoniem euro (par 9,4%) vairāk nekā plānots. Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi no IIN 2019. 
gadā bija 649,2 miljoni euro, par 74,2 miljoniem euro 
(par 12,9%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šis 
pieaugums bija augstākais pēdējo gadu laikā un 
pārsniedza plānoto par 65,5 miljoniem euro (par 11,2%). 
Rīgas pilsētas pašvaldības īpatsvars šī nodokļa 
sadalījumā starp Latvijas pašvaldībām palielinājās no 
41,5% 2018. gadā līdz 42,2% 2019. gadā. NĪN 
ieņēmumi pārskata gadā bija 110,5 miljoni euro, 
azartspēļu nodokļa – 5 miljoni euro, bet dabas resursu 
nodokļa - 0,9 miljoni euro. Pašvaldības budžeta iestāžu 
ieņēmumi pārskata gadā tika iekasēti 29,3 miljonu euro 
apmērā, par 3,8 miljoniem euro mazāk nekā gadu 
iepriekš. Valsts budžeta mērķdotāciju ieņēmumi Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžetā 2019. gadā sasniedza 
186,8 miljonus euro, par 16,8 miljoniem euro (par 9,9%) 
vairāk nekā 2018. gadā. Pašvaldību budžetu transferti 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā pārskata periodā 
tika ieskaitīti 7,6 miljonu euro apjomā. 

IZDEVUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta 
izdevumi bija 972,1 miljons euro, kas ir par 77,9 
miljoniem euro (par 7,4%) mazāk nekā plānots. Tomēr 
lielākā daļa no šiem izdevumiem 57,5 miljonu euro 
apmērā ir saistīti ar izdevumiem, kuri turpināsies 2020. 
gadā un ir jāparedz arī Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. 
gada budžetā. Kapitālo izdevumu izpilde 2019. gadā bija 
139,3 miljoni euro, kas ir par 47,5 miljoniem euro (par 
25,4%) mazāk nekā plānots un būtiski atpaliek arī no 
iepriekšējo gadu budžetu faktiskajiem izdevumu. 
Atbilstoši faktiskajiem Rīgas pilsētas pašvaldības IIN 
ieņēmumiem, budžeta izdevumi par 9,8 miljoniem euro 
pārsniedza plānotos izdevumus iemaksām pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā. Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta pārpalikums 2019. gadā bija 3,9% no 
pašvaldības ieņēmumiem jeb 39,6 miljoni euro. 

PAŠVALDĪBAS PARĀDSAISTĪBU DINAMIKA 
Rīgas pilsētas pašvaldības kopējais finanšu saistību 
apjoms 2019. gada beigās bija 824,3 miljoni euro, gada 
laikā samazinoties par 53,8 miljoniem euro. 

Straujais pašvaldības saistību pieaugums 2007. gadā ir 
saistīts ar Dienvidu tilta būvniecībai uzņemto saistību 
pieaugumu. Veicot pakāpenisku šo saistību atmaksu, to 
īpatsvars pašvaldības kopējā saistību apjomā ir 
samazinājies no 76% 2009. gadā līdz 45% pārskata 
gada beigās. Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība 
turpināja īstenot Pašvaldības ilgtermiņa saistību vadības 
stratēģiju 2018. - 2022. gadam, izpildot visus stratēģijā 
noteiktos saistību portfeļa vadības kritērijus. Rīgas 
pilsētas pašvaldības kopējo parādsaistību apjoms 
(vērtējot pēc saistību pamatsummām) 2019. gada 
beigās bija ap 57,9% no pašvaldības ieņēmumiem, 
nepārsniedzot stratēģijā noteikto 100% kritēriju. 

KREDĪTREITINGS 
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 
sadarbību ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām. 
Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poors” izvērtēja 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta un finanšu situāciju 
un 2019. gada oktobrī paaugstināja Rīgas pilsētai 
piešķirto reitingu uz „A-“ līmeni. Tas ir augstākais 
vērtējums, ko 22 gadu laikā šī aģentūra piešķīrusi Rīgas 
pilsētai. Aģentūra „Moody’s Investors Service” izvērtēja 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izpildi, saistību 
portfeļa vadību un finanšu situāciju un apstiprināja 
pilsētas reitingu iepriekšējā līmenī. 

Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture 
Kredīta reitinga 

piešķiršanas 
gads 

Standart & Poor’s reitings 
saistībām vietējā un 

ārvalstu valūtā 

Moody’s Investors 
Service reitings 

saistībām vietējā 
un ārvalstu valūtā 

1997 BBB-/Positive/A-3 - 
1999 BBB/Stable/A-3 - 
2001 BBB/Positive/A-3 - 
2003 BBB-/Stable/A-3 - 
2004 BBB-/Stable/A-3 - 
2005 BBB/Stable/A-3 - 
2006 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 
2007 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 
2008 BBB-/Negative/A-3 A3 Negative 
2009 BB/Negative/B Baa3 Negative 
2010 BB/Stable/B Baa3 Stable 
2011 BB+/Stable/B Baa3 Stable 
2012 BBB/Positive/A-2 Baa3 Stable 
2013 BBB/ Positive/ A-2 Baa3 Positive 
2014 BBB+/Stable/A-2 Baa2 Stable 
2015 BBB+/Stable/A-2 Baa1 Stable 
2016 BBB+/Stable/A-2 Baa1 Stable 
2017 BBB+/Stable/A-2 Baa1 Stable 
2018 BBB+/Positive/A-2 Baa1 Stable 
2019 A-/Stable/A-2 Baa1 Stable 

 
Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta 

ieņēmumi un izdevumi (milj. euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējā finanšu saistību 
apjoma dinamika 2005. - 2019. (milj. euro) 
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un Rīgas pilsētas 
pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2019. gadā 
raksturo sasniegtais budžeta ieņēmumu nodrošināšanā 
un to mērķtiecīgā izlietošanā pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam 
budžetam. Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas 
pašvaldības ekonomiskās politikas realizācijai ar 
finansiālām metodēm un ietver pašvaldības ieņēmumus 
un izdevumus. Rīgas pilsētas pašvaldības budžets 
veidots atbilstoši naudas plūsmas principam, vienlaicīgi 
saskaņā ar Valsts kases norādījumiem nodrošinot 
uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas principam. 

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

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

Pamatbudžeta ieņēmumus galvenokārt veido: 

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

nenodokļu ieņēmumi: 
valsts un pašvaldības nodevas; 
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 
maksājumi par pašvaldības kapitāla 
izmantošanu; 
pārējie ieņēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma 
realizācija u.c.). 

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

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

2018. g. 
budžeta izpilde 

2019. g. 
apstiprināts budžetā 

2019. g. 
budžeta izpilde 

    
Ieņēmumi kopā 924 749.2 963 647.3 1 011 696.3 
Nodokļu ieņēmumi kopā 691 088.1 699 755.2 765 515.7 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 575 028.0 583 695.1 649 172.3 
Īpašuma nodokļi, t. sk.: 110 103.1 110 103.1 110 483.0 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 46 980.7 46 980.7 46 209.6 
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 39 857.5 39 857.5 40 212.9 
nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 23 264.9 23 264.9 24 060.5 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 5 957.0 5 957.0 5 860.4 
Nenodokļu ieņēmumi kopā 24 021.8 21 354.4 22 388.7 

Valsts (pašvaldību) nodevas 5 557.5 3 591.3 5 404.9 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 18 464.3 17 763.1 16 983.8 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 33 040.8 29 939.4 29 358.3 
Transferti 176 598.5 212 598.3 194 433.6 

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

2.4 - 8.7 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 169 975.7 204 793.4 186 785.0 
saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim 145 297.5 149 108.3 148 821.1 

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

15 533.0 41 202.5 23 481.3 

pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 14 482.6 14 482.6 

pārējie valsts budžeta iestāžu transferti 9 145.2 - - 
Pašvaldību budžetu transferti 6 620.4 7 804.9 7 639.9 
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PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA - ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 
IEŅĒMUMU STRUKTŪRU 
Pēc naudas plūsmas principa 
(tūkst. EUR) 

2018. g. 
budžeta izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta izpilde 

    
Ieņēmumi kopā 172.3 123.9 32.7 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 172.3 123.9 32.7 

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 44.5 114.3 29.2 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 1.7 3.1 0.4 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 126.1 6.5 3.1 

 
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA IZDEVUMI 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta 
izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām, kas raksturo izdevumu struktūru atbilstoši 
funkcijām vai nozarēm - izglītība, ekonomiskā darbība, 
vides aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra 
un sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c. 

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības 
pamatā un tas ir līdzeklis pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai ar finansiālām metodēm. Pašvaldības 
budžeta izstrādāšana, apstiprināšana, izpilde un kontrole 
tiek nodrošināta ar vienotu, pārskatāmu un efektīvu, 
visiem budžeta izpildītājiem obligātu kārtību. Šāda 
kārtība nodrošina vienotus principus visā Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta procesā – budžeta pieprasījumu 
sagatavošanā un izvērtēšanā, kā arī budžeta uzraudzībā 
un kontrolē. Pamatojoties uz šo kārtību, ikgadēji tiek 
sagatavoti metodiskie norādījumi atsevišķiem budžeta 
vadības procesa posmiem. 

Tāpat pašvaldības līdzekļu taupīgu un racionālu apguvi 
jau desmit gadus nodrošina pašvaldībā īstenotā ar 
likumu „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju 
rezultatīvo rādītāju sistēma. 

 

Lielākajai daļai pašvaldības budžeta programmu ir 
definēti konkrēti darbības iznākumi, noteikti darbības 
rezultātu mērķi un darbības rezultāti (pakalpojumi), kuru 
izpildei pakārtoti rezultatīvie rādītāji (pakalpojumu 
darbības) - konkrētu vienību skaits un vienas 
sasniedzamās vienības izmaksas. 

Atbilstoši Rīgas kā galvaspilsētas attīstības tendencēm, 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir īpaša nozīme, 
kas saistīta ar Latvijas Republikas valsts svētku, 
Dziesmu un deju svētku un citu tradicionālo kultūras 
pasākumu, kā arī ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālo 
vizīšu norises nodrošināšanu. Līdz ar to Rīgai ir liels 
ieguldījums arī valsts tēla veidošanā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā 
izdevumu struktūrā 2019. gadā prioritātes salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem nav mainītas - tās ir izglītība, 
sabiedriskā kārtība un drošība, sociālā palīdzība, 
investīcijas infrastruktūrā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas 
galveno sektoru noteikšana ir saistīta ar pašvaldību 
funkciju izpildes nodrošināšanu un lielākais līdzekļu 
apmērs paredzēts un tiek izlietots pilsētas infrastruktūras 
un pilsētas vides sakārtošanai, īpašu uzmanību 
pievēršot satiksmes drošības palielināšanai pilsētā, 
izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanas attīstīšanai un kultūras 
iestāžu rekonstrukcijai. 
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PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRU 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR) 

2018. g. 
budžeta izpilde 

2019. g. 
apstiprināts budžetā 

2019. g. 
budžeta izpilde 

    
Izdevumi kopā 959 990.1 1 050 054.5 972 047.7 

Vispārējie valdības dienesti, t. sk. 160 128.7 163 609.1 165 503.1 
iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 91 950.3 86 903.5 96 680.0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 19 224.6 18 623.4 18 188.9 
Ekonomiskā darbība 249 061.7 296 771.8 257 255.1 
Vides aizsardzība 4 015.8 3 933.7 3 171.2 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 33 489.3 37 797.6 29 400.2 
Veselība 4 383.7 6 857.4 6 184.2 
Atpūta, kultūra un reliģija 54 670.9 54 900.0 54 227.4 
Izglītība 345 081.0 366 664.6 340 694.8 
Sociālā aizsardzība 89 934.4 100 896.9 97 422.8 

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

2018. g. 
budžeta izpilde 

2019. g. 
apstiprināts budžetā 

2019. g. 
budžeta izpilde 

    
Izdevumi kopā 191.4 362.8 86.3 

Vispārējie valdības dienesti 14.0 22.0 19.4 
Vides aizsardzība - 35.0 - 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3.6 3.0 - 
Atpūta, kultūra un reliģija 103.7 34.5 17.9 
Izglītība 69.3 260.2 48.5 
Sociālā aizsardzība 0.8 8.1 0.5 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 
struktūra 2019. gadā 

64,2%
10,9%

0,6%

0,5%
1,7%

19,2%
2,9%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pārējie nodokļu ieņēmumi

Valsts (pašvaldību) nodevas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Valsts un pašvaldību budžetu transferti

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
struktūra 2019. gadā 

1,9%
0,3%
3,0%
0,6%

5,6%

10,0%

26,5%

17,0%

35,1%

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
(IKSD) īsteno pašvaldības politiku izglītības, kultūras un 
sporta nozarē, darbā ar jaunatni un sabiedrības 
integrācijas jomā. IKSD funkcijās ietilpst kvalitatīva un 
mūsdienīga izglītība, atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un 
organizētajam brīvajam laikam, atpazīstama un 
iesaistoša kultūrvide, sabiedrības integrācija un atbalsts 
ģimenēm, daudzveidīgas sporta iespējas, efektīva, 
atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta 
pārvaldība. Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības 
funkcijas mērķi ir nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu 
kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētas 
ģimenēm, pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību, 
kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību, vispusīgas interešu 
un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību, veicināt 
sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un 
paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā. 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
2019. gadā pirmsskolas izglītības programmas tika 
īstenotas 146 dibinātajās Rīgas pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 18 vispārizglītojošajās 
skolās un 1 interešu izglītības iestādē. Kopā pašvaldības 
izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas 
apguve tika nodrošināta 25 900 bērniem. 2019. gadā 
sešās pirmsskolas izglītības iestādēs tika pārskatītas 
esošās grupas un atvērtas grupas bērniem ar latviešu 
mācību valodu. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nespēj nodrošināt visus 
bērnus ar vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs, tāpēc 2019. gadā 6 500 privāto pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņi saņēma pašvaldības 
līdzfinansējumu un 1 250 bērniem tika nodrošināts bērnu 
uzraudzības pakalpojums. No 2019. gada 1. septembra 
ir uzsākta bērnu ēdināšana par pašvaldības līdzekļiem. 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS 
2018./2019. mācību gada sākumā darbu uzsāka 109 
Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestādes, t. sk. 82 
vidusskolas, 24 pamatskolas un 3 sākumskolas, no tām 
4 ir speciālās skolas un 10 internātskolas, kurās 
izglītības programmas mācību gada sākumā uzsāka 
68 967 izglītojamie, no kuriem vispārējās pamatizglītības 
programmas apgūst 81,5%, bet vidējās izglītības 
programmas - 18,5%. 

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 
tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2019. gadā tika 
likvidētas četras vispārējās izglītības un trīs interešu 
iestādes un reorganizētas divas vispārējās, trīs interešu 
un divas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes. 

Lai sekmētu no ārvalstīm ieceļojušo personu un 
reemigrantu bērnu iekļaušanos, Rīgas pilsētas 
pašvaldība piešķīra finansējumu papildu latviešu valodas 
stundu apmaksai. 2019. gada to saņēma 538 skolēni. 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN SPORTS 
Lai nodrošinātu vispusīgu interešu un profesionālās 
ievirzes izglītību 2019. gadā darbojās Rīgas pašvaldības 
8 interešu izglītības iestādes, 10 profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestādes, 9 mūzikas un mākslas skolas, 
kā arī 109 Rīgas pašvaldības skolās tika īstenotas 
interešu izglītības programmas, kuru realizētajās 

 
programmās iesaistījās 90 791 audzēknis (skaits norāda 
programmu apmeklētājus, jo viens audzēknis var 
apmeklēt vairākas programmas). 2019. gadā tika 
organizēti 110 interešu izglītības pasākumi dažādās 
interešu izglītības jomās, t. sk. festivāli, koncerti, 
sacensības un konkursi, Zinību dienas pasākums 
bērniem un jauniešiem „Nāc un piedalies” u.c. 

2019. gadā vispārizglītojošās skolās organizētas 
dažādas olimpiskās dienas, kurās iesaistījās vairāk nekā 
105 058 izglītojamo, kā arī dažādos sporta veidos 
organizētas sacensības, kurās piedalījās vairāk nekā 
88 900 dalībnieku. Mācību gada ietvaros organizēta 
Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiāde 
10 sporta veidos, kopā 31 sacensība. Rīgas 430 jaunie 
sportisti piedalījās VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē, 
izcīnot 195 godalgas. 

2019. gadā mūzikas un mākslas skolu audzēkņi 
piedalījās vairākos īpašos pasākumos, t. sk. jauniešu 
mūzikas grupu festivālā – konkursā „Boldsound”, Rīgas 
mūzikas skolu audzēkņu dalība Starptautiskā jauniešu 
simfoniskā orķestra nometnē un koncertos Brēmenē, 
grāmatas izveide par J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
veidošanās vēsturi. 

IKSD nodrošināja atbalstu jauniešu brīvā laika 
organizācijai, neformālajai izglītībai un nodarbinātībai, 
nodrošinot līdzfinansējumu 218 Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu rīkotajām bērnu un 
jauniešu nometnēm un 65 nevalstisko un reliģisko 
organizāciju rīkotajām nometnēm, kuru kopējais 
dalībnieku skaits sasniedza 11 999. Tika atbalstīti 18 
brīvā laika projekti, nodrošinot aptuveni 3 000 bērniem 
un jauniešiem bezmaksas aktivitātes vasaras brīvlaikā, 
organizētas 18 izglītojošas aktivitātes 695 skolēnu 
pašpārvalžu aktīvistiem un nodrošināts finansējums 6 
skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem. Bez tam 
tika finansiāli atbalstīti 17 jauniešu iniciatīvu projekti un 
nodrošināta 24 brīvā laika centru darbība, kuru 
apmeklējumu skaits pārsniedza 136 700. 

Nodarbinātības valsts aģentūras un pašvaldības 
iestādēs un kapitālsabiedrībās vasaras brīvlaikā tika 
izveidotas 315 darba vietas jauniešiem. Rīgas jauniešu 
centrā „Kaņieris” organizēti 318 izglītojoši pasākumi. 

MŪŽIZGLĪTĪBA UN NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA 
2019. gadā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā 
centra (RIIMC) piedāvātās pieaugušo neformālās 
izglītības programmas izmantoja 2 155 dalībnieki. 
Populārākās mācību jomas ir svešvalodas un 
pašizaugsme. RIIMC turpināja īstenot Rīgas pilsētas 
pašvaldībā ESF projektu „Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot Rīgas. 

Pedagogu un skolu vadības profesionālās pilnveides 
galvenais virziens bija kompetenču pieejas ieviešana 
skolā. Dažādos profesionālās pilnveides pasākumos 
(kursi, semināri, konferences, u.c.) piedalījās 4 969 
pedagogi un 176 vadības pārstāvji. 

Sabiedrības integrācijas nolūkos 2019. gadā tika 
organizēti latviešu valodas apguves kursi, kurus sekmīgi 
pabeidza 953 personas. 
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Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
metu konkursi būvprojektēšanas uzsākšanai 
pirmsskolas izglītības iestādei Grostonas ielā 6A, 
Mežaparka skolai Sudrabu Edžus ielā;  
izveidotas pirmsskolas ēkā Apuzes ielā 74 un 
Stokholmas ielā 24; 
sporta zāļu atjaunošana Rīgas Sergeja Žoltoka 
vidusskolā Vietalvas ielā 15 un Rīgas 93. vidusskolā 
Sesku ielā 72; 

izlases veida renovācijas darbi 13 izglītības iestāžu 
ēkās; 
izbūvēti rotaļu laukumi pie Rīgas 234. pirmsskolas 
izglītības iestādes Slokas ielā 197 un Rīgas 251. 
pirmsskolas izglītības iestādes „Mežciems”; 
ūdensvada un kanalizācijas tīkla nomaiņa Rīgas 
Teikas vidusskolā Aizkraukles ielā 14 un Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādē „Mežrozīte” 
Rododendru ielā 6; 
teritoriju labiekārtošana pie 7 izglītības iestādēm. 

Budžeta izdevumi izglītībai 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Pirmsskolas izglītība 103 879.3 105 305.1 110 962.3 106 501.9 
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība 183 133.3 193 282.8 205 912.5 186 651.8 
Augstākā izglītība 2.7 11.4 1.8 1.8 
Līmeņos nedefinētā izglītība 38 243.1 42 329.2 45 466.5 43 280.5 
Pārējā citur neklasificētā izglītība 3 952.9 4 152.5 4 321.5 4 258.8 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 329 211.3 345 081.0 366 664.6 340 694.8 

t. sk. investīcijas 33 130.3 26 111.0 11 613.6 11 160.1 
 
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 
Rīgas domes Labklājības departaments īsteno Rīgas 
domes noteikto sociālās palīdzības, veselības aprūpes 
un veselības veicināšanas politiku pilsētā, pilnveido 
pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpes un sociālās 
palīdzības apjomu un kvalitāti, nodrošina informācijas 
pieejamību par veselības aprūpes, veselības 
veicināšanas un sociālās palīdzības apjomu un 
iespējām. 

Departamenta pakļautībā ir 6 iestādes: 
Rīgas Sociālais dienests; 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs; 
Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers”; 
Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Mežciems”; 
Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Stella Maris”; 
Rīgas patversme. 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ 
Rīgas domes pamatbudžetā ir iekļautas 16 Labklājības 
departamenta administrētās budžeta programmas 
noteikto funkciju nodrošināšanai. 2019. gadā 
pamatbudžeta plānotie izdevumi uz pārskata gada 
beigām bija 72,98 miljoni euro, kura īpatsvars Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžetā ir 6,95%. 

Rīdziniekiem ir pieejami 54 dažādi sociālie pakalpojumi. 
2019. gadā sociālos pakalpojumus pavisam kopā 
saņēma 27  201 persona, izlietotais finansējums 56, 9 
miljoni euro, kas ir gandrīz par 3,7 miljoniem (par 7%) 
vairāk nekā 2018. gadā. 

2019. gadā turpināja samazināties trūcīgo personu un 
sociālo pabalstu saņēmēju skaits, kas, salīdzinot ar 
2018. gadu samazinājās par 16%, maznodrošināto 
skaits par 12% un sociālo pabalstu saņēmēju skaits par 
9%, dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits samazinājās par 
17%, GMI pabalsta saņēmēju skaits samazinājās par 
13%. Kopumā 2019. gadā sociālos pabalstus saņēma 
22 932 personas 11,38 miljonu euro apmērā. 

2019. gadā turpināja saglabāties iepriekšējo gadu 
tendences, kas saistītas ar aprūpes mājās pakalpojuma 
saņēmēju skaita un apjoma, kā arī invalīdu transporta 
samaksas saņēmēju skaita pieaugumu. 2019. gadā 2,4 

 

miljoni euro papildus finansējums tika novirzīts daudziem 
sociālajiem pakalpojumiem, t. sk., aprūpes dzīvesvietā 
pakalpojumam, samaksai par transporta pakalpojumiem 
personām ar invaliditāti, kuras nevar pārvietoties ar 
sabiedrisko transportu, individuālajām sociālās 
rehabilitācijas programmām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumam, grupu 
mājas (dzīvokļa) pakalpojumam, papildus vietām: dienas 
aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
esošajā dienas aprūpes centrā personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrā personām 
ar demenci, esošajos grupu dzīvokļos, u.c. aktivitātēm. 

2019. gadā turpināja samazināties ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem un krīžu centra 
pakalpojumu saņēmēju skaits. Pārskata gadā tika 
uzsākti jauni pakalpojumi kā sociālās rehabilitācija 
programma bērniem ar saskarsmes grūtībām un 
uzvedības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas 
programma ar izmitināšanu jauniešiem vecumā no 18 
līdz 24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā. 

2019. gadā izveidota jauna sociālās rehabilitācijas 
programma „Socializācijas grupas bērniem ar autiskā 
spektra traucējumiem” un sociālās rehabilitācijas 
programma ar izmitināšanu mātēm ar garīga rakstura 
traucējumiem un viņu bērniem. 

2019. gadā Labklājības departaments veica vairākus 
pētījumus par departamenta pārraudzībā esošās jomas 
problemātiku. 2019. gada pirmajā pusgadā tika veikts 
pētījums par jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem 
pāreju no izglītības uz nodarbinātību un atklāja 
nepieciešamību pēc atbalstītā darba pakalpojuma, kura 
izstrāde, balstoties uz pētījuma rezultātiem, notiks 2020. 
gadā. 2019. gada otrajā pusgadā tika veikts pētījums 
„Aprūpes mājās pakalpojuma izvērtējums” un pētījuma 
rezultāti liecināja par nepieciešamību pilnveidot aprūpes 
mājās pakalpojuma īstenošanas procesu. 
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NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 
2019. gadā saglabājās iepriekšējo gadu tendence, proti, 
bezdarba līmenis valstī saglabājās zems un 
bezdarbnieku skaits Rīgā gada laikā samazinājās līdz 
3,7%, tas ir viszemākais bezdarba līmenis kopš 2008. 
gada. Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā 
filiālē reģistrēto bezdarbnieku skaits gada laikā 
samazinājās līdz 12 753 (par 157) personām. Gada laikā 
samazinājās arī ilgstoši nestrādājošo Rīgas sociālā 
dienesta klientu skaits. 

2019. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot 
projektus: projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 
ilgstošiem bezdarbniekiem, projekts „PROTI un DARI!” 
nestudējošiem un nestrādājošiem Rīgas jauniešiem un 
projektu „SOS Resursu un kompetences centra prakse 
uz bērnu vērstas pieejas ieviešanai Latvijā”. 2019. gadā 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos tika iesaistīti 
401 bezdarbnieki un tā kopējās izmaksas bija 0,21 
miljons euro, plānotais „PROTI un DARI!” budžets ir 0,97 
miljoni euro, SOS projekta izmaksas bija 0,89 miljoni 
euro, t.sk. 0,43 miljoni euro Rīgas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums. 

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA 
2019. gadā izglītības psihologi konsultēja 17 599 
izglītojamos, 7 366 vecākus un 6 759 pedagogus, 
sniedza 14 konsultācijas pirmsskolas izglītības iestādēs, 
veica 18 vērojumus grupās, sniegtas 227 psihologa 
konsultācijas, vecākiem un skolēniem. Savukārt 
speciālie pedagogi strādāja ar 2 240 skolēniem, vadot 
individuālās vai grupu nodarbības, konsultēja 1 206 
pedagogus un 1 673 vecākus. Sociālo pedagogu 
konsultācijas par dažādiem jautājumiem saņēma 28 914 
skolēni, 8 535 bērnu vecāki un 4 690 pedagogi. Bez tam 
333 reizes sociālie pedagogi bija mājas apmeklējumos. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
turpinās trīs sociālo dzīvojamo māju ar 
neapdzīvojamām telpām Rīgas Sociālā dienesta 
teritoriālajam centram, dienas centru un veselības 
centru projektēšana un būvniecība. 

Budžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 5 864.2 6 335.0 7 328.7 6 745.9 
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 8 582.8 10 292.5 11 698.9 11 584.7 
Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā - 201.5 - - 
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 11 032.0 11 066.3 11 008.4 10 313.6 
Atbalsts bezdarba gadījumā 457.5 573.5 573.9 415.4 
Mājokļa atbalsts 13 353.4 11 561.3 11 256.5 11 231.9 
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām 
personām 38 291.7 47 918.2 57 085.5 55 317.7 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1 570.6 1 986.1 1 945.0 1 813.6 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 79 152.2 89 934.4 100 896.9 97 422.8 

t. sk. investīcijas 1 487.8 5 522.7 10 200.6 10 149.0 
 
VESELĪBA 
2019. gadā Labklājības departaments turpināja īstenot 
daudzveidīgas sabiedrības veselības vecināšanas un 
slimību profilakses aktivitātes, organizējot kvalitatīvus 
pakalpojumus, kas nodrošinātu 2012. gada 24. maijā 
Rīgas domē apstiprinātās Sabiedrības veselības 
stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā 2012. - 
2021. gadam” nosprausto mērķu un uzdevumu 
sasniegšanu. Iedzīvotājam bija iespēja veicināt un 
saglabāt savu veselību un attīstīt maksimālo veselības 
potenciālu. 

2019. gadā veiksmīgi turpināja īstenot ESF projektu 
„Mēs par veselīgu Rīgu!”. Novadītas vairāk kā 22 000 
aktivitātes dažādās Rīgas pilsētas apkaimēs, kurās 
piedalījušies vairāk kā 330 000 iedzīvotāji, īstenoti 48 
prioritāro jomu aktivitāšu veidi, t.sk. nodrošinot 
vingrošanas nodarbības bērniem, vingrošanas 
nodarbības grūtniecēm, hendlinga nodarbības 
mazuļiem, vingrošanas baseinā 54+, vingrošana 
senioriem, bērnu peldētapmācību (12 - 14. gadi), 
dažādas lekcijas un semināri par veselības veicināšanas 
jautājumiem, uztura meistarklases, nūjošanas, 
vingrošanas nodarbības, cigun nodarbības u.c. 

Pārskata gadā tika organizēta virkne veselībai veltītu 
pasākumu, t. sk.: 2 Veselīga dzīvesveida dienas, kuras 
apmeklēja 6 000 interesenti, nodrošinot iedzīvotājiem 
plašu bezmaksas veselības mērījumu klāstu un iespēju  

 

saņemt veselības speciālistu konsultācijas, kā arī 
piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs un 
meistarklasēs. Organizētas 40 nometnes bērniem un 
jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 
veicinot šo personu psiholoģisko veselību, organizētas 5 
nometnes bērniem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem, 4 
nometnes atkarīgo personu ģimenēm, 2 publiskas 
onkoloģijas profilakses dienas, kuru ietvaros 
iedzīvotājiem bija iespēja bezmaksas saņemt augsta 
līmeņa speciālistu ieteikumus un konsultācijas 
onkoloģijas slimību profilaksei, 27 sporta dienas 
ģimenēm, kurās piedalījās vairāk kā 2 400 iedzīvotāju, 2 
veselības dienas personām ar invaliditāti, kurās 
piedalījās 781 persona ar invaliditāti un viņu pavadoņi 
u.c. pasākumi. 

2019. gadā izglītības iestādēs, darbavietās, pakļautības 
iestādēs, sociālo partneru organizētu pasākumu laikā, 
publiskās vietās un citur notika vairāk kā 1 700 
daudzpusīgas aktivitātes dažādās jomās, kurās 
apmeklēja 25 650 dalībnieki, t.sk. bērni, jaunās un 
topošās ģimenes, darbspējīgie iedzīvotāji un seniori. 

Tika novadītas 486 interaktīvas un izglītojošas 
nodarbības, t.sk. 85 diskusijas, izglītojot par infekciju 
slimību profilaksi un dzīves prasmju attīstīšanu, atkarību 
profilaksi, stresu u.c. tēmām, kurās piedalījās vairāk kā 
10 000 skolēnu. Tika apmācīti 561 skolu speciālisti, 
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izglītoti vairāk kā 1 500 Rīgas bērnu un jauniešu vecāki 
par dažādām ar bērnu veselību saistītas tēmām. 

Lai pasargātu iedzīvotājus no potenciālā veselības riska 
un veicinātu HIV, C un B hepatīta infekcijas izplatības 
mazināšanos sabiedrībā, tika sniegtas 485 psihologa 
konsultācijas, 865 sociālā darbinieka konsultācijas, 
1 391 persona saņēma HIV konsultanta konsultācijas, uz 
ielām uzrunātas 6 999 personas, veikti 1 394 HIV testi, 
izsniegtas 430 226 šļirces, izsniegti 35 279 prezervatīvi. 

2019. gadā tika turpināta plaša multisektorālu 
starpinstitūciju sadarbību ar Rīgas domes 
struktūrvienībām, Rīgas pašvaldības aģentūrām un 
kapitālsabiedrībām, paplašinot Rīgas domes iespējas un 
pieeju veselības veicināšanas, veselības izglītības un 
sabiedrības veselības iespējas. Multisektorāla 
starpinstitūciju sadarbība uzlabo izmantoto resursu 

efektivitāti un nodrošina pēc iespējas plašāku piekļuvi 
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem visās vecuma grupās. 

Labklājības departaments turpināja atbalstīt 5 biedrības 
„Latvijas Sarkanais Krusts” Veselības istabas, sniedzot 
iespēju ikvienam iedzīvotājam saņemt profesionālas 
konsultācijas un profilaktiskus veselības izmeklējumus 
ātri un vienuviet, kuras apmeklēja 5 500 iedzīvotāji. 
„Latvijas Sarkanais Krusts” Veselības istabās tika atklāti 
arī 3 HIV profilakses punkti, kas guvuši plašu atsaucību 
iedzīvotāju vidū un šo kabinetu apmeklējums turpina 
palielināties. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
turpinās Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1. slimnīca” 
ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija. 

 
Budžeta izdevumi veselībai 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi  1 181.9 115.2 10.5 3.6 
Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības 
aprūpes pakalpojumi 1 672.7 1 473.4 3 496.6 3 287.7 

Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 2 124.2 2 795.1 3 350.3 2 892.9 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 4 978.8 4 383.7 6 857.4 6 184.2 

t. sk. investīcijas 2 852.2 1 560.2 3 496.6 3 287.7 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros programmā 
„Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo 
telpu pārvaldīšana” 2019. gadā izlietoti līdzekļi 208 289 
euro apmērā, t. sk. sociālo dzīvojamo māju un māju, 
kurās atrodas atsevišķi sociālie dzīvokļi, pārvaldniekiem 
atlīdzināti pārvaldīšanas izdevumi, kas pārsniedz 
īrniekam noteikto īres maksu, 50% maksas par ūdeni un 
kanalizācijas pakalpojumiem un 25% maksas par apkuri. 

2019. gadā līdzfinansējuma piešķiršanai nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmai komisija izskatīja 952 īpašnieku 
iesniegumus un piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 
357 990 euro apmērā 498 nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai pilsētas centralizētajām kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmām. 

Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijā 2019. 
gadā ir izskatīti 811 juridisko un fizisko personu 
pieteikumi alternatīvā apkures veida ierīkošanai: 

dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu siltumapgādes 
ierīkošanai izsniegti 291 protokolu izraksti; 
ēku un būvju siltumapgādes ierīkošanai izsniegti 520 
protokolu izraksti. 

2019. gadā Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments kompensēja zaudējumus, kas 
pārvaldniekiem radušies par ilgstoši neizīrētām, brīvām, 
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām 
dzīvojamām telpām. Kompensācijas apmērs bija 
833 853 euro. 

2019. gadā tika turpināta saimnieciski neizmantoto, 
sabiedrisko drošību un pilsētas ainavu degradējošo ēku  

 

apzināšana un to sakārtošana. 2019. gadā sakārtoti un 
nojaukti 185 objekti. 

Pārskata gadā tika turpināta metodiskās palīdzības 
sniegšana privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem. 
Apsaimniekošanas pārvaldes darbinieki piedalījās 305 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs par dzīvojamo māju 
pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, dzīvokļu 
īpašnieku kopīpašuma pārvaldīšanas struktūru 
veidošanu un citiem jautājumiem. Ar pašvaldības 
atbalstu ir izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības un 
161 pašvaldības dzīvojamā māja nodota dzīvokļu 
īpašnieku pārvaldīšanā. Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu pārvaldīšanu noslēgti 37 
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumi. 

Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļu lietošanu 
dzīvojamās mājās, kuru pārvaldīšana ir nodota dzīvokļu 
īpašnieku valdījumā, no jauna ir noslēgti 44 dzīvojamo 
telpu īres līgumi. 

Sakarā ar to, ka dzīvojamās mājās, kuru pārvaldīšana ir 
nodota dzīvokļu īpašniekiem, daudzi Rīgas pilsētas 
pašvaldības dzīvokļu īrnieki nepilda dzīvojamo telpu īres 
līgumu saistības, kā rezultātā tiek uzkrāti īrēto dzīvokļu 
īres maksas un maksas par pakalpojumiem parādi, 
pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu apmaksas 
izvērtēšanas komisija 2019. gadā izskatīja 46 jautājumus 
saistībā ar Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļu īrnieku 
parādu apmaksas nepieciešamību un veica parādu 
apmaksu 30 947 euro apmērā. 
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Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Ielu apgaismošana 7 777.4 8 489.8 7 659.5 7 501.7 
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība 21 605.9 24 999.5 30 138.1 21 898.5 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 29 383.3 33 489.3 37 797.6 29 400.2 
t. sk. investīcijas - - 688.4 19.5 

 
VIDES AIZSARDZĪBA 
Rīgas pilsēta var lepoties ar lielu skaitu dažādu 
virszemes ūdensobjektu, kuru vidū ir gan mākslīgi 
radītas, gan arī dabiskas ūdenstilpes. Lai nodrošinātu 
ūdenstilpņu pilnvērtīgu izmantošanu gan rekreācijas un 
atpūtas nolūkos, gan arī komerciāliem mērķiem, ir 
izstrādāti apsaimniekošanas principi, kuru ieviešanas un 
realizācijas koordināciju un uzraudzību nodrošina Rīgas 
domes Mājokļu un vides departaments. 2019. gadā tika 
īstenoti šādi projekti: 

zemūdens priekšmetu izcelšanas darbi Pilsētas 
kanāla akvatorijā (izlietoti 6 215 euro); 
kuģošanas līdzekļu piestātnes pamatnes remonts 
(izlietoti 16 281 euro); 
Naftas produktu avārijas savākšanas darbi Juglas 
ezerā (izlietoti 2 975 euro); 
turpinot Bolderājas teritorijas attīrīšanu no 
bīstamajiem atkritumiem, kas satur naftas produktus, 
2019. tika veikta apmēram 200 tonnu piesārņojuma 
savākšana un utilizācija. 

2019. gadā Rīgas pilsētas teritorijā esošo ūdens objektu 
ekspluatāciju un uzturēšanas darbu gaitā tika veikta 
Strazdupītes meliorācijas sistēmu daļēja tīrīšana, 
meliorācijas novadgrāvja tīrīšana, apauguma novākšana 
Rīgas hidrogrāfiskajā tīklā, 2 000 m meliorācijas 
novadgrāvju Zolitūdē, Imantā un Ķengaragā tīrīšana no 
krūmu apauguma, Spilves poldera sūkņu stacijas 
labiekārtošana un uzturēšana. 

Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai 
veikta pilsētas apstādījumu apsaimniekošana - 2 370 
jaunu ielu koku stādījumu kopšana, iestādīti 42 koki, 
augošu koku vainagu kopšana - 851 kokiem, bojātu, 
bīstamu un nokaltušu ielas koku zāģēšana - 389 koki, 
papeļu zāģēšana - 82 koki, un citi darbi. Kopumā 
izmantotais pašvaldības budžeta finansējums bija 
357 021 euro. 

Rīgas pilsētas pamatbudžeta programmas „Bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšana” ietvaros 2019. gadā tika 
veikta bioloģiski vērtīgo pļavu un niedrāju pļaušana īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās 108 ha platībā, teritoriju  

 

labiekārtošana, atkritumu savākšana, invazīvo sugu 
ierobežošana un aizsargājamo koku sakopšana un citi 
darbi. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 
Rīgas pilsētas pašvaldība organizē dzīvnieku 
populācijas kontroli Rīgas pilsētā, kuras ietvaros tika 
veikta 690 klaiņojošu suņu izķeršana, 1 177 
bezsaimnieka suņu un kaķu nogādāšana pilsētas 
apmaksātā dzīvnieku patversmē. Noķerti un sterilizēti 
1 386 bezsaimnieka kaķi, no pilsētas ielām veterinārajās 
klīnikās tika nogādāts 1 618 negadījumos cietuši kaķi un 
suņi, sniegta palīdzība 859 savvaļas dzīvniekiem. Rīgas 
pilsētas pašvaldība nodrošināja arī dzīvnieku līķu 
savākšanas un utilizācijas, maznodrošināto iedzīvotāju 
dzīvnieku eitanāzijas un sterilizācijas, kā arī suņu 
pastaigu laukumu uzturēšanas pakalpojumus. 

Saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīvajiem 
aktiem pašvaldība organizē valstij piederošo zvejas 
tiesību izmantošanu Rīgas jūras līča piekrastes un 
Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. Lielāko daļu no 
iekasētajiem līdzekļiem par rūpnieciskās zvejas tiesību 
izmantošanu Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments izlietoja zivju resursu papildināšanai un 
aizsardzībai. 2019. gadā Daugavā tika ielaisti 1 565 000 
nēģu kāpuri un Mārupītē – 100 000 nēģu kāpuri 

Rīgas pilsētas piesārņojuma samazināšanas, gaisa 
kvalitātes uzlabošanas un trokšņa novēršanas nolūkos 
2019. gadā tika nodrošināta 3 gaisa monitoringa staciju 
darbība, šim nolūkam piešķirot 53 336 euro; tika īstenoti 
Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 
2016. - 2020. gadiem pasākumi; lai iegūtu pilnīgāku 
informāciju par individuālās apkures radīto gaisa 
piesārņojumu, monitoringa stacijā tika uzstādīts 
mēraparāts PM10 koncentrācijas noteikšanai; realizēta 
smaku piesārņojuma monitoringa pētījuma 1. kārta; tika 
turpināta rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai 
Rīgas aglomerācijā 2017. līdz 2022. gadam realizācija t. 
sk. Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās interaktīvās 
kartes pilnveidošana. 

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Atkritumu apsaimniekošana 61.8 61.8 85.8 85.8 
Notekūdeņu apsaimniekošana 90.5 167.5 103.2 103.1 
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 746.2 141.3 144.9 144.7 
Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība 112.0 111.7 115.1 115.1 
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 2 838.4 3 533.5 3 484.7 2 722.5 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 3 848.9 4 015.8 3 933.7 3 171.2 
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KULTŪRA 
Pašvaldības prioritātes kultūras jomā ir sabalansētu un 
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšana 
iedzīvotājiem, vietējās, nacionālas un starptautiskas 
nozīmes kultūras pasākumu organizēšana, 
amatiermākslas veicināšana un kultūras vērtību 
saglabāšana, iedzīvotāju radošuma veicināšana un 
radoša brīvā laika pavadīšana, kultūras projektu 
atbalstīšana un pašvaldības sadarbības kultūrvides 
attīstības īstenošana. 

2019. gadā tika turpināta Latvijas valsts simtgades 
svinību Rīgas pilsētas programma 2017. - 2021. gadam. 
Šīs programmas ietvaros tika realizēti šādi projekti: 

Baltijas ceļa 30. gadadienai veltītais atceres 
pasākums 23. augustā Lucavsalā, kur izskanēja 
metāloperas „Kurbads. Ķēves dēls” uzvedums; 
Koncertu cikls „Latvijas gredzens. Rīga”; 
III Festivāla „Trīs zvaigznes” trīs bezmaksas koncerti; 
Gaismas festivāla „Staro Rīga” programmā kopā bija 
35 objekti. Festivālā piedalījās mākslinieki no 
Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Vācijas, Francijas, 
Beļģijas un Lielbritānijas. Kopējais apmeklētāju 
skaits bija ap 250 000. 

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

Turpinot Dziesmu un Deju svētku procesa 
nodrošināšanu, tika gatavoti pasākumi XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, piemēram, četras 
skates – koncerti, kuros kopumā piedalījās 58 Rīgas 
tautas deju kolektīvi, 10 Rīgas koru grupu koncerti 
kopumā ar 107 koriem, reģionālā skate, kurā ar 10 
izrādēm piedalījās deviņi Rīgas amatieru teātri un 
studijas un viens Rīgas neatkarīgais amatierteātris, u. c. 

2019. gadā tika finansēti 177 pašvaldības kultūras 
iestāžu amatiermākslas kolektīvi un 116 citu dibinātāju 
amatiermākslas kolektīvi. Kopumā 2019. gadā tika 
nodrošināts atbalsts 119 Rīgas kultūras iestāžu un 
biedrību amatierkolektīvu radošajiem projektiem. 

Amatiermākslas kolektīvi aktīvi iesaistījās valsts un 
reģionālajos nozaru pasākumos, piemēram, deviņu 
Rīgas tautas deju ansambļu dalība XXI Jaunrades deju 
konkursa finālā, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras 
centru tika nodrošināta IX Starptautiskā tautas deju 
festivāla „Sudmaliņas” norise Rīgā, kurā piedalījās 500 
dejotāju no 11 pasaules valstīm, t.sk. pieci Rīgas 
kolektīvi, dalība V Starptautiskajā pūtēju orķestru 
konkursā „Baltic open” un X Latvijas pūtēju orķestru 
konkursā, kurā piedalījās 38 pūtēju orķestri, dalība II 
Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā. 

 

Lai nodrošinātu mākslinieciski kvalitatīvu un 
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu 
pilsētas kultūras iestādēs, koncertzālēs un pilsētvidē 
2019. gadā IKSD organizēja kultūras projektu un 
pasākumu konkursus. Rīgas domes Kultūras projektu 
finansēšanas konkursā tika iesniegti 288 projektu 
pieteikumi, no tiem apstiprināti 284 projekti, tradicionālo 
kultūras pasākumu finansēšanas konkursā iesniegti 190 
un no tiem atbalstīti 122 projekti, no 290 Kultūras 
pasākumu finansēšanas konkursā iesniegtajiem 
projektiem tika atbalstīti 196, organizēts arī Rīgas 
festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkurss 2019. 
- 2021. gadam un Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta 
finansējuma konkurss. 

2019. gadā IKSD piedalījās dažādos starptautiskajos 
sadarbības tīklu un starptautisko organizāciju 
pasākumos, t. sk. starptautiskajā folkloras festivālā 
„Baltica 2019”, Hanzas pilsētu dienās Pleskavā, Rīgas 
dienu pasākumos Kobē, starptautiskajā Baltijas valstu 
amatierteātru festivālā „Baltijas rampa”, kas notika 
Lietuvā, Rīgas sadraudzības pilsētu programmu 
nodrošināšana Rīgas svētkos u.c. 

2019. gadā tika īstenoti šādi nozīmīgi pasākumi: 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienas svētkiem veltītie pasākumi 4. maijā; 
Lāčplēša dienai, 11. novembrī un Latvijas armijas 
100. gadadienai veltīto pasākumu programma; 
1991. gada barikāžu aizstāvjiem veltītais koncerts un 
komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltītie 
pasākumi 25. martā un 14. jūnijā; 
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai 
veltītā pasākumu programma; 
XII gaismas festivāls „Staro Rīga” un Latvijas valsts 
simtgadei veltītais koncerts; 
„Rīgas svētki”, kuru pasākumus trīs dienu laikā 
apmeklēja aptuveni 300 000 cilvēku; 
Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts 2019”, kurā 
realizēti 54 dažādi kultūras projekti, kurus apmeklēja 
aptuveni 75 000 cilvēku; 
Tradicionālo un gadskārtu svētku - Lieldienu, Līgo, 
Adventes, Ziemassvētku un Jaungada pasākumu 
programmas un citi svētki. 

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas: 
Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas 2. kārtas 
1. posma darbi; 
pabeigta SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 
apdraudēto sugu ekspozīcijas kompleksa „Āfrikas 
savanna” būvniecība un kompleksa labiekārtošana; 
Kultūras un atpūtas centra „Imanta” ēkas 
Anniņmuižas bulvārī 29 renovācijas 1. kārtas darbi. 

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

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Atpūtas un sporta pasākumi 4 433.1 4 693.2 3 771.8 3 718.9 
Kultūra 57 129.0 49 007.9 50 728.2 50 108.5 
Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu 
pakalpojumi 300.0 532.1 400.0 400.0 

Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliģijas pakalpojumi 16.3 437.7 - - 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 61 878.4 54 670.9 54 900.0 54 227.4 
t. sk. investīcijas 21 365.7 23 285.7 27 672.2 27 652.7 
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EKONOMISKĀ DARBĪBA 
Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta 
sistēma apkalpo kā Rīgas pilsētas iedzīvotājus, tā arī 
tuvāko Pierīgas reģionu. Rīgas pilsētas pašvaldības 
sabiedriskā transporta maršrutu tīklu 2019. gadā veidoja: 

54 autobusa maršruti ar kopējo līniju garumu 924,5 
km, pa kuriem dienā kursēja 320 autobusi; 
19 paaugstināta servisa autobusu un 8 nakts 
pārvadājumu maršruts ar kopējo garumu 414,2 km, 
pa kuriem dienā kursēja 139 autobusi; 
8 tramvaja maršruti ar kopējo līniju garumu 101,4 km, 
pa kuriem dienā kursēja 73 tramvaji; 
17 trolejbusa maršruti ar kopējo līniju garumu 150,7 
km, pa kuriem dienā kursēja 175 trolejbusi. 

2019. gadā 20 paaugstināta servisa autobusu maršrutos 
775 541 reisā tika pārvadāti 12,9 miljoni pasažieru, tai 
skaitā 8 nakts maršrutos pārvadāti 27 tūkstoši pasažieru. 
Rīgas domes piešķirtos braukšanas maksas 
atvieglojumus 2019. gadā 100% apmērā izmantoja 
25,3%, bet piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus 
daļējā apmērā izmantoja 19% no kopējā pārvadāto 
pasažieru skaita. Valsts noteiktos braukšanas maksas 
atvieglojumus izmantoja 11,1% no kopējā pārvadāto 
pasažieru skaita. Kopējais sabiedriskā transporta 
nobraukums maršrutu tīklā sasniedza 50 267,2 km. 

2019. gadā Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 
2 630 075 reisos pārvadāti 134,4 miljoni pasažieru, no 
tiem Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtos braukšanas 
maksas atvieglojumus 100% apmērā izmantoja 42,8%, 
bet piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus daļējā 
apmērā izmantoja 27,6% no kopējā pārvadāto pasažieru 
skaita. Valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides 
izmantoja 4,5% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. 

2019. gadā no visiem transportlīdzekļiem, kuri tika 
izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanā, 
97% autobusu, 100% trolejbusu un 28% tramvaju 
vagonu bija zemās grīdas. Visi sabiedriskie 
transportlīdzekļi ar zemo grīdu ir aprīkoti ar ratiņu 
pacēlājiem, tādejādi nodrošinot sabiedriskā transporta 
pieejamību pasažieriem ar kustību ierobežojumiem. 

 

 
2019. gadā tika veikti vairāki sabiedriskā transporta 
maršrutu tīkla uzlabojumi, kuru vidū bija 2 jaunu 
pieturvietu izveide, mainītas kustības shēmas 7 
paaugstināta servisa autobusu maršrutos, pagarināts 1 
paaugstināta servisa autobusa maršruts, slēgts 1 un 
daļēji slēgts vēl 1 paaugstināta servisa autobusa 
maršruts. 

2019. gadā tika veikta virkne satiksmes organizācijas 
uzlabojumu, kas ietvēra izmaiņas brauktuves joslu 
dalījumā, gājēju drošības uzlabošanu, maksimālā 
braukšanas ātruma samazināšanu u.c. pasākumus, t.sk. 
14 objektos uzlabota satiksmes organizācija un 
satiksmes drošība, 16 ielās samazināts maksimāli 
atļautais braukšanas ātrums, vairāk kā 32 ielās ieviests 
apstāšanās/stāvēšanas aizliegums uzlabota satiksmes 
organizācija vairāk kā 14 objektos, satiksmes 
organizācijas izmaiņas pie 17 izglītības iestādēm. 

2019. gadā realizētie projekti: 
turpināta Salu tilta kompleksa pārbūves 2. kārta par 
kopējo summu 19 692 701 euro; 
turpināta A. Deglava ielas satiksmes pārvada 
pārbūve par kopējo summu 5 490 582 euro; 
uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas 
stacijas pārbūve, paredzētās būvdarbu izmaksas - 
10 871 007 euro; 
realizēta Vanšu tilta kāpņu pārbūve par kopējo 
summu 454 499 euro; 
veikta 2 ielu pārbūve, kopējā summa 1 439 191 euro; 
veikta seguma periodiskā atjaunošana Krasta ielā no 
Salu tilta līdz Ogres ielai par kopējo summu 
8 104 354 euro; 
veikta 4 jaunu luksoforu objektu būvniecība, 45 
esošo luksoforu uzlabojumi; 
jaunas ielas izbūve no Lubānas ielas līdz Rīgas 
pilsētas robežai. Kopējās izmaksas 432 841 euro; 

Citi 2019. gadā veiktie satiksmes organizācijas sistēmas 
darbi: no jauna ierīkotas 2 neregulējamas gājēju pārejas; 
veikta 6 esošo neregulējamo gājēju pāreju uzlabošana; 
uzstādītas gājēju drošības barjeras 140 metru garumā; 
uzstādīti 11 velostatīvi. 

Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
medniecība 11.5 13.5 14.1 12.7 

Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība 5 008.1 5 654.2 5 808.7 5 387.5 
Transports 193 698.6 234 324.9 285 415.9 247 176.2 
Citas nozares 6 701.5 5 994.7 3 583.8 3 578.9 
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 2 541.6 3 074.4 1 949.3 1 099.8 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 207 961.3 249 061.7 296 771.8 257 255.1 

t. sk. investīcijas 7 710.3 7 405.7 9 505.7 9 461.6 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 
Pārskata gadā Rīgas pašvaldības policijas (RPP) 
darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību 672 nozīmīgu 
masu pasākumu laikā, sniedzot arī atbalstu valsts 
drošības institūcijām, papildus savu tiešo pienākumu 
izpildei, t. sk. Latvijas Republikas valsts svētku, ārvalstu 
delegāciju vizīšu, Rīgas pilsētas pašvaldības organizēto 
pasākumu, mītiņu, ielu gājienu, sporta sacensību, 
atpūtas pasākumu un citu nozīmīgu masu pasākumu 
laikā. 

2019. gadā pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja 
sabiedrisko kārtību pie 186 Rīgas pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāžu ēku kompleksiem. Rīgas pilsētas 
izglītības iestādēs organizēja 1 067 izglītojošos 
pasākumus; veica 2 303 profilaktiskās pārrunas ar 
nepilngadīgajiem. 

Pārskata gada laikā tika apkalpoti 115 253 izsaukumi un 
saņemti 9 524 personu iesniegumi. 2018. gadā par 
administratīvajiem pārkāpumiem vai noziedzīgiem 
nodarījumiem RPP reģistrēja 16 525 personas, 786 bija 
izsludināta meklēšanā, no tām 61 nepilngadīga persona. 

Ar RPP video novērošanas centra starpniecību fiksēti 
3 494 pārkāpumi, tiesībsargājošajām iestādēm izsniegti 
743 video ieraksti. 2019. gadā RPP reģistrēja 15 594 
dažāda veida administratīvos pārkāpumus t.sk. 5 633 
par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu. Par 
stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošanu 
sastādīti 56 073 administratīvā pārkāpuma protokoli. 

 
Par Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu 
neievērošanu tika reģistrēti 2 134 administratīvie 
pārkāpumi, bet par Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumu neievērošanu tika 
reģistrēti 3 225 administratīvie pārkāpumi un 
administratīvo pārkāpumu lietās tika pieņemti 65 287 
lēmumi. 

Pārskata gadā tika reģistrēti 35 ar ūdens satiksmes 
noteikumu neievērošanu saistīti administratīvie 
pārkāpumi, reidu laikā izņemti 154 nelikumīgi zvejas rīki, 
tostarp maluzvejnieku tīklus 3,5 km kopgarumā, kā arī 
reģistrēti 309 administratīvie pārkāpumi un aizturēti 3 
maluzvejnieki. 

2019. gadā izglābti 6 peldētāji, medicīniskā palīdzība 
sniegta 41 atpūtniekam un atrasti 19 nomaldījušies 
bērni. Kopumā 2019. gadā RPP civilās aizsardzības 
speciālisti cietušajām personām sniedza palīdzību 155 
ārkārtas gadījumos. 

2019. gadā Tūrisma informācijas tālrunis apkalpoja 566 
zvanus un policija sniedza palīdzību 825 ārvalstu 
tūristam. 

Regulāri tiek aktualizēta informācija jaunizveidotajā RPP 
interneta mājas lapā. Tajā ievietoto video skatījumu 
skaits 2019. gadā sasniedza 3 440 300 reizes. Tika 
sagatavotas atbildes uz aptuveni 1 000 iedzīvotāju 
jautājumiem sociālajos tīklos un mājas lapā. RPP 
Youtube konta abonentu skaits sasniedza 6 440 
personu, savukārt RPP Facebook sekotāju skaits 
15 308, bet Twitter konta sekotāju skaits - 11 051. 
 

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai 
(tūkst. EUR) 

2017. g. 
budžeta 

izpilde 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā 

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Policija 18 060.8 19 187.9 18 576.4 18 187.5 
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās 
drošības dienesti 2.6 - - - 

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un 
drošības pakalpojumi 32.2 36.7 47.0 1.4 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 18 095.6 19 224.6 18 623.4 18 188.9 
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KORUPCIJAS NOVĒRŠANA 
2019. gadā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas 
centrs (turpmāk - Centrs) turpināja nodrošināt Rīgas 
pilsētas pašvaldības vienoto korupcijas risku novēršanas 
sistēmas pārvaldību, metodisko vadību un apkopoja, 
izvērtēja un sagatavoja atskaiti par Rīgas pilsētas 
pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018. - 2021. 
gadam realizācijas plāna izpildi. 

2019. gadā, saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību 
pretkorupcijas plānu Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas (turpmāk – 
Komiteja) apstiprināto izpildes grafiku 2019. gadam, tika 
sagatavoti un izskatīti atzinumi par 15 pašvaldības 
iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām. 

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

Pārskata gada beigās Centrs sagatavoja nākamā gada 
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību pretkorupcijas 
pasākumu plānu un tā izpildes izvērtēšanas grafiku un 
iesniedza apstiprināšanai Komitejā. 

Centrs organizēja seminārus par tēmu „Korupcija un tās 
sekas. Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu 
darbībā”. Semināros piedalījās 68 Rīgas pilsētas 
pašvaldības centrālās administrācijas un atsevišķu īpaša 
statusa institūciju darbinieki un semināru noslēgumā tika 
veikta zināšanu pārbaude. Rīgas domes Ārlietu pārvaldē 
notika mācībās par tēmu „Korupcijas un interešu 
konflikta novēršana”, kurās darbinieki tika informēti par 
iespējamiem korupcijas riskiem Rīgas domes Ārlietu 
pārvaldes reglamentā noteikto funkciju izpildē, kā arī 
iespējamiem interešu konfliktiem un nepieciešamajiem 
pasākumiem to novēršanā. 

Lai veicinātu Rīgas pilsētas pašvaldības vadītāju un 
darbinieku informētību un izpratni par Trauksmes 
celšanas likuma būtību un normu piemērošanu, kā arī 
informētu darbiniekus par pašvaldības iekšējās 
trauksmes celšanas sistēmas izveidi un darbības 
principiem, 2019. gadā notika Centra organizēts 
izglītojošs seminārs. 

2019. gada sākumā Komitejā tika prezentēts Centra 
pārskats par ārējiem un iekšējiem tiesību aktiem 
korupcijas novēršanas jomā, kas nosaka korupcijas 
novēršanas sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības 
pamatnosacījumus, darbības uzraudzības un kontroles 
procedūru veikšanas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldībā, 
veiktajiem korupcijas novēršanas pasākumiem un to 
rezultātiem Rīgas pilsētas pašvaldībā laika periodā no 
2008. gada līdz 2018. gadam, kā arī sniedza 
priekšlikumus/ieteikumus, kas vērsti uz korupcijas 
novēršanas sistēmas pilnveidošanu Rīgas pilsētas 
pašvaldībā. 

2019. gadā Centrā saņemti 44 fizisko personu 
iesniegumi un 20 juridisko personu iesniegumi, no 
kuriem 45 iesniegumi adresēti Centram, savukārt 19 
iesniegumi Centram pārsūtīti vai nodoti no citām Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūcijām. 

IEKŠĒJAIS AUDITS 
Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja apstiprināto 
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo 
auditu un revīziju veikšanas plānu 2019. gadam Rīgas 
domes Audita un revīzijas pārvalde 2019. gadā veica 11 
iekšējos auditus, t. sk. 9 auditus kā konkrētu Rīgas 
pilsētas pašvaldības institūciju iekšējās kontroles 
sistēmas novērtēšanas auditus (katrā šādā auditā veicot 
2 - 3 sistēmu auditus, kopā - 23) un 2 atsevišķu sistēmu 
auditu, kas aptvēra 3 Rīgas pilsētas pašvaldības 
institūcijas. Audita ziņojumos ir sniegts auditēto sistēmu 
novērtējums un ieteikumi šo sistēmu darbības un 
kontroles mehānismu uzlabošanai. Auditu rezultātā ir 
izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki, kuros kopumā 
iekļauti 114 ieteikumi. 

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde 2019. gadā, ar 
mērķi pārbaudīt Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu 
līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību, veica 11 
Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru finansiāli 
saimnieciskās darbības revīzijas. Veikto revīziju 
rezultātā ir sniegti 66 priekšlikumi konstatēto pārkāpumu 
un trūkumu novēršanai. Rīgas domes Audita un revīzijas 
pārvalde 2019. gadā ir veikusi arī 5 finansiāli 
saimnieciskās darbības revīzijas un uzsākusi 1 finansiāli 
saimnieciskās darbības revīziju, kura pabeigta 2020. 
gadā Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās, 
sagatavojot 55 priekšlikumus konstatēto pārkāpumu un 
trūkumu novēršanai. Tematiskās pārbaudes 2019. gadā 
netika plānotas un veiktas. Audita un revīzijas pārvalde 
veic uzraudzību pār sniegto ieteikumu un priekšlikumu 
ieviešanu. 

DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA 
2019. gadā tika veikti sekojoši uzlabojumi: 

veikti daudzbērnu ģimeņu reģistra programmatūras 
papildinājumi; 
veikta Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju pasūtīto 
6 e-pakalpojumu papildinājumu realizācija; 
veikta Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju pasūtīto 
funkcionālo izmaiņu realizācija 18 Rīgas domes 
Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) 
lietojumprogrammās; 
veikta datu pārraides tīkla modernizācija; 
izstrādāts izglītības pakalpojumu uzskaites (IPUM) 
modulis; 
veikta pašvaldības ģeotelpiskās informācijas 
sistēmas platformas maiņa; 
realizēti funkcionālie pilnveidojumi būvniecības 
dokumentu sasaistes uzlabošanai starp Būvniecības 
informācijas sistēmu (BIS) un RDVIS; 
izstrādāts risinājums Būvvaldes arhīva elektroniskai 
lietu uzskaitei un arhīva lietu elektroniskai 
pieprasīšanai un izsniegšanai; 
izstrādāts risinājums pašvaldības kultūras pieminekļu 
uzskaitei; 
ieviesta RDVIS lietojumprogrammu universālā versiju 
piegāžu platforma; 
IKT drošības un pakalpojumu pārvaldības 
pilnveidošanas ietvaros uzsākta auditācijas un 
drošības risku pārvaldības rīku ieviešana; 
vispārizglītojošām skolām un citām izglītības un 
kultūras iestādēm iegādāti 1 225 jauni datortehnikas 
komplekti u.c. uzlabojumi. 
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2019. gadā tika turpināta sadarbība ar starptautiskajām 
organizācijām un sadarbības tīkliem, kā arī dažādu 
valstu pilsētām, t. sk. 30 Rīgas sadraudzības pilsētām. 
Šīs sadarbības ietvaros Rīgas pilsēta piedalījās dažādu 
semināru un konferenču, kā arī citu starptautiska 
mēroga pasākumu norisē un organizēšanā kultūras, 
izglītības, sporta, pilsētas plānošanas un attīstības, 
sociālo jautājumu un labklājības, transporta un 
satiksmes, policijas, drošības un kārtības jautājumu, 
vides aizsardzības, tūrisma un citās jomās. 

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalība svarīgākajos 
starptautiskajos projektos un pasākumi Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojuma īstenošanā 2019. gadā: 

Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas 
revitalizācijas projekts, kas paredz Centrāltirgus 
pazemes pilsētas un kanālmalas rekonstrukciju; 
Aldara parka rekonstrukcija - būvprojekta izstrāde; 
Skanstes teritorijas revitalizācijas projekts, kura 
mērķis ir jaunu ielu būvniecība, izveidojot ar citām 
pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar 
reģionālas/nacionālas nozīmes infrastruktūras 
objektiem. 2019. gadā turpināta būvprojekta 2. kārtas 
izstrāde un uzsāktas iepirkumu procedūras par 
būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu; 
Bolderājas pretplūdu pasākumu projekts - 
būvprojekta izstrāde un iepirkumu procedūras; 
Mūkusalas ielas krasta promenādes būvprojekta 
izstrāde; 
Pils laukuma rekonstrukcija - būvprojekta 
pabeigšana u.c. projekti. 

2019. gadā uzsākti sekojoši starptautiskās sadarbības 
projekti: 

„Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) 
pieredzes apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas 
pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības 
programmas (IUC) ietvaros”. Projekta mērķis ir 
veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar pilsētas 
revitalizācijas, mobilitātes un klimata pārmaiņu 
jautājumos; 
„Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana 
(EURE)”. Projekta mērķis zināšanu un labās prakses 
apmaiņa starp ES fondu atbalsta programmu 
vadošajām iestādēm un vietējām pašvaldībām 
efektīvas vides resursu pārvaldības politikas 
jautājumos; 

2019. gadā turpinātie starptautiskās sadarbības projekti: 
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” 
(Natura 2000); 
„Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu 
pārvaldībai (BSR Water)” (INTERREG); 
„Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai 
pilsētās – UrbCulturalPlanning” (INTERREG); 
„North Star Film Alliance” (INTERREG). 

Rīgas domes Ārlietu pārvalde realizēja dažādus Rīgas 
un sadraudzības pilsētu sadarbības pasākumus, to 
skaitā: Rīgas un tās sadraudzības pilsētas Kobes 
(Japāna) sadarbības 45. gadadienai veltīto pasākumu 
nodrošināšana; Rīgas dalības nodrošināšana 
starptautiskajam burāšanas festivālam „HanseSail” 
veltītajos pasākumos Rīgas sadraudzības pilsētā 
Rostokā (Vācija); Maskavas dienu programmas 
nodrošināšana, Sanktpēterburgas dienu Rīgā pasākumu 
organizēšana sadarbībā ar RD IKSD, Rīgas un tās 
sadraudzības pilsētas Pori (Somija) sadarbības 55. 
gadadienai veltīto pasākumu nodrošināšana. 

Nozīmīgākie Ārlietu pārvaldes pasākumi starptautiskās 
sadarbības un Rīgas pilsētas starptautiskās 
atpazīstamības veicināšanai 2019. gadā: Rīgas pilsētas 
dalība Eiropas Dienu svinībās Briselē; Rīgas pilsētas 
dalība oficiālajos pasākumos un kultūras programmā 39. 
starptautiskajās Hanzas dienās Pleskavā; 12. 
starptautiskā tūrisma filmu festivāla „TourfilmRiga" 
norises nodrošināšana Rīgā; Baltijas jūras valstu 
metropoļu (BaltMet) pārstāvju tikšanās Rīgā 
nodrošināšana. 

2019. gadā IKSD turpināja uzsāktos ESF projektus, kuri 
saistīti ar pāreju uz kompetenču pieejā balstītu izglītības 
procesa īstenošanu skolās. Tika nodrošināts atbalsts 
sešu skolu pedagogu komandu dalībai ESF projekta 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros jauna 
izglītības satura izstrādē un aprobācijā. 

IKSD padotības iestādes piedalās dažādu ES finansētu 
projektu sagatavošanā un īstenošanā. 2019. gadā 
turpināta 110 projektu īstenošana „Erasmus+”, 
„NordPlus”, „Kultūra” un citās programmās. 2019. gadā 
IKSD atbalstīja skolēnu dalību 94 dažādos 
starptautiskos sporta un kultūras pasākumos. 

2019. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde nodrošināja 
Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar 18 
starptautiskajām organizācijām un sadarbības tīkliem, 
kuros Rīga ir dalībpilsēta, t. sk.: 

Baltijas pilsētu sasvienība UBC; 
Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība Städtebund 
DIE HANSE; 
Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls „Eurocities”; 
Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkls 
METREX; 
Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija 
OWHC; 
Starptautiskā industriālā mantojuma saglabāšanas 
komiteja TICCIH; 
Vēsturisko pilsētu apvienība The League of Historical 
Cities; 
Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas 
veicināšanas asociācija Energy-Cities; 
Eiropas Ūdeņraža, kurināmā elementu un Eiropas 
reģionu elektromobilitātes asociācija HyER; 
Eiropas sociālais tīkls (ESN); 
Starptautiskais pilsētu tīkls „Eiropas pilsētu drošības 
forums” EFUS; 
Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls BaltMet; 
Eiropas sociālais tīkls ESN u.c. organizācijas. 

2019. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde koordinēja un 
organizēja 240 Rīgas domes vadības, Rīgas domes 
deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
oficiālās ārvalstu vizītes un nodrošināja 60 ārvalstu 
delegāciju uzņemšanu Rīgā. 
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PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI UN 
IZGLĪTOŠANAI 
Komunikācijā ar sabiedrību birokrātijas apkarošanai 
īpaša nozīme ir Centra darbam, izskatot iedzīvotāju 
sūdzības par pašvaldības iestāžu darbu. Pateicoties 
Centra aktivitātēm, ir veikta reorganizācija vai procesu 
uzlabošana vairākās pašvaldības iestādēs, nodrošinot 
iedzīvotājiem ātrāku un ērtāku apkalpošanu. 

Visiem interesentiem dažādos informācijas kanālos 
regulāri tika sniegta informācija par pilsētas budžeta 
plānošanu un izpildi, par domes darba prioritātēm, par 
pilsētvides sakārtošanu, jaunām attīstības, būvniecības 
iecerēm un nozīmīgiem investīciju projektiem. Tiek 
atspoguļota informācija arī par sociālās palīdzības 
jautājumiem, iespējām saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus, maksas pakalpojumu atlaides, 
bērnudārzu pieejamību, par izglītības jomu, sporta un 
kultūras pasākumiem, dažādiem projektu konkursiem, 
uzņēmējdarbības vidi, ES līdzekļu piesaisti, izmaiņām 
saistošajos noteikumos, satiksmes ierobežojumiem un 
remontdarbiem pilsētas ielās. 

2019. gadā tika turpināta sadarbība ar plašsaziņas 
līdzekļiem. Pašvaldības aktualitātes un spilgtākie 
notikumi tika atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos, Rīgas 
pilsētas domē regulāri notika preses konferences, tika 
sniegtas intervijas un komentāri, kā arī žurnālistiem tika 
nodrošināta dažāda informācija par pašvaldības darbu. 

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

Lai nodrošinātu atgriezeniskās saiknes uzturēšanu starp 
pašvaldību un sabiedrību, 2019. gadā tika veiktas 4 
sabiedriskās aptaujas. Aptauju rezultāti, kā arī 
sabiedriskajās un publiskajās apspriešanās izteiktie 
rīdzinieku viedokļi tiek izmantoti pašvaldības darbā, tie 
ietekmē gan pašvaldības lēmumus, gan projektu 
tapšanu un virzību. 

2019. gadā turpinājās projektu konkursu organizēšana 
gan NVO, gan IKSD pakļautības iestādēm sabiedrības 
integrācijas, brīvprātīgā darba, kā arī konkurss apkaimju 
iniciatīvu atbalstam. Kopumā atbalstīta 71 projektu 
īstenošana. Konkursā „Sabiedrības integrācijas projektu 
konkurss nevalstiskajām organizācijām” tika iesniegti 63 
projektu pieteikumi, atbalstīti 25 projekti. 

 

Iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm pašvaldības 
darbā tiek veikta arī ar sociālo tīklu palīdzību. Piemēram, 
Rīgas domes Facebook un Twitter kontos tiek publiskota 
aktuāla un iedzīvotājiem būtiska informācija, kā arī 
atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem. No 2020. 
gada rīdziniekiem vairākās tīmekļa vietnēs ir pieejama 
informācija zīmju valodā par Rīgas pašvaldības 
institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem. 

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

Lai veicinātu ciešāku sabiedrības līdzdalību Rīgas 
pilsētas pašvaldības lēmumu gatavošanā, pieņemšanā 
un to darbības izvērtēšanā, norisinās aktīva sadarbība ar 
NVO. IKSD darbojas Projektu un sabiedrības 
integrācijas nodaļa. Konsultatīvajā padomē sabiedrības 
integrācijas jautājumos, Personu ar invaliditāti NVO 
konsultatīvajā padomē, u.c. institūcijās kopā strādā 
Rīgas domes deputāti, darbinieki un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji. Notikusi sadarbība ar invalīdu un 
viņu draugu apvienību „Apeirons”, biedrību „Latvijas 
Sarkanais Krusts”, Latvijas Samariešu apvienību, 
Latvijas Audžuģimeņu biedrību, Latvijas Politiski 
represēto apvienību, Rīgas Skolēnu domi, Latvijas 
Olimpisko komiteju, un dažādām citām kultūras, sporta, 
nacionālo biedrību un reliģiskajām organizācijām. 

SADARBĪBA AR PRIVĀTO SEKTORU 
2019. gadā tika sniegts atbalsts pilsoniskās sabiedrības 
aktivitātēm, kas veicina sabiedrības līdzdalību 
pašvaldības darbībā – pašvaldības politikas veidošanā 
un ieviešanā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, tai 
skaitā mazākumtautību pārstāvju iesaistīšana, valstiskās 
identitātes stiprināšanā. 

Notikuši 6 mazie iedzīvotāju forumi, lai veicinātu 
iedzīvotāju līdzdalību savās apkaimēs un pilsētā 
kopumā. Nodrošināta NVO nama darbība, sniedzot 
iespējas izmantot telpas un aprīkojumu NVO 
informatīviem, kultūras un izglītojošajiem pasākumiem. 
NVO nams 2019. gadā noorganizēja 59 pasākumus. 

2019. gadā, sadarbojoties ar IKSD, tika noorganizēts 
Rīgas jauniešu pilsētplānošanas forums „Runārīga”, 
kura laikā aptuveni 70 dalībniekiem bija iespēja 
iesaistīties pilsētas plānošanas procesā. 
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UZSĀKTIE PROJEKTI, KAS TIKS TURPINĀTI 

2020. gadā ir plānots turpināt darbu pie šādiem 
projektiem: 

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

NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN 
PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI 

Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūve, Zvārdes ielā 1; 
jaunu mācību korpusu izbūve Rīgas Klasiskajai 
ģimnāzijai Purvciema ielā 38 un Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzijai Ruses ielā 22; 
energoefektivitātes pasākumi pirmsskolas izglītības 
iestādei Apuzes ielā 74; 
investīcijas izglītības iestādēs vietu nodrošināšanai 
pirmsskolu izglītības iestādēs - ēku atjaunošana 
Apuzes ielā 74, Stokholmas ielā 24, un Motoru ielā 6, 
kā arī telpu pārbūve Rīgas 80. vidusskolas ēkā, 
Andromedas gatvē 11 jaunu pirmsskolas grupu 
izveidei; 
teritorijas labiekārtošanas darbi Rīgas 86. 
vidusskolā, Ilūkstes ielā 10, Rīgas Klasiskajā 
ģimnāzijā, Vaidavas ielā 6, un Friča Brīvzemnieka 
pamatskolā, Zeļļu ielā 4; 
projekts platformas integrētai sadarbībai ūdens 
resursu pārvaldībā (BSR Water) ietvaros, kas paredz 
pilnveidot ūdens apsaimniekošanas praksi Baltijas 
jūras reģiona pilsētās, stiprinot visu iesaistīto pušu 
kapacitāti un nodrošinot labās prakses apmaiņu, 
pielietojot mūsdienu tehnoloģijas; 
projekts „NorthStarFilmAlliance”, kura mērķis ir 
būtiski palielināt eksportu spēlfilmu, televīzijas seriālu 
un reklāmu nozarē Centrālajā Baltijas jūras reģionā; 
2017. gadā uzsāktais darbs pie Sociālo pakalpojumu 
administrēšanas (atskaišu) elektroniskās sistēmas 
ieviešanas, kā arī sociālo pakalpojumu rindu 
elektroniskās sistēmas ieviešanas visiem sociālajiem 
pakalpojumiem, kuru nodrošināšanai tiek veidota 
rinda. 

 



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PĀRSKATS (KOPSAVILKUMA) 

31 

 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās 

(tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
AKTĪVS 3 388 130.9 3 571 710.6 
Ilgtermiņa ieguldījumi 3 259 361.8 3 386 362.0 
Nemateriālie ieguldījumi 9 678.3 11 524.1 

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 7 103.5 6 315.2 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi 276.0 248.8 
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 22.1 4 960.1 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 2 276.7 - 

Pamatlīdzekļi 2 539 791.7 2 564 933.1 
Zeme un būves 2 227 367.9 1 955 011.8 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 219.4 1 177.3 
Pārējie pamatlīdzekļi 59 922.1 59 023.5 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 41 794.8 105 641.5 
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 196 892.7 432 132.7 
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 11 751.5 11 348.7 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 25.6 148.1 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 817.7 449.5 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 707 181.8 729 890.8 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā  645 506.3 668 364.7 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 61 675.5 61 526.2 

Ilgtermiņa prasības  2 710.0 2 155.5 
Pārējās ilgtermiņa prasības 2 710.0 2 155.5 

Ieguldījuma īpašumi - 77 858.5 
Ieguldījuma īpašumi - 77 692.3 
Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi - 166.2 

Apgrozāmie līdzekļi 128 769.1 185 348.6 
Krājumi 15 935.3 14 128.4 
Īstermiņa prasības 16 574.0 22 602.8 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 3 925.5 4 337.0 
Naudas līdzekļi 92 334.3 144 280.4 

 
PASĪVS 3 388 130.9 3 571 710.6 
Pašu kapitāls 2 492 250.7 2 657 774.4 
Rezerves 103 519.9 103 519.9 
Budžeta izpildes rezultāti 2 388 730.8 2 554 254.5 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 2 414 420.3 2 388 730.8 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -25 689.5 165 523.7 

Uzkrājumi 743.9 468.4 
Saistības 895 136.3 913 467.8 
Ilgtermiņa saistības 731 667.0 706 486.9 

Ilgtermiņa aizņēmumi 262 683.2 533 239.5 
Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 263 886.7 20 161.6 
Ilgtermiņa uzkrātās saistības 185 380.2 132 461.6 
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi 5 647.3 8 651.0 
Pārējās ilgtermiņa saistības 14 069.6 11 973.2 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 19 164.2 78 810.8 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 51 558.9 28 921.6 
Īstermiņa uzkrātās saistības 28 995.1 30 667.0 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 10 349.0 10 796.0 
Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem 10 781.2 12 513.9 
Pārējās īstermiņa saistības 2 786.7 10 437.8 
Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti 39 834.2 34 833.8 
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 
Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās 

 (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
ZEMBILANCE  Nomātie aktīvi 954.6 1 118.6 
Zembilances aktīvi 3 052.7 10 026.9 
Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un kavējuma naudas 6.5 7 389.2 
Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem 58.1 46.4 
Citi zembilances aktīvi 2 988.1 2 591.3 

Zembilances pasīvi 298 144.8 236 716.6 
Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu 
palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem 25 277.1 77 644.5 

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

172 701.2 92 407.3 

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 5.4 7 055.2 
Nākotnes nomas maksājumi - 0.1 
Izsniegtie galvojumi 4 931.2 4 088.1 
Citas zembilances saistības 95 229.9 55 521.4 
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā  

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR)  (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
Ieņēmumi kopā 924 749.2 963 647.3 1 011 696.3 
Nodokļu ieņēmumi kopā 691 088.1 699 755.2 765 515.7 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 575 028.0 583 695.1 649 172.3 
Īpašuma nodokļi, t. sk. 110 103.1 110 103.1 110 483.0 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 46 980.7 46 980.7 46 209.6 
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 39 857.5 39 857.5 40 212.9 
nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 23 264.9 23 264.9 24 060.5 

Pārējie nodokļu ieņēmumi 5 957.0 5 957.0 5 860.4 
Nenodokļu ieņēmumi kopā 24 021.8 21 354.4 22 388.7 
Valsts (pašvaldību) nodevas 5 557.5 3 591.3 5 404.9 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 18 464.3 17 763.1 16 983.8 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 33 040.8 29 939.4 29 358.3 
Transferti 176 598.5 212 598.3 194 433.6 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un 
budžeta nefinansēto iestāžu transferti 2.4 - 8.7 

Valsts budžeta transferti, t. sk.: 169 975.7 204 793.4 186 785.0 
saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 145 297.5 149 108.3 148 821.1 
no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

15 533.0 41 202.5 23 481.3 

pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda - 14 482.6 14 482.6 

pārējie valsts budžeta transferti 9 145.2 - - 
Pašvaldību budžetu transferti 6 620.4 7 804.9 7 639.9 

 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 

   Izdevumi kopā 959 990.1 1 050 054.5 972 047.7 
Vispārējie valdības dienesti, t. sk. 160 128.7 163 609.1 165 503.1 

iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 91 950.3 86 903.5 96 680.0 
Sabiedriskā kārtība un drošība 19 224.6 18 623.4 18 188.9 
Ekonomiskā darbība 249 061.7 296 771.8 257 255.1 
Vides aizsardzība 4 015.8 3 933.7 3 171.2 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 33 489.3 37 797.6 29 400.2 
Veselība 4 383.7 6 857.4 6 184.2 
Atpūta, kultūra un reliģija 54 670.9 54 900.0 54 227.4 
Izglītība 345 081.0 366 664.6 340 694.8 
Sociālā aizsardzība 89 934.4 100 896.9 97 422.8 

 
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
PĀRSKATS 

2018. g. 
budžeta 

izpilde 

2019. g. 
apstiprināts 

budžetā  

2019. g. 
budžeta 

izpilde 
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. EUR)  (tūkst. EUR) (tūkst. EUR) 
Ieņēmumi kopā 172.3 123.9 32.7 
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām 
personām 172.3 123.9 32.7 
Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 44.5 114.3 29.2 
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 1.7 3.1 0.4 
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 126.1 6.5 3.1 

 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 

   Izdevumi kopā 191.4 362.8 86.3 
Vispārējie valdības dienesti 14.0 22.0 19.4 
Vides aizsardzība - 35.0 - 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3.6 3.0 - 
Atpūta, kultūra un reliģija 103.7 34.5 17.9 
Izglītība 69.3 260.2 48.5 
Sociālā aizsardzība 0.8 8.1 0.5 
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PASKAIDROJUMS PAR SAĪSINĀTĀ 2019. GADA 
PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS 
PAMATNOSTĀDNĒM 
Šis saīsinātais pārskats, kas ietver Rīgas pilsētas 
pašvaldības kopsavilkuma bilanci 2019. gada 31. 
decembrī, pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
pārskatu pēc naudas plūsmas principa un ziedojumu un 
dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu pārskatu pēc 
naudas plūsmas principa par 2019. gadu, ir sagatavots, 
balstoties uz revidēto Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. 
gada pārskatu, saskaņā ar šādiem principiem: 

Bilance ir uzrādīta identiski bilancei, kas iekļauta 
revidētajā Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. gada 
pārskatā (tūkst. EUR) (Veidlapa Nr. 1); 
Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pārskats pēc 
naudas plūsmas principa ir sagatavots, balstoties uz 
informāciju, kas iekļauta revidētajā Rīgas pilsētas 
pašvaldības 2019. gada pārskatā (Veidlapa Nr. 2) 
„Budžeta izpildes pārskats” (pamatbudžets). 
Ieņēmumi uzrādīti grupās, kas raksturo ieņēmumu 
veidu pēc ekonomiskās būtības, atbilstoši Ministru 
kabineta 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1032 
„Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”.  
Izdevumi uzrādīti atbilstoši funkcionālo kategoriju 
grupām, pēc to administratīvās, funkcionālās un 
nozares pazīmēm, atbilstoši Ministru kabineta 
13.12.2005. noteikumiem Nr. 934 “Noteikumi par 
budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”; 
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu 
pārskats ir sagatavots pēc naudas plūsmas principa, 
balstoties uz informāciju, kas iekļauta revidētajā 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. gada pārskatā 
(Veidlapa Nr. 2) „Budžeta izpildes pārskats” 
(ziedojumi un dāvinājumi). Ieņēmumi uzrādīti grupās, 
kas raksturo ieņēmumu veidu pēc ekonomiskās 
būtības, atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2005 
noteikumiem Nr. 1032 „Noteikumi par budžeta 
ieņēmumu klasifikāciju”. Izdevumi uzrādīti atbilstoši 
funkcionālo kategoriju grupām, pēc to 
administratīvās, funkcionālās un nozares pazīmēm, 
atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem 
Nr. 934 “Noteikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 
344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 38. punktu 
Valsts kases mājas lapā no 2020. gada 1. jūlija būs 
pieejama informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības 
2019. gada pārskatu. 

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

NOTIKUMI PĒC BILANCES DATUMA 
Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas 
Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar 
koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas 
ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un 
pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties 
nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības 
nenoteiktība. Pašvaldība nepārtraukti izvērtē situāciju. 
Pašvaldība, 2020. gada aprīlī, pieņemot 2020. gada 
budžetu jau ņēma vērā valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas ietekmi uz Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu, 
un kopējie izdevumi tika samazināti par 22,8 miljoniem 
euro no sākotnēji plānotajiem. Savukārt programmā 
01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” palielināts apjoms līdz 
13 868 177 euro, lai nodrošinātu operatīvu rīcību Covid-
19 izplatības ierobežošanai un seku mazināšanai. 
Pašvaldības vadība uzskata, ka Pašvaldība spēs 
pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo 
pasākumu palīdzību - izvērtējot plānotos investīciju un 
attīstības projektus, kā arī izvērtējot izmaksu 
nepieciešamību. Pašvaldībai uz pārskata 
apstiprināšanas brīdi nav pieejama informācija par 
papildus nepieciešamo finansējumu kapitālsabiedrībām, 
informāciju ir plānots precizēt 2020. gada 3. jūlijā un 10. 
augustā, sniedzot atskaites Valsts Kasei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apstiprināts ar Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas_____________________2020. lēmumu 
Nr._______________ „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.” 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR 
KOPSAVILKUMA FINANŠU PĀRSKATU 

Rīgas domei: 

Atzinums 
Pievienotais Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā 
– Pašvaldība) kopsavilkuma finanšu pārskats par 2019. 
gadu, kas atspoguļots no 31. līdz 34. lappusei un ietver 
2019. gada 31. decembra kopsavilkuma bilanci, 2019. 
gada kopsavilkuma pamatbudžeta ieņēmumu un 
izdevumu pārskatu un kopsavilkuma ziedojumu un 
dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu pārskatu ar izpildi 
pēc naudas plūsmas principa, un paskaidrojumu par 
kopsavilkuma konsolidētā 2019. gada pārskata 
sagatavošanas pamatnostādnēm, ir sagatavots, 
pamatojoties uz revidēto Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto finanšu pārskatu par 2019. gadu. Mūsu 
2020. gada 29. maija ziņojumā par konsolidēto finanšu 
pārskatu mēs sniedzām atzinumu ar iebildi. Minētais 
konsolidētais finanšu pārskats un kopsavilkuma finanšu 
pārskats neietver informāciju par notikumiem, kas 
norisinājušies pēc mūsu ziņojuma par konsolidēto 
finanšu pārskatu izsniegšanas datuma. 

Mūsuprāt, pievienotais 2019. gada kopsavilkuma finanšu 
pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Pašvaldības 
2019. gada revidētajam konsolidētajam finanšu 
pārskatam saskaņā ar paskaidrojumā aprakstītajām 
kopsavilkuma konsolidētā 2019. gada pārskata 
sagatavošanas pamatnostādnēm. 2019. gada 
kopsavilkuma finanšu pārskats ietver tādas pašas 
iespējamās neatbilstības kā Pašvaldības 2019. gada 
revidētais konsolidētais finanšu pārskats. 

Kopsavilkuma finanšu pārskats 
Kopsavilkuma finanšu pārskatā nav iekļauta visa 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. 
gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem atklājamā 
informācija. Tādēļ kopsavilkuma finanšu pārskata 
lasīšana nevar aizvietot Rīgas pilsētas pašvaldības pilna 
apjoma konsolidēta finanšu pārskata lasīšanu. 

Revidētais finanšu pārskats un mūsu ziņojums par 
to 
Mūsu 2020. gada 29. maija ziņojumā mēs sniedzām 
atzinumu ar iebildi par Rīgas pilsētas pašvaldības 
konsolidēto finanšu pārskatu. Mūsu atzinums ar iebildi ir 
pamatots ar sekojošo: 

 

Uzskaitīto īpašumu pilnīgums un uzskaites vērtības 
precizitāte 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 87 
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 
Pašvaldība atzīst bilancē Rīgas pilsētai piederošu un 
piekrītošu zemi. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un tajā 
noteiktajām vērtībām, Pašvaldība atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām 2019. gada 31. decembrī pilnā apmērā ir 
iekļāvusi bilancē tai piekrītošo, bet Zemesgrāmatā 
nereģistrēto zemi 97,7 miljonu EUR vērtībā (31.12.2018: 
105,3 miljoni EUR). Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā iekļautā informācija par 
piekrītošajām zemēm tiek nepārtraukti precizēta. Šāda 
zeme tiek pakāpeniski reģistrētas Zemesgrāmatā, un šī 
procesa laikā tiek precizētas arī īpašuma tiesības 
īpašumiem, kuru īpašnieki nav skaidri definēti. Šo 
procesu rezultātā tiek veiktas korekcijas attiecībā uz 
uzskaitē esošo īpašumu bilances vērtību un zemes 
gabalu platību. Tādejādi, ir sagaidāms, ka Pašvaldības 
bilancē uzrādītā nekustamo īpašumu uzskaites vērtība 
turpmākajos periodos tiks koriģēta, uzņemot vai 
izslēdzot piekrītošos zemes gabalus, vai koriģējot 
piekrītošo zemes gabalu uzskaites vērtību un platību. 

Lai arī Pašvaldība aktīvi turpina darbu pie piekritīgo 
zemju reģistrēšanas Zemesgrāmatā, tas ir ilglaicīgs 
process, kā rezultātā nav iespējams noteikt 
nepieciešamo korekciju apjomu nekustamo īpašumu 
vērtībai uz 2019. gada 31. decembri un 2018. gada 31. 
decembri. Līdz ar to, mums nebija iespējams gūt 
pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par 
Pašvaldības uzskaitē esošo nekustamo īpašumu 
pilnīgumu un īpašumu, kas uzskaitīti Pašvaldības 
bilancē, taču vēl nav reģistrēti Zemesgrāmatā, uzskaites 
vērtību precizitāti un tiesībām 2019. gada 31. decembrī 
un 2018. gada 31. decembrī. 

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

Revidentu atbildība 
Mūsu atbildība ir, pamatojoties uz mūsu, saskaņā ar 
810. Starptautisko Revīzijas standartu „Uzdevums ziņot 
par kopsavilkuma finanšu pārskatiem”, veiktajām 
procedūrām, sniegt atzinumu, vai kopsavilkuma finanšu 
pārskats visos būtiskos aspektos atbilst revidētajam 
konsolidētajam finanšu pārskatam. 
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