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Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats ir sagatavots, lai sniegtu 
informāciju par 2007. gada Rīgas pilsētas ekonomiskās un sociālās jomas 
attīstības rādītājiem, Rīgas pilsētas pašvaldības fi nanšu un budžeta vadības 
rezultātiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei, kā 
arī Rīgas pilsētas pašvaldības veiktajiem pasākumiem pilsētas attīstības 
veicināšanai.
Rīgas pilsētas pašvaldība 2007. gadā turpināja īstenot ilgtermiņa fi nanšu 
politiku, nodrošinot budžeta ieņēmumu pieaugumu un uzlabojot piesaistīto 
fi nanšu resursu nosacījumus. Rīgas pilsētas kopbudžeta ieņēmumi 2007. 
gadā pieauguši par 139 miljoniem latu, salīdzinot ar 2006. gadu, nodrošinot 
nepieciešamos līdzekļus pilsētas pašvaldības funkciju izpildei un attīstības 
projektu īstenošanai, kā arī sniedzot būtisku ieguldījumu 46,5 miljonu latu 
apjomā pārējo Latvijas pašvaldību attīstībai fi nanšu izlīdzināšanas fonda 
ietvaros.
Straujā ekonomiskā attīstība Rīgas pilsētā un valstī, ekonomiskā potenciāla 
palielināšanās un saimniecisko sakaru aktivizēšanās rada nepieciešamību 
palielināt ieguldījumus pilsētas komunālās, sociālās un īpaši transporta 
infrastruktūras attīstībā. Rīgas pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 
kapitālieguldījumiem 2007. gadā sasniedza 96 miljonus latu, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, palielinoties vairāk nekā par 40 miljoniem latu. Pārskata gadā 
Rīgas pilsētas pašvaldība veica virkni pasākumus Rīgas satiksmes jomas 
jautājumu risināšanai, nodrošinot ne tikai operatīva rakstura pasākumus, bet 
arī īstenojot vairākus apjomīgus pilsētas satiksmes infrastruktūras projektus. 
Piemēram, 2007. gadā turpinājās Daugavas Dienvidu tilta pirmās kārtas 
celtniecība, tika noslēgts līgums par Daugavas Dienvidu tilta otrās kārtas 
būvniecību, turpinājās darbs pie  Ziemeļu transporta koridora un  Zemās 
grīdas tramvaja projektu sagatavošanas. 
Lai gan Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 2007. gadā ir 
ievērojami pieauguši, Latvijā spēkā esošās pašvaldību budžeta un fi nanšu 
sistēmas ietvaros, Rīgas pašvaldībai lielu daļu no saviem potenciālajiem 
un arī reālajiem ieņēmumiem ir jānovirza citu Latvijas pašvaldību attīstībai, 
tādēļ lielo infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai Rīgas pašvaldībai 
nepieciešams papildus piesaistīt arī ārējos fi nanšu resursus. Pārskata gadā 
pašvaldība pabeidza 81,3 miljonu eiro aizņēmumu portfeļa pārfi nansēšanu, tā 
rezultātā samazinot aizņēmumu pievienoto likmi par 49%. Šis atklātā konkursa 
rezultātā izvēlētais komercbanku piedāvājums bija ievērojami izdevīgāks nekā 
Valsts kases piedāvātie nosacījumi. Pārfi nansēšanas rezultātā tika samazināti 
ikgadējie kredīta maksājumi un atbrīvoti fi nanšu resursi pilsētas attīstības 

projektu īstenošanai. Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, Rīgas pilsētas 
pašvaldība pārskata gadā turpināja aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu 
iespējas pilsētas attīstības projektu fi nansēšanai vairāk nekā 180 miljonu latu 
apjomā.
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja sadarbību ar vadošajām 
starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām „Standard&Poors” un „Moodys”. 
Piešķirot Rīgas pilsētas pašvaldībai kredītreitingu un nosakot stabilu attīstības 
perspektīvu, „Standard&Poors” un „Moodys” atzinīgi novērtēja Rīgas 
pilsētas pašvaldības īstenoto konsekvento, caurskatāmo fi nanšu politiku un 
aizņēmumu vadības stratēģiju. Stabilais attīstības vērtējums apliecina fi nanšu 
tirgū valdošo uzticību Rīgas pilsētai kā perspektīvam sadarbības partnerim 
un dos iespēju pilsētai arī turpmāk piesaistīt fi nanšu resursus uz izdevīgiem 
nosacījumiem. 
2007. gadā izglītība bija pašvaldības budžeta izdevumu prioritāte. Pārskata 
gadā šīs jomas attīstībai no pašvaldības budžeta tika novirzīti 158,4 miljoni 
latu, kas sastāda gandrīz trešdaļu no kopējiem pašvaldības budžeta 
izdevumiem. Risinot problēmu par nepietiekošo vietu skaitu pilsētas 
bērnudārzos, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” turpina organizēt un vadīt piebūvju 
celtniecību pie pirmsskolas izglītības iestādēm. Lai nodrošinātu pirmsskolas 
izglītības iestādes ar pedagogiem, pašvaldība ir izveidojusi  „Studiju atbalsta 
programmu pirmsskolas skolotājiem”, kuras ietvaros tiek segta mācību 
maksa pirmsskolas pedagogu palīgiem un citām personām, kas vēlas kļūt par 
pirmsskolas pedagogiem un strādāt Rīgas pašvaldības bērnudārzos.
Rīgas dome ir radusi iespēju piešķirt papildus budžeta līdzekļus pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku piemaksu palielināšanai.
Pārskata gadā pilsētas satiksmes jomas attīstībai, pilsētas sabiedriskā 
transporta uzturēšanai, kā arī pilsētas ielu seguma uzturēšanai un 
atjaunošanai no pašvaldības konsolidētā budžeta piešķirti 90,2 miljoni latu, tai 
skaitā valsts mērķdotācija pašvaldības ielām sastādīja 12,5 miljonus latu. 
Turpinās pašvaldības aktīva līdzdalība Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīvokļu 
problēmu risināšanā Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības 
programmas ietvaros no 2007. līdz 2010. gadam. Pārskata gadā pašvaldības 
dzīvokļu saimniecības infrastruktūras uzlabošanā tika apgūtas investīcijas 
vairāk nekā 21,6 miljonu latu apjomā, nodota ekspluatācijā jauna sociālā 
dzīvojamā māja Gobas ielā 20/2 un dzīvojamā māja D.Brantkalna ielā 17/2 
(kopā 242 labiekārtoti dzīvokļi). Pašvaldība 2007. gadā 745 rīdzinieku 
ģimenēm piešķīra dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstus, kopsummā par 
12,4 miljoniem latu.
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja paplašināt sociālo 
pakalpojumu klāstu rīdziniekiem un uzlabot pilsētas sociālo infrastruktūru. 
Šiem mērķiem no pilsētas budžeta tika novirzīti 43,8 miljoni latu, par 79% 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
2007. gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta Rīgas kultūras jomai un 
atpūtas pasākumiem pilsētā tika piešķirti 26,8 miljoni latu, pilnveidojot pilsētas 
kultūras pasākumu organizāciju un paaugstinot to kvalitāti. Pārskata gadā par 
25% palielināts fi nansējums pašvaldības kultūras centru un muzeju darbinieku, 
kā arī mūzikas un mākslas skolu administratīvā un saimnieciskā personāla 
atalgojumam, par 40% - Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku atalgojumam.
Rīgas pašvaldības darbība arī turpmāk būs vērsta uz pilsētas iedzīvotāju 
interešu ievērošanu pilsētas attīstībā, uz ilgtermiņa attīstību vērstas budžeta 
politikas īstenošanā, paplašinot Rīgas iedzīvotāju ekonomiskās, sociālās un 
kultūras iespējas.

Jānis Birks
Rīgas domes priekšsēdētājs

Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums



66

Rīgas domes Finanšu departaments 2007. gadā turpināja īstenot 
ilgtermiņa finanšu vadības politiku, nodrošinot sabalansētu 
pašvaldības budžeta izpildi un efektīvu finanšu resursu pārvaldību.
Lai gan pašvaldības 2007. gada budžetā sākotnēji tika plānots 
deficīts, sekmīgas budžeta izpildes rezultātā, Rīgas pilsētas 
pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas budžetu noslēdz ar 
pārpalikumu, sekmējot finanšu stabilitāti pilsētā un valstī. Pārskata 
gadā tika nodrošināta regulāra budžeta izpildītāju tāmes izdevumu 
uzraudzība, kā arī tika pilnveidoti normatīvie dokumenti, kas nosaka 
Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma un 
uzskaites kārtību. Īstenojot veiksmīgu finanšu resursu pārvaldību, 
Finanšu departaments 2007. gadā ir nodrošinājis naudas līdzekļu 
likviditāti. Pārskata gadā tika sagatavots pašvaldības 2008. gada 
budžets, plānotos finanšu resursus paredzot atbilstoši pašvaldības 
prioritārajiem attīstības virzieniem, un kā būtisku uzdevumu izvirzot 
budžeta ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanu.

2007. gadā Finanšu departaments koordinēja grāmatvedības 
sistēmas modernizācijas procesu Rīgas pilsētas pašvaldības 
struktūrvienībās, nodrošinot  finanšu un grāmatvedības sistēmas 
Apvārsnis ieviešanas procesa uzraudzību un metodoloģisko atbalstu 
25 Labklājības un Kultūras departamenta pakļautības iestādēm.  
Pārskata gadā Finanšu departaments uzsāka arī pievienotās 
vērtības nodokļa vienotas uzskaites (metodikas) izstrādes un 
organizēšanas procesu Rīgas pašvaldībā. Nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas jomā, atbilstoši izmaiņām normatīvajos 
aktos, tika nodrošināta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana 
par ēkām, kā arī pilnveidota nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
kontrole un piedziņa. 
Īstenojot pašvaldības finanšu resursu vadību, tika sekmīgi realizēta 
Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģija un 
izstrādāta jauna stratēģija periodam no 2008. līdz 2012. gadam. 
Pārskata gadā tika pabeigta pašvaldības aizdevumu pārkreditēšana 
uz izdevīgākiem noteikumiem, atbilstoši noslēgtajam pārkreditēšanas 
līgumam, samazinot piesaistīto kredītresursu izmaksas. 
Pārskata gadā Finanšu departaments turpināja sadarbību ar 
starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām. 2007. gadā starptautiskā 
kredītreitinga aģentūra „Standard&Poor’s”, novērtējot Rīgas 
pilsētas finanšu sistēmas stabilitāti un tās īstenotās finanšu 
politikas pastāvīgumu, neskatoties uz pieaugušajiem riskiem 
valsts makroekonomiskajā situācijā, saglabāja Rīgas kredītreitingu 
iepriekšējā līmenī ilgtermiņa saistībām BBB, īstermiņa saistībām A-3 
un attīstības perspektīva noteikta stabila. Kredīta reitinga aģentūra 
„Moody’s” pārskata gadā Rīgai atkārtoti piešķīra relatīvi augstu 
kredītreitingu saistībām vietējā un ārvalstu valūtā A2, nosakot 
pilsētas finanšu un ekonomikas jomas attīstības perspektīvu kā 
stabilu. Kredīta reitinga aģentūru noteiktais stabilais attīstības 
vērtējums apliecina finanšu tirgū valdošo uzticību Rīgas pilsētai kā 
perspektīvam sadarbības partnerim finanšu piesaistes jomā un dod 
iespēju arī turpmāk piesaistīt resursus ar izdevīgiem nosacījumiem.
Finanšu departamenta īstenotās finanšu vadības un budžeta 
politikas rezultātā pārskata gadā pašvaldības funkcijas tika 
nodrošinātas ar nepieciešamajiem finanšu resursiem, nostiprināta 
pašvaldības finanšu sistēma un palielināta tās caurskatāmība, 
nodrošinot pašvaldības stabilu darbību un pilsētas attīstības plānu 
īstenošanu. 

Rīgas domes Finanšu departamenta direktora ziņojums

Kārlis Kavacs
Rīgas domes Finanšu departamenta direktors



Rīga  ir  Latvijas tautsaimniecības attīstības 
dzinējspēks. 
Rīgas pilsētas ekonomikas attīstības 
tendencēm,  dinamiskajai nozaru attīstībai 
ir bijusi centrālā loma Latvijas ekonomikas 
izaugsmē pēdējo desmit gadu laikā. 
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Rīgas pilsētas iedzīvotāji, nodarbinātības raksturojums

Iedzīvotāji
2007. gadā Rīgas iedzīvotāju skaits sasniedza 717 tūkstošus iedzīvotāju, 
kas sastāda ap 32% no Latvijas iedzīvotāju skaita. Pilsētas iedzīvotāju skaits 
gada laikā samazinājās par 5,1 tūkstošiem cilvēku, t.sk. dabiskās kustības 
dēļ – par 2,3 tūkstošiem. Salīdzinājumā ar 2006. gadu dzimstība uz 1000 
iedzīvotājiem Rīgā pieauga par 6,8%.
Pilsētas iedzīvotāju vecuma struktūrā turpina palielināties darbaspējas 
vecuma iedzīvotāju īpatsvars. Laikā no 2000. gada līdz 2007. gadam tas 
pieaudzis no 60,3% līdz 66,2% no kopējā Rīgas iedzīvotāju skaita, sasniedzot 
478 tūkstošus cilvēku. Savukārt iedzīvotāju īpatsvars virs darbaspējas 
vecuma turpina samazināties, 2007. gada beigās sastādot 21,6% no pilsētas 
iedzīvotāju kopskaita. Samazinās arī bērnu un jauniešu īpatsvars - no 15% 
2000. gadā līdz 12,2% 2007. gadā. 
Pārskata gada laikā iedzīvotāju sadalījums pa rajoniem galvaspilsētā būtiski 
nemainījās, jo visos pilsētas rajonos bija vērojams iedzīvotāju skaita neliels 
samazinājums, līdzīgi kā pilsētā kopumā. Vidzemes priekšpilsētā iedzīvotāju 
skaits samazinājās tikai par 0,1%, savukārt lielākais kritums bija vērojams 
Centra rajonā, kur iedzīvotāju skaits samazinājās par 1,9%, turpinot 
iepriekšējo gadu tendenci. Pēdējo trīs gadu laikā Centra rajona iedzīvotāju 
skaits ir samazinājies par gandrīz diviem tūkstošiem cilvēku (par 7%). 
Latgales un Vidzemes priekšpilsētās kopā 2007. gadā dzīvoja vairāk kā puse 
rīdzinieku, savukārt Pārdaugavas rajonos - Kurzemes rajonā un Zemgales 
priekšpilsētā pārskata gadā dzīvoja 1/3 no pilsētas iedzīvotājiem. 
Pēdējo piecpadsmit gadu laikā latviešu īpatsvars galvaspilsētas iedzīvotāju 
skaitā pakāpeniski palielinās, 2007. gada beigās sasniedzot 42,2%. No 
pārējām tautībām lielākais īpatsvars Rīgas iedzīvotāju skaitā ir krievu tautības 
iedzīvotājiem - 41,7%, baltkrievu - 4,3%, ukraiņu - 3,9%, poļu - 2,0%. 

Nodarbinātība 
Pēdējo gadu straujās ekonomiskās attīstības rezultātā Rīgas pilsētā būtiski 
palielinājies nodarbināto skaits. Pēdējo piecu gadu laikā pamatdarbā strādājošo 
skaits galvaspilsētā pieaudzis par 71 tūkstoti, 2007. gada sākumā sasniedzot 
395 tūkstošus cilvēku. Tirdzniecības sektorā Rīgā pārskata gadā bija 
nodarbināti vairāk kā 88 tūkstoši iedzīvotāju, rūpniecībā bija nodarbināti 60,5 
tūkstoši, komercpakalpojumu jomā – 48.8 tūkstoši. Izglītības jomā nodarbināti 
ap 29 tūkstošiem, veselības aprūpes – 19.3 tūkstoši, valsts pārvaldes sektorā –
28.9 tūkstoši rīdzinieku. 
Ekonomiskā attīstība ietekmē ir samazinājies bezdarba līmenis. 2007. gada 
beigās Rīgas pilsētā bija reģistrēti 11 429 bezdarbnieki jeb par 2460 cilvēkiem 
mazāk kā iepriekšējā gadā. Bezdarba līmenis galvaspilsētā 2007. gada beigās 
sastādīja 3% (pret ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem), turpretim valstī tas 
vidēji bija 4,6% līmenī.
Pārskata gada pirmajā ceturksnī Rīgā palielinājās brīvo darba vietu skaits, 
sasniedzot 15,1 tūkstoti, taču turpmākajos ceturkšņos bija vērojama brīvo 
darba vietu stabilizācija un pat samazināšanās gada pēdējā ceturksnī. 
Šis process liecina par izmaiņām darba tirgū Rīgas pilsētā, samazinoties 
ekonomikas izaugsmes tempiem pilsētā un valstī. 2007. gada 4. ceturksnī 
galvaspilsētā bija 11,6 tūkstoši brīvu darba vietu, kas ir par 16% mazāk kā 
iepriekšējā gada attiecīgā periodā. Valsts un privātajā sektorā bija vērojama 
atšķirīga brīvo darba vietu izmaiņu dinamika. 
2007. gadā vidējā darba samaksa galvaspilsētā strādājošiem palielinājās par 
līdz pat 37%, kas ir lielākais kāpums pēdējo piecpadsmit gadu laikā. Salīdzinot 
ar valsts vidējo rādītāju, darba alga Rīgā 2007. gadā bija par 17% augstāka.
2007. gada beigās veiktais darbinieku apsekojums pēc darba samaksas 
lieluma liecina, ka Rīgā ap 29 tūkstošiem nodarbināto (6,6% no kopējā pilsētā 
strādājošo skaita) bruto darba samaksas līmenis pārsniedz 1000 latus mēnesī. 
Galvaspilsētā nodarbināti 77% no šīs samaksas grupas darbiniekiem Latvijā. 
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Iedzīvotāju skaits Rīgā (tūkst. cilvēku)

Rīgas iedzīvotāju sadalījums pa rajoniem* 
(2008.g.sākumā, %)

*) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

Ziemeļu 11.4%
Zemgales 14.7%
Vidzemes 24.1%
Latgales 27.4%
Kurzemes 18.7%
Centra 3.7%

Rīgas iedzīvotāju nacionālais sastāvs
(2008.g.sākumā, procentos)
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Baltkrievi 4.3%
Krievi 41.7%
Latvieši 42.2%

Strādājošo skaits pamatdarbā pa darbības veidiem  
(tūkstošos cilvēku)

Rūpniecība 60.5
Būvniecība 31.9
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Viesnīca sun restorāni 16.2
Transports un sakari 37.3
Finanšu starpniecība 13.6
Komercpakalpojumi 48.8
Valsts pārvalde 28.9
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Rīgas pilsētas ekonomikas raksturojums

Rīgas ekonomikas attīstības tempi pēdējā desmitgadē ir bijuši straujāki 
nekā valstī vidēji. Pamatojoties uz pakalpojumu sektoru – tirdzniecības, 
būvniecības komercpakalpojumu attīstību - galvaspilsētas ekonomika 
palielināja savu īpatsvaru valsts iekšzemes kopproduktā no 47% 90-to gadu 
vidū līdz 58% pārskata gadā. Galvaspilsētas īpatsvars vairākos sektoros, 
īpaši tirdzniecībā, fi nansēs, ar ārvalstu investīcijām saistītajās jomās, ir vēl 
lielāks. 
Straujās ekonomiskās attīstības rezultātā iekšzemes kopprodukts uz vienu 
iedzīvotāju, Rīgas pilsētā 2007.gadā pārsniedza Latvijas vidējo rādītāju par 
80%. Šis rādītājs dod iespēju secināt, ka Rīgas pilsēta ir sasniegusi Eiropas 
Savienības vidējo rādītāju. Par dinamisku uzņēmējdarbības attīstību Rīgas 
pilsētā liecina arī tajā reģistrēto uzņēmumu peļņas straujais pieaugums 
pēdējos gados. Pēc uzņēmumu pārskatu (Lursoft) datiem uzņēmumu 
peļņa Rīgas pilsētā 2006. gadā sasniedza 1043 miljonus latu, gada laikā 
palielinoties pat par 80%.

Nozaru struktūra
Ekonomikas attīstības tempi un tendences pēdējo desmit gadu laikā ir 
radījušas izmaiņas Rīgas nozaru struktūrā. Pēdējos gados strauji attīstījušās 
komercpakalpojumu, tirdzniecības un būvniecības nozares, kurās šobrīd kopā 
tiek saražota vairāk nekā puse no pievienotās vērtības pilsētā. Savukārt, pēc 
pievienotās vērtības lielākās Rīgas nozares – rūpniecības īpatsvars sarucis 
no 23% līdz 8%. 

Rūpniecība
Pārskata gadā Rīgas pilsētā rūpniecības nozares uzņēmumos tika saražota 
produkcija 2,3 miljardu latu apjomā (faktiskajās cenās), par 19% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā.  Apstrādes rūpniecības produkcija sastādīja 1,7 miljardus 
latu, enerģētika un ūdensapgāde – 538 miljonus. Rīgā tika saražota ap ½ 
no kopējās rūpniecības nozares produkcijas Latvijā. Pilsētas rūpniecības 
produkcijas lielākā daļa tiek realizēta vietējā tirgū, eksporta īpatsvars pilsētas 
rūpniecības produkcijas realizācijas apjomā samazinās: 2005.gadā tas bija 
40%, 2006. gadā – 37%, tad 2007. gadā ir kritums līdz 33%. 
Pēdējo divu gadu laikā rūpniecībā strādājošo skaits samazinājies par 7% 
un šobrīd sasniedz ap 60 tūkstošiem cilvēku (15% no kopējā nodarbināto 
skaita).

Tirdzniecība
Tirdzniecība ir lielākā Rīgas ekonomikas nozare, kur tiek radīti ap 24% no 
kopējās pievienotās vērtības pilsētā un nodarbināti ap 88 tūkstošiem cilvēku 
(22% no kopējā nodarbināto skaita). Pēdējo sešu gada laikā nodarbināto 
skaits šajā nozarē ir palielinājies par 23,2 tūkstošiem cilvēku. 

Komercpakalpojumi
Komercpakalpojumu nozare pēdējo gadu straujās attīstības rezultātā 
ir kļuvusi par otru lielāko nozari pilsētā. Šajā nozarē tiek radīta 1/5 no 
pievienotās vērtības pilsētā un nodarbināti ap 49 tūkstošiem strādājošo (12% 
no kopējā).  

Transports un sakari
Rīgas osta
Rīgas ostā 2007. gadā turpinājās līdzīga attīstības tendence kā iepriekšējā 
gadā, t.i. pārkrauto kravu apjoms palielinājās uz saņemto kravu apjomu 
pieauguma rēķina. Nosūtīto kravu apjoms sasniedza 22,6 miljonus tonnu, 
saglabājoties iepriekšējā gada līmenī, bet saņemto kravu apjoms pieauga līdz 
3,4 miljoniem tonnu, kas ir par 19% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
Kopējā kravu apgrozība Rīgas ostā palielinājās par 2,3%, kamēr visās Latvijas 
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ostās kopā apgrozība pērn palielinājās straujāk – par 5%, kā rezultātā Rīgas 
ostas īpatsvars kopējā Latvijas ostu pārkrautajā apjomā nedaudz samazinājās. 
Pēdējo 15 gadu laikā Rīgas ostas īpatsvars Latvijas ostu kopējā apgrozībā ir 
palielinājies no 18% līdz 41,5% . 
Rīgas ostā pārkrauto kravu struktūrā, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, lielāko 
īpatsvaru ieņēma energoresursi – ogles sastādīja 40%, naftas produkti 
– 19%. Kokmateriāli sastādīja 12% no visām Rīgas ostā pārkrautajām kravām, 
konteineru kravas 7%, minerālmēsli – 8%, pārējās kravas – 15%. 
Pārskata gadā būtiski palielinājies pasažieru apgrozījums Rīgas ostā, 
sasniedzot 442 tūkstošus cilvēku, kas ir par 79% vairāk nekā iepriekšējā gadā, 
sasniedzot līdz šim maksimālo rezultātu.

Lidosta
2007. gadā turpinājās straujš pasažieru skaita pieaugums starptautiskajā 
lidostā „Rīga”. Pārskata gada laikā tas pieauga par 27%, sasniedzot 3,2 
miljonus pasažieru, pēdējo četru gadu laikā palielinoties 4,4 reizes.
2007. gadā Rīgas lidosta apkalpoja vidēji 130 lidojumu dienā, gada laikā 
lidojumu skaitam palielinoties par 18%. Visvairāk pasažieru apkalpots 
maršrutos uz Londonu (10,7% no kopējā pasažieru skaita), Dublinu (7,7%), 
Stokholmu (6,5%), Berlīni (5,8%) un Kopenhāgenu (5,5%).  

Sabiedriskais transports
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, tramvajs, trolejbuss) 
2007. gadā tika pārvadāti 267,2 miljoni cilvēku, kas ir par 7% mazāk nekā 
2006. gadā. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” nodrošina pasažieru 
pārvadājumus 11 tramvaju, 20 trolejbusu un 65 pilsētas autobusu maršrutos.
Papildus Rīgas sabiedriskā transporta uzņēmumam „Rīgas satiksme”, 
pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā nodrošina arī astoņas privātkompānijas 
39 maršrutos ar 284 maršruta taksometriem, kā arī 75 vieglo taksometru 
fi rmas un 4 individuālā darba veicēji ar 1799 automašīnām.  2007. gadā 
ar maršruta taksometriem tika pārvadāti 13,5 miljoni pasažieru jeb 5% no 
kopējā pārvadāto pasažieru skaita Rīgas pilsētā. Salīdzinot ar 2006. gadu ar 
privātajiem maršruta taksometriem pārvadāto pasažieru skaits samazinājies 
par 7,6 miljoniem cilvēku (par 36%).

Būvniecība
Būvdarbu apjoms Rīgā pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājies vairāk nekā 
desmit reizes, 2006. gadā sasniedzot 549 miljonus latu. Pēdējos gados 
būtiski palielinājusies dzīvojamo ēku celtniecība Rīgas pilsētā. Ja 2000. 
– 2003. gadā vidēji pilsētā gada laikā tika uzcelti 23 tūkstoši kvadrātmetru 
jaunās dzīvojamās platības, tad 2007. gadā jau 454 tūkstoši, kas ir gandrīz 
par 20 reizēm vairāk.

Rīgas pilsētas ekonomikas raksturojums
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Rīgas pilsētas investīciju raksturojums

Investīciju raksturojums
Straujās ekonomiskās attīstības ietekmē pēdējos gadus ievērojami 
palielinājies arī kopējais nefi nanšu investīciju apjoms Rīgas pilsētā. 
Pēdējo desmit gadu investīciju apjoms pilsētā palielinājies 3,4 reizes. 
Pēdējo gadu laikā investīcijas Rīgas ekonomikā palielinājās vidēji par 
17% gadā, ievērojami straujāk nekā iekšzemes kopprodukts. Investīcijas 
Rīgas ekonomikā sastāda apmēram pusi no visām nefi nanšu investīcijām
valstī.
Kopējais investīciju apjoma pieaugums Rīgas pilsētā palielina arī 
nepieciešamību pēc investīcijām pilsētas infrastruktūrā, īpaši transporta 
jomā, jo pilsētas transporta infrastruktūra tiek izmantota arī kā visas valsts 
un starpvalstu transporta aktivitāšu mezgla punkts.
Pašvaldība pēdējos gados ir būtiski palielinājusi no pilsētas kopbudžeta 
fi nansēto kapitālieguldījumu apjomu, pēdējo trīs gadu laikā tie pieauguši 
3,4 reizes. Tomēr pašvaldības iespējas investīciju projektu fi nansēšanā 
ierobežo nepieciešamība īstenot sabalansētu budžeta politiku un nepieļaut 
budžeta defi cītu.
Pārskata gadā proporcionāli lielākais kapitālieguldījumu apjoms no 
pašvaldības budžeta tika novirzīts ekonomiskās darbības jomai –
34,5 miljonu latu apjomā, no kuriem 27,6 miljonus latus sastādīja 
ieguldījumi transporta infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā. Otra 
lielākā pašvaldības budžeta kapitālieguldījumu nozare ir pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 20,1 miljoni latu, trešā – izglītības 
infrastruktūras attīstība – 18,5 miljoni latu. Šajās nozarēs kopumā pārskata 
gadā tika ieguldīti vairāk nekā ¾ no pašvaldības kapitālo izdevumu
kopapjoma. 
Tā kā budžeta stabilitātes mērķa īstenošanai pašvaldībai jāierobežo 
budžeta kapitālieguldījumu apjomi, Rīgas pilsētas infrastruktūras 
apjomīgāko projektu īstenošanai Rīgas pilsēta ir piesaistījusi ārējos 
fi nanšu resursus, izvēloties tādas fi nansējuma formas un fi nansētājus, kas 
nodrošina visefektīvāko un pilsētai izdevīgāko līdzekļu piesaisti konkrētajā 
ekonomiskajā un fi nanšu tirgus situācijā. Lielo investīciju projektu 
fi nansēšanu neapšaubāmi apgrūtina pašreizējā valsts makroekonomiskā 
situācija, straujais cenu pieaugums īpaši būvniecības sektorā. Tā, 
piemēram, pēdējo trīs gadu laikā būvniecības cenas ir palielinājušās par 
70%, attiecīgi ietekmējot arī pilsētā īstenoto investīciju projektu izmaksas.
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā un tās iestādēs tika realizēta 61 
Eiropas Savienības līdzfi nansētu projektu ieviešana ar kopējo budžetu 
vairāk kā 146,1 milj. latu. Rīgas pilsētas pašvaldības projektu realizēšanai 
ir piesaistīts fi nansējums gan no Kohēzijas fonda, gan Eiropas reģionālās 
attīstības fonda un Eiropas sociālā fonda, gan arī Eiropas kopienas 
iniciatīvu INTERREG IIIB un IIIC ietvaros. Piesaistītās investīcijas 
tiek izmantotas dzīves kvalitātes uzlabošanai pilsētā, risinot sociālās 
vajadzības, pilnveidojot transporta infrastruktūru un dzīvojamo fondu, kā 
arī pilsētas konkurētspējas stiprināšanai.

Ārvalstu investīcijas Rīgā 
Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgas uzņēmumu reģistrētajos 
pamatkapitālos 2008. gada sākumā sasniedza 1,46 miljardus latu, 
gada laikā palielinoties par 8%. Tas liecina, ka pārskata gadā ārvalstu 
investoru interese par Rīgu kā izdevīgu un perspektīvu ieguldījumu vietu 
ir saglabājusies. Investīcijas no Igaunijas joprojām ieņem lielāko īpatsvaru 
ārvalstu ieguldījumos Rīgas pilsētā – 17,2%, tiem seko Dānijas – 10,5% 
un Norvēģijas – 9,7% investori. Piecu lielāko investīciju valstu ieguldījumi 
Rīgas pilsētā kopā pārsniedza 50%.
Pārskata gadā, tāpat kā pirms gada, trīs lielākie investori Rīgas pilsētā 
ir kaimiņvalstu banku un telekomunikāciju sektora uzņēmumi - Igaunijas 
„Aktsiaselts Hansapank” ar 186 miljoniem latu ieguldījumu, Dānijā 
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Projekts Kopējais
budžets
(milj. Ls)

Rīgas domes
līdzfi nansējums

(milj. Ls)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā, III fāze 48.6 6.6
Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums 16.1 11.1
Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T ceļu tīklā – Ziemeļu koridors 6.1 3.4
Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela-Meža prospekts būvniecība (1. posms) 7.3 3.6
Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1. kārta) 6.8 2.2
Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela – Augusta Deglava iela –Lubānas iela ) 4.4 2.4

reģistrētie „Tilts Communications AS” ar 72 miljoniem un Bank DnB Nord 
AS ar 57 miljoniem latu. Tālāk seko Zviedrijā reģistrētais „Tele2 Sverige 
AB” ar 50 miljoniem latu un Lietuvā reģistrētais ”UAB Bite Lietuva”.

* Pēc Lursoft datiem

Ārvalstu investīciju Rīgā sadalījums pa valstīm (%)*

Igaunija 17.6%
Dānija 10.5%
Norvēģija 9.7%
Zviedrija 8.9%
Lielbritānija 6.6%
Nīderlande 6.3%
ASV 6.1%
Lietuva 5.3%
Somija 5.2%
Vācija 4.9%
Krievija 4.4%
Pārējie 14.9%

Lielākie no Eiropas Savienības fondiem fi nansētie projekti ar Rīgas domes līdzfi nansējumu 2007. gadā
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Rīgas pilsētas pašvaldības darbība un aktivitātes

Rīgas pilsētas pašvaldības struktūra un funkcijas 
Rīgas domi veido 60 deputāti. Rīgas domes darbību nodrošina Rīgas domes 
priekšsēdētājs, trīs Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas domes 
prezidijs, Rīgas pilsētas izpilddirektors, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības 
administrācijas darbinieki, atbilstoši pašvaldības pārvaldes struktūrai.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Rīgas 
domes sēdēs, ir izveidotas pastāvīgās komitejas, kurās darbojas Rīgas 
domes ievēlētie deputāti.
Rīgas domē darbojas šādas komitejas:

1) Finanšu un administrācijas lietu komiteja;
2) Sociālo jautājumu komiteja;
3) Pilsētas attīstības komiteja;
4) Vides komiteja;
5)  Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komiteja;
6) Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja;
7) Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja;
8) Komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteja;
9) Satiksmes un transporta lietu komiteja;
10) Drošības un kārtības jautājumu komiteja.

Pamatojoties uz LR likumu ”Par pašvaldībām”, Rīgas pilsētas pašvaldības 
galvenās funkcijas ir šādas:

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;
2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību;
3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un 

ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
4) gādāt par iedzīvotāju izglītību;
5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu;
7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);
8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un 

mantisko tiesību un interešu aizsardzību;
9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

rūpēties par bezdarba samazināšanu;
11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts 

likumos;
12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un 

netiklību;
13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt 

zemes izmantošanas un apbūves kārtību;
14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu;
19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Pašvaldības funkciju īstenošana tiek organizēta atbilstoši nozarēm, izveidojot 
nozaru vadošās iestādes departamentus, kas darbojas saskaņā ar Rīgas 
domes apstiprinātiem lēmumiem. Rīgas domē darbojas šādi  departamenti:

1) Rīgas domes Finanšu departaments;
2) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;
3) Rīgas domes Īpašuma departaments;
4) Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments;
5) Rīgas domes Komunālais departaments;
6) Rīgas domes Labklājības departaments;
7) Rīgas domes Satiksmes departaments;
8) Rīgas domes Kultūras departaments;
9) Rīgas domes Vides departaments.

Rīgas pilsētas pašvaldības publisko funkciju izpildes nodrošināšanai 
Rīgas dome ir izveidojusi kapitālsabiedrības ar pašvaldības ieguldījumu 
pamatkapitālā, un pašvaldībai piederošo daļu pārvaldīšana notiek LR likumos 
noteiktajā kārtībā, kā arī pašvaldības aģentūras un īpaša statusa institūcijas. 
Lai pilnveidotu Rīgas pilsētas pašvaldības darbību un vadību 2007. gadā, 
norisinājās grāmatvedības sistēmas modernizācija Rīgas domes iestādēs, 
tika turpināta vienotas darba samaksas sistēmas ieviešana Rīgas pilsētas 
pašvaldībā, pilnveidota dokumentu aprites sistēma, sagatavoti un izdoti 
normatīvie akti Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai un 
attiecīgo procesu pilnveidošanai, norisinājās informācijas tehnoloģiju sistēmu 
un programmu modernizācija un pilnveidošana. Turpinājās darbs pie Rīgas 
pilsētas pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas, t.sk. 
juridisko konsultāciju nodrošināšana rīdziniekiem dažādu aktuālu jautājumu 
risināšanas gaitā. Lai efektīvāk koordinētu Rīgas pilsētas pašvaldības ārlietu 
jomas jautājumus, reorganizējot Rīgas domes Ārlietu nodaļu un Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamenta attiecīgās struktūrvienības, tika izveidota 
Rīgas domes Ārlietu pārvalde. Izveidota SIA ”Transporta infrastruktūras 
attīstība”, kuras  ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir uzlabot transporta plūsmu 
Rīgā, realizējot tādus apjomīgus transporta infrastruktūras projektus kā 
“novieto un brauc” (“park & ride”) autostāvvietu izveidi, intermodālā transporta 
mezgla jeb jauna sabiedriskā transporta galapunkta pašreizējā Rūpniecības 
preču tirgus vietā būvniecību un Skultes dzelzceļa pārvada būvniecību 
Sarkandaugavā. Lai pilnveidotu būvniecības dokumentācijas aprites kārtību, 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Būvinspekcija tika nodalīta no 
Būvvaldes, tādējādi nodalot kontrolējošo institūciju no lēmuma pieņēmējas 
institūcijas. Tika izveidota Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas kultūras 
aģentūra”. Šīs aģentūras darbības mērķis ir rūpēties par kultūru, nodrošinot 
Rīgas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un Rīgas 
kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu. Aģentūras funkcijās ietilpst 
Rīgas Jūgendstila centra, Rīgas pilsētas izstāžu zāles „Rīgas mākslas 
telpa“ un kinoteātra „Rīga“ darbības nodrošināšana, vienota pārvaldīšana un 
apsaimniekošana, kā arī perspektīva un veiksmīga attīstība.
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā iekšējos auditus veica Rīgas domes 
Audita un revīzijas pārvalde, un iekšējā audita struktūrvienības - Rīgas 
domes departamentos, Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekcijās, 
pamatojoties uz apstiprinātajiem stratēģiskajiem un gada audita plāniem. 
Rīgas domes departamentu iekšējā audita struktūrvienības veica 
iekšējos auditus arī departamentu pakļautībā un pārraudzībā esošajās 
iestādēs. 2007. gadā Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde un iekšējā 
audita struktūrvienības veica iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu, 
sniedza ieteikumus tās pilnveidošanai, darbības risku samazināšanai, lai 
nodrošinātu efektīvu Rīgas pilsētas pašvaldības darbību. Rīgas pilsētas 
pašvaldības atbilstošo struktūrvienību darbības pilnveidošanai tika ņemti 
vērā Valsts kontroles, zvērinātu revidentu un iekšējo auditu ieteikumi un
priekšlikumi. 
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Rīgas pilsētas attīstības plāns un sabiedrības 
līdzdalība plānojuma apspriešanā
Rīgas pilsētas attīstības pamatvirzieni ilgtermiņā ir noteikti Rīgas Ilgtermiņa 
attīstības stratēģijā līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmā no 2006. 
līdz 2012. gadam. Šī plāna dokumentos ir noteikti Rīgas pilsētas ilgtermiņa 
stratēģiskie pamatmērķi: izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība; uz 
Austrumu–Rietumu sadarbību balstīta ekonomikas attīstība; dzīve pilsētā ar 
kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm).
2006. un 2007. gadā nozīmīgākie veiktie pasākumi un projekti Rīgas pilsētas 
teritoriālā attīstības plāna īstenošanā:

▀ 2006. un 2007. gadā turpinājās darbs pie viena no lielākajiem 
projektiem Ziemeļaustrumu Eiropā – Rīgas Ziemeļu Transporta 
koridora. Jaunā transporta maģistrāle šķērsos Rīgu no rietumiem uz 
austrumiem un būtiski atbrīvos Rīgas vēsturisko centru no transporta 
radītās slodzes un palielinās Latvijas piedāvātā austrumu – rietumu 
transporta koridora konkurētspēju.

▀ 2006. un 2007. gadā norisinājās Dienvidu tilta pirmās kārtas 
būvniecība pār Daugavu. 2006. gadā tika pabeigta tilta laidumu 
metāla konstrukciju uzbīdīšana, aptuveni 50% apmērā veikta 
estrādes balstu un laidumu betonēšana pāri Krasta un Maskavas 
ielām, izbūvētas inženierkomunikācijas Daugavas kreisajā un labajā 
krastā, izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā Dienvidu tilta apbraucamā 
ceļa 2. posms. 2007. gadā tika veikta Dienvidu tilta dzelzsbetona 
plātnes un sānu brusu betonēšana aptuveni 87% apmērā, pabeigta 
tilta vanšu montāža un nospriegošana, aptuveni 93% apmērā veikta 
estakādes betonēšana pāri Krasta un Maskavas ielām, estakādē 
Nr. 4 daļēji ieklāta hidroizolācija un asfalta segums, izbūvēts un 
pieņemts ekspluatācijā apbraucamā ceļa 3. un 4. posms.

▀ 2006. gadā tika uzsākta Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas 
detālplānojuma izstrāde un 2007. gadā norisinājās pilsētbūves ideju 
konkurss Strēlnieku laukuma plānojuma un telpiskās struktūras 
nostiprināšanai un pilnveidošanai.

▀ 2006. gadā tika uzsākta teritorijas detālplānojuma izstrāde starp 
Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu, Maskavas ielu un 
Mežaparka vienoto teritoriju.

▀ 2006. gadā tika uzsākta un 2007. gadā turpinājās teritorijas 
detālplānojuma izstrāde starp Uzvaras bulvāri, Torņakalna staciju, 
Vienības gatvi un Jelgavas ielu (Jaunais administratīvais centrs), 
(platība ~ 32 ha).

▀ 2007. gadā tika apstiprināti 2 detālplāni. Pamatojoties uz Rīgas 
domes 18.12.2007. lēmumu „Par Andrejostai piegulošās teritorijas 
detālplānojuma apstiprināšanu”, izdoti saistošie noteikumi
Nr. 106 „Andrejostai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. Pamatojoties uz Rīgas domes 11.12.2007. lēmumu „Par 
Ķīpsalas detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu”, izdoti saistošie 
noteikumi Nr.100 “Ķīpsalas detālplānojuma grozījumu izmantošanas 
un apbūves noteikumi”.

▀ 2006. gadā tika uzsākts un 2007. gadā turpinājās darbs pie 
Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas izstrādes.

▀ Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojums „Rīgas vēsturiskā centra teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” tika pieņemts kā saistošie noteikumi.

▀ 2006. gadā  Sadarbībā ar Pasaules banku tika veikts pētījums 
„Rīgas attīstības vadlīnijas par uzraudzību stratēģijas sistēmā”. 
Pētījumā ietvertie ieteikumi tika izmantoti izstrādājot plānošanas 
dokumentu monitoringa sistēmu. 2007. gadā Rīgas domē tika 
apstiprināta Rīgas domes instrukcija Nr. 9. „Kārtība, kādā tiek 
veikta izpildes uzraudzība Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz
2025. gadam un Rīgas attīstības programmā no 2006. līdz
2012. gadam”. 

▀ 2007. gadā tika uzsākta Mežaparka vienotās teritorijas 
detālplānojuma izstrāde.

▀ 2007. gadā tika uzsākts Rīgas teritorijas plānojuma un Rīgas 
vēsturiskā centra teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process.

▀ 2007. gadā tika uzsākts Rīgas apkaimju projekts. Projekta mērķis - 
radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas pilsētas sociāli ekonomiskās un 
telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

▀ 2007.gadā tika izstrādāts „Rīgas pilsētas meliorācijas sistēmu 
attīstības koncepcija” projekts.

▀ 2007.gadā tika sagatavota pilsētbūvniecības konkursa programma 
intermodālā satiksmes mezgla risinājumiem.

▀ 2007. gadā norisinājās Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas atsevišķu teritoriju apbūves fragmentu izpēte. Tika veikta 
valsts aizsargājamo pilsētbūves pieminekļu un apbūves aizsardzības 
teritoriju apsekošana un uzraudzība (apsekoti 700 kultūrvēsturiskie 
objekti). 

▀ 2006. gadā tika veikta Rīgas domes 01.08.2006. saistošo noteikumu 
Nr. 51 izstrāde „Par pašvaldības nodevu reklāmas afi šu, sludinājumu 
un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā”. Rezultātā uzlabota 
reklāmas nodevas aprēķināšanas sistēma atbilstoši pārmaiņām 
vides reklāmas nozarē.

2007.gadā juridiskās personas un iedzīvotāji tika aicināti uz līdzdalību Rīgas 
pilsētas pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
jautājumu apspriešanā:

▀ Sabiedriskā apspriešana par Rīgas vēsturiskā centra Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. Sabiedriskās 
apspriešanas laikā un pirms tās saņemti 53 iedzīvotāju priekšlikumi;

▀ Sabiedriskā apspriešana par Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 
uzsākšanu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās
33 dalībnieki, saņemti ~ 2000 iedzīvotāju priekšlikumi; 

▀ Būvniecības ieceru 72 publiskās apspriešanas un 2 prezentācijas, 
kopumā kurās piedalījās 350 dalībnieki. Saņemtas ~ 20 300 
rakstiskas atsauksmes. 

▀ 16 detālplānojumu publiskās apspriešanas. Saņemtas ~1700 
rakstiskas atsauksmes.

Plānotie nozīmīgākie pasākumi Rīgas pilsētas teritorijas attīstības plāna 
īstenošanā 2008.gadā

▀ 2008. gadā turpināsies darbs pie Rīgas Ziemeļu Transporta koridora 
projekta. Tā ietvaros 2008. gadā paredzēts turpināt darbu pie 2007. 
gadā noslēgto līgumu izpildes (skiču projekta, pētījumu izstrādes, 
datu modelēšanas), kā arī tiks realizēta sadarbība un uzsākts darbs 
pie nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa izstrādes.

▀ 2008. gada beigās jānodrošina Dienvidu tilta pār Daugavu pirmās 
kārtas nodošana ekspluatācijā. 

▀ Mežaparka lielās estrādes rekonstrukcijai 2008. gadā paredzēts
4.5 miljoni latu fi nansējums no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. 
2008. gadā ir paredzēts: izbūvēt estrādes akustisko jumtu, samontēt 
akustiskos vairogus, pabeigt estrādes telpu renovāciju zem tribīnēm, 
izbūvēt dziedātāju un skatītāju sēdvietas, izbūvēt visu komunikāciju 
pieslēgumus, pabeigt labiekārtošanas darbus un piebraucamos 
ceļus, lai nodrošinātu sekmīgu 24 .Vispārējo Latviešu dziesmu 
svētku norisi no 2008. gada 5. jūlija līdz 12. jūlijam.

▀ Atbilstoši izstrādātajai Jaunā administratīvā centra būvprogrammai, 
2008. gadā tiks pabeigts Torņakalna detālplānojums. 

▀ 2008. gadā paredzēts turpināt darbu pie sekojošiem 
detālplānojumiem:
▀ Teritorijas detālplānojuma izstrāde starp Uzvaras bulvāri, 

Torņakalna staciju, Vienības gatvi un Jelgavas ielu (Jaunais 
administratīvais centrs), (platība ~ 32 ha);
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▀ Detālplānojuma izstrāde Strēlnieku laukuma plānojuma un 
telpiskās struktūras nostiprināšanai un pilnveidošanai;

▀ Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma detālplānojuma 
izstrādes uzsākšana gar Rīgas pilsētas un Babītes pagastu 
robežu un tai piegulošo teritoriju (platība ~137 ha );

▀ Mežaparka vienotās teritorijas detālplānojuma izstrāde;
▀ Teritorijas detālplānojuma izstrāde starp Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu, 

Turgeņeva ielu un Maskavas ielu;
▀ Torņkalna detālplānojuma izstrāde.

▀ 2008. gadā tiek plānota Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 
apstiprināšana un Rīgas vēsturiskā centra Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu grozījumu projekta sagatavošana un 
apstiprināšana. Tas ietvers arī sabiedrisko apspriešanu par Rīgas 
vēsturiskā centra Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju un 
sabiedrisko apspriešanu par Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 
1. redakciju un vides pārskata projektu.

▀ 2008. gadā paredzēts turpināt darbu pie apkaimju projekta, 
izveidojot Apkaimju informatīvo, statistiski analītisko sistēmu AISA, 
kas nākotnē būtu pamats publiski pieejamam portālam, kurā varētu 
iegūt informāciju par iedzīvotājiem, strādājošiem, uzņēmumiem 
Rīgas apkaimē. Tiks veikta iedzīvotāju un nodarbināto uzskaitīšana 
apkaimēs, kā arī tiks veikts Rīgas apkaimju vēsturiskais apraksts.

▀ 2008.gadā turpināsies darbs pie intermodālā satiksmes mezgla 
risinājuma pilsētbūvniecības konkursa programmas sagatavošanas 
(konkurss un detālplānojuma izstrāde).

▀ Plānots izstrādāt projektu: „Rīgas apstādījumu un ūdeņu attīstības 
vadlīnijas, kā arī pludmaļu un aktīvo atpūtas zonu izveide, precizējot 
ekoloģisko tīklojumu”.

▀ 2008. gadā atbilstoši aktuālajai situācijai paredzēts pārstrādāt Rīgas 
domes saistošos noteikumus ,,Pašvaldības nodeva par būvatļauju 
saņemšanu.”

▀ 2008. gadā paredzēts izstrādāt grozījumus Rīgas domes Saistošajos 
noteikumos ,,Tirdzniecības un pašvaldības nodeva par tirdzniecību 
publiskās vietās Rīgā.

▀ 2008. gadā plānota būvprojektu aprites un saskaņošanas 
optimizācija.

Iedzīvotāju informētības veicināšana un iesaistīšana 
lēmumu apspriešanā
Lai veicinātu rīdzinieku aktīvu piedalīšanos pilsētas attīstības jautājumos, 
juridiskās personas un iedzīvotāji tika aicināti uz līdzdalību Rīgas pilsētas 
pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
jautājumu apspriešanā, sabiedriskajās apspriešanās un dažādās projektu 
prezentācijās. Savukārt, lai rosinātu rīdzinieku interesi aktīvāk piedalīties 
pilsētas pasākumos, 2007. gadā norisinājās akcija „Labā zvaigzne”, eseju 
konkurss jauniešiem „Un tad Rīga kļuva…”, tika organizēti bērnudārzu, spēļu 
laukumu, dzīvojamo māju atklāšanas pasākumi.
Aktuāla nozaru informācija tika atspoguļota raidījumos „Galva.Pils.Sēta”, 
„Gorod”, „Medicīna un mēs”, „Sargājiet bērnus”, „Kopā”. Tika nodrošinātas 
normatīvajos aktos noteiktās publikācijas laikrakstos „Latvijas vēstnesis”, „5 
min”, „Kultūras forums”. Regulāri tika organizētas Rīgas domes priekšsēdētāja 
un citu domes amatpersonu preses konferences, kurās masu mediju 
pārstāvjiem tiek sniegta informācija par aktualitātēm Rīgas domes darbībā. 
2007. gadā rīdzinieki varēja sniegt savu vērtējumu un izteikt viedokli Rīgas 
domes organizētajās sabiedriskās domas aptaujās, kā arī sabiedriskajās 
apspriešanās. Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portāla www.riga.
lv lietotājiem, tika nodrošināta informācija par Rīgas domes pieņemtajiem 
lēmumiem, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un organizētajiem 
pasākumiem.

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalība sadarbības 
projektos
2007.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja attīstīt sadarbību gan ar 
starptautiskām institūcijām, gan ar Rīgas sadraudzības pilsētām, gan atbalstīja 
un piedalījās dažādos vietēja līmeņa projektos un pasākumos kultūras, 
izglītības, sporta, pilsētas plānošanas un attīstības, transporta, satiksmes 
infrastruktūras plānošanas un attīstīšanas, komunālās saimniecības, vides 
aizsardzības, tūrisma, kā arī citās pašvaldībai svarīgās jomās. 
Lai pārstāvētu Rīgas pilsētas intereses un aktīvi piedalītos attiecīgo jomu 
projektos un pasākumos starptautiskā līmenī, Rīgas pilsētas pašvaldība ir 
sadarbības partneris tādās starptautiskās organizācijās un institūcijās kā:
▀ Eiropas Savienības galvaspilsētu savienība, kas apvieno visas ES 

valstu galvaspilsētu pašvaldības; 
▀ Baltijas pilsētu savienībā, kas apvieno 100 pilsētas no 10 Baltijas 

jūras reģiona valstīm. Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi darbojas 
pilsētplānošanas, kultūras, transporta un vides komisijās;

▀ Eiropas pilsētas pret narkotikām, kas apvieno 257 pilsētas 27 valstīs 
cīņā pret narkotiku legalizāciju un organizēta narkobiznesa ietekmes 
palielināšanos; 

▀ Baltijas kultūras centrs, kā arī Baltijas un Ziemeļvalstu kultūras 
apmaiņas asociācija. Šīs asociācijas darbība nodrošina dažādu 
kultūras apmaiņas projektu plānošanu un īstenošanu;

▀ Jauno laiku Hanzas pilsētu savienībā. Ikgadējās Starptautiskajās 
Hanzas dienās, kas 2007.gadā notika Lipštatē, tika pārstāvēta arī 
Rīgas pilsēta;

▀ Saskaņā ar UNESCO Pasaules Kultūras mantojuma centra lēmumu 
1997. gada 6.decembrī Rīgas vēsturiskais centrs iekļauts minētās 
institūcijas kultūras mantojuma sarakstā. Rīgas pilsētas pašvaldība 
piedalās  UNESCO Pasaules Kultūras mantojuma komisijās, lai risinātu 
jautājumus par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu;

▀ Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijā (OWHC) ir 
apvienojušās pasaules valstis, kas iekļautas UNESCO Pasaules 
Kultūras mantojuma sarakstā, un kuras darbība ir vērsta uz pilsētu 
vēsturisko vērtību saglabāšanu; 

▀ Rīga regulāri piedalās Eiropas Savienības Reģionu komitejas 
plenārsēdēs un citās aktivitātēs Briselē. Rīgas un šīs ES konsultējošās 
institūcijas sadarbība ir kļuvusi intensīvāka pēc Latvijas iestāšanās ES;

▀ Eiropas metropoļu reģionu un apgabalu tīklā ir pārstāvētas 35 
pašvaldības. Šīs organizācijas mērķis ir  pašvaldību pieredzes apmaiņa 
pilsētplānošanas jomā;

▀ Rīga ir uzņemta starptautiskajā Eiropas pilsētu organizācijā, kas 
ir Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls (130 pilsētas), lai attīstītu 
sadarbību starp pilsētām ekonomikas, sociālajā, vides, transporta, 
kultūras, izglītības, informācijas un citās jomās, veicinātu pilsētu 
interešu aizstāvību Eiropas Savienībā un veidotu vīziju par ilgspējīgu 
nākotni.

▀ Baltijas Metropoļu sadarbības tīklā;
Rīgas pilsētas pašvaldības sadraudzības pilsētas ir gan Eiropā, gan Āzijā, 
gan Ziemeļ- un Dienvidamerikā, Austrālijā. Pilsētu pieredzes apmaiņas 
aktivitātes, sadarbība dažādu ekonomiskās un kultūrvides pasākumu 
organizēšanā dod iespēju ne tikai šo pilsētu iedzīvotājiem iepazīties ar citu 
valstu kultūras un sadzīves tradīcijām, bet arī veicina jaunu uzņēmējdarbības 
kontaktu veidošanos pilsētu ekonomiskas nozaru attīstībai.
2007.gadā norisinājās tādi starptautiska rakstura sadarbības projekti kā:
▀ festivāls „Francijas pavasaris Latvijā” , kura ietvaros norisinājās 

vairākas biznesa konferences kā „Francijas-Latvijas sadarbība”, 
„Rīga-Bordo:pilsētu projekts” ar vairāk kā 100 dažādu jomu pārstāvju 
piedalīšanos, kā arī kultūras pasākumi un izstādes;

Rīgas pilsētas pašvaldības darbība un aktivitātes
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▀ Rīgas dienas Sanktpēterburgā, kuru programmā bija tādas aktivitātes 
kā ekonomikas un arhitektūras forums, kultūras pasākumi, ofi ciālās 
pilsētu vadītāju tikšanās;

▀ Starptautiskajās Hanzas dienās Lipštatē (Vācija) Rīga tika pārstāvēta 
ekonomikas forumā un Hanzas gadatirgū;

▀ Trīspusējā Baltijas valstu galvaspilsētu mēru tikšanās Sāremā salā, lai 
apspriestu Rīgas, Tallinas un Viļņas sadarbības jautājumus.

2007.gadā jau esošās sadarbības ietvaros, kā arī, lai veicinātu turpmāku 

pilsētu sadarbību Rīgas pilsētas pašvaldība uzņēma vairāku valstu 
delegācijas, tai skaitā:  Rīgu apmeklēja Tbilisi pašvaldības delegācija 
pilsētas mēra vadībā, lai parakstītu vienošanos starp Rīgas un Tbilisi 
sadarbību;  Amsterdamas pilsētas ofi ciālās delegācijas uzturēšanās laikā 
tika parakstīta vienošanās starp Amsterdamu un Rīgu par sadarbību 
2007.-2011.gadam, Rīgas pilsētas pašvaldība uzņēma Varšavas pilsētas 
ofi ciālo delegāciju, kur tikšanās laikā tika pārrunāta abu pilsētu līdz šim 
veiksmīgā sadarbība, lai apspriestu Rīgas un Maskavas sadarbību, Rīgu 
apmeklēja Maskavas vadības delegācija, u.c.

Rīgas pilsētas pašvaldības darbība un aktivitātes
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Rīgas pilsētas fi nanšu un budžeta vadības politika 

Pašvaldības budžeta vadības politikas mērķis ir nodrošināt pašvaldības 
funkciju izpildei nepieciešamos fi nanšu resursus, koordinēt to izlietošanu 
un saglabāt budžeta stabilitāti, sekmējot ieņēmumu un izdevumu līdzsvaru. 
Kopš 2003. gada Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno ilgtermiņa fi nanšu vadības 
politiku, kuras ietvaros pašvaldībai jau četrus gadus pēc kārtas konsolidētais 
budžets ir noslēgts ar pārpalikumu. Tādā veidā tiek sekmēta pilsētas 
fi nanšu stabilitāte, kā arī sniegts ieguldījums valsts fi nanšu stabilitātes 
nodrošināšanā.
Strauja budžeta ieņēmumu pieauguma rezultātā, nodrošinot budžeta 
izdevumu izpildes kontroli, 2007. gadā pilsētas pašvaldības pamatbudžets 
tika noslēgts ar 12,4 miljonu latu pārpalikumu, pilsētas speciālā budžeta 
pārpalikums sasniedza 8,2 miljonus latu. Rīgas pilsētas pamatbudžeta 
ieņēmumi 2007. gadā palielinājās par 128,3 miljoniem latu (par 38%), 
salīdzinot ar 2006. gadu. Pēdējo trīs gadu laikā pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi ir palielinājušies vairāk nekā 2,1 reizes.
Galvenais pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieauguma avots
2007. gadā bija iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas pārskata gadā palielinājās 
par 86,2 miljoniem latu, sastādot 67% no kopējā ieņēmumu pieauguma. 
Valsts mērķdotācijas 2007. gadā palielinājās par 23,7 miljoniem latu, to 
pieaugums sastādīja 19% no kopējā, nekustāmā īpašuma nodokļa ieņēmumi 
pieauga par 9,3 miljoniem latu (7% no kopējā pieauguma), ieņēmumi no 
budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem pieauga par 8,1 miljoniem latu (6% 
no kopējā palielinājuma).
Straujais materiālu, energoresursu un citu cenu pieaugums, būvniecības 
izmaksu palielināšanās, kā arī situācija darba samaksas jomā pārskata 
gadā radīja nepieciešamību palielināt arī pašvaldības budžeta izdevumu 
daļu. Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2007. gadā 
pieauga par 135.1 miljoniem latu (par 43%) salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu. Tomēr, neskatoties uz pieaugošo izmaksu un darba samaksas 
spiedienu, pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu pieaugumu 
temps – 32% bija mazāks nekā budžeta ieņēmumu pieaugumu temps, kas 
pārskata gadā sasniedza 38%. Tas liecina, ka pamatbudžeta operatīvā 
bilance uzlabojās, operatīvajam pārpalikumam (ieņēmumu pārsvars pār 
uzturēšanas izdevumiem) sasniedzot 81,7 miljonus latu, salīdzinot ar 46 
miljoniem latu 2006. gadā.
Laikā no 2000. gada līdz 2007. gadam pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
uz vienu pilsētas iedzīvotāju ir palielinājušies no 202 latiem līdz 625 latiem 
gadā. Ņemot vērā infl ācijas ietekmi, reālie pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumi uz vienu rīdzinieku šajā laikaposmā pieauguši 2,2 reizes. 

Pašvaldības parādsaistību dinamika
Sekmīgi īstenojot pašvaldības fi nanšu stabilizācijas politiku, nepieļaujot 
budžeta defi cītu un samazinot piesaistīto fi nanšu resursu cenu, Rīgas pilsētas 
pašvaldībai pēdējos gados ir izdevies stabilizēt pašvaldības tiešo parādsaistību 
apjoma pieaugumu un samazināt tā relatīvo apjomu. Pilsētas parādsaistību 
relatīvais līmenis (pret budžeta ieņēmumiem) laikā no 2002. gada līdz
2007. gadam ir samazinājies no 45% līdz 20%.  
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība sekmīgi īstenoja Rīgas 
pilsētas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju laikā no 2005. līdz
2007. gadam, nodrošinot aizņēmumu vadības stabilitāti un samazinot 
piesaistīto fi nanšu resursu cenu. Lai mazinātu procentu likmju risku tiem 
pašvaldības aizņēmumiem, kuriem ir noteikta mainīga procentu likme, Rīgas 
pilsētas pašvaldība ir noslēgusi procentu likmju mijmaiņas līgumus, fi ksējot 
daļu aizņēmumu procentu likmes robežās no 3,23% līdz 3,56%.
2007. gadā tika izstrādāta arī Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu, 
galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģija laikā no 2008. līdz 
2012. gadam, kas paredz noteiktus mērķa indikatorus pašvaldības tiešo 
parādu un kopējam saistību portfelim, nodrošinot pašvaldības parādu 
maksājumu stabilitāti un parādu vadības caurskatāmību. 
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Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture
Kredīta reitinga 
piešķiršanas gads

Reitings saistībām
vietējā valūtā 

Reitings saistībām 
ārvalstu valūtā

Kredītreitingu aģentūra Standard&Poor’ s
1997 BBB-/Positive/A-3 BBB-/Positive/A-3
1999 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3
2001 BBB/Positive/A-3 BBB/Positive/A-3
2003 BBB-/Stable/A-3 BBB-/Stable/A-3
2004 BBB-/Stable/A-3 BBB-/Stable/A-3
2005 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3
2006 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3
2007 BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3
Kredītreitingu aģentūra Moody’ s Investors Service
2006 A-2 A-2
2007 A-2 A-2

Kredītreitings
Rīgas pašvaldība 2007. gadā turpināja sadarbību ar pasaules vadošajām 
kredītreitinga aģentūrām „Standard &  Poors” un „Moodys”. Kredītreitinga 
aģentūra „Standard &  Poors” vērtē Rīgas pilsētu jau kopš 1997. gada.  
Neskatoties uz ekonomisko un fi nanšu risku pieaugumu Latvijas ekonomikā, 
aģentūra 2007. gadā, novērtējot pilsētas fi nanšu situāciju, budžeta un fi nanšu 
stabilitāti, pilsētai saglabāja reitingu BBB/Stable/A-3 līmenī. Tas liecina, ka 
pilsētai ir izdevies nostiprināt iepriekšējos gados sasniegto fi nanšu stabilitātes 
līmeni. Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja 2006. gadā uzsākto 
sadarbību ar kredīta reitinga aģentūru „Moodys Investors Service”. Arī šī 
kredīta reitinga aģentūra, pēc savas metodoloģijas, novērtējot Rīgas pilsētas 
ekonomisko un fi nanšu stabilitāti, saglabāja nemainīgu iepriekš piešķirto 
relatīvi augsto A-2 kredīta reitinga līmeni. 



Rīgas pilsētas fi nanšu jomu atzinīgi ir 
novērtējušas starptautiskās fi nanšu institūcijas, 
kredītreitingu aģentūras, uzsverot savos 
vērtējumos sasniegto Rīgas pilsētas budžeta 
un fi nanšu stabilitāti. 2007.gadā starptautiskā 
kredītreitingu aģentūra Standard&Poors pilsētai 
noteica reitingu BBB/Stable/A-3 līmenī, savukārt 
kredīta reitinga aģentūru „Moodys” relatīvi 
augsto A2 kredīta reitinga līmeni. 
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes rādītāji

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
(tūkst.Ls)

2006.g.
Budžeta

izpilde

2007.g.
Apstiprināts

budžetā

2007.g.
Budžeta

izpilde
Ieņēmumi kopā 338 773.3 450 520.8 467 112.9

Nodokļu ieņēmumi kopā 248 321.5 329 293.1 345 154.0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 213 980.3 290 974.6 300 249.0
Īpašuma nodokļi, t.sk: 31 031.2 33 918.5 40 257.6

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 10 119.8 10 330.7 10 080.7
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 20 852.7 23 587.7 30 176.9

Pārējie īpašuma nodokļi 58.7
Pārējie nodokļu ieņēmumi 3 310.0 4 400.0 4 647.4

Nenodokļu ieņēmumi kopā 31 131.2 32 871.2 38 951.2
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 665.2 170.0 153.6
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 28 180.3 31 234.8 36 876.2
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 285.7 1 466.4 1 921.4

Maksājumi no valsts budžeta 59 320.6 88 356.5 83 007.7
Mērķdotācijas 50 921.9 75 548.1 75 382.5
t.sk. no valsts budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 1 723.0 1 940.1 1 940.1
Maksājumi no valsts budžeta iestādēm 8 398.7 12 808.4 7 625.2

Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas pašvaldības ekonomiskās politikas 
realizācijai ar fi nansiālām metodēm. Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu 
veido pamatbudžets un speciālais budžets. Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, kas ietver pašvaldības ieņēmumus, 
kuri paredzēti izdevumu segšanai un nav paredzēti īpašiem mērķiem. 
Rīgas pilsētas pašvaldības speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem 
paredzētus ieņēmumu avotus. 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 ieņēmumus veido pamatbudžeta un 
speciālā budžeta ieņēmumi, tajā skaitā arī ieņēmumi no ziedojumiem un 
dāvinājumiem Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Rīgas domes saistošajiem 
noteikumiem Rīgas pilsētas pašvaldība veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 
nekustamā īpašuma nodokļa, dabas resursu nodokļa, pašvaldības nodevu 
administrēšanu, kā arī kontrolē izložu un azartspēļu nodokļa un valsts nodevu 
ieskaitīšanas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido:
▀     Nodokļu ieņēmumi:

- iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
- nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un būvēm;
- izložu un azartspēļu nodoklis.

▀      Nenodokļu ieņēmumi:
- maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem;

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2007. gadā tūkst.Ls %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 300 249.0 64%
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 10 080.7 2%
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 30 176.9 6%
Pārējie nodokļu ieņēmumi 4 647.4 1%

Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem 36 876.2 8%
Valsts (pašvaldības) nodevas 153.6 0.03%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 921.4 0.4%

Mērķdotācijas 75 382.5 16%
Maksājumi no valsts budžeta iestādēm 7 625.2 2%

Ieņēmumi kopā 467 112.9 100%
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Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu struktūra
(tūkst.Ls)

2006.g.
Budžeta

izpilde

2007.g.
Apstiprināts

budžetā

2007.g.
Budžeta

izpilde
Ieņēmumi kopā 36 257.8 72 849.7 47 079.1

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds 8 843.3 35 424.8 16 661.9
Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas 6 934.4 34 720.0 15 747.5
Ieņēmumi par dzīvokļu privatizāciju un nedzīvojamā fonda vērtēšanu 1 908.9 704.8 914.4
Autoceļu fonds 7 741.1 13 067.4 13 356.9
Transportlīdzekļu nodeva un akcīzes nodoklis 7 246.1 12 197.5 12 487.1
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem 459.0 869.9 869.8
Dabas resursu nodoklis 313.7 320.0 359.9
Pārējie ieņēmumi 19 359.8 24 037.5 16 700.4
Rīgas pilsētas attīstības fonds (ieņēmumi par zemes nomu un citi ieņēmumi) 4604.2 2670.3 4488.1
Citi speciālā budžeta ieņēmumi 14 755.6 21 367.2 12 212.3

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes rādītāji

- maksājumi par pašvaldības kapitāla izmantošanu;
- pašvaldības nodevas;
- valsts nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem;
- pārējie ieņēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma realizācija u.c.).

Rīgas ekonomiskās attīstības pieaugums nodrošina stabilus Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieauguma tempus. Tāpat Rīgas 
pilsētas pašvaldība regulāri pilnveido nodokļu administrēšanas aktivitātes. 
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2007. gadā bija 467 
112,9 tūkstoši latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, to apjoms 2007. gadā 
pieauga par 128 339,6 tūkstošiem latu. 
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu galvenais avots ir 
Rīgas iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. Salīdzinot ar 2006. gadu, 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi 2007. gadā ir pieauguši par
86 268,7 tūkstošiem latu. 
Otrais lielākais Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļas 
avots ir nodokļi no īpašuma, tas 2007. gadā bija 40 257,6 tūkstoši latu no 
pamatbudžeta ieņēmumiem, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi bija 10 080,7 tūkstoši latu un nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 
būvēm bija 30 176,9 tūkstoši latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir vērojams 
iekasēto īpašuma nodokļu pieaugums - nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm pieaudzis par 9 324,2 tūkstošiem latu.
2007. gadā 36 876,2 tūkstošus latu no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem Rīgas pilsētas pašvaldība ir ieguvusi 
no maksājumiem par Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
šie maksājumi ir pieauguši par 8 695,9 tūkstošiem latu.
Mērķdotācijas no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām ir valsts budžeta 
līdzekļi, kurus piešķir noteikta mērķa fi nansēšanai. 2007. gadā Rīgas pilsētas 
pašvaldība no valsts budžeta saņēma mērķdotācijas 75 382,5 tūkstošus 
latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mērķdotāciju apjoms ir palielinājies par
24 460,6 tūkstošiem latu. 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi
Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido ar Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas saskaņā 
ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem tiek nodoti pašvaldības rīcībā un 
ir paredzēti tikai īpašu izdevumu segšanai. 
Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no:

▀  Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda;
▀  Rīgas vides aizsardzības fonda;
▀  Pašvaldības ceļu (ielu) fonda;
▀  mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem;
▀  pārējiem ieņēmumiem.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada speciālā budžeta ieņēmumi bija 47 
079,1 tūkstoši latu, no tiem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 
fonda līdzekļi veidoja 16 661,9 tūkstošus latu, autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 
bija 13 356,9 tūkstoši latu un Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļi 4 488,1 
tūkstotis latu.
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2007. gadā Rīgas pašvaldībai 
veidoja 832,4 tūkstoši latu.
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā ieskaita Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā esošo valsts īpašuma objektu un pašvaldības īpašuma 
objektu privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus. Šie līdzekļi tiek izlietoti šādiem 
mērķiem:

▀ uzņēmējdarbības atbalstam;
▀ privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, 

darbības un attīstības veicināšanai;
▀ pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam 

un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar 
privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu. 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2007.gadā
tūkst.Ls %

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds 16 661.9 35%
Autoceļu fonds 13 356.9 28%
Dabas resursu nodoklis 359.9 1%
Pārējie ieņēmumi 16 700.4 35%

Ieņēmumi kopā 47 079.1 100%
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes rādītāji

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi
Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta 
ieņēmumi un iepriekšējo periodu budžeta līdzekļu atlikumi pārskata gadā 
izlietoti likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
izpildei un īpašiem mērķiem paredzētu pasākumu finansēšanai. Budžeta 
izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas 
raksturo izdevumu struktūru atbilstoši funkcijām vai nozarēm – vispārējie 
vadības dienesti, ekonomiskā darbība, izglītība, veselība, vides aizsardzība, 
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, atpūta, kultūra un reliģija, 
sabiedriskā kārtība un drošība u.c. Tā kā 2007. gadā stājās spēkā un tika 
pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr. 934), tad izdevumus 
atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 
2006. gadā. 
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Tas ir 
līdzeklis pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai ar finansiālām 
metodēm. Pašvaldības budžeta izstrādāšana, apstiprināšana, izpilde un 
kontrole ir jānodrošina ar vienotu, pārskatāmu un efektīvu, visiem budžeta 
izpildītājiem obligātu kārtību. Šāda kārtība nodrošina vienotus principus 

visā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta procesā – budžeta pieprasījumu 
sagatavošanā un izvērtēšanā, kā arī budžeta uzraudzībā un kontrolē. Uz šīs 
kārtības pamata ikgadēji tiek sagatavoti metodiskie norādījumi atsevišķiem 
budžeta procesa posmiem. 
Lai paaugstinātu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti funkciju 
nodrošināšanā, Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta process ir orientēts 
uz konkrētu rezultātu sasniegšanu – budžeta programmām ir noteikti to 
īstenošanas mērķi, izstrādāti šiem mērķiem atbilstoši darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji. Tādējādi tiek parādītas pašvaldības iespējas nodrošināt 
sabiedrībai nepieciešamos labumus, šo labumu jeb ieguvumu apjomu un 
raksturu, kā arī darbības, ko veic pašvaldības institūcijas, lai veiktu savas 
funkcijas.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (ieskaitot 
investīciju projektu finansējumu) ir pieauguši no 319 625,2 tūkstošiem 
latu 2006. gadā līdz 454 706,8 tūkstošiem latu 2007. gadā. Maksājumiem 
pašvaldību izlīdzināšanas fondā 2007. gadā tika novirzīti 46 515,5 tūkstoši 
latu, savukārt 2006. gadā tika novirzīti 31 552,2 tūkstoši latu. Pārējie 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra
(tūkst.Ls)

2006. g.
Budžeta

izpilde

2007. g.
Apstiprināts

budžetā

2007. g.
Budžeta

izpilde
Izdevumi kopā 319 625.2 484 500.7 454 706.8

* Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām kopā  288 073.0 484 500.7 454 706.8
Vispārējie valdības dienesti 29 835.9 92 444.1 88 987.7
Sabiedriskā kārtība un drošība 6 543.4 10 616.2 10 562.5
Ekonomiskā darbība - 93 168.2 84 066.1
Vides aizsardzība - 2 899.6 2 138.7
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 41 750.9 37 541.1
Veselība 11 047.6 14 626.9 13 233.5
Atpūta, kultūra un reliģija 13 299.4 23 276.3 22 020.8
Izglītība 120 313.0 160 118.7 153 547.4
Sociālā aizsardzība 24 268.8 45 599.8 42 609.0
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 50 109.0 - -
Transports, sakari 28 649.1 - -
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 924.4 - -
Pārējie izdevumi 3 082.4 - -
Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 31 552.2 46 515.5 46 515.5
* Tā kā 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12 .2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2007. gadā tūkst.Ls %
Vispārējie valdības dienesti, t.sk. iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā 88 987.7 20%
Sabiedriskā kārtība un drošība 10 562.5 2%
Ekonomiskā darbība 84 066.1 18%
Vides aizsardzība 2 138.7 0%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 37 541.1 8%
Veselība 13 233.5 3%
Atpūta, kultūra un reliģija 22 020.8 5%
Izglītība 153 547.4 34%
Sociālā aizsardzība 42 609.0 9%

Izdevumi kopā 454 706.8 100%
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līdzekļi izlietoti izpildvaras institūciju uzturēšanai, pašvaldības iepirkumu 
apmaksai, investīciju fi nansēšanai, dotācijām no pašvaldības budžeta 
fi nansētajiem komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem par pašvaldības 
funkciju izpildes nodrošināšanu sabiedriskā transporta, pilsētas transporta 
infrastruktūras (apgaismojuma), teritorijas labiekārtošanas u.c. nozarēs.
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta uzdevums ir nodrošināt fi nanšu 
līdzekļus pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Atbilstoši Rīgas kā 
galvaspilsētas attīstības tendencēm, pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai ir īpaša nozīme, kas saistīta ar Latvijas Republikas valsts 
svētku un tradicionālo kultūras pasākumu, kā arī ārvalstu pārstāvju valsts un 
ofi ciālo vizīšu norises nodrošināšanu. Līdz ar to Rīgai ir liels ieguldījums arī 
valsts tēla veidošanā.
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā izdevumu struktūrā
2007. gadā, veicot pamatprogrammu pārskatīšanu un izvērtēšanu, galvenie 
izdevumu virzieni bija izglītība un ekonomiskā darbība (galvenokārt attiecībā 
uz transporta nozari):

▀   izglītībai tika novirzīti 153 547,4 tūkstoši latu;

▀   ekonomiskajai darbībai tika novirzīti 84 066,1 tūkstoši latu.
Rīgas pašvaldības investīciju programmas galveno sektoru noteikšana ir 
saistīta ar pašvaldību autonomo funkciju izpildes nodrošināšanu un lielākais 
līdzekļu apmērs paredzēts un izlietots pilsētas infrastruktūras elementu 
un pilsētas vides sakārtošanai, īpaši vēršot uzmanību uz satiksmes 

drošības palielināšanu pilsētā, tāpat arī izglītības un veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas attīstīšanai un arī kultūras iestāžu 
rekonstrukcijai. 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta 
izdevumi
Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi ir tieši atkarīgi no 
ieņēmumiem, kuri pārskata gadā saņemti īpašu programmu fi nansēšanai. No 
Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem 2007. gadā fi nansēti 
īpašiem mērķiem iezīmēti izdevumi 38 924,4 tūkstošu latu apjomā, kas ir par 
11 793,4 tūkstošiem latu vairāk kā 2006. gadā (27 131,0 tūkstoši latu). 
Speciālais budžets ir izveidots ar mērķi nodrošināt atsevišķu, pašvaldībai 
svarīgu funkciju īstenošanu, paredzot šim nolūkam normatīvajos aktos 
noteiktu līdzekļu avotu – īpašiem mērķiem paredzētus ieņēmumus. Tāpat 
speciālo budžetu veido arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi, ārvalstu fi nanšu palīdzība un ziedojumi un dāvinājumi ar norādītu 
mērķi vai bez tā.
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta kopējo 
izdevumu struktūrā var izcelt trīs galvenos fi nansējuma virzienus atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām:

▀ ekonomiskā darbība (galvenokārt attiecībā uz transporta nozari) –
17 749,0 tūkstoši latu (transporta līdzekļu nodevas un akcīzes 

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumu struktūra 
(tūkst.Ls)

2006. g.
Budžeta

izpilde

2007. g.
Apstiprināts

budžetā

2007. g.
Budžeta

izpilde
Izdevumi kopā 27 131.0 61 810.7 38 924.4
* Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
Vispārīgie valdības dienesti 6 018.0 13 012.5 6 250.2
Sabiedriskā kārtība un drošība 30.7 322.0 206.8
Ekonomiskā darbība - 24 287.9 17 749.0
Vides aizsardzība - 1 164.4 1 044.9
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 3 643.2 2 269.4
Veselība 121.5 216.1 172.5
Atpūta, kultūra un reliģija 667.0 5 296.0 4 816.0
Izglītība 3 996.6 11 418.7 4 871.0
Sociālā aizsardzība 136.9 2 449.9 1 544.6
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 5340.4 - -
Mežkopība un zvejniecība 2908.8 - -
Transports, sakari 7911.1 - -
*Tā kā 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumu struktūra 2007. gadā
tūkst.Ls %

Vispārīgie valdības dienesti 6 250.20 16%
Sabiedriskā kārtība un drošība 206.8 1%
Ekonomiskā darbība 17 749.00 46%
Vides aizsardzība 1 044.90 3%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 269.40 6%
Veselība 172.5 0%
Atpūta, kultūra un reliģija 4 816.00 12%
Izglītība 4 871.00 13%
Sociālā aizsardzība 1 544.60 4%

Izdevumi kopā 38 924.40 100%
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nodokļa izlietojums pilsētas ielu atjaunošanai);
▀ izglītība – 4 871,0 tūkstoši latu;
▀ atpūta, kultūra un reliģija – 4 816,0 tūkstoši latu.

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības speciālajā budžetā lielāko daļu 
veido:
▀ Rīgas domes Pilsētas attīstības fonda līdzekļi, kurus veido ieņēmumi 

no vienreizējas maksas pilsētas infrastruktūras attīstībai, zemes nomas 
maksas, kā arī maksas par pilsētai piederošā nekustamā īpašuma 
(zeme, ēkas un būves) atsavināšanu. Līdzekļi tiek izlietoti pilsētas 
nozīmes attīstības projektu izstrādāšanai, pilsētas nekustamā īpašuma 
īpašumtiesību atjaunošanai un nostiprināšanai Zemesgrāmatā, kā arī 
kultūras, izglītības un sporta attīstības projektu izstrādāšanai;

▀ Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas programma – ieņēmumus veido 
nomas maksa par tuneļos izvietotajām tirdzniecības vietām. Līdzekļi 
tiek novirzīti tuneļu sakopšanai un labiekārtošanai;

▀ Nodeva par transportlīdzekļa iebraukšanu īpašā režīma zonā 
– ieņēmumus veido nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu 
īpašā režīma zonā Vecrīgā. Līdzekļi tiek novirzīti Vecrīgas ielu 
seguma rekonstrukcijas darbu veikšanai, apgaismošanas sistēmas 
rekonstrukcijai, satiksmes organizācijas uzlabošanai u.c.;

▀ Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi – veido ieņēmumi no Valsts Autoceļu 
fonda mērķdotācijām. Līdzekļi tiek izlietoti ielu seguma atjaunošanai un 
rekonstrukcijai, kā arī apgaismojuma sistēmas kapitālajam remontam 
u.c.;

▀ Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi 
– veido ieņēmumi no pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas. 
Līdzekļi tiek novirzīti Rīgas Sociālās krīzes fondam (1% apmērā 

ikgadēji), tāpat līdzekļi novirzīti arī Rīgas iedzīvotājiem un pilsētvides 
attīstībai nozīmīgu pasākumu fi nansēšanai, piemēram, Zaļā 
veloceliņa būvniecībai (Ls 197 984), Kurzemes rajona izpilddirekcijas 
apmeklētāju pieņemšanas centra un dzimtsarakstu nodaļas ēkas 
rekonstrukcijai Dzirciema ielā 24/3 (Ls 624 441), Mežaparka Lielās 
estrādes rekonstrukcijai (Ls 4 000 000), pirmsskolas izglītības iestāžu 
logu un ārdurvju nomaiņai (Ls 237 010), ūdensvada un kanalizācijas 
sistēmu renovācijai pirmsskolas izglītības iestādē (Ls 729 198), 
Juglas vidusskolas ēkas rekonstrukcijai Juglas ielā 27A (Ls 751 098), 
Kultūru vidusskolas ēkas rekonstrukcijai Ganību dambī 7 (Ls 757 
793), sociālās dzīvojamās mājas būvniecībai Gobas ielā 30 (Ls 952 
582) u.c.; 

▀ Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļi – veido ieņēmumi no dabas 
resursu nodokļa. Līdzekļi tiek novirzīti projektu, programmu un 
pasākumu fi nansēšanai, kuri saistīti ar dabas resursu racionālu 
izmantošanu, to izpēti un atjaunošanu;

▀ Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas mežu aģentūra” – veido ieņēmumi 
no meža resursu realizācijas. Līdzekļi tiek izmantoti Rīgas pilsētas 
īpašumā esošo mežu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, kā arī 
sabiedrības izglītošanai par mežu un tā aizsardzību.

Rīgas pilsētas pašvaldības saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu izlietojums
2007. gadā dāvinājumi un ziedojumi Rīgas pilsētas pašvaldībai papildināja 
Rīgas pilsētas budžeta ieņēmumus par 832,4 tūkstošiem latu. Rīgas pilsētas 
pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojumā nozīmīgākais 
līdzekļu izlietojums 2007. gadā attiecināms uz izglītības nozari un ekonomisko 
darbību.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes rādītāji

Rīgas pilsētas pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma struktūra 
(tūkst.Ls )

2006. g.
Budžeta

izpilde

2007. g.
Apstiprināts

budžetā

2007. g.
Budžeta

izpilde
Tūkst.Ls Tūkst.Ls Tūkst.Ls

Izdevumi kopā 322.6 1 208.2 636.5
* Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārīgie valdības dienesti 31.9 - -
Sabiedriskā kārtība un drošība - 3.0 -
Ekonomiskā darbība - 491.7 382.0
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 28.5 14.6
Atpūta, kultūra un reliģija 4.0 6.6 2.2
Izglītība 283.3 662.4 236.9
Sociālā nodrošināšana 1.3 16.0 0.8
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 2.0                                      -                            -

* Tā kā 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā.
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Īpašuma bilances vērtība
Rīgas pilsētas pamatlīdzekļu bilances vērtība 2007. gada beigās sastādīja 
1302,5 milj. latu, līdzdalība asociēto un radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
– 266,7 milj. latu. Pilsētas aktīvu summa kopā, ieskaitot arī citas ilgtermiņa 
ieguldījumu kategorijas, 2007. gada beigās sastādīja 1580,4 milj. latu.
Pēc Valsts zemes dienesta datiem Rīgas pilsētas teritorijā uz 2008. gada 
1. janvāri dažādu īpašnieku īpašumā, atradās zemesgabali 18 811 hektāru 
platībā. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bija 3280 zemesgabali 7673 
hektāru kopplatībā, kas sastāda 41% no kopējās zemes īpašumu platības 
pilsētā. Lielāko īpatsvaru Rīgas pilsētas pašvaldības zemes īpašuma 
struktūrā ieņem dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes – 2451 ha 
(32% no kopējās), mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas aizņem 2148 ha (28%), sabiedriskās nozīmes objektu zeme –
1753 ha (23%). Šo triju lielāko lietošanas veidu zemes platības kopumā 
aizņēma ap ¾ no pašvaldības īpašumā esošajām zemēm Rīgas pilsētā 
2007. gadā. 

Līdzdalība pašvaldības uzņēmumu kapitālā
Līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2007. 
gada beigās sastādīja 266,7 miljonus latu, gada laikā palielinoties par 
73,9 miljoniem latu. 2007. gada beigās ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo 
uzņēmumu kapitālā sastādīja 237,35 miljonus latu.  
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība veikusi šādus ieguldījumus radniecīgo 
uzņēmumu pamatkapitālā:
▀ nodibinātas trīs jaunas kapitālsabiedrības ar 100% Rīgas pilsētas 

pašvaldības kapitāla daļām ar kopējo naudas līdzekļu ieguldījumu 
pamatkapitālā 1 400 000 Ls :

▀ SIA „Transporta infrastruktūras attīstība” – 400 000 latu;
▀ SIA „Lucavsalas attīstība” – 500 000 latu;
▀ SIA „Rīgas meži” – 500 000 latu.

▀ SIA „Klīniskā Universitātes slimnīca „Ģaiļezers” Rīgas pilsētas 
pašvaldības naudas ieguldījums medicīnas aparatūras iegādei par
326 432 latiem un Rīgas pilsētas pašvaldības mantiskais ieguldījums 
par 133 900 latiem;

▀ kā ieguldījumu vērtība tika iekļauta Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu vērtība un investīcijas nekustamo 
īpašumu objektos, kas pārskata gada beigās uzskaitītas SIA „Rīgas 
nami” pašu kapitālā 20 736 662 latu vērtībā.

2007. gada 31. decembrī Rīgas pašvaldības bilancē kā līdzdalība radniecīgo 
uzņēmumu kapitālā uzskaitīti ieguldījumi 43 kapitālsabiedrību pamatkapitālā, 
kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas (akcijas), 3 
likvidējamo pašvaldības uzņēmumu statūtu fondā, 1 likvidējamā Rīgas 
pilsētas pašvaldības statūtsabiedrību pamatkapitālā, kā arī ieguldījumi 3 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 
vairāk par 50% no kapitāla daļām (tai skaitā 1 likvidējamā kapitālsabiedrība). 
2007. gada beigās Rīgas pašvaldības bilancē uzskaitīti ieguldījumi 4 asociēto 
uzņēmumu kapitālā. No kopējās šo ieguldījumu vērtības 95,3% sastāda 
ieguldījums akciju sabiedrībā „Rīgas siltums”. 

Privatizācija
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā ir izskatīti 2505 privatizācijas 
ierosinājumi un Rīgas dome ir pieņēmusi šādus lēmumus par Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustāmā īpašuma objektu privatizāciju:
31 lēmumu par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai;
75 lēmumus par atsevišķu apbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai;
74 lēmumus par Rīgas ēku un zemesgabalu nodošanu privatizācijai;

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 2450.7
Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 2147.5
Sabiedriskās nozīmes objektu zeme 1752.6
Ražošanas objektu apbūves zeme 387.1
Komercdarbības objektu apbūves zeme 282.4
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 194.5
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 186.6
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 132.2
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 106.1
Ūdens objektu zeme 33.3

Kopā 7673.0
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17 lēmumus par ēku nodošanu privatizācijai;
lēmumu par akciju sabiedrības „Ceļu pārvalde” akciju nodošanu privatizācijai;
26 lēmumus par neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas noteikumu 
apstiprināšanu;
50 lēmumus par privatizācijas projektu apstiprināšanu;
73 lēmumus par privatizācijas pabeigšanu;
121 lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai.
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas komisija
2007. gadā ir apstiprinājusi 86 Rīgas pilsētas pašvaldības nekustāmā 
īpašuma objektu – atsevišķu apbūvētu zemesgabalu privatizācijas 
paziņojumus. 2007 gadā ir noslēgts 121 Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustāmā īpašuma objektu pirkuma līgums par kopējo summu 16 323 665 
latiem, tajā skaitā latos maksājamā daļa 89%.
Lielākie 2007. gadā privatizētie Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā 
īpašuma objekti:
▀ trīsstāvu mūra kinoteātra ēka Prūšu ielā, pirkuma maksa 1 270 00 latu;
▀ atsevišķs apbūvēts zemesgabals 15 137 m2 platībā Rīgā, Ventas ielā, 

pirkuma maksa Ls 1 419 851;
▀ atsevišķs apbūvēts zemesgabals 31 280 m2 platībā Rīgā, Lucavsalā, 

pirkuma maksa Ls1 650 552;
Privatizācijas procesa rezultātā 2006. gada beigās Rīgas pilsētā bija 
privatizēti 192 057 dzīvokļi, kas sastāda 96% no visiem privatizācijai 
paredzētajiem dzīvokļiem. 
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Izglītība
2007. gadā izglītības nozares fi nansējums Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīcijām izdevumu struktūrā atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām sastādīja 158 418,4 tūkstošus latu. 2007. gadā 
fi nansējums izglītības nozarei un investīciju projektu realizācijai kopumā 
bija par 34 108,8 tūkstošiem latu vairāk kā 2006. gadā (124 309,6 tūkstoši 
latu). Finansējuma palielinājums tika novirzīts piemaksām Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, izglītības 
iestāžu uzturēšanas izdevumu palielināšanai un izglītības iestāžu ēku 
renovācijai un kapitālajai celtniecībai. 

Pirmskolas izglītības iestādes
2007. gadā Rīgā darbojās 154 pašvaldības dibināta pirmskolas 
izglītības iestādes, no kurām 143 ir vispārēja tipa un 11 speciālās 
pirmskolas izglītības iestādes, kā arī 27 privātas izglītības iestādes ar 
pirmskolas izglītības grupām. Kopā šajās pirmskolas izglītības iestādēs 
pirmskolas izglītības programmas apguva 23 482 bērni. Pirmskolas 
izglītības programmas tiek īstenotas arī 16 vispārizglītojošās skolās 
un 2 interešu izglītības iestādēs. Lai veicinātu pirmskolas izglītības 
iestāžu attīstību Rīgā, 2007. gadā Rīgas dome pieņēma lēmumus 
par Rīgas pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu Pārslas ielā 6, 
par Rīgas Vecmīlgrāvja sākumskolas „Blāzmiņa” reorganizāciju un 
Rīgas pirmskolas izglītības iestādes „Blāzmiņa” dibināšanu, kā arī 
Rīgas pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu Biķernieku ielā 33A. 
Gada laikā pie pašvaldības izglītības iestādēm tika papildus atvērtas
14 pirmskolas grupas, nodrošinot mācību vietu 200 bērniem. 2007. gadā 
tika turpināta iepriekšējo gadu pieredze, un no Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta līdzekļiem tika līdzfi nansētas 25 privātas pirmskolas izglītības 
iestādes, lai nodrošinātu vispārējās pirmskolas programmas īstenošanu 
1069 bērniem. Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto saistošo noteikumu 
kārtību, 2007. gadā tika izmaksāti 2785 pabalsti par summu 735 314 Ls tiem 
bērniem, kam netika nodrošināta vieta pirmskolas izglītības iestādēs. 2007. 
gadā tika sagatavoti un apstiprināti vairāki normatīvi dokumenti pirmskolas 
izglītības jautājumu risināšanai: rīcības plāns rindu samazināšanai 
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs 2007.-2010. gadam, kas paredz 
darbības rindu samazināšanai pirmskolas izglītības iestādēs; Rīgas domes 
saistošie noteikumi „Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtība Rīgas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas 
īsteno pirmskolas izglītības programmas”. 2007. gadā turpinājās pirmskolas 
skolotāju tālākizglītība, nodrošinot iespēju 506 pirmskolas izglītības iestāžu 
darbiniekiem apmeklēt tālākizglītības kursus un seminārus. 

Vispārizglītojošās skolas
2007. gadā Rīgā darbojās 141 vispārizglītojošā skola, no tām 107 
vidusskolas, 24 pamatskolas, 10 sākumskolas. Kopskaitā ietilpst arī 12 

speciālās skolas, 6 vakarskolas un 11 internātskolas. 2007. gadā šajās skolās 
izglītības programmas apguva vairāk kā 75 tūkstoši skolēnu. Jāatzīmē, ka 
Rīgā darbojās arī 22 privātskolas, kur vispārējās izglītības programmas 
apguva 1799 skolēni. 

Interešu izglītības iestādes un brīvā laika centri
2007. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, Rīgā darbojās 14 interešu izglītības 
iestādes un 17 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, kuras gada 
laikā apmeklēja vairāk kā 32 tūkstoši audzēkņu. Rīgas vispārizglītojošo skolu 
brīvā laika centrus (14 centri)  2007. gadā apmeklēja vairāk kā 25 tūkstoši 
jauniešu un bērnu.
Rīgā aktīvi darbojas 10 mūzikas un mākslas skolas, kuras 2007. gadā 
apmeklēja 3172 audzēkņi. Gada laikā tika organizēti 525 dažādi konkursi, 
koncerti un izstādes, kuras apmeklēja vairāk kā 26 tūkstoši interesentu. 
Aktīva ir skolu pedagogu un skolēnu dalība ne tikai Latvijas mēroga, bet 
arī starptautiskos projektos. Tā 2007. gadā gandrīz 500 skolēni piedalījās 
starptautiska mēroga konkursos un festivālos. Lai veicināti profesionālu 
mācību procesu, ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu (150 000 Ls) 
divām Rīgas mūzikas skolām tika iegādāti jauni un kvalitatīvi mūzikas
instrumenti.
Ar Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfi nansējumu 16 Rīgas izglītības iestādes 
organizēja 21 atklātu dienas nometni, kurās piedalījās vairāk kā 700 bērni 
un jaunieši (līdzfi nansējums 12 000 Ls); Rīgas vispārējās izglītības, interešu 
un sporta izglītības iestāžu rīkotājās 198 diennakts nometnēs piedalījās 9352 
bērni un jaunieši (līdzfi nansējums 171 592 Ls), citu institūciju organizētājas 
40 nometnēs piedalījās gandrīz 2000 dalībnieku (līdzfi nansējums 39 151 Ls).
2007. gadā skolotāji tika aicināti pieteikt atklāto stundu demonstrējumus, kā 
arī sniegt meistarklases saviem kolēģiem. Šī projekta ietvaros tālākizglītības 
kursus apmeklēja vairāk kā 5,7 tūkstoši dalībnieku, 19 meistarklases 
apmeklēja gandrīz 300 interesenti un atklātās stundās piedalījās 192 
dalībnieki. 
Ikgadējos „Zelta stipendija” un „Zelta pildspalva” pasākumos tika apbalvoti 
centīgākie skolēni un skolotāji. Lai skolu audzēkņi varētu apliecināt savas 
zināšanas mācību priekšmetu olimpiādēs, 2007. gadā tika organizētas 186 
rajonu/priekšpilsētu olimpiādes, 6 pilsētas olimpiādes, kā arī 9 konkursi, 4 
skates un 6 izstādes. Rīgas skolēni piedalījās 18 valsts mācību olimpiādēs.
2007. gada septembris tika pasludināts par „Jauniešu mēnesi”, kad Rīgā 
tika organizēti vairāki pasākumi bērniem, skolēniem un jauniešiem. Šajos 
pasākumos kopā piedalījās ap desmit tūkstoši dalībnieku.
Lai veicinātu Rīgas bērnu, skolēnu un jauniešu sporta aktivitātes, 2007. gadā 
Rīgas pilsētas pašvaldība atbalstīja vairākas nozīmīgas aktivitātes sporta 
jomā: tika pieņemts lēmums par Riteņbraukšanas skolas izveidošanu, 
atklāts reģionālais sporta centrs „Laimīte”, noorganizētas LR 60. Skolēnu 
sporta spēļu Rīgas novada sacensības, kā arī radīta iespēja bezmaksas 

Budžeta izdevumi izglītībai
(tūkst. Ls)*

2006. g.
Budžeta

izpilde

2007. g.
Apstiprināts

budžetā

2007. g.
Budžeta

izpilde
Pirmskolas izglītība 27708.4 37274.1 36594.9
Vispārējā izglītība - pamatizglītība 71259.6 98813.3 93405.7
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 19041.2 21036.5 20575.5
Pārējā, citur neklasifi cētā izglītība 2303.8 2994.8 2971.3
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 120313 160118.7 153547.4
Investīcijas 5824.1 15951.1 10823.3
Speciālā budžeta izdevumi 3996.6 11418.7 4871
Kopā 124309.6 171537.4 158418.4

* Tā kā 2007. gadā spēkā stājās un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā
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slidošanai un slēpošanai (mākslīgā sniega slēpošanas trase Uzvaras 
bulvārī).
2007. gadā Rīgas skolām papildus tika piešķirtas 20 sporta darba 
organizatoru likmes un palielināts atalgojums skolu sociālajiem pedagogiem 
(par 50 Ls mēnesī), skolu, interešu un sporta izglītības iestāžu medicīnas 
darbiniekiem (par 110 Ls mēnesī), ārstiem (par 155 Ls mēnesī), pirmskolas 
izglītības iestāžu  pirmskolu audzinātāju palīgiem (par 60 Ls mēnesī), 
pavāriem (par 60 Ls mēnesī), pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģiskajiem 
darbiniekiem (par 31 Ls mēnesī), pirmskolas izglītības iestāžu metodiķiem 
(par 44 Ls mēnesī). Par 25% paaugstināts atalgojums Rīgas mūzikas un 
mākslas skolu administratīvajam un saimnieciskajam personālam. 
Rīgā turpinās izglītības iestāžu ēku renovācija. Ņemot vērā ēku tehnisko 
stāvokli, komunikāciju nolietojuma pakāpi, kā arī nepieciešamību optimizēt 
izglītības iestāžu tīklu, Rīgas pilsētas pašvaldība plānveidīgi veic izglītības 
iestāžu ēku rekonstrukciju visā pilsētā. 

Nozīmīgākie projekti:
▀ A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolas ēkas rekonstrukcija;
▀ Tiek turpināta Rīgas pirmskolas izglītības iestāžu teritoriju 

labiekārtošana – renovētas 11 izglītības iestāžu teritorijas;
▀ Tiek turpināta Rīgas skolu stadionu renovācija – renovēts Rīgas 93. 

vidusskolas stadions, projektēts Rīgas komercģimnāzijas stadions, 
ierīkots Rīgas Purvciema vidusskolas stadions, sakārtots un aprīkots 
Rīgas 16. vidusskolas sporta laukums;

▀ Uzstādīts metāla žogs un ierīkoti vārti ap Rīgas 45. vidusskolas 
teritoriju Ropažu ielā 34, kā arī izbūvēta futbola laukuma pamatne 
„Polytan” segumam;

▀ Turpinās izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija – ir uzsākti jauni 
objekti un turpināti jau iesāktie, piemēram, Rīgas Kultūru vidusskolas 
ēkas Ganību dambī 7 rekonstrukcija un Rīgas Juglas vidusskolas 
sākumskolas ēkas Juglas ielā 27A rekonstrukcija.
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un fi nansiāla palīdzība āpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un 
izglītības atbalsta iestādēm u.c.)
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis:
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošināt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu sagatavošanu pamatizglītības programmas uzsākšanai, veicināt bērna intelektuālo, fi zisko, estētisko attīstību
Darbības rezultāti:
Pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 141 143
Bērnu skaits, t.sk.: 22 545 23 482
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana 
skolai”, skaits

9 233 9 558

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 106 100
Pedagoģisko likmju skaits 3 800 3 099
Mērķis:
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošināt obligāto piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības programmas uzsākšanai, nodrošināt nepieciešamo iemaņu un prasmju individu-
ālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi, ievērojot attīstības traucējumus, nostiprināt veselību, veicināt vispusīgu attīstību
Darbības rezultāti:
Specializēto pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 11 11
Bērnu skaits, t.sk.: 890 908
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana 
skolai”, skaits

496 523

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 263 329
Pedagoģisko likmju skaits 283 288
Mērķis:
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, 
nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē
Darbības rezultāti:
Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skaits 133 130
Skolēnu skaits, t.sk.: 77 906 73 210
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana 
skolai”, skaits

336 385

Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 62 81
Pedagoģisko likmju skaits 10 420 10 251
Mērķis:
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu internātskolās un sanatoriju internātskolās, 
nodrošinot iespēju iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē
Darbības rezultāti:
Internātskolu un sanatoriju internātskolu skaits 4 4
Skolēnu skaits 787 832
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 192 270
Pedagoģisko likmju skaits 243 263
Mērķis:
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu bērniem ar speciālām vajadzībām, veicinot 
skolēnu integrācijas procesu sabiedrībā, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes, darba iemaņas atbilstoši savam 
veselības stāvoklim un spējām, organizēt ārstēšanas un korekcijas darbu
Darbības rezultāti:
Speciālo internātskolu skaits 7 7
Skolēnu skaits 1 391 1 217
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 290 459

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Pedagoģisko likmju skaits 747 704
Mērķis:
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana, nodrošinot saturīgu brīvo laiku bērniem un 
jauniešiem
Darbības rezultāti:
Pārējo interešu izglītības iestāžu (t.sk. sporta skolas) skaits 33 31
Bērnu un jauniešu skaits, t.sk.: 34 899 32 658
  sporta skolās 9 683 8 321
Uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim mēnesī (Ls) 17 18
Pedagoģisko likmju skaits 1 097 1 128
Peldētapmācība 2. klases skolēniem BJSC “Daugavas sporta nams” 700 568
Mērķis:
Veicināt audzēkņu spēju attīstību, veidot prasmes un iemaņas mūzikā, mākslā 
Darbības rezultāti:
Mākslas un  mūzikas skolu skaits 10 10
Audzēkņu skaits skolās 3 169 3 172
Uzturēšanas izdevumi uz vienu skolēnu mēnesī (Ls) 27,8 32.6
Pedagoģisko likmju skaits, t.sk.: 464 457.4
  mūzikas priekšmetos 426.5 432.7
  mākslas priekšmetos 35 34.3
  deju priekšmetos 2,5 2.5
Interešu izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām (bērnu skaits) 25 40
Konkursu, koncertu un izstāžu skaits 350 525
Koncertu un izstāžu apmeklētāju skaits 24 000 26 285
*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Budžeta izdevumi ekonomiskai darbībai
(tūkst. Ls) *

2007. g. 
Apstiprināts 

budžetā

2007. g.
Budžeta

izpilde
Transports 85692 78916.7
Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība 713.6 638.8
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība 
un medniecība

500.0 500.0

Pārējā, citur neklasifi cētā ekonomiskā darbība 5764.7 3539.1
Citas nozares 497.9 471.5
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 93168.2 84066.1
Investīcijas 5059.0 3738.8
Speciālā budžeta izdevumi 24287.9 17749.0
Kopā 117456.1 101815.1
*Tā kā 2007. gadā spēkā stājās un tika pielietota jauna budžeta izdevumu kla-
sifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši 
salīdzināt ar izdevumiem
2006. gadā.

Pasažieru pārvadājumi sabiedriskajā transportā 2007. gadā
(milj. pasažieru)

bez maksas 34

ar atlaidēm 121.7

par pilnu samaksu 111.6

Ekonomiskā darbība
2007. gadā izdevumiem šajā funkcionālajā kategorijā no Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju līdzekļiem 
novirzīti 101 815,1 tūkstoši latu. Nozarei paredzētie līdzekļi izlietoti 
galvenokārt, lai nodrošinātu rīdziniekiem un Rīgas viesiem efektīvus un 
mūsdienīgām prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus, 
nodrošinātu un uzturētu satiksmes infrastruktūru pilsētā, nodrošinātu 
satiksmes regulēšanas pasākumus gan gājējiem, gan transporta līdzekļu 
vadītājiem.
Sabiedriskā transporta uzturēšanā un atjaunošanā Rīgas pilsētas pašvaldība 
2007. gadā ieguldīja 430 tūkstošus latu, par 18% vairāk kā iepriekšējā gadā.
Sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētā sniedza pašvaldības
SIA „Rīgas Satiksme” (2005. gadā noslēgtā sabiedriskā transporta 
deleģēšanas līguma ietvaros), nodrošinot pārvadājumus:

▀ 11 tramvaja maršrutos;
▀ 20 trolejbusa maršrutos;
▀ 65 autobusu maršrutos (pilsētas un reģionālie vietējas nozīmes).

Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, tramvajs, trolejbuss) 2007. 
gadā tika pārvadāti 267,2 miljoni pasažieru, par 7% mazāk kā 2006. gadā.  
Neskatoties uz to, ka kopējais pārvadāto pasažieru skaits pārskata gadā 
samazinājies, palielinājies no pašvaldības budžeta subsidēto pārvadājumu 
skaits. Bez maksas 2007. gadā tika pārvadāti 34 miljoni pasažieru, par 16% 
vairāk kā iepriekšējā gadā, ar braukšanas maksas atlaidēm – 121,7 miljoni 
pasažieru, par 23% vairāk kā pērn. Kopējais no Rīgas pašvaldības budžeta 
subsidēto pasažieru pārvadājumu īpatsvars kopējā pārvadājumu apjomā ir 
pieaudzis no 44% pagājušajā gadā līdz 58% pārskata gadā, veidojot vidēji 
426 tūkstošus subsidēto pasažieru pārvadājumu katru dienu. 
2007. gadā tika izveidots autobusu maršruts Nr. 27 „Imanta – Beberbeķi”. 
Pārskata gadā iegādāti 39 trolejbusi, veikta 10 tramvaja vagonu 
modernizācija,  autobusi aprīkoti ar GPS (globālās pozicionēšanas sistēma).
Pārskata gadā pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā veica:
▀ 252 tramvaji, no tiem modernizēti 220 tramvaji (87%);
▀ 334 trolejbusi, no tiem jauns 121 trolejbuss (36%);
▀ 488 autobusi, 100% atjaunots viss autobusu parks, no tiem 396 ar 

zemo grīdu.
Tika pilnveidota arī sabiedriskā transporta infrastruktūra, nodota 
ekspluatācijā autobusu galastacija – dispečerpunkts „Jugla” Murjāņu ielā, 
pēc rekonstrukcijas nodots ekspluatācijā pieteikumu remonta cehs Kleistu 
ielā 28, uzsākta centrālā korpusa Vesetas ielā 35 rekonstrukcija.
Pārskata gadā turpinājās Daugavas Dienvidu tilta 1. kārtas būvniecība, tika 
uzsākta šī projekta 2. kārta. Tika veikta Zemās grīdas tramvaja projekta 1. 
kārtas konkursa dokumentācijas sagatavošana, kā arī Ziemeļu transporta 
koridora satiksmes un ekonomiskā izpēte. 2007. gadā Rīgas pilsētā tika 
veikta ielu seguma atjaunošana, rekonstruējot un izbūvējot vairākus ielu 
posmus. Pārskata gadā tika uzsākta arī Brīvības ielas un Juglas ielas divu 
līmeņu šķērsojuma būvniecība. 
Nozīmīgākie investīciju projekti:
▀ Rekonstruētas Vagonu iela un Dumbrāju iela;
▀ Rekonstruēta Mazā Krasta iela posmā no Grebenščikova ielas līdz 

iebrauktuvei no tirdzniecības centra „Mols”;
▀ Renovēts Akmens tilta labā krasta satiksmes pārvads.

N.p.k. Objekts Summa
(tūkst latu)

1 Austrumu maģistrāles posma no Gaujas ielas līdz Meža 
prospektam būvniecība (izpildīti 40% darbu)

6600

2 Augusta Deglava ielas rekonstrukcija posmā no A. 
Saharova ielas līdz Lubānas ielai (2. kārta) (izpildīti 70% 
darbu)

4500

3 Vestienas un Pildas ielas rekonstrukcija posmā no Vietalvas 
ielas līdz Piedrujas ielai (izpildīti 80% darbu)

1700

4 Krūzes ielas rekonstrukcija posmā no Ventspils ielas līdz 
Liepājas ielai 

900

5 Jaunmoku ielas no Remtes ielas līdz Ventspils ielai 
un Ventas ielas no Lielirbes ielas līdz Jaunmoku ielai 
rekonstrukcija

870

6 11. Novembra krastmalas no akmens tilta līdz Muitas ielai 
seguma atjaunošana 

780

7 Tilta pār pilsētas kanālu Maskavas ielā renovācija 759
8 Akmens tilta labā krasta satiksmes pārvada renovācija 724

Lielākie remontējamie un izveidotie objekti Rīgā 2007. gadā
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis:
Sniegt pasažieru prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus, nepārtraukti paaugstinot pakalpojumu kvalitāti 
- SIA “Rīgas satiksme”
Darbības rezultāti:
Noskrējiens (tūkst. km) 62 310 59 479.6
Pārvadāto pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) 287 504 267 225.2
Ar atlaidi pārvadāto pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) 127 722 121 648.6
Bez maksas pārvadāto pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) 33 972 33 972
Administratīvās teritorijas labiekārtošana  (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana)
Pamatbudžets
Mērķis: 
Nodrošināt nepārtrauktu, komfortablu un drošu satiksmi
Darbības rezultāti:
Ielu brauktuvju seguma uzturēšana - bedrīšu, iesēdumu remonts (tūkst. m2) 112.2 128.2
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana ziemā, kaisot ar pretslīdes materiāliem, un sniega tīrīšana, slaucīšana, putekļu 
savākšana un slaucīšana vasarā (milj. m2)

8.7 8.7

Ielu brauktuvju attīrīšana no sniega (tūkst. st.) 28.7 19
Atkritumu savākšana un izvešana (tūkst.m3) 12 9
Sabiedriskā transporta pieturvietu kopšana (skaits) 1 311 1 311
Smilts savākšana un izvešana pēc ziemas kaisīšanas (km) 1 950 1 737
Sabiedriskā transporta pieturvietu kopšana (skaits) 1 311 1 311
Zaļo zonu kopšana  (tūkst. m2) 1514.5 1 515
Veloceliņa Vecrīga - Imanta uzturēšana (km) 15 15
Mērķis: 
Nodrošināt nepārtrauktu un drošu satiksmi pār tiltiem, satiksmes pārvadiem, gājēju tuneļos un nostiprinātajās krastmalās, kā 
arī nodrošināt minēto būvju un konstrukciju saglabāšanu
Darbības rezultāti:
Tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu  uzturēšana (objektu skaits) 99 100
Krastmalu regulārā, periodiskā apsekošana un ikdienas uzturēšana (km) 38 38
Metāla barjeru  ikdienas uzturēšana (km) 49 49
Mērķis: 
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos krustojumos un gājēju pārejās
Darbības rezultāti:
Luksoforu objektu uzturēšana (skaits) 262 293
Regulējamo gājēju pāreju uzturēšana (skaits) 36 63
Satiksmes “zaļā viļņa” uzturēšana ielās (km kopgarumā) 14 14
Ceļazīmju uzturēšana (skaits) 25 427 26 507
Gājēju barjeru uzturēšana (m) 8 242 8 242
Informācijas plakātu uzturēšana (m2) 290 290
Mērķis: 
Nodrošināt satiksmes dalībnieku organizēšanu pa braukšanas joslām Rīgas pilsētas ielās
Darbības rezultāti:
Uzturēti ceļu horizontālie apzīmējumi (m2) 65 840 65 840
Nodrošināts braukšanas joslu sadalījums maģistrālās ielās un ielās ar ievērojamu sabiedriskā transporta satiksmi, t.sk.:
ielu kopgarums (km) 420 420
ielu kopplatība (m2) 4 900 000 4 900 000

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei
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Mērķis:
Veikt seguma atjaunošanas darbus ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, uzlabojot ietvju un brauktuvju seguma kvalitāti
Darbības rezultāti:
Atjaunots bojātais brauktuvju segums (m2) 216 300 172 270
Atjaunots bojātais ietvju segums (m2) 54 000 33 935
Atjaunota zaļā zona (m2) 27 000 38 345
Mērķis:
Nodrošināt izpilddirekcijas pārziņā esošo  iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas uzturēšanu
Darbības rezultāti:
Kopējā platība, kurā veikta ceļu seguma atjaunošana un bedrīšu remonta darbi (m2) 82.1 64.3
Mērķis:
Noteikt mākslīgo būvju kvalitāti – pārvadu un tuneļu nestspēju, lai nodrošinātu satiksmes drošību, un Rīgas pilsētas infrastruk-
tūras objektu vērtību un atlikušo lietderīgās lietošanas laiku
Darbības rezultāti:
Satiksmes transportbūvju (tilti, satiksmes pārvadi un gājēju tuneļi) speciālās pārbaudes 11 11
Speciālais budžets
Mērķis:
Nodrošināt nepārtrauktu un drošu satiksmi, veicot objektu uzturēšanu saskaņā ar Rīgas domes 05.05.1998. noteikumiem Nr. 
13 “Noteikumi par pašvaldības nodevas transportlīdzekļu iebraukšanai Vecrīgā līdzekļu izlietojumu” un 18.05.1999. grozīju-
miem (noteikumi Nr. 34)
Darbības rezultāti:
Satiksmes organizācijas objektu izvietošana Vecrīgā (objektu skaits) 40 86
Ielu seguma remonts (m2) 2 780 3 389
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana, kaisot ar pretslīdes materiālu,  sniega tīrīšana un izvešana ziemā un tīrīšana vasarā (m2) 90 600 90 600
Zaļo zonu tīrīšana (m2) 1 076 1 680
Atkritumu izvešana  (m3) 300 606
Vecrīgas puķu vāžu uzturēšana (skaits) 26 28
Grēcinieku ielas tuneļa uzturēšana 1 1
Mērķis:
Nodrošināt gājējiem nepārtrauktu un drošu satiksmi gājēju tuneļos un tuneļu konstrukciju saglabāšanu, veicot nepieciešamos 
ikdienas uzturēšanas darbus

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde

Darbības rezultāti:
Tuneļu grīdu un kāpņu seguma tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiālu, sniega izvešana ziemā un tīrīšana vasarā (tuneļu 
skaits)

4 4

Mērķis:
Veikt remontdarbus Rīgas ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, uzlabojot ietvju un brauktuvju seguma kvalitāti, kā arī 
pilnveidot satiksmes organizāciju
Darbības rezultāti:
Atjaunots brauktuves segums (m2) 82 152
Atjaunots ietvju segums (m2) 24 966

Būvniecība un pilsētas attīstība 
Pamatbudžets
Mērķis:
Veikt pašvaldības kompetencē esošās būvniecības un pilsētas attīstības funkcijas
Darbības rezultāti:
Plānošanas un arhitektūras nosacījumu sagatavošana un izsniegšana (skaits) 1 000 5 594
Plānošanas un arhitektūras nosacījumu (dokuments) vidējās izmaksas (Ls) 22.5 23
Inženierkomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana (skaits) 840 1 356
Viena inženierkomunikāciju pakalpojuma vidējās izmaksas (Ls) 0.3 0.3
Ģimenes māju un dzīvokļu pieņemšana ekspluatācijā (objektu skaits) 1 000 224
Izsniegtās būvatļaujas 2 200 2 102
Izsniegtās būvatļaujas inženierbūvēm 1 000 754
Detālplānojumu izstrādāšana un administrēšana 15 2

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei
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Mērķis:
Rīgas pilsētas arhitektoniskās kvalitātes paaugstināšana un arhitektūras jautājumos informētas sabiedrības veidošana
Darbības rezultāti:
Organizēto plenēru un konferenču skaits 6 7
Izstrādāto pilsētas attīstību veidojošo projektu/priekšlikumu skaits 4 5
Pasākumu skaits sabiedrības informācijas nodrošināšanai par Rīgas arhitektūras procesiem 6 6

Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana
Speciālais budžets
Mērķis:
Rīgas pilsētai piederošo mežu apsaimniekošana, apsardzība, aizsardzība, izmantošana un labiekārtošana tādā līmenī, lai 
nodrošinātu iedzīvotāju daudzfunkcionālas atpūtas iespējas
Darbības rezultāti:
Meža apsardzība un aizsardzība (ha) 61 500 61 500
Meža atjaunošana un kopšana (ha), t.sk.: 2 400 2 450
Izveidots pilns pastaigu loks “Cenu tīrelī” - pagarināta purva taka (m) 1 200
Piejūras dabas parkā:
izgatavotas laipas (m kopgarumā) 850
barjeras (skaits) 3
atpūtas vietas (skaits) 1
Ierīkoto barjeru skaits Ogres Zilajos kalnos 4
Šmerļa meža masīvā rekonstruētais gājēju tiltiņš - laipa 1
*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Veselība
Rīgas pilsētas pašvaldība iegulda nozīmīgus budžeta līdzekļus Rīgas 
veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā. 2007. gadā veselības aprūpes 
programmu fi nansēšanā no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, 
speciālā budžeta un investīciju līdzekļiem kopā ieguldīti 13 406,0 tūkstoši latu, 
kas ir par 2 236,9 tūkstošiem latu vairāk nekā 2006. gadā (11 169,1 tūkstotis 
latu). Rīgas pilsētas pašvaldība iegulda līdzekļus veselības aprūpes sistēmas 
fi nansēšanā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību, kā 
to nosaka LR likumā „Par pašvaldībām” noteiktās autonomās funkcijas.  

Nozīmīgākie investīciju projekti:
▀ Pabeigta Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas pilsētas Dzemdību nams” 

ventilācijas, ūdensvada, kanalizācijas un siltuma iekšējo komunikāciju 
sistēmu renovācijas tehniskā projekta izstrāde;

▀ Veikts fasādes remonts un logu nomaiņa Rīgas pašvaldības
SIA „Torņakalna poliklīnika” 1. un 3. korpusam;

▀ Iegādāts mobilais angiogrāfs SIA „Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca” Vienības gatvē 45.

Budžeta izdevumi veselībai
(tūkst. Ls)

2006. g.
Budžeta

izpilde

2007. g.
Apstiprināts

budžetā

2007. g.
Budžeta

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

10028.8 13753.8 12399.3

Slimnīcu pakalpojumi. Mātes un bērna veselības aprūpes pakalpojumi 1018.8 860.1 834.2
Pārējā, citur neklasifi cētā, veselības aprūpe 13.0
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 11047.6 14626.9 13233.5
Investīcijas 1063.6 870.7 840.0
Speciālā budžeta izdevumi 121.5 216.1 172.5
Kopā 11169.1 14843.0 13406.0

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji  * Programmas mērķi /
darbības rezultāti

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis:
Veikt atkarības slimības profi laksi Rīgā
Darbības rezultāti:
Iesaistīto cilvēku skaits kopā, t.sk.. 20 320 31 516
Atkarības profi lakses (1 līdz 7 dienas) akcijas 3 000 9 000
Izglītības programmas (12 līdz 30 stundas) speciālistiem – skolotājiem, mediķiem, sociālajiem pedagogiem, psihologiem un 
policistiem

700 648

Izglītības programmas (2 līdz 24 stundas) vecākiem
(semināri, lekcijas skolās) 800 1 034
Diskusijas skolās ar jauniešiem (diskusijas ilgums 1 līdz 2 stundas) 7 000 11 269
Uzticības tālruņa zvanu skaits un e- pasta konsultācijas (ik dienas no 8.00-23.00):
  konsultācijas pa tālruni 5 000 5 771
  konsultācijas pa e-pastu 900 1 775
Mērķis:
HIV/AIDS izplatības mazināšana narkotiku lietotāju vidē un dzīves kvalitātes uzlabošana riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju 
grupām
Darbības rezultāti:
Narkotiku lietotāju identifi cēšanas rādītājs (jaunatklātu personu skaits) 1 000 533
HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits narkotiku lietotājiem 2 000 2 446
HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits lietotāju tuviniekiem, partneriem 1 000 961
Mērķis:
Atbalstīt bezatlīdzības donoru kustību, paaugstināt asins donoru skaitu Rīgas iedzīvotāju vidū, nodrošināt Rīgas slimnīcu vajadzī-
bas pēc donoru asinīm, kā arī donoriem rīdziniekiem daļēji kompensēt radušos ceļa izdevumus sakarā ar asins nodošanu (1 lata 
apmērā par katru asins nodošanas reizi)
Darbības rezultāti:
Asins nodošanas reizes 24 000 22 910
Mērķis:
Nodrošināt Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas zonas iedzīvotājiem līdzvērtīgu neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojuma pieejamību
Darbības rezultāti:
Izpildīto izsaukumu skaits 226 323 212 665
Stacionāros nogādāto pacientu skaits 103 440 84 502
Vidējais diennakts brigāžu skaits 51 50
Diennakts brigāžu skaits uz 20000 iedzīvotājiem 1 1
*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 

funkciju izpildei

Sociālā aizsardzība
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no pamatbudžeta, speciālā budžeta 
un investīcijām sociālās aizsardzības mērķiem izlietoja 44 153,6 tūkstošus 
latu, kas bija par 19 747,9 tūkstošiem latu vairāk nekā 2006. gadā (24 405,7 
tūkstoši latu). Izvērtējot šo pieaugumu, jāņem vērā, ka 2007. gadā sociālās 
aizsardzības izdevumu struktūru kā jauna pozīcija papildināja mājokļa 
atbalstu izdevumi 13795,9 tūkstošu latu apjomā. 
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja veikt aktivitātes jau 
iepriekšējos gados uzsākto maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju 
problēmu risināšanā. Tika palielināti pabalsti un to formas tika dažādotas 
atbilstoši konkrētās situācijas vajadzībām, tika turpināta sociālās palīdzības 
infrastruktūras paplašināšana, lai sociālā palīdzība būtu iespējami tuvāk 
dzīvesvietai. 
Pārskatot izdevumu struktūru sociālajai aizsardzībai, jāatzīmē, ka izdevumi 
sociālajiem pabalstiem un sociālajai palīdzībai (10,2 miljoni latu) ir lielākais 
sociālās aizsardzības un veselības aprūpes jomas izdevumu postenis. 
Izdevumi ātrās medicīniskās palīdzības stacijai (9,0 miljoni latu) sastāda 
26% no kopējiem izdevumiem, izdevumi veco ļaužu iestāžu uzturēšanai (4.3 
miljoni latu) – 13%, bērnu uzturēšanas iestādēm (3,2 miljoni latu) – 9% no 
visiem izdevumiem šajā jomā.
Rīgas iedzīvotājiem sociālā palīdzība tiek sniegta saskaņā ar LR spēkā 
esošiem normatīvajiem un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem. Sociālo 
pabalstu piešķiršanu izvērtē, piešķir un izmaksā pieci Rīgas priekšpilsētu 
(rajonu) Sociālie dienesti un Rīgas domes Sociālo jautājumu centrs. Sociālie 
pabalsti iedalās testētos un netestētos sociālos pabalstos. Testētie pabalsti 
tiek piešķirti izvērtējot pabalsta pieprasītāja materiālo stāvokli, netestētie 
– konkrētās dzīves situācijās, neatkarīgi no materiālās situācijas.
Kopumā 2007. gadā Rīgas priekšpilsētu Sociālajos dienestos palīdzību 
saņēma 8% no visiem rīdziniekiem. Lai gan Rīgas pilsētas pašvaldība 
noteikusi ievērojami augstāku garantētā minimālā ienākuma pabalstu nekā 
valsts noteiktais (Rīgā – 80 lati, valsts noteiktais – 27 lati) pēdējo gadu laikā  
turpina samazināties šī pabalsta saņēmēju skaits. Testētos (no materiālā 
stāvokļa atkarīgos) pabalstus pārskata gadā saņēma 52 369 rīdzinieki, no 
kuriem 56% bija pensionāri vai invalīdi, 32% – ģimenes ar bērniem un 12% 
– darbspējīgie pilsētas iedzīvotāji.
2007. gadā Rīgas pašvaldība nodrošināja ilgstošus sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijās 1585 pilngadīgām personām 
(trīs pašvaldības iestādēs un 10 līgumorganizācijās) un īslaicīgās aprūpes 
pakalpojumu 260 personām. Sociālās aprūpes pakalpojumi tika nodrošināti 
735 bērniem bāreņiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās (sešos pašvaldības bērnu namos un 12 līgumorganizācijās) un 
krīzes centra pakalpojumi tika nodrošināti 270 bērniem un 65 sievietēm. 
Pārskata gadā 4147 personas saņēma pakalpojumus aprūpes mājās, 5753 
personai tika sniegta palīdzība to problēmu risināšanai, kas saistītas ar 
ārstniecības procesu, 3248 personai tika sniegti transporta pakalpojumi. Kopš 
2007. gada 1. janvārā personas, kuras pārvietojas ratiņkrēslā var saņemt 
pabalstu 1500 latu apjomā mājokļa pielāgošanai (durvju aiļu paplašināšana, 
sliekšņu noņemšana, u.c.).
Rīgas pašvaldības sociālo dienestu darbinieki veikuši aktīvu sociālo darbu ar 
ģimenēm ar bērniem, nodrošinot palīdzību 2289 ģimenēm, no kurām 1228 
tika reģistrētas kā jauni klienti. Viens no pieprasītākajiem alternatīvās aprūpes 
pakalpojumiem ir dienas centru pakalpojumi, kurus 2007. gadā apmeklēja 
982 bērni un 681 pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, 
kā arī 252 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Rīgā ir izveidoti 
pieci grupu dzīvokļi (mājas) personām ar garīga rakstura traucējumiem 
un trīs grupu dzīvokļi (mājas) lauku vidē ārpus Rīgas, kurās šie cilvēki 
profesionāļu vadībā apgūst un realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas. 
Pārskata gadā šo pakalpojumu saņēma 93 personas. Pārskata gadā nakts 
patversmi izmantoja 2094 personas, kas ir nedaudz mazāk nekā 2006. gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 
sociālajai aizsardzībai un veselības aprūpei 2007. gadā, %

Ātrās medicīniskās 26 %
palīdzības stacija
Rīgas patversmes 2 %

Veco ļaužu uzturēšanās 13 %
iestādes
Bērnu uzturēšanās 9 %
iestādes
Sociālā palīdzība, 31 %
pabalsti
Pārējie 10 %

Sociālie dienesti 9 %

Sociālās palīdzības veidi Personu skaits Faktiski iztērētie 
līdzekļi, Ls

Testētie pabalsti
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 8330  634242
Pabalsts veselības aprūpei 27112 2116803
Dzīvokļa pabalsts 23425 1859555
Ziemassvētku pabalsti 31230 1712881
Pabalsts sociālās aprūpes pakalpojumu 
apmaksai

4209 1625205

Pabalsts invalīdu transporta pakalpojumu 
apmaksai

2575 349683

Pabalsts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu apmaksai

1987 131218

Pabalsts citiem mērķiem 302 96357
Netestētie pabalsti

Pabalsts jaundzimušo aprūpei 8311 831100
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā 5356 293826
Pabalsti politiski represētām personām 4305 194180
Pabalsti simtgadniekiem 28 2800
Pabalsti bāreņiem 407 177517
Pabalsti aizgādņiem 635 126146
Pabalsti audžu ģimenēm 53 11122
Pabalsti aizbildņiem 142 71467

Materiālās palīdzības veidi 2007. gadā



3636

Rīgas pašvaldība 2007. gadā fi nansēja divu organizāciju sniegtos zupas 
virtuves pakalpojumus, nodrošinot līdz 700 porcijām dienā 6 reizes nedēļā. 
Silto ēdienu varēja saņemt gan bezpajumtnieki, gan arī citi trūcīgie pilsētas 
iedzīvotāji.

Nozīmīgākie investīciju projekti:
▀ Sociālās dzīvojamās mājas ēkā Ūnijas ielā 49 ierīkots invalīdu 

riteņkrēslu pacēlājs un veikti labiekārtošanas darbi;
▀ Izveidota sociālā dzīvojamā māja Dzirciema ielā 24;
▀ Veikta renovācija un uzstādīts aprīkojums Rīgas Latgales priekšpilsētas 

Sociālā dienesta teritoriālā centra „Pļavnieki” ēkā Salnas ielā 2;
▀ Veikta renovācija vardarbībā cietušo bērnu krīzes centrā Cieceres ielā 1;
▀ Izbūvēti 19 invalīdu elektromehāniskie pacēlāji.

Budžeta izdevumi sociālai aizsardzībai
(tūkst. Ls)*

2006. g.
Budžeta

izpilde

2007. g. 
Apstiprināts

budžetā

2007. g.
Budžeta

izpilde
Sociālā aizsardzība darba nespējas gadījumā - 1540.3 1389.5
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 2513.4 5774.9 5490.2
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 3018.6 5877.3 5494
Mājokļa atbalsts - 14180.9 13795.9
Pārējais citur neklasifi cētais atbalsts sociāli atstumtām personām 17605.9 16888.6 15109.9
Pārējā, citur neklasifi cētā, sociālā aizsardzība 569.8 1337.8 1329.5
Bāriņtiesas un pagasttiesas* 561.1

Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 24268.8 45599.8 42609.0
Investīcijas 233.7 2209.7 1561.4
Speciālā budžeta izdevumi 136.9 2449.9 1544.6
Kopā 24405.7 48049.7 44153.6

*Tā kā 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā. 
**Bāriņtiesas un pagasttiesas 2007. gadā tiek atspoguļotas f-jā sabiedriskā kārtība un drošība.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007. gadam

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām  mācību un audzināšanas iestādēs, 
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) 
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis:
Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, kā 
arī sniegt sociālo palīdzību
Darbības rezultāti:
Centru skaits mikrorajonos 75 75
Dienas aprūpes centru skaits 11 11
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 84 000 57 468
Iedzīvotāju skaits uz vienu sociālā darba speciālistu 2 123 2 255
Mērķis:
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi maznodrošinātiem iedzīvotājiem
Darbības rezultāti:
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 84 000 57 468
Vidējais materiālās palīdzības apmērs vienai personai gadā (Ls) 125 160
Mērķis:
Veicināt dzimstību Rīgā
Darbības rezultāti:
Pabalsta jaundzimušajiem saņēmēju skaits 8 000 8 311
Pabalsta apmērs (Ls) 100 100
Mērķis:
Aizbildnības un aizgādnības procesa veicināšana
Darbības rezultāti:
Aizbildņu skaits, kam aizbildniecībā divi un vairāk bērnu 200 142
Pabalsta apmērs, kas pienākas aizbildnim  par bērna uzturēšanu, mēnesī (Ls) 38 38
Aizgādņi, kuriem atlīdzina izdevumus par pienākumu pildīšanu 540 635
Atlīdzības apmērs atbilstoši rīcībnespējīgās personas uzturēšanās vietai mēnesī (Ls):
mājas aprūpē 20 20
specializētā iestādē 10 10
Mērķis:
Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
Darbības rezultāti:
Bērnu uzturēšanās iestāžu skaits 6 6
Vietu skaits šajās iestādēs 354 354
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 600 431
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 447 510
Organizāciju skaits, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība 9 12
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 262 273
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 371 304
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu līgumorganizāciju iestādē mēnesī (Ls) 298.8 305
Mērķis:
Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (I, II gr.), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj 
sevi aprūpēt mājoklī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs
Darbības rezultāti:
Veco ļaužu uzturēšanās iestāžu skaits 3 3
Vietu skaits šajās iestādēs 577 577
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 672 775
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 198.8 254
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 10 10
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 626 626
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 763 783
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai  (Ls) 163.2 172
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Rezultatīvie rādītāji 
2007. gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Mērķis:
Nodrošināt patversmes un naktspatversmes pakalpojumus bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām perso-
nām
Darbības rezultāti:
Rīgas patversme
Vietu skaits 170 196
Personas, kas izmantojušas iestādi, vidēji gadā 1 200 1 074
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 150 153
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 5 3
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs:
ziemā 335 285
vasarā 150 144
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 1 650 1 020
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 133.5 97.3
Mērķis:
Nodrošināt sociālās garantijas un atvieglojumus Rīgā dzīvojošām sociāli maznodrošinātām personām un ģimenēm
Darbības rezultāti:
Sociālās dzīvojamās mājas:
māju skaits 12 12
dzīvokļu skaits 908 972
Nodrošināt sociālo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar psihiskās veselības traucēju-
miem - sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu ar sociālā darba speciālistu atbalstu grupu mājās/dzīvokļos
Darbības rezultāti:
Sociālā servisa dzīvokļu skaits 51 75
Uzturēšanas izmaksas par vienu dzīvokli mēnesī (Ls) 125.3 156.1
Personu, kas saņem sociālo pakalpojumu, skaits vidēji gadā 51 68
Mērķis:
Nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīša-
nas iespējas personām ar garīgās attīstības un psihiskās veselības traucējumiem 
Darbības rezultāti:
Iestāžu skaits 5 5
Dienas aprūpes centru skaits 9 9
Vietu skaits 222 227
Klientu skaits gadā 250 252
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 189 193
Mērķis:
Veicināt personu ar garīgās attīstības traucējumiem sadzīves iemaņu attīstīšanu un pilnveidošanu, kā arī nodarbinātību, lai 
sekmētu šo personu integrāciju sabiedrībā profesionālu speciālistu vadībā 
Darbības rezultāti:
Centru skaits 3 3
Klientu skaits 22 25
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 188 205
Mērķis:
Nodrošināt Rīgā visu diennakti profesionālu palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām
Darbības rezultāti:
Telefoniski sniegto konsultāciju skaits 2 000 3 532
Konsultāciju skaits klātienē 2 500 1 790
Mērķis:
Bērnu, kuri cietuši no vardarbības, sociālā rehabilitācija
Darbības rezultāti:
Pasākumu organizēšana sociālo darbinieku psiholoģiskā klimata un profesionālās kompetences nodrošināšanai:
Atbalsta grupas vecākiem - stundu skaits mēnesī 116 96
Atbalsta grupas bērniem - stundu skaits mēnesī 124 96
Konsultācijas aizbildņiem (stundu skaits mēnesī) 81 80

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei
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Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji 
2007. gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Mērķis:
Sociālā rehabilitācija personām krīzes situācijā
Darbības rezultāti:
Vietu skaits 67 67
Personu skaits gadā 150 254
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 337 370
Aprūpēto personu skaits gadā 2 080 2 933
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai  (Ls) 262 265
Mērķis:
Bērnu invalīdu rehabilitācija, ievērojot nepieciešamību attīstīt un dažādot sociālos pakalpojumus bērniem ar invaliditāti
Darbības rezultāti:
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 3 3
Vietu skaits 109 105
Bērnu, kas izmanto šo pakalpojumu, skaits gadā 125 115
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 65.5 59
Mērķis:
Personu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas sociālā rehabilitācija
Darbības rezultāti:
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 1 1
Vietu skaits 19 3
Personu skaits, kam sniedz sociālo rehabilitāciju, vidēji gadā 25 3
Konsultāciju skaits gadā 1 100 0
Mērķis:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Darbības rezultāti:
Laulību reģistrācija (skaits tūkst.) 3.8 4.6
Dzimšanas reģistrācija (skaits tūkst.) 5.1 5.5
Uzvārda, vārda maiņa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju (skaits tūkst.) 1.1 1.4

Bērnu tiesību aizsardzība attiecīgajā administratīvajā teritorijā
Pamatbudžets
Mērķis:
Atbilstoši Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra kompetencei koordinēt un vadīt bērnu tiesību aizsardzību Rīgā, kā arī 
kontrolēt un uzraudzīt bērnu tiesību nodrošinājumu pār visām juridiskajām un fi ziskajām personām Rīgā
Darbības rezultāti:
Lēmumu sagatavošana, pieņemšana, izpilde un kontrole par jautājumu izvērtēšanu atbilstoši problēmas raksturam (gadījumu 
skaits)

1 500 1 620

Ģimeņu skaits, kam sniegta juridiskā palīdzība (konsultācijas, atzinumi, procesuāli dokumenti u.c.) 1 600 1 822
Telefoniski sniegto konsultāciju skaits par bērna un ģimenes tiesību nodrošināšanas jautājumiem 6 000 6 080
Uzticības tālruņa izmantošana, problēmu satura analīze un risinājumi 6 000 9 817
Mācību un audzināšanas iestāžu, kuru darbiniekus apmāca bērnu tiesību izpratnes jautājumos, skaits 300 300
Mācību iestāžu, kuru audzēkņi piedalās Rīgas domes organizētajos ikgadējos konkursos par bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumiem, skaits

170 170

Bērnu tiesību nodrošināšana:
  izskatītie iesniegumi 800 1 331
  nekavējoši risinātas sūdzības 350 410
  izskatītas konfl iktsituācijas 600 178
  individuālās konsultācijas sociālajiem pedagogiem 390 312
  konsultācijas jaunajiem sociālajiem pedagogiem 90 120
  skolēnu ģimeņu apsekošana kopā ar sociālajiem pedagogiem 150 266
  darbs administratīvajās komisijās (lēmumi) 3 850 2 164
Atzinumi par atsevišķas aizgādnības vai saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību 150 135
Sadarbība ar ārvalstu institūcijām bērnu tiesību nodrošināšanā (gadījumu skaits) 40 94
* saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei
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Atpūta, kultūra un reliģija
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība izlietoja 26 836,8 tūkstošus latu 
atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu fi nansēšanai no Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju līdzekļiem, kas ir 
par 12 870,4 tūkstošiem latu vairāk kā 2006.gadā (13 966,4 tūkstoši latu). 
Līdzekļi izlietoti, lai nodrošinātu ikgadējo pilsētas pasākumu atbalstu saskaņā 
ar Rīgas kultūrpolitikas koncepciju un arī kultūras iestāžu fi nansējumu - 
Rīgas bibliotēku darbības nodrošināšanai, kultūras centru un namu darbības 
nodrošināšanai, tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksai, kā arī sporta aktivitāšu pasākumiem.
2007. gadā dažādu kultūras un atpūtas pasākumu norisi Rīgas pilsētas 
pašvaldība atbalstīja ar vairāk kā 11 540 tūkstošiem latu. Kā nozīmīgākie 
pasākumi jāmin: LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas un LR 
Proklamēšanas gadadienas svinības, gadskārtu svētki pilsētvidē kā Zāļu 
tirgus Doma laukumā, Miķeļdienas gadatirgus, Ziemassvētku un Jaungada 
pasākumi, tautas mākslas kolektīvu koncerti, izstādes, skates, Rīgas 
amatieru teātru festivāls „Rīga spēlē teātri”, II Rīgas dejotāju svētki, Rīgas 
folkloras kopu koncerti „Dziesmu svētki mūsmājās”.
2007. gada augustā norisinājās „Rīgas svētku - 2007” pasākumi. Svētku 
programmā tika iekļauti vairāk kā 60 dažādi pasākumi, kurus apmeklēja 100 
tūkstoši rīdzinieku un pilsētas viesu. Rīgas svētku programmas ietvaros tika 
organizētas Rīgas svētku uguņošanas sacensības, kuru uzvarētājs ieguva 
tiesības rīkot LR valsts svētku uguņošanu 18. novembrī. Kā vēl viens no 
2007. gada augusta pasākumiem jāmin Mūsdienu kultūras forums „ Baltā 
nakts - 2007”, kura norises laikā 28 dažādus projektus apmeklēja gandrīz 30 
tūkstoši cilvēku. 
2007. gadā Rīgā nosirsinājās daudzi pasākumi, kuru mērķauditorija bija 
bērni un jaunieši – XII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Jāzepa Mediņa mūzikas skolas 
jubilejas koncertu cikls, Rīgas pilsētas mazo vokālistu konkurss „Cālis 
2007”, Starptautiskais bērnu un jauniešu deju festivāls „Sprīdītis - 2007”, 
Starptautiskais bērnu un jauniešu folkloras festivāls „Pulkā eimu, pulkā 
teku”, Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīs pasākums ”Bērnu 
galvaspilsēta”.
Pārskata gadā savu darbību uzsāka Rīgas festivālu mērķprogramma 
2007.-2009. gadam, kuras fi nansiālu atbalstu pirmajam gadam saņēma 38 
festivāli par kopējo summu 250 tūkstoši latu, t.sk., Starptautiskais mūzikas 
festivāls „Rīgas ritmi”, „12. starptautiskais Baltijas Baleta festivāls”, Eiropas 
dokumentālā kino simpozijs, Starptautiskais Jaunā teātra festivāls „Homo 
Novus”, Dzejas dienas, 10. starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, Teātra 
festivāls „Zelta maska Latvijā”, 7. starptautiskais Baha kamermūzikas 

festivāls, Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls, 11. starptautiskais 
kinoaktieru festivāls „Baltijas pērle”, nacionālais fi lmu festivāls „Lielais 
Kristaps” u.c. 
Lai veicinātu kultūras daudzveidību, projektu īstenošanas kvalitāti, kā 
arī sabiedrības iesaistīšanos kultūras norišu veidošanā, Rīgas pilsētas 
pašvaldības fi nansējums kultūras projektu īstenošanai tiek piešķirts konkursa 
kārtībā. Kultūras projektu fi nansēšanas divos konkursos tika atbalstīti 189 
projekti par kopējo summu 233 tūkstoši latu tādās kultūras nozarēs kā 
vizuālā māksla, deja, mūzika, teātris, kultūras daudzveidība u.c. Savukārt 
tradicionālās kultūras pasākumu rīkošanai un fi nansēšanai tika atbalstīti 74 
projekti ar vairāk kā 312 tūkstošiem latu.
Starptautisko projektu un sadarbības jomā kā būtiskākie 2007. gada 
pasākumi jāmin festivāls „Francijas pavasaris Latvijā 2007”, 1. starptautiskais 
koru festivāls un konkurss „Mūzikas iedvesmas lauks 2007”, Rīgas dienas 
Sanktpēterburgā. Kopumā Rīgas pilsētas pašvaldība atbalstīja 83 dažādu 
kolektīvu dalību starptautiskajos konkursos un festivālos.
2007. gadā Rīgā darbojās 10 pašvaldības kultūras centri un nami ar 146 
amatieru kolektīviem, t.sk., 41 bērnu kolektīvs, un kopējo dalībnieku skaitu 
gandrīz 5 tūkstoši, kā arī 282 tautas mākslas kolektīvi, t.sk., 60 bērnu 
kolektīvi, kuros darbojās vairāk kā 13 tūkstoši dalībnieku.
2007. gadā Rīgā tika organizēts plašs dažādu sporta pasākumu un 
sacensību klāsts. Vairāk kā 18 tūkstoši dalībnieku piedalījās pilsētas 
čempionātos, jaunatnes meistarsacīkstes, turnīros, kausu izcīņās, veterānu 
sacensības, kā arī citos pilsētas mēroga tautas sporta pasākumos. Vairāk kā 
tūkstotis dalībnieku piedalījās Valsts prezidentes kausa izcīņas sacensībās 
vieglatlētikā, starptautiskajās sacensībās mākslas vingrošanā “Baltijas aplis”, 
starptautiskajās Rīgas domes kausa izcīņas sacensībās standartdejās. 
Ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu 2007. gadā norisinājās 279 Rīgas 
pilsētas masu sporta pasākumi skolēniem, kuros piedalījās vairāk kā 22 
tūkstoši bērnu, kā arī tika atbalstīts 21 starptautisks pasākums. Ziemas 
sezonā rīdzinieki varēja aktīvi slēpot un slidot Rīgas pašvaldības fi nansētajās 
slidotavās un mākslīgā sniega slēpošanas trasē Uzvaras bulvārī. Vasaras 
atpūtai pie ūdeņiem tika nodrošināta peldvietu un aktīvās atpūtas zonu 
ierīkošana, labiekārtošana, teritoriju sakopšana un uzturēšana Vecāķu un 
Vakarbuļļu pludmalēs.

Nozīmīgākie investīciju projekti:
▀ Labiekārtota Bērnu un jauniešu sporta skolas „Rīdzene” Lucavsalas 

airēšanas bāze;
▀ Uzsākta Mežaparka estrādes rekonstrukcija, kā arī Rīgas pilsētas 

bibliotēku remonts, t.sk. projektēšana.

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

2006.g.
Budžeta

izpilde

2007.g.
Apstiprināts

budžetā

2007.g.
Budžeta

izpilde
Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi 4153.5 8355.1 8076.1
Kultūra 8614.2 12354.3 11643.2
Pārējie, citur neklasifi cētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi 531.7 2566.9 2301,5
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 13299.4 23276.3 22020.8
Investīcijas 747.3 773.3 323.1
Speciālā budžeta izdevumi 667.0 5296.0 4816
Kopā 13966.4 28572.3 26836.8
* Tā kā 2007. gadā spēkā stājās un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā.
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Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un fi nansiāla palīdzība kultūras 
iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis:
Kvalitatīva un mūsdienīga bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, dalība bibliotēku sadarbībā 
starptautiskā mērogā, kā arī Rīgas Centrālās bibliotēkas un fi liālbibliotēku darbinieku kvalifi kācijas pilnveidošana, strādājot ar 
dažāda vecuma un īpašo vajadzību apmeklētāju grupām
Darbības rezultāti:
Bibliotēku skaits 45 45
Vienas iestādes uzturēšanas vidējās izmaksas (Ls) 44 291 51 147
Lietotāju (abonentu) skaits (tūkst.) 90 74
Apmeklējumu skaits (tūkst.) 1 303,8 1 153,9
Viena abonenta vidējais apmeklējumu skaits gadā 14.5 15.7
Mērķis:
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika pavadīšanas nodarbēs
Darbības rezultāti:
Kultūras centru skaits 10 10
Kultūras centru organizēto pasākumu skaits, t.sk.: 2 810 3 433
kopējais apmeklētāju skaits 815 000 1 021 197
bezmaksas pasākumi 2 110 1 903
valsts un tradicionālajos svētkos organizēto pasākumu skaits kultūras centros 224 151
informatīvie un izglītojošie pasākumi (lekcijas, semināri, konferences u.c.), 460 845
amatieru  koncerti, izrādes, izstādes 1 856 1 298
koncerti, izrādes, izstādes, kurās piedalās profesionāļi 70 158
izklaides sarīkojumi 200 313
kinoseansu skaits 60 162
Amatieru kolektīvu skaits, t.sk: 158 146
kopējais dalībnieku skaits 5 000 4 935
bērnu kolektīvi 50 41
dalībnieku skaits bērnu kolektīvos 1 200 1 459
Mērķis:
Nodrošināt iespēju Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkami pavadīt brīvo laiku, baudīt mākslu un izzināt latviešu tautas 
tradīcijas un vēsturi
Darbības rezultāti:
Lielāko pasākumu (pasākumi, kuros vidējais apmeklētāju skaits ir 10 000 cilvēku) dienu skaits valsts un tradicionālajos svētkos, 
konkursos un festivālos

70 214

Mērķis:
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika pavadīšanas nodarbēs 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Darbības rezultāti:
Izpilddirekciju organizēto kultūras un izklaides pasākumu skaits 53
Mērķis:
Radīt iespēju iedzīvotājiem brīvajā laikā pilnveidot savas prasmes un talantus, piedaloties amatiermākslas kolektīvos – kori, 
deju ansambļi un folkloras kopas, amatieru teātri, tautas lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, foto, kino 
studijas dažādās vecuma grupās
Darbības rezultāti:
Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits uz 1000 Rīgas iedzīvotājiem 20 19
Bezmaksas koncerti, kurus sniedz amatiermākslas kolektīvi gadā 3 824 3 794
Pašdarbības kolektīvu un to dalībnieku skaits pavisam, t.sk.: 269 282
dalībnieku skaits 10 165 13 302
no tiem - bērnu kolektīvi 55 60
dalībnieku skaits bērnu kolektīvos 2 600 3 127
Pašdarbības kolektīvu algoto vadītāju skaits 588.5 565.5



4242

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji 
2007. gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Mērķis:
Bagātināt Rīgas kultūras dzīvi ar profesionāli un muzikāli augstvērtīgu sniegumu, piedalīties Rīgas veidošanā par vienu  no 
Eiropas muzikālajiem centriem – pūtēju orķestris “Rīga”
Darbības rezultāti:
Uzstāšanās Rīgas domes un Rīgas domes Kultūras departamenta rīkotajos pasākumos 22 17
Koncerti ar Rīgas domes, Rīgas domes Kultūras departamenta un Kultūrkapitāla fonda projektu fi nansējumu 25 15
Apmaksātie (saskaņā ar līgumu) koncerti un uzstāšanās 30
Pašu organizētie koncerti bez papildfi nansējuma 8
Mērķis:
Muzeju pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un muzejisko eksponātu saglabāšana Latvijas kultūras vēsturē – Aleksandra 
Čaka muzejs un Rīgas Porcelāna muzejs
Darbības rezultāti:
Iestāžu skaits 2 2
Apmeklētāju skaits 9 000 7 616
Sarīkojumu un izstāžu skaits 42 36
Mērķis:
Daudzpusīga kultūras procesa nodrošināšana Rīgas pilsētā, īstenojot Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programmu, tai skaitā 
visu nozaru profesionālās mākslas un jaunrades veicināšana, kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšana, kā arī 
kultūras vērtību izplatīšanas un pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai
Darbības rezultāti:
Izsludināto Rīgas domes Kultūras projektu konkursu skaits 2 2
Izvērtēto projektu skaits 525 403
Atbalstīto kultūras pasākumu skaits saskaņā ar Rīgas domes Kultūras pārvaldes pasākumu fi nansēšanas komisijas lēmumu 212 189
Mērķis:
Veicināt nekomerciālās, dokumentālās un Latvijas kino kultūras attīstību
Darbības rezultāti:
Demonstrēšanai iepirktās nekomerciālās kinofi lmas bērnu un jauniešu auditorijai 102
Demonstrēšanai iepirktās nekomerciālās kolekcijas „Arthouse” fi lmas 161
Labdarības kino seansu skaits 18
Demonstrēšanai iepirkto Eiropas kinofi lmu (guvušas atzinību starptautiskos kinofestivālos) skaits 164
Kino seansi skolu un studējošajai jaunatnei par sabiedriski aktuālām tēmām 300
Unikālu dokumentālo fi lmu retrospekcijas seansi skolu un studējošajai jaunatnei 10
Mērķis:
Nodrošināt Rīgas jūgendstila vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu 
Darbības rezultāti:
Pāsākumi un akcijas (t.sk. bērniem) 6
Izstāžu ekspozīcijas laiks (dienas) 80
Kopējais ekskursiju ilgums (stundas) 591
Ar atlaidi un bez maksas pārvadāto ekskursijas dalībnieku skaits 2 860
Kopējais pārvadāto ekskursijas dalībnieku skaits 4 146
Radošie konkursi 2
Radošajiem konkursiem iesniegto darbu skaits 109
Audiovizuāls materiāls par kultūrvēsturisko mantojumu 2
Sagatavoti ekskursiju maršruti kājāmgājējiem un izdoti informatīvie materiāli 2
Līdzdalība starptautiskos Kultūras mantojuma - jūgendstila popularizēšanas, izglītības un pilsētu sadarbības projektos 4
Mērķis:
Rīgas sabiedrisko pieminekļu saglabāšana
Darbības rezultāti:
Pieminekļu apzināšana un uzskaite – pieminekļu pases izveide (pieminekļu skaits) 20 28
Rīgas pilsētā esošo sabiedrisko pieminekļu izpēte, restaurācijas projektēšana un aprūpes darbu īstenošana (pieminekļu skaits) 10 24
Mērķis:
Brīvības pieminekļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu nodrošināšana
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Darbības rezultāti:
Brīvības pieminekļa teritorijas kopšana  (m2) 1 000 1 000
Puķu vāžu uzturēšana (skaits) 8 8
Brīvības pieminekļa aprūpes programma, kas ietver tīrīšanu un šuvju pielabošanu (reize gadā) 1 1
Saskaņoto pasākumu skaits pie Brīvības pieminekļa 55 29
Mērķis:
Rīgas Brāļu kapu ansambļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Rīgas Brāļu kapu ansambļa, t.sk. Svētās uguns uzturēšanas vidējās izmaksas mēnesī (Ls) 170 314
Zālienu kopšana (m2) 39 205 39 205
Dzīvžogu uzturēšana –. (m) 2 510 2 510
Saskaņoto pasākumu skaits Rīgas Brāļu kapos 15 12

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana
Pamatbudžets
Mērķis:
Dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo laiku, sasniegt rezultātus sportā atbilstoši savām 
spējām un sagatavotībai, kā arī Rīgas kā sportiskas pilsētas tēla veidošana
Darbības rezultāti:
Tautas sporta apakšprogrammas ietvaros organizēto pasākumu skaits (pilsētas čempionāti, jaunatnes meistarsacīkstes, turnīri, 
kausu izcīņas, veterānu sacensības u.c. pilsētas mēroga tautas sporta pasākumi)

152 111

dalībnieku skaits šajos pasākumos 28 000 18 410
Invalīdu sporta aktivitāšu apakšprogramma:
pasākumu skaits (čempionāti, meistarsacīkstes u.c. sporta aktivitātes) 64 12
dalībnieku skaits šajos pasākumos 2 050 737
Dalībnieku skaits starptautiskajās un valsts mēroga sacensībās (Valsts prezidentes kausa izcīņas sacensībās vieglatlētikā, 
starptautiskajās sacensībās mākslas vingrošanā “Baltijas aplis”, starptautiskajās Rīgas domes kausa izcīņas sacensībās 
standartdejās)

500 1 101

Atbalstīto starptautisko pasākumu skaits 17 21
Masu sporta  pasākumu skaits 7 5
Rīgas pilsētas masu sporta pasākumi skolēniem un Rīgas rajonu/priekšpilsētu starpskolu pasākumu programmas:
pasākumu skaits 290 279
dalībnieku skaits šajos pasākumos 24 600 22 369
Sporta skolu sporta pasākumu atbalsta programma:
pasākumu skaits 40 39
dalībnieku skaits šajos pasākumos 3 920 3 789
Atbalsts sporta veidu ilgtermiņa attīstības programmām bērniem un  jauniešiem:
sporta veidu skaits 14 12
sporta grupu skaits 28 27
sportistu skaits 420 412
treneru skaits 30 25
Mērķis:
Nodrošināt iedzīvotājiem specializētas programmas atsevišķos sporta veidos (futbols, basketbols, hokejs), pilnveidot sadarbību 
sporta nodarbību un treniņu metodikas jautājumos ar vispārizglītojošajām skolām, un veikt attiecīgu audzēkņu atlasi sporta 
kluba “Rīga” bērnu un jaunatnes programmām
Darbības rezultāti:
Sekciju skaits b/o SIA “Sporta klubs “Rīga”” 3 5
Sarīkotas Rīgas starptautiskās sacensības basketbolā 2 1
Dalībnieku skaits sporta kluba “Rīga” organizētajos jaunatnes turnīros futbolā:
sporta kluba “Rīga” kausa izcīņa trim vecuma grupām 160 350
starptautiskais turnīrs “Rīgas sadraudzības pilsētu futbola turnīrs” 160 160
bērnu turnīrs “Futbols pret narkotikām” 500 484
Dalība Latvijas čempionātos (virslīgas, I līgas, Latvijas jaunatnes čempionātā) – Rīgas komandu skaits 15 15
Dalība starptautiskajos čempionātos – Rīgas komandu skaits 5 5
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hokejā 8 10
futbolā 2 2
Sagatavot valsts izlases kandidātus hokejā:
Nacionālajai izlasei 3 5
U-20 (divdesmitgadīgus) 15 17
U-18 (astoņpadsmitgadīgus) 18 19
Sagatavot valsts izlases kandidātes basketbolā:
Nacionālajai izlasei 4 4
U-20 (divdesmitgadīgas) 4 4
U-18 (astoņpadsmitgadīgas) 4 4
U-16 (sešpadsmitgadīgas) 3 3
Mērķis:
Organizēt iedzīvotājiem aktīvu atpūtu, sporta pasākumus un sacensības, nodrošināt bērnu un jauniešu pilnvērtīgu fi zisko un 
garīgo attīstību un piesaistīt sportam, kā arī organizēt lietderīgas brīvā laika un atpūtas iespējas
Darbības rezultāti:
Sporta sacensību un pasākumu (reģionālās krosa skriešanas sacensības, „Annas” kauss, „Līgo” kauss, „Anniņmuižas” kauss 
u.c.) skaits

25 53

Dalībnieku skaits 2 500 6 294
Mērķis:
Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošana, labiekārtošana, teritoriju sakopšana un uzturēšana
Darbības rezultāti:
Ierīkotas peldvietas un aktīvās atpūtas zonas 8 8
Vecāķi
Pludmales teritorija (km) 2.8 3.1
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 25.4 21.8
Vakarbuļļi
Pludmales teritorija (km) 8 8
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 8.6 8.6
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas teritorijā esošās peldvietas
Ezeru kopjamo krasta līniju kopgarums (m) 2 402.0
Kopējie uzturēšanas izdevumi (tūkst. Ls) 58.6

Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana
Pamatbudžets
Mērķis:
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana, apsardzība, aizsardzība un labiekārtošana tādā līmenī, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem daudzfunkcionālas atpūtas iespējas
Darbības rezultāti:
Meža apsardzība un aizsardzība (ha) 380 380
Meža atjaunošana un kopšana (ha) 30 30
Bērnu atrakcijas - šķēršļu joslas izveide (skaits) 1 1
Vienas bērnu atrakcijas – šķēršļu joslas vidējās izmaksas (Ls) 10 000 7 000
Pastaigu un riteņbraukšanas taku izveide un labiekārtošana (m) 10 500 10 500
Aktīvās atpūtas laukumu izveide (skaits) 2 1
Viena atpūtas laukuma izveides vidējās izmaksas (Ls) 25 000 25 000
Atpūtas vietu pie ūdens izveide un labiekārtošana (skaits) 1 10
*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats

Sagatavot valsts izlases spēlētājus: 
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Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
2007. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai no Rīgas 
pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un investīciju līdzekļiem 
novirzīti 39 810,5 tūkstoši latu. Nozarei atvēlētie līdzekļi izlietoti galvenokārt 
Rīgas pilsētas mājokļu programmas īstenošanai, kā arī apgaismojuma 
sistēmas uzturēšanai un atjaunošanai.  
Pārskata gadā ar dzīvojamo platību tika nodrošinātas 566 ģimenes, no 
tām 242 ģimenes jaunuzceltajās mājās. Īstenojot pašvaldības mājokļu 
būvniecības programmu, Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 19 objektos apguva investīcijas 21,6 miljonu latu 
apjomā. Ekspluatācijā tika nodota dzīvojamā māja D. Brantkalna ielā 17, 
korpuss 2 un sociālā dzīvojamā māja Gobas ielā 20, korpuss 2, kopā 242 
labiekārtoti dzīvokļi.
Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību arī tiem pilsētas iedzīvotājiem, 
kas nespēj nodrošināt sevi ar dzīvojamo platību, kā arī denacionalizēto 
namu īrniekiem. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstus 12,4 miljonu latu 
apjomā 2007. gadā saņēma 745 rīdzinieku ģimenes. Pārskata gadā tika veikti 
arī pašvaldības dzīvojamā fonda uzlabošanas pasākumi, piemēram, jumta 
segumu nomaiņa 22 dzīvojamās mājās (480 tūkst. latu), 61 pašvaldības 
brīvo dzīvokļu renovācija (534 tūkst. latu), 50 dzīvojamo māju liftu renovācija 
(349 tūkst. latu), aukstā ūdens apgādes sistēmu rekonstrukcija 6 dzīvojamās 
mājās (119 tūkst. latu), 16 ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu 
atjaunošana dzīvojamās mājās (102 tūkst. latu).

Nozīmīgākie investīciju projekti:
▀ Apgaismojuma līniju izbūve Cēres, Brūkleņu un Dauguļu ielā;
▀ Veikts ielu apgaismojuma kapitālais remonts Viestura prospektā

Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai 
(tūkst. Ls)

2007. g.
Apstiprināts

budžetā

2007. g. 
Budžeta

izpilde
Ielu apgaismošana 5652.0 5438.0
Pārējā, citur neklasifi cētā pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas darbība

36098.9 32103.1

Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 41750.9 37541.1
Investīcijas 17680.9 14241.4
Speciālā budžeta izdevumi 3643.2 2269.4
Kopā 45394.1 39810.5
* Tā kā 2007. gadā spēkā stājās un tika pielietota jauna budžeta 
izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru 
kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās 
funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem
2006. gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;  sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana); palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis: 
Koordinēt dzīvojamā fonda komplekso attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt palīdzību Rīgas iedzīvotājiem dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā
Darbības rezultāti:
Ārpusmājas ūdens sistēmas modernizēšana - plānošana, tenderu rīkošana, tehniskā uzraudzība (sistēmu skaits) 78 78
Ūdens sistēmas  un kanalizācijas apgādes sistēmas mājā modernizēšana - plānošana, tenderu rīkošana, tehniskā uzraudzība 
(sistēmu skaits)

43 65

Dzīvokļu maiņas izskatīšana (gadījumu skaits) 92 136
Mērķis: 
Veikt izīrēšanai piedāvājamo dzīvojamo telpu kapitālo remontu
Darbības rezultāti:
Izīrēšanai sagatavoti dzīvokļi 20 61
Mērķis:
Denacionalizētajos namos dzīvojošiem īrniekiem vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta fi nansiālā 
nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Iegādātie dzīvokļi 800 754
Mērķis: 
Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām prasībām
Darbības rezultāti:
Publiskā lietošanā esošās pašvaldības teritorijas sakopšana (ha) 1 427.9 1 665.8

(1. kārta), Hanzas ielā (posmā no Vesetas līdz Eksporta ielai), Ķeguma 
ielā (posmā no Stirnu līdz Lielvārdes ielai), u.c.;

▀ Maskavas ielā - ierīkots apgaismojums posmā no ēkas Nr. 460 līdz 
Taisnajai ielai, un veikta ielu apgaismojuma kapitālā remonta 2. kārta 
no Slāvu tilta līdz ēkai Nr. 460;

▀ Pašvaldības daudzstāvu dzīvojamās mājās esošo ugunsdzēsības 
ūdensapgādes sistēmu atjaunošana;

▀ Veikta Mūrnieku ielas unikāla un autentiska koka un mūra ēku 
ansambļa renovācija.
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Mērķis:
Rīgas pilsētas ielu pilnvērtīga apgaismošana, apgaismes sistēmas uzturēšana kārtībā un paplašināšana
Darbības rezultāti:
Apgaismojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas ielās, parkos, skvēros un dzīvojamos masīvos  (km kopgarumā): 
apakšzemes kabeļu līnijas (km kopgarumā) 1 216 1 253
gaisa vadu un kabeļu līnijas (km kopgarumā) 544 564
gaismas ķermeņi (skaits) 43 950 44 220
balsti (skaits) 34 180 34 972
Zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu – īpašuma jautājumi
Mērķis:
Darbības rezultāti:
Ielas tirdzniecības atļauju izsniegšana (atļauju skaits tūkst.) 6.3 13.2
Ielu tirdzniecības vietu skaits (tūkst.) 1.6 1.5
Mērķis:
Nodrošināt neapdzīvojamā fonda racionālu izmantošanu, kā arī iznomāšanu Rīgas domes noteiktajā kārtībā, radot labvēlīgu 
vidi uzņēmējdarbībai, kultūras un mākslas attīstībai, pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai
Darbības rezultāti:
Telpu nomas līgumu slēgšana (līgumu skaits) 90 184
Telpu nomas līgumu pagarināšana (vienošanos skaits) 522 409
Nomas objektu apsekošana (skaits) 1 113 1 236
*saīsinātais rezultatīvo rādītāju pārskats

Mērķis:
Nodrošināt Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un iegūtās informācijas apstrādi un saglabāšanu
Darbības rezultāti:
Dzīvesvietas deklarēšana  (skaits tūkst.) 52.6 49.9
Mērķis:
Publiskā lietošanā esošo pašvaldības teritoriju un objektu labiekārtošana un apsaimniekošana
Darbības rezultāti:
Atjaunoto bērnu rotaļu un sporta laukumu skaits 60 60
Izveidoto bērnu rotaļu un sporta laukumu skaits 87 28

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji 
2007. gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
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Vides aizsardzība
2007.gadā vides aizsardzībai no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, 
speciālā budžeta un investīciju līdzekļiem tika novirzīti 3 183,6 tūkstoši 
latu. Nozarei atvēlētie līdzekļi izlietoti galvenokārt, lai nodrošinātu vides 
aizsardzības, t.sk. vides kvalitātes uzlabošanas, pasākumus.
Vides aizsardzības jomā pašvaldība pārskata gadā strādāja pie vairāk kā 
simts projektiem, no kuriem kā nozīmīgākie :
▀ Meliorācijas sistēmas apsaimniekošanā un būvniecībā (834,1 tūkst 

latu);
▀ Pilsētas apstādījumu uzturēšanā un atjaunošanā (294,4 tūkst latu);
▀ Piesārņoto teritoriju sanācijā (130,0 tūkst latu);
▀ Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktu izveide (12 739 lati).
Vides aizsardzības jomā tika veikti būvniecības darbi 227 tūkst latu apjomā, 
tika izbūvēts Zīriņu kolonijas izvietošanas laukums Zaķu salas ziemeļu daļā, 
pabeigta Māras dīķa apstādījumu un teritorijas labiekārtošanas 1.kārta, 
uzsākta Zaļā veloceliņa būvniecība.
Pārskata gadā tika  izstrādāta  „Rīgas pilsētas virszemes ūdens objektu 
apsaimniekošanas koncepcija 2008.-2013.gadam”, kā arī saistošo noteikumu 
„Peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un higiēnas noteikumi Rīgas 
pilsētā” projekts, regulāri sagatavoti pārskati par gaisa kvalitāti pilsētā.

Nozīmīgākie investīciju projekti:
▀ Avotkalna ielas grāvja atjaunošana;
▀ Kundziņsalas meliorācijas sistēmas rekonstrukcija.

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai 
(tūkst. Ls)

2007.g.
Apstiprināts

budžetā

2007.g. 
Budžeta

izpilde
Notekūdeņu apsaimniekošana 326.2 234.8
Pārējā citur neklasifi cētā vides aizsardzība 2573.4 1903.9
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 2899.6 2138.7
Investīcijas 1182.9 552.2
Speciālā budžeta izdevumi 1164.4 1044.9
Kopā 4064.0 3183.6
* Tā kā 2007.gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta 
izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru 
kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.934),  izdevumus atsevišķās 
funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem
2006.gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007.gadam

Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība vides aizsardzības jomā
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis:
Rīgas pilsētas sabiedrisko parku, dārzu, skvēru un citu apstādījumu kopšana un labiekārtošana, sabiedrisko strūklaku  
apsaimniekošana
Darbības rezultāti:
Rīgas pilsētas sabiedrisko apstādījumu kopšana (ha), t.sk.: 288.4 284.1
  I kategorijas apstādījumi (liela kopšanas intensitāte) 135.8 64.7
  II kategorijas apstādījumi (vidēja kopšanas intensitāte) 84.4 151.1
  III kategorijas apstādījumi (zema kopšanas intensitāte) 60.2 59.7
Piegulošo teritoriju kopšana (ha) 8 8.6
Sabiedrisko dārzu un parku kopšana (objektu skaits) 28 28
Skvēru un apstādījumu kopšana (objektu skaits) 49 49
Sabiedrisko strūklaku apsaimniekošana ar kanālmalas laistīšanas sistēmu (strūklaku skaits) 11 11
Vienas sabiedriskās strūklakas apsaimniekošanas vidējās izmaksas (Ls) 7 032 3 685
Zālienu kopšana (ha) 204.8 130
Asfalta, bruģa, plātņu un grantētu ceļu un laukumu kopšana (m2) 391 245 470 034
Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana (skaits) 19 25
Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana (m2) 16 549 17 127
Lapu koku kopšana (skaits) 27 138 26 854
Skuju koku kopšana (skaits) 3 928 2 992
Viengadīgo puķu dobju kopšana (m2) 1 917 1 834
Daudzgadīgo puķu dobju kopšana 11 709 11 668
Atkritumu urnu tīrīšana (skaits) 655 666
Ūdenskrātuvju, dīķu tīrīšana (m2) 8 011 8 011
Kanāla tīrīšana (m2) 41 115 41 115
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Mērķis: 
likvidēt bojātās, bīstamās  papeles
Darbības rezultāti:
Likvidējamo papeļu skaits 1 515 751
Vienas papeles likvidēšanas vidējās izmaksas (Ls) 132 116
Speciālais budžets
Mērķis:
Pilsētas apstādījumu uzturēšanas un atjaunošanas mērķis ir paaugstināt pilsētas ainavas estētisko vērtību un daudzveidību, 
attīrīt gaisu no ķīmiskajām vielām un mikroorganismiem, izlīdzināt mitrumu un temperatūru, samazināt troksni un vēja brāzmas 
(mērķtiecīgi veidojot apstādījumus, var ievērojami paaugstināt to ekoloģisko un estētisko vērtību)  
Darbības rezultāti:
Apstādījumu atjaunošana (koku skaits) 65 50
Iepriekšējo gadu stādījumu kopšana (koku skaits) 1 000 1 004
Gar ielām augošo koku vainagu veidošana (skaits) 1 399 1 279
Sauso koku un papeļu sievišķo īpatņu likvidēšana (skaits) 152 432
Bojāto koku likvidēšana (skaits) 280 569
*saīsinātais rezulataīvo rādītāju pārskats

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji 
2007. gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
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Sabiedriskā kārtība un drošība 
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālā budžeta sabiedriskai kārtībai un drošībai izlietoja 
10 769,3 tūkstošus latu. 
2007. gadā Rīgas pašvaldības policija nodrošināja drošības un kārtības 
pasākumus 254 masu pasākumos, t.sk. Latvijas Republikas  Valsts svētkos, 
ārvalstu viesu vizīšu laikā, sporta un atpūtas pasākumos, gājienos, atceres 

dienās. Rīgas pilsētas pašvaldība turpina pievērst uzmanību pilsētvides 
drošības un kārtības pasākumu pilnveidošanai, lai iedzīvotāji un pilsētas viesi 
labi pavadītu laiku kā ikdienā, tā arī starptautiska rakstura pasākumos.

Nozīmīgākie investīciju projekti:
▀ Modernizēta Ūdenslīdēju un glābšanas dienesta stacijas „Vecāķi” un 

”Bābelīte”.

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai
(tūkst. Ls)

2006. g. Budžeta
izpilde

2007. g.
Apstiprināts

budžetā

2007. g.
Budžeta

izpilde
Policija 6543.4 9474.1 9452.6
Tiesa un prokuratūras iestādes* 1142.1 1109.9
Pamatbudžeta izdevumi, t.sk. 6543.4 10616.2 10562.5
Investīcijas 39.9 50.1 44.2

Speciālā budžeta izdevumi 30.7 322.0 206.8
Kopā 6574.1 10938.2 10769.3
*2006.gadā Bāriņtiesas un pagasttiesas  tika atspoguļotas f-jā Sociālā nodrošināšana.

** Tā kā 2007. gadā stājās spēkā un tika pielietota jauna budžeta izdevumu klasifi kācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ministru kabineta 13.12.2005. 
noteikumi Nr. 934), izdevumus atsevišķās funkcionālajās kategorijās nevar tieši salīdzināt ar izdevumiem 2006. gadā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji
2007. gadam

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Pamatbudžets
Mērķis:
Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, to likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi 
bērniem
Darbības rezultāti:
Policijas pakalpojumu nodrošināšana, t.sk.: 
  apsargājamo pašvaldības iestāžu/objektu skaits 46 48
  apkalpoto masu pasākumu skaits 615 254
  citu gadījumu skaits, kur likumību nodrošina pašvaldības policija 17 069 16 949
Policijas iejaukšanās pēc iedzīvotāju  pieprasījuma (gadījumu skaits) 42 227 39 832
Policijas pieejamība (pakalpojumu saņemšanas vietu – pārvalžu, iecirkņu, atbalsta punktu u.c. skaits) 33 34
Policijas reaģēšanas laiks - patruļas ierašanās notikuma vietā (min.) 29 28
Policijas pakalpojumu saņēmēju skaits (ieskaitot pilsētas viesus) 625 456 636 984
Viena pakalpojumu saņēmēja apkalpošanas izmaksas (Ls) 14 15. 5

Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audžuģimenēm  saistītie jautājumi
Mērķis:
Atbilstoši Rīgas bāriņtiesas kompetencei nodrošināt bērna interešu aizsardzību, ja to nespēj vai nevar nodrošināt vecāki, un 
sekmēt bērna tiesības augt un attīstīties drošā vidē - ģimenē
Darbības rezultāti:
Pirmsadopcijas izpēte (ģimeņu skaits) 100 120
Pēcadopcijas uzraudzība (ģimeņu skaits) 150 71
Lēmumi par pirmsadopcijas aprūpi 81 89
Darbs ar personām, kuras atzītas par adoptētājiem (ģimeņu skaits) 120 161
Bērna aprūpes tiesību atņemšana personām  (vecāku skaits) 320 290
Bērna aprūpes tiesību atjaunošana (vecāku skaits) 130 82
Prasības sniegšana tiesā aizgādnības tiesību atņemšanai (personu skaits) 270 271
Aizbildniecības nodibināšana, aizbildniecības uzraudzība (bērnu skaits), t.sk.: 250 1 658
   uzraudzība 1 427
   nodibināta aizbildniecība 231
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības 
funkciju izpildei

Rīgas pilsētas pašvaldības 2007. gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji  *

Rezultatīvie rādītāji 
2007. gadam

Programmas mērķi / darbības rezultāti Apstiprināts Izpilde
Aizbildņu un aizgādņu ikgada norēķinu pārskatu izvērtēšana (personu skaits) 2 200 1 404
Aizbildnībā esošo bērnu apsekošana 1 550 903
Aizbildniecības izbeigšana (bērnu skaits) 280 271
Darbs ar ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna augšana un attīstība, t.sk. ņemtas uzskaitē gadā (ģimeņu skaits) 1 500 611
Aizgādņu iecelšana rīcības nespējīgām personām un aizgādņu darbības uzraudzība (rīcības nespējīgo personu skaits), t.sk.: 170 767
   uzraudzībā 691
   iecelti aizbildņi 76
Rīcībnespējīgo personu apsekošana 640 540
Aizgādņa iecelšana un atcelšana mantojumam, promesošas personas mantai, aizgādņa darbības uzraudzība (gadījumu 
skaits)

60 130

Ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana bērnam bērnu aprūpes iestādēs (bērnu skaits) 170 179
Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu apsekošana 880 722
Atļaujas došana rīkoties ar nepilngadīgo un pilngadīgo rīcībnespējīgo personu mantu (gadījumu skaits) 450 456
Mantas pārvaldības uzraudzība (personu skaits) 300 486
Tiesas paziņojumu izskatīšana par ģimenes ar bērniem izlikšanu no dzīvojamās platības (gadījumu skaits) 250 190
Piedalīšanās tiesās 1 500 1 995
Tiesā iesniegto prasību un pieteikumu skaits 150 251
Psihologa konsultāciju skaits 3 375 1 175
Psihologa konsultēto ģimeņu skaits 300 227
Lēmumi par sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personām, kuras neaudzina bērnus, un piešķiršanu personām, kuras 
faktiski audzina bērnus 

120 114

Atļaujas bērna tautības, vārda vai uzvārda maiņai 35 6
Bērnu ārpusģimenes aprūpes izbeigšana ārpusģimenes aprūpes iestādē (bērnu skaits) 50 87
*saīsinātais rezulataīvo rādītāju pārskats



Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno ilgtermiņa 
fi nanšu vadības politiku, kuras ietvaros 
pašvaldībai jau  četrus gadus pēc kārtas 
konsolidētais budžets ir noslēgts ar 
pārpalikumu. 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums

Rīgas domei
1. Mēs esam veikuši Rīgas domes 2007. gada kopsavilkuma fi nanšu 
pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Rīgas domes 2007. 
gada fi nanšu pārskats, kas atspoguļots no 53. līdz 67. lpp., revīziju. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem 
Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums 
jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu 
pārliecību par to, ka fi nanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Mūsu 2008. 
gada 18. aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par Rīgas 
domes 2007. gada kopsavilkuma fi nanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties 
ir sagatavots saīsinātais Rīgas domes 2007. gada kopsavilkuma fi nanšu 
pārskats, ka, izņemot minēto labojumu ietekmi, kas izrietētu no šī ziņojuma 
6., 7., 8. un 9. punktos minētajām fi nanšu pārskata korekcijām, ja tādas būtu 
veiktas, un 2., 3., 4. un 5. punktos minēto nenoteiktību ietekmi uz pārskata 
gada un iepriekšējo gadu rādītājiem, pamatojoties uz veikto revīziju un citu 
revidentu ziņojumiem, iepriekš minētais fi nanšu pārskats sniedz skaidru 
un patiesu priekšstatu par Rīgas domes fi nansiālo stāvokli 2007. gada 31. 
decembrī, kā arī par tās fi nanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007. 
gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
749 „Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu 
sagatavošanas kārtība” un šī fi nanšu pārskatā izklāstīto Rīgas domes 
grāmatvedības politiku. Mēs neveicām kopsavilkuma fi nanšu pārskatos 
iekļauto Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes 
Satiksmes departamenta, Rīgas domes Komunālā departamenta, Rīgas 
dome Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, Rīgas domes Labklājības 
departamenta, Rīgas domes Vides departamenta, Rīgas Centra rajona 
izpilddirekcijas, Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas, Rīgas Latgales 
priekšpilsētas izpilddirekcijas, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas, 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijas, Rīgas Ziemeļu rajona 
izpilddirekcijas, Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra, Rīgas Atkarības 
profi lakses centra, Rīgas Pašvaldības policijas, Rīgas Bāriņtiesas, Rīgas 
domes Kultūras departamenta, Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas 
centra, Rīgas Vides centra „Agenda 21”, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis”, Rīgas 
pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra”, Rīgas pašvaldības aģentūras 
„Rīgas gaisma”, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra”,  
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki”, Rīgas pašvaldības 
aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra”, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas 
kultūras aģentūra”, Rīgas pašvaldības aģentūras „Reģionālais sporta centrs 
„Anniņmuiža””, Rīgas pašvaldības aģentūras „Mežaparks”, Rīgas pašvaldības 
aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, Rīgas sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora (turpmāk tekstā “Pašvaldības struktūrvienības”) fi nanšu pārskatu 
revīziju. Pašvaldības struktūrvienību kopējā aktīvu summa uz 2007. gada 
31. decembri sastāda 921 305 471 latu, un kopējie izdevumi par gadu, kas 
noslēdzās 2007. gada 31. decembrī, sastāda 288 069 202 latu. Šo fi nanšu 
pārskatu revīziju veica citi revidenti, kuru 2008. gada 22., 25., 27., 28. un 29. 
februāra, 3., 4., 5., 6., 7., 10., 12., 14., 17., 18., 20., 25., 27. un 31. marta 
un 16. aprīļa ziņojumus mēs izskatījām, un mūsu atzinums, cik lielā mērā 
tas attiecas uz kopsavilkuma fi nanšu pārskatos iekļautajām pašvaldības 
struktūrvienībām, pamatojas vienīgi uz citu revidentu atzinumiem.

2. Rīgas domes Īpašuma departaments turpina veikt Rīgas pilsētai piederošo 
nekustamo īpašumu inventarizācijas un īpašuma tiesību reģistrācijas procesu 
Zemesgrāmatā. Šī procesa ietvaros tiek veiktas korekcijas nekustamo 
īpašumu uzskaites vērtībā un tiek saskaņotas īpašuma tiesības īpašumiem, 
kuru īpašnieki nav skaidri defi nēti. Minētais process ir pabeigts attiecībā uz 
daļu no Rīgas pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem un daļu 
no Rīgas pilsētas administratīvajās robežās iekļautajiem zemes gabaliem. 
Līdz ar to pastāv varbūtība, ka nekustamo īpašumu un mežaudžu uzskaites 
vērtība, kas atrodas uz minētajiem zemes gabaliem, 2007. gada 31. decembrī 
un turpmākajos periodos tiks koriģēta. Mums nebija iespējams noteikt 

iespējamo korekciju skaitu vai apjomu, kas attiektos uz nekustamajiem 
īpašumiem 2007. gada 31. decembrī. Šie apstākļi bija spēkā arī 2006. gada 
31. decembrī, par ko mēs 2007. gada 27. aprīlī izteicām revidentu atzinumu 
ar iebildi.

3. Rīgas domes Īpašuma departamenta bilancē uzrādīto dzīvojamo ēku 
vērtībā ietilpst arī paātrinātās privatizācijas procesā iesaistīto dzīvojamo 
ēku vērtība 38 miljonu latu apmērā. Mūsuprāt, daļa no šīs privatizācijā 
iesaistīto dzīvojamo ēku vērtības būtu jānorāda apgrozāmo līdzekļu 
sastāvā kā privatizācijai paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi. Tā kā pastāv 
nenoteiktība par to, vai, kad un cik lielā mērā plānotās privatizācijas procesa 
ietvaros tiks privatizētas minētās dzīvojamās ēkās, mums nebija iespējams 
noteikt iespējamo korekcijas apjomu un aplēst apgrozāmo līdzekļu sastāvā 
uzrādāmo vērtības daļu. Šie apstākļi bija spēkā 2006. gada 31. decembrī, 
par ko mēs 2007. gada 27. aprīlī izteicām revidentu atzinumu ar iebildi.

4. Rīgas domes Īpašuma departamenta bilancē uzrādīto atsavināšanai 
un privatizācijai paredzēto zemes gabalu, ēku un būvju uzskaites vērtība ir 
21,38 miljoni latu. Minētā summa atspoguļo uzskaites vērtību, kāda šiem 
nekustamajiem īpašumiem pamatlīdzekļu sastāvā bija brīdī, kad tika pieņemts 
lēmums par šo īpašumu atsavināšanu. LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 
867 „Kārtība, kādā budža iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” paredz 
apgrozāmo līdzekļu uzskaiti zemākajā no apgrozāmo līdzekļu iegādes 
(izmaksu) vērtības vai neto pārdošanas vērtības. Tā kā saskaņā ar tiesību 
aktu prasībām daļa no šo īpašumu noteiktās pārdošanas vērtības var tikt 
atgūta, nevis saņemot naudu, bet privatizācijas sertifi kātus, un privatizācijas 
sertifi kātu vērtība nedos Rīgas domei nekādus naudas ieņēmumus, tad 
pastāv varbūtība, ka saņemtie naudas ieņēmumi atsavināšanas procesā 
būs mazāki nekā šo īpašumu uzskaites vērtība Rīgas domes Īpašuma 
departamenta bilancē 2007. gada 31. decembrī. Tā kā Rīgas domes Īpašuma 
departaments nav veicis minēto nekustamo īpašumu atgūstamās vērtības 
izvērtējumu 2007. gada 31. decembrī, mums nebija iespējams noteikt 
iespējamo vērtības samazinājuma  apjomu. 

5. Rīgas domes Īpašuma departamenta bilancē uzrādīto pamatlīdzekļu 
vērtībā ietilpst arī zemes gabali, ēkas un būves, par kuru atsavināšanu ir 
pieņemts Rīgas domes lēmums. Taču uzskaites nepilnību rezultātā nav 
identifi cēti visi atsavināšanai paredzētie aktīvi, tādēļ tie 2007. gada 31. 
decembrī uzskaitīti pamatlīdzekļu sastāvā. Mūsuprāt, daļa šo nekustamo 
īpašumu būtu jānorāda apgrozāmo līdzekļu sastāvā, tomēr, ņemot vērā 
iepriekš minēto, mums nebija iespējams noteikt iespējamo korekciju apjomu 
un aplēst apgrozāmo līdzekļu sastāvā papildus uzrādāmo atsavināšanai 
paredzēto zemes gabalu, ēku un būvju vērtību.

6. Pamatojoties uz Rīgas domes Īpašuma departamenta veikto aprēķinu par 
īpašumu koplietošanas daļu, kas attiecināma uz paātrinātās privatizācijas 
procesā privatizēto dzīvokļu vērtību 2006. gada 31. decembrī, Rīgas 
domes Īpašuma departaments 2006. gadā ir izslēdzis no bilances īpašumu 
koplietošanas vērtību 8 miljonu latu apmērā. Minētā summa ietver visu līdz 
2006. gada 31. decembrim uz privatizēto dzīvokļu attiecināmo īpašumu 
koplietošanas platību uzskaites vērtību, tādēļ 6 miljoni latu no izslēgtās 
summas ir attiecināmi uz iepriekšējiem pārskata periodiem. Īpašuma 
departaments šo samazinājumu ir uzrādījis 2006. gada pārskatā. Tādēļ 2007. 
gada fi nanšu pārskatā uzrādītie 2006. gada salīdzināmie fi nanšu dati būtu 
jākoriģē, samazinot 2006. gada 31. decembra bilancē atspoguļoto iepriekšējo 
gadu budžeta izpildes rezultātu un palielinot pārskata gada budžeta izpildes 
rezultātu par 6 miljoniem. Šie apstākļi bija spēkā 2006. gada 31. decembrī, 
par ko mēs 2007. gada 27. aprīlī izteicām revidentu atzinumu ar iebildi. 

7. 2007. gadā un iepriekšējos gados vairākas Rīgas Domes struktūrvienības 
saņemtos ārvalstu fi nanšu palīdzības līdzekļus izmantoja ilgtermiņa 
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ieguldījumu (ar ierobežotu lietošanas laiku) objektu iegādei, izveidošanai vai 
būvniecībai un šo saņemto ārvalstu fi nanšu palīdzību uzskaitīja ieņēmumu 
un izdevumu pārskatā kā ieņēmumus gadā, kad šie līdzekļi tika saņemti. 
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” saņemtā ārvalstu fi nanšu palīdzība, 
kas tiek izlietota ilgtermiņa aktīvu iegādei, izveidošanai un būvniecībai ir 
jāatspoguļo kā nākamo periodu ieņēmumi bilancē un jāatzīst ieņēmumu un 
izdevumu pārskatā lineāri iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas 
laikā. Ja saņemtā ārvalstu fi nanšu palīdzība tiktu uzskaitīta, atbilstoši 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”, tad Rīgas domes pārskata un iepriekšējo gadu 
budžeta izpildes rezultāts būtu mazāks un bilancē uzskaitītie nākamo periodu 
ieņēmumi būtu lielāki. Tā kā 2007. gadā un arī iepriekšējos gados nav pareizi 
uzskaitīta saņemtā ārvalstu fi nanšu palīdzība, tad mums nebija iespējams 
noteikt iespējamo korekciju apjomu un aplēst to ietekmi uz bilances pozīciju 
„Nākamo periodu ieņēmumi”, pašu kapitālu un pārskata gada ieņēmumu vai 
izdevumu pārskatu. 

8. Rīgas domes Satiksmes departaments 2006. gadā un līdz 2007. gada 
1. oktobrim nebija pārskatījis nolietojuma likmes ielām, tiltiem un satiksmes 
pārvadiem, kuri bija tā uzskaitē līdz 2005. gada 31. decembrim, atbilstoši 
LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par budžeta iestāžu 
pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”. Mums 
nebija iespējams noteikt iespējamo korekcijas apjomu un aplēst tās summu 
un ietekmi uz bilances pozīciju „Pamatlīdzekļi” un ieņēmumu vai izdevumu 
pārskatu. Šie apstākļi bija spēkā arī 2006. gada 31. decembrī, par ko mēs 
2007. gada 27. aprīlī izteicām revidenta atzinumu ar iebildi.

9. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumiem 
Nr.690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” 2006. gadā 
no Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijas tika izslēgti uz Rīgas domes vārda 
reģistrēti zemes gabali ar kadastrālo vērtību 4.8 miljoni latu. 2006. gadā 
Rīgas dome šos zemes gabalus iegrāmatoja pamatlīdzekļu sastāvā un 
atzina ieņēmumus 4.8 miljonu latu apmērā. Mūsuprāt, šiem zemes gabaliem 
bija jābūt uzskaitītiem Rīgas domes bilancē iepriekšējos pārskata periodos, 

jo īpašumtiesības Zemesgrāmatā uz šiem zemes gabaliem uz Rīgas dome 
vārda bija reģistrētas jau iepriekšējos pārskata periodos. Ja iepriekšējos 
pārskata periodos šīs zemes vienības būtu uzskaitītas Rīgas domes bilancē, 
tad 2006. gada 31. decembrī Domes iepriekšējo gadu budžeta izpildes 
rezultāts palielinātos par 4.8 miljoniem latu un pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts samazinātos par 4.8 miljoniem latu.

10. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Rīgas domes fi nansiālo stāvokli 
2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu 
veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais fi nanšu 
pārskats būtu jāizvērtē kopā ar pilna apjoma Rīgas domes 2007. gada 
kopsavilkuma fi nanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots 
saīsinātais fi nanšu pārskats, un attiecīgo mūsu neatkarīgu revidentu 
ziņojumu.

11. Neizsakot atzinumā nekādas turpmākas iebildes, norādām, ka Rīgas 
domes Satiksmes departaments 2007. gadā pabeidza veikt Rīgas pilsētai 
piederošo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu novērtēšanu un atbilstoši uzskaiti 
Rīgas domes Satiksmes departamenta bilancē atzīstot ieņēmumu un 
izdevumu pārskatā ieņēmumus Ls 600 milj. no iepriekš neuzskaitītu ilgtermiņa 
ieguldījumu sākotnējās atzīšanas bilancē. 2006. gada 31. decembrī Rīgas 
domei piederošās ielas, tilti un satiksmes pārvadi Rīgas domes Satiksmes 
departamenta bilancē tika uzskaitīti tikai daļēji, tāpēc 2007. gada 27. aprīlī 
izteicām revidenta atzinumu ar iebildi. 
12. Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais fi nanšu pārskats visos būtiskos 
aspektos atbilst pilna apjoma Rīgas domes 2007. gada kopsavilkuma fi nanšu 
pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais 2007. gada fi nanšu 
pārskats.

13. Neizsakot atzinumā nekādas turpmākas iebildes, norādām, ka Rīgas 
Pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma” 2007. gada novērtēja visas Rīgas 
pilsētas ārējā apgaismojuma tīkla iekārtas un aprīkojumu un sāka tos uzskaitīt 
bilancē 11 milj. latu apmērā, atzīstot 2007. gada fi nanšu pārskatā ieņēmumus 
no iepriekš neuzskaitītu ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas bilancē 
11 milj. latu apmērā. 

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Diāna Krišjāne
LR Zvērināta revidente
Sertifi kāts Nr. 124
Valdes priekšsēdētāja

Iveta Vimba
LR zvērināta revidente
Sertifi kāts Nr. 153
Valdes locekle

SIA “Ernst & Young Baltic“
Licence Nr. 17 
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Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskats
(saīsināti)

 31.12.2006. 31.12.2007.
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls)

Aktīvi: 837 143.9 1 712 984.5
Ilgtermiņa ieguldījumi 752 017.5 1 580 420.5

Nemateriālie ieguldījumi 4 170.6 5 217.4
Pamatlīdzekļi 543 019.5 1 302 512.2
Ilgtermiņa fi nanšu ieguldījumi 204 827.4 272 690.9

Apgrozāmie līdzekļi 85 126.4 132 564.0
Krājumi 25 848.1 33 730.2
Produktīvie un darba dzīvnieki 6.8                           -
Norēķini par prasībām 8 084.5 10 018.1
Nākamo periodu izdevumi 1 638.9 5 053.0
Īstermiņa fi nanšu ieguldījumi 6 698.1 11 660.7
Naudas līdzekļi 42 850.0 72 102.0

Pasīvi: 837 143.9 1 712 984.5
Pašu kapitāls 671 623.9 1 466 482.4

Rezerves 107 145.0 168 941.7
Iepriekšējā budžeta gada rezultāts 537 511.8 564 479.0
Budžeta gada rezultāts 26 967.1 733 061.7

Uzkrājumi - 13 440.5
Kreditori 165 519.9 233 061.6

Norēķini par aizņēmumiem un saistībām 96 738.4 108 838.8
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 38 929.2 97 069.9
Norēķini par nodokļiem 2 519.6 3 250.3
Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem, personālu 7 400.2 11 379.1
Pārējie kreditori 19 932.5 12 523.5

Zembilances konti:  
Zembilances aktīvi 10391.1 34 878.5

Nomātie pamatlīdzekļi 5 019.1 2 979.0
Privatizācijas sertifi kāti, kas iegūti kā atlīdzība      -                4 852.1
par privatizēto īpašumu  
Bezcerīgie debitoru parādi 4 924.6 1 291.4
Citi zembilances aktīvi 447.4 25 756.0

Zembilances prasības             -                1 566.8
Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi                   -                1 249.1
par kapitāla daļu izmantošanu
Saņemamās soda naudas                  -                   151.1
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem                  -                       7.8
Pārējās zembilances prasības 158.8

Zembilances saistības 179464 581 074.2
Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini                  -                        0.2
Nākotnes nomas maksājumi                  -                 1 706.8
Nākotnes saistības 150 017.1 559 212.2
Izsniegtie galvojumi 13 048.4 15 509.7
Citas zembilances saistības 16 398.5 4 645.3

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilance
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Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskats
(saīsināti)

Pamatbudžeta ieņēmumi  un izdevumi
Izpilde pēc uzkrāšanas principa

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem nr.934 “ Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”   

 2006.g. 2007.g.
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls)

Ieņēmumi kopā 364 056.2 1 128 583.0
Nodokļu ieņēmumi  kopā 247 724.9 345 367.0

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 213 794.7 300 215.4
Īpašuma nodokļi 30 620.2 40 504.2

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 10 109.6 9 960.1
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 20 995.9 30 535.9

Pārējie nodokļu ieņēmumi 3 310.0 4 647.4
Nenodokļu ieņēmumi kopā 55 144.3 694 909.0

Valsts un pašvaldību nodevas. kuras ieskaita pašvaldības budžetā 590.4 177.0
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 27 641.1 94 750.2
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 26 912.8 599 981.8

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 302 869.2 1 040 276.0
Maksājumi no valsts pamatbudžeta 61 186.6 83 007.7

Mērķdotācijas 52 793.2 75 382.5
t.sk. no valsts budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 3 612.6 1 940.1

Maksājumi no valsts budžeta iestādēm 8 393.4 7 625.2 
Pašvaldību budžetu transferti - 5299.3

Izdevumi kopā 359 312.0 477 103.5
Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā 327 760.0 477 103.5

Vispārējie valdības dienesti 63 007.0 130 907.4
Sabiedriskā kārtība un drošība 6 595.9 10 256.1
Ekonomiskā darbība - 78 807.9
Vides aizsardzība - 2 933.5
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimn. - 18 239.0
Veselība 11 405.8 13 033.9
Atpūta. kultūra un reliģija 12 641.9 23 057.9
Izglītība 126 594.2 155 567.4
Sociālā aizsardzība 23 804.6 44 300.4
Dzīvokļu un komunālā saimniecība. vides aizsardzība 44 323.4 -
Transports, sakari 35031.3 -
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 866 -
Pārējie izdevumi 3489.9 -

Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 31 552.2 46 515.5

Ieņēmumu pārsniegums vai defi cīts 4 744.2 651 479.5
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Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
Izpilde pēc uzkrāšanas principa

Rīgas pilsētas  pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskats
(saīsinātais)

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem nr.934 “ Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”   

 2006.g. 2007.g.
 (Tūkst.Ls) (Tūkst.Ls)

Ieņēmumi kopā 37 070.2 97 977.2
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds 9 500.1 20 369.0

Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas 7 591.2 19 430.5
Ieņēmumi par dzīvokļu privatizāciju un nedzīvojamā fonda vērtēšanu 1 908.9 938.5

Autoceļu fonds 7 741.1 13 356.9
Transportlīdzekļu nodeva un akcīzes nodoklis 7 246.1 12 487.1
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem 495.0 869.8

Dabas resursu nodoklis 313.7 359.9
LR likumā “Par dabas resursu nodokli” noteiktie pašvaldību ieņēmumi 313.7 359.9

Pārējie ieņēmumi 19 515.3 63 891.4
Rīgas pilsētas attīstības fonds (ieņēmumi par zemes nomu un citi ieņēmumi) 4 022.5 4 443.3
Citi speciālā budžeta ieņēmumi 15 492.8 59 448.1

Izdevumi kopā 10 042.6 16 958.8
Vispārīgie valdības dienesti 3 013.0 7 215.3
Sabiedriskā kārtība un drošība 16.3 -100.5
Ekonomiskā darbība - 7 001.3
Vides aizsardzība - 976.1
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimn. - 266.0
Veselības aprūpe 78.8 194.9
Atpūta, kultūra un reliģija 559.5 345.4
Izglītība 148.7 46.0
Sociālā aizsardzība 131.2 1 014.3

Dzīvokļu un komunālā saimniecība. vides aizsardzība 2 774.7 -
Mežkopība un zvejniecība 2790.1 -
Transports. sakari 530.2 -

Ieņēmumu pārsniegums vai defi cīts 27 027.6 81 018.4
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Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
Pēc naudas plūsmas principa

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem nr.934 “ Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”   
2007. gadā iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā iekļautas pozīcijā Vispārējie valdības dienesti.

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskats
(saīsinātais)

 2006.g. 2007.g. 2007.g.
 Budžeta izpilde Apstiprināts budžetā Budžeta izpilde
 Tūkst.Ls Tūkst.Ls Tūkst.Ls

Ieņēmumi kopā 338 773.3 450 520.8 467 112.9
Nodokļu ieņēmumi  kopā 248 321.5 329 293.1 345 154.0

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 213 980.3 290 974.6 300 249.0
Īpašuma nodokļi 31 031.2 33 918.5 40 257.6

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 10 119.8 10 330.7 10 080.7
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 20 852.7 23 587.8 30 176.9
Pārējie īpašuma nodokļi 58.7                                       -                             -

Pārējie nodokļu ieņēmumi 3 310.0 4 400.0 4 647.4
Nenodokļu ieņēmumi kopā 31 131.2 32 871.2 38 951.2

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā         665.2 170.0 153.6
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 28 180.3 31 234.8 36 876.2
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 285.7 1 466.4 1 921.4

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 279 452.7 362 164.3 384 105.2
Maksājumi no valsts budžeta 59 320.6 88 356.5 83 007.7
Mērķdotācijas 50 921.9 75 548.1 75 382.5
t.sk. no valsts budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 1 723.0 1 940.1 1 940.1
Maksājumi no valsts budžeta iestādēm 8 398.7 12 808.4 7 625.2

           
Izdevumi kopā 319 625.2 484500.7 454706.8
* Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā 288 073.0 484 500.7 454 706.8

Vispārējie valdības dienesti 29 835.9 92 444.1 88 987.7
Sabiedriskā kārtība un drošība 6 543.4 10 616.2 10 562.5
Ekonomiskā darbība - 93 168.2 84 066.1
Vides aizsardzība - 2 899.6 2 138.7
Pašvaldības teritoriju un mājokļu  apsaimniekošana - 41 750.9 37 541.1
Veselība 11 047.6 14 626.9 13 233.5
Atpūta, kultūra un reliģija 13 299.4 23 276.3 22 020.8
Izglītība 120 313.0 160 118.7 153 547.4
Sociālā aizsardzība  24 268.8 45 599.8 42 609.0
Dzīvokļu un komunālā saimniecība. vides aizsardzība 50 109.0 - -
Transports. sakari 28 649.1 - -
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 924.4 - -
Pārējie izdevumi 3 082.4 - -

Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 31 552.2 46 515.5 46 515.5
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 8 804.0 - 18 644.4
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 18 644.4 - 39 503.7
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Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
Pēc naudas plūsmas principa

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskats
(saīsinātais)

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem nr.934 “ Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”   

 2006.g. 2007.g. 2007.g.
 Budžeta izpilde Apstiprināts budžetā Budžeta izpilde
 Tūkst.Ls Tūkst.Ls Tūkst.Ls

Kopā ieņēmumi 36 257.8 72 849.7 47 079.1
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds 8 843.3 35 424.8 16 661.9
Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas 6 934.4 34 720.0 15 747.5
Ieņēmumi par dzīvokļu privatizāciju un nedzīvojamā fonda vērtēšanu 1 908.9 704.8 914.4
Autoceļu fonds 7 741.1 13 067.4 13 356.9
Transportlīdzekļu nodeva un akcīzes nodoklis 7 246.1 12 197.5 12 487.1
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem 495.0 869.9 869.8
Citi saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi   
Dabas resursu nodoklis 313.7 320.0 359.9
Pārējie ieņēmumi 19 359.8 24 037.5 16 700.4
Rīgas pilsētas attīstības fonds (ieņēmumi par zemes nomu un citi ieņēmumi) 4 604.2 2 670.3 4 488.1
Citi speciālā budžeta ieņēmumi 14 755.6 21 367.2 12 212.3

Izdevumi kopā 27 131.0 61 810.7 38 924.4
* Izdevumi pēc valdības funkcijām 

Vispārīgie valdības dienesti 6 018.0 13 012.5 6 250.2
Sabiedriskā kārtība un drošība 30.7 322.0 206.8
Ekonomiskā darbība - 24 287.9 17 749.0
Vides aizsardzība - 1 164.4 1 044.9
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 3 643.2 2 269.4
Veselība 121.5 216.1 172.5
Atpūta. kultūra un reliģija 667.0 5 296.0 4 816.0
Izglītība 3 996.6 11 418.7 4 871.0
Sociālā aizsardzība 136.9 2 449.9 1 544.6
Dzīvokļu un komunālā saimniecība. vides aizsardzība 5340.4 - -
Mežkopība un zvejniecība 2908.8                                        -                            -
Transports, sakari 7911.1 - -

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 534.5 - 14 661.3
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 14 661.3 - 32 167.0
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Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi
Pēc naudas plūsmas principa

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem nr.934 “ Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskats
(saīsinātais)

 2006.g. 2007.g. 2007.g.
 Budžeta izpilde Apstiprināts budžetā Budžeta izpilde
 Tūkst.Ls Tūkst.Ls Tūkst.Ls

Ieņēmumi kopā 305.6 1 011.0 832.4
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fi ziskajām personām 305.6 1 011.0 832.4

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 287.0 477.4 314.5
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 2.7 10.5 2.6
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fi ziskajām  personām 15.9 523.1 515.3

Izdevumi kopā 322.5 1 208.2 636.5
* Izdevumi pēc vadības funkcijām   

Vispārīgie valdības dienesti 31.9 - -
Sabiedriskā kārtība un drošība 0.0 3.0 -
Ekonomiskā darbība - 491.7 382.0
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimn. - 28.5 14.6
Atpūta. kultūra un reliģija 4.0 6.6 2.2
Izglītība 283.3 662.4 236.9
Sociālā nodrošināšana 1.3 16.0 0.8
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 2.0 - 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 252.4 - 235.4
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 235.4      - 431.3
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Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskata 
sastādīšanas nosacījumi

Vispārīgi fi nanšu pārskatu sastādīšanas nosacījumi 
un grāmatvedības uzskaite
Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība vai Dome) 2007. gada 
kopsavilkuma (konsolidētais) pārskats sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumu prasībām Nr. 749 „Par 
Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību”. 
2007. gada kopsavilkuma (konsolidētais) pārskats sastādīts saskaņā ar 
uzkrāšanas un darbības turpināšanas pieņēmumu atbilstoši Rīgas domes 
Finanšu politikai un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam. Tas 
sniedz informāciju par pašvaldības darbību fi nanšu darījumos 2007. gadā, 
kā arī saistību un izmaksu reģistrāciju, un var tikt izmantots fi nanšu politikas 
veidošanā un lēmumu pieņemšanā, plānojot un realizējot pamatbudžeta 
un speciālo budžetu ieņēmumus (pa to veidiem) un izdevumus (atbilstoši 
pašvaldības izpildinstitūciju administrētajām budžeta programmām) pēc 
naudas plūsmas un uzkrāšanas principa. Saskaņā ar Rīgas pilsētas 
izpilddirektora 25.10.2007. rīkojumu Nr. 284-ir „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 
2007. gada inventarizācijas veikšanu”, visās Rīgas domes struktūrvienībās un 
izpildinstitūcijās veikta gada slēguma (visu bilances posteņu) inventarizācija, 
kuras rezultāti iekļauti pārskatā. Pašvaldības pārskati sagatavoti Latvijas 
Republikas naudas vienībā Latos (Ls). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir 
pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas ofi ciāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā 
darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu 
valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata 
gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās 
vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri 
atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek 
atzītas izmaksās.
Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. Norādīti visi 
posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai 
lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizēts 
apskats sniegts pielikumā. Ir ņemtas vērā visas paredzamās riska summas 
un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, 
ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata 
sastādīšanas dienu. 
Pašvaldībā grāmatvedības uzskaite ir organizēta vairākos līmeņos, zemākajos 
struktūrvienību līmeņos veikto fi nanšu uzskaiti konsolidējot nākamajā līmenī. 
Grāmatvedības uzskaite organizēta pēc divkāršās ierakstu sistēmas atbilstoši 
izstrādātajiem un apstiprinātajiem kontu plāniem. Atbilstoši vienotajai 
grāmatvedības uzskaites politikai pašvaldībā, darījumu un līdzekļu uzskaitei 
2007. gadā pielietots pašvaldībā vienots kontu plāns, kurš apstiprināts ar 
Rīgas pilsētas izpilddirektora 2006. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 442-ir 
„Par jauna Rīgas pilsētas pašvaldības vienotā grāmatvedības kontu plāna 
apstiprināšanu”.

Kopsavilkuma fi nanšu pārskatā iekļautās 
struktūrvienības un programmas
Kopsavilkuma fi nanšu pārskatu veido Rīgas domes Finanšu departamenta 
un 2. līmeņa izpildinstitūciju – departamentu, aģentūru un citu iestāžu – 
galveno budžeta rīkotāju fi nanšu pārskatu kopsavilkums atbilstoši ieņēmumu 
un izdevumu programmām LR Finansu ministrijas noteiktās budžeta un 
ekonomiskās klasifi kācijas ietvaros. Pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu 
pārskatā nav iekļauta Rīgas Brīvostas pārvalde, jo tai ir īpašs statuss, kā 
arī nav konsolidēti Rīgas pilsētas pašvaldības meitas uzņēmumi. Pārskatā 
nav iekļauta informācija par pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
fi nansiālo stāvokli, jo LR normatīvajos aktos noteikta cita gada pārskatu 
iesniegšanas kārtība. Pārskatā iekļauti dati par pašvaldības 2007. gada 
pamatbudžeta un speciālo budžetu programmām.

Pamatbudžeta izdevumu programmas: 
Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments (darbības nodro-
šinājums);
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (darbības nodrošinā-
jums), t.sk. Dienvidu tilta būves direkcija;
Rīgas domes Īpašuma departaments (darbības nodrošinājums);
Rīgas domes Satiksmes departaments (darbības nodrošinājums);
Rīgas domes Komunālais departaments (darbības nodrošinājums);
Rīgas Centra rajona izpilddirekcija (darbības nodrošinājums);
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija (darbības nodrošinājums);
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija (darbības nodrošinājums);
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija (darbības 
nodrošinājums);
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija (darbības 
nodrošinājums);
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija (darbības nodrošinājums);
Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrs (darbības nodrošinājums);
Rīgas Atkarības profi lakses centrs (darbības nodrošinājums);
Rīgas pašvaldības policija (darbības nodrošinājums);
Rīgas pilsētas Bāriņtiesa (darbības nodrošinājums);
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments (darbības 
nodrošinājums – pārvalde);
Rīgas tūrisma koordinācijas un informācijas centrs;
Rīgas domes Labklājības departaments (darbības nodrošinājums);
Rīgas domes Vides departaments (darbības nodrošinājums);
Rīgas domes Rīgas vides centrs Agenda 21;
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”;
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas dārzi un parki”;
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”;
Rīgas pašvaldības aģentūra Reģionālais sporta centrs „Anniņmuiža”;
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas mājoklis”;
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitektu birojs”;
Rīgas pašvaldības aģentūra „Mežaparks”;
Rīgas domes Kultūras departaments (darbības nodrošinājums);
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija. 

Speciālā budžeta izdevumu programmas
Rīgas pilsētas attīstības fonds;
Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas programma;
Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā;
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām);
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds, (t.sk. Īpašuma 
departamenta programmu, kas saistītas ar nekustamā īpašumu 
reģistrāciju, administrēšanu, Rīgas pašvaldības mantas atsavināšanu 
un privatizāciju fi nansēšana);
Rīgas vides aizsardzības fonds;
Dāvinājumi un ziedojumi īpašiem mērķiem, t.sk. ārvalstu valdību un 
privātpersonu ziedotā nauda;
Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds (t.sk. Īpašuma departamenta 
programmu, kas saistītas ar nekustamā īpašumu reģistrāciju, 
administrēšanu, pašvaldības mantas atsavināšanu un privatizāciju 
fi nansēšana);
Rīgas domes Īpašuma departamenta programma, kas saistītas ar 
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārraudzības organizatorisko 
nodrošinājumu, kā arī zemes nomas līgumu tiesisko administrēšanu;
Rīgas domes Satiksmes departamenta programmu fi nansēšana no 
speciālā budžeta (Granta līguma projektam „Start”, licenču izsniegšanas 
un kontrolieru iekasētās soda naudas) līdzekļiem;
Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators;
Rīgas pašvaldības likvidējamā aģentūra „Rīgas mežu aģentūra”;
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sastādīšanas nosacījumi

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta iestāžu un 
programmu fi nansēšana no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem;
Rīgas rajonu (izpilddirekciju) programmu fi nansēšana no ziedojumu un 
dāvinājumu līdzekļiem;
Rīgas domes Labklājības departamenta programmu fi nansēšana no 
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem;
Rīgas domes Vides departamenta programmu fi nansēšana no 
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem;
Rīgas domes Komunālā departamenta programmu fi nansēšana no 
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem;
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” programmu 
fi nansēšana no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem.

Rīgas domes investīciju programma, t.sk. vispārējie pārvaldes dienesti, 
izglītība, veselības aizsardzība, sociālā nodrošināšana, sabiedriskā 
kārtība un drošība, tiesību aizsardzība, dzīvokļu un komunālā saimniecība, 
satiksmes infrastruktūra, vides aizsardzība, teritoriālās attīstības plānošanas 
programma, brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija, sabiedriskais transports.

Finanšu pārskatos neiesaistītās struktūrvienības un 
programmas
Rīgas domes Finanšu departaments veic uzskaiti un ir iekļāvis savos 
pārskatos virkni centralizētu programmu, kas minētas iepriekšējā sadaļā. Bez 
šīm programmām pastāv vēl vairākas citas programmas, kā arī ieņēmumu un 
fi nansējuma veidi, aktīvi un saistības, kuras Finanšu departaments uzskaita 
atsevišķā uzskaitē. 2007. gadā tie ir 52 projekti ar apstiprināto Rīgas projektu, 
kura pārskatu ir auditējis Latvijas Republikas zvērināts revidents.

Finansēšana
2007. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības departamentu, iestāžu un aģentūru 
administrēto mērķprogrammu fi nansēšana tika nodrošināta no pašvaldības 
budžetā akumulētiem līdzekļiem un saņemtajiem kredītiem sekojoši:.
Resursi izdevumu segšanai pamatbudžeta programmās

▀ Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:
 t.sk. - pašvaldības dotācija
         - mērķdotācija un dotācija no valsts budžeta

▀ Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.
Asignējumu (dotāciju) piešķiršanas (saņemšanas) dienā iestāde atzīst 
ieņēmumus no saņemtajām dotācijām un palielina naudas līdzekļu konta 
atlikumu. Dotācijas, kas iestādei radušās izmaksu segšanai un atzītas 
kā ienākumi ieņēmumu un izdevumu pārskatā izmaksu rašanās periodā, 
kopsavilkuma pārskatā tiek izslēgtas (konsolidētas) atzīstot pašvaldības 
ieņēmumus un budžeta iestāžu izdevumus.
Saimnieciskā 2007. gada beigās visu pašvaldības iestāžu neizmantotie Rīgas 
pilsētas pamatbudžeta līdzekļi atgriezti atpakaļ pašvaldības pamatbudžeta 
kontā.
Resursi izdevumu segšanai speciālā budžeta programmās:

▀ Īpašiem mērķiem paredzēti līdzekļi,
▀ Ziedojumi un dāvinājumi,
▀ Ārvalstu valdību ziedojumi un dāvinājumi.

2005. gadā atklāta konkursa rezultātā tika veikta fi nansējuma piesaiste 
Dienvidu tilta būvniecībai Rīgā pār Daugavu. Finansējuma modelis, ja 
nenotiek tā pirmstermiņa izbeigšana, nerada tūlītējas parāda saistības Rīgas 
domei, izņemot norēķinu saistības pret būvuzņēmēju AS „Dienvidu tilts” u.c. 
piegādātājiem, kas tā arī klasifi cētas gada pārskatā. Atbilstoši ekonomiskajai 
būtībai, pašvaldība atzīst saistības par izpildītajiem būvdarbiem un visā 
fi nansējuma modeļa darbības gaitā atzīst katra perioda fi nansējuma 
nodrošināšanas jeb procentu izmaksas ieņēmumu un izmaksu pārskatā. 
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Finansējuma modelis paredz fi ksētu procentu likmi visā modeļa darbības 
laikā, tomēr, ņemot vērā to, ka Rīgas dome maksā atlīdzību par aizdevumu 
no brīža, kad fi nansējums tiek ieskaitīts pilnsabiedrības „Dienvidu tilts” 
darījumu kontā, tad faktiskā pašvaldības procentu likme ir augstāka. No 
Pilsētas mijmaiņas līguma izrietošā fi nanšu instrumenta – nākotnes (forward) 
darījumu virknes patiesā vērtība ir nulle, jo fi nansējuma modelis paredz 
gan fi ksētu valūtas maiņas kursu, gan fi ksētu procentu likmi 6.31% apmērā 
modeļa darbības laikā. Slēdzot ar Dienvidu tilta būvniecību saistītos līgumus, 
pašvaldība ir veikusi būvniecības pakalpojumu iegādi iegādājoties (būvējot) 
konkrēto pamatlīdzekli – tiltu, kur Pasūtītājs ir Rīgas domes pilsētas attīstības 
departaments un Satiksmes departaments, un Izpildītājs A/s „Dienvidu tilts”. 
Visas celtniecības izmaksas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 
un Satiksmes departamentā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, Rīgas 
pilsētas pašvaldība uzkrāj bilances kontu grupā Nepabeigtā celtniecība un 
vienlaicīgi tiek uzskaitītas saistības pret konkrēto uzņēmēju bilances kontu 
grupā „ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. Zembilancē tiek 
uzkrātas nākotnes saistības par Dienvidu tilta būvniecību. 

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumus veido saskaņā ar nodokļu likumiem iekasētie vai 
saņemtie nodokļu, valsts un pašvaldības nodevu un citi maksājumi budžetos, 
kas tiek atzīti tad, kad tie ieskaitīti pašvaldības budžeta ieņēmumu kontos 
pēc naudas saņemšanas principa. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, dabas 
resursu nodokļa un azartspēļu nodokļa ieņēmumi tiek atzīti tikai pēc 
naudas saņemšanas principa, jo šo nodokļu administrēšanu veic Valsts 
Ieņēmumu dienests. Pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti 
pēc uzkrāšanas un naudas saņemšanas principa. Tāpat pašvaldības 
ieņēmumus veido ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi, īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi, aktīvu realizācijas 
tīrie ieņēmumi, saņemtie procentu maksājumi un dividendes, ārvalstu fi nanšu 
palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā, LR 
likums „Par budžetu un fi nanšu vadību”). Šie ieņēmumi pēc naudas plūsmas 
metodes tiek atzīti tad, kad tie ieskaitīti pašvaldības budžeta ieņēmumu 
kontos, bet pēc uzkrāšanas metodes atbilstoši pārliecībai par iespēju gūt 
ieņēmumus tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt, izvērtējot 
parādu saistības atkarībā no ieņēmumu veida. Soda naudu un nokavējuma 
naudas ieņēmumus atzīst naudas saņemšanas dienā. Budžeta nodokļu 
un nenodokļu ieņēmumus pa to veidiem iegrāmato Finanšu departamenta 
Budžeta uzskaites un pārskatu nodaļa, bet pa veidiem, maksātājiem un 
maksājumu termiņiem (atzīstot tos pēc uzkrāšanas principa) – Pašvaldības 
ieņēmumu pārvalde. Savukārt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem 
saņem un iegrāmato katra otrā līmeņa izpildinstitūcija (iestāde, aģentūra, 
departaments), atzīstot tos pēc uzkrāšanas principa. Savukārt dotācijas, 
mērķdotācijas un citi maksājumi no valsts pamatbudžeta un valsts budžeta 
iestādēm pašvaldībām tiek atzīti brīdī, kad saņemts attiecīgais maksājums. 

Izdevumi
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentiem (Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam, 
Rīgas attīstības programma no 2006. līdz 2012. gadam), Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta līdzekļu piešķīrumi tika virzīti izglītotas, prasmīgas 
un kultūru cienošas sabiedrības veidošanai, izglītības un sociālās sfēras 
nodrošinājuma attīstīšanai un pilsētas infrastruktūras un iedzīvotāju dzīves 
apstākļu kvalitātes uzlabošanai.
Kapitālie izdevumi iekļauj: pamatlīdzekļiem aprēķināto nolietojumu; 
pamatlīdzekļu vērtības samazinājumu ieguldījumiem un ieguldījumu 
likvidāciju; aktīvu izņemšanu no darbības un vērtības samazinājumu; 
norakstītos izdevumus saistībā ar saņemto zemi bez atlīdzības, pārgrāmatojot 
tās vērtību uz pamatkapitālu; izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļu 
renovācijas projektiem, autoruzraudzību un būvuzraudzību. 
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Investīciju izdevumi iekļauj pašvaldības investīciju programmā
2007. gadam paredzētā fi nansējuma departamentiem, iestādēm, aģentūrām 
un programmām izlietojumu sekojošās programmās: nekustamā īpašuma 
objektu rekonstrukcija, projektēšana un būvniecība; tehnisko iekārtu un 
aprīkojuma, kā arī mēbeļu iegāde; infrastruktūras (ūdensvads, kanalizācija, 
apgaismojums, avārijas situāciju novēršana u.c.) un ielu kapitālais remonts 
un ierīkošana; karstā ūdens apgādes sistēmu kapitālais remonts; datortīklu 
izveidošana un tehnikas iegāde; videonovērošanas sistēmu, signalizācijas 
un apsardzes ierīkošana; vides pārapstrāde, autoruzraudzība un 
būvuzraudzība.

Ilgtermiņa aktīvi
Par ilgtermiņa aktīviem tiek atzīti tādi aktīvi, kuri saimniecisko darbību 
ietekmē ilgāk nekā vienu gadu.

Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu postenī tiek uzskaitītas datorprogrammas un to 
lietošanas licences, kuru uzskaites vērtība samazinās vai palielinās atkarībā 
no Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju datorizācijas un attiecīgi šī procesa 
ietvaros iegādāto programmu nodrošinājuma izmaksām, kā arī kapitalizētās 
informācijas sistēmu izveidošanas izmaksas. Pārskatā par pašvaldības 
fi nansiālo stāvokli (bilancē) nemateriālos ieguldījumus norāda uzskaites 
vērtībā (atlikušajā), no nemateriālo ieguldījumu iegādes (sākotnējās) vērtības, 
atskaitot  nemateriālo ieguldījumu amortizāciju un vērtības samazinājumu, ja 
tāds ir bijis aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. 

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izmaksas tiek atzītas par aktīvu un sākotnēji uzskaitītas bilancē 
pēc samaksātās naudas vai tās ekvivalenta summas iegādes vai būvniecības 
brīdī ar mērķi izmantot ilgāk kā vienu periodu pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. 
Uzskaites mērķis ir nodrošināt grāmatvedībā kontroli pār katru pamatlīdzekli, 
tā saglabāšanu, sekot tā vērtības izmaiņām visā pamatlīdzekļu ekspluatācijas 
laikā līdz pat tā likvidācijai, pārdošanai vai izslēgšanai no pamatlīdzekļiem. 
Pamatlīdzekļu sastāvā bez kustamiem īpašumiem vēl iekļautas arī 
objektu rekonstrukcijas izmaksas un ēku rekonstrukcijas un būvniecības 
izmaksas, kas vēl nav pabeigti, vai dažādu iemeslu dēļ nav formāli nodoti 
ekspluatācijā, kā arī nekustamie īpašumi (zeme, ēkas, izbūves). Iegrāmatojot 
pamatlīdzekļus, pašvaldība vadās pēc to ekonomiskās būtības, kas nosaka, 
ka pamatlīdzekli atzīst kā aktīvu, kas pats nerada ievērojamas naudas 
plūsmas, departamentu, aģentūru un citu iestāžu administrējamo programmu 
funkciju nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai citiem 
administratīviem mērķiem, ja rodas izdevumi saistībā ar šī pamatlīdzekļa 
uzturēšanu, kā arī ilgtermiņa aktīvu riskiem. 
Veicot pamatlīdzekļu atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumus, kas 
pagarina pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku vai būtiski uzlabo tā 
stāvokli, izdevumus pieskaita pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai. Izmaksas, 
kas radušās, saglabājot vai uzturot pamatlīdzekļu esošo stāvokli, kā arī 
remontējot vai labojot pamatlīdzekļus, atzīst kā izdevumus periodā, kad tās 
radušās. Ja skaidri pierādāms, ka attiecīgo izmaksu rezultātā nākotnē tiks 
gūts ekonomiskais labums, kas pārsniedz sākotnēji noteikto pamatlīdzekļu 
izmantošanas atdevi, šādas izmaksas tiek kapitalizētas.
Ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti, atsavināti vai iznīcināti prettiesiskas 
darbības dēļ, ilgtermiņa ieguldījumus izslēdz no uzskaites, atzīstot izdevumus 
ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušajā) vērtībā.
Pamatlīdzekļu inventarizācija visās Rīgas pašvaldības izpildinstitūcijās tiek 
veikta katru gadu pēc to atrašanās vietas un stāvokļa. Nekustamo īpašumu 
inventarizācijas procesā veic to pārvērtēšanu. Pārvērtēšanas vērtība 
balstās uz VZD apstiprināto nekustamo īpašumu inventarizācijas vērtību. 

Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī 
„rezerves”. 
Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek 
atsavināts. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta 
atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto 
ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances vērtību), tiek atzīta 
ieņēmumu vai izdevumu pārskatā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa 
atzīšanas pārtraukšana.
Pamatlīdzekļus, kas iegūti nomas ietvaros, bilancē neuzskaita. Šādus aktīvus 
uzskaita zembilancē atsevišķā uzskaites reģistrā. Nomas maksājumus atzīst 
izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīstot pārskata 
periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas samaksas. Nākotnes nomas 
maksājumus bilancē neuzskaita un reģistrē kā zembilances saistības.
Nekustamo īpašumu (zemes gabalu, ēku un būvju) uzskaiti saskaņā ar Rīgas 
domes priekšsēdētāja 1999. gada 20. oktobra rīkojumā Nr. 925-r noteikto 
kārtību veic Rīgas domes Īpašuma departaments.
Zeme
Pašvaldības bilancē tiek uzņemti Rīgas pilsētai piederoši zemes gabali, kas 
reģistrēti Zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas vārda. Ievērojot piesardzības 
principu, uzskaitē netiek atspoguļota Rīgas pašvaldības teritorijā esošā 
zeme, uz kuru īpašuma tiesības Rīgas pašvaldībai Zemesgrāmatā nav 
nostiprinātas. Zeme tiek uzskaitīta bilancē Valsts zemes dienesta noteiktā 
kadastrālā vērtībā. Iegādāti (pirkti) zemes gabali tiek uzskaitīti bilancē to 
iegādes vērtībā, ko veido samaksātā nauda, tās ekvivalenti vai cita veida 
atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz iegādes 
darījumu.
Sadalot vai apvienojot zemes gabalus, vai mainoties to paredzētajam 
lietošanas veidam, tiek pārskatīta to kadastrālā vērtība un izmaiņas tiek 
atzītas grāmatvedības uzskaitē. No uzskaites tiek izslēgti zemes gabali, kuri 
atbilstoši attiecīgiem Rīgas domes lēmumiem ir atsavināti, veicot pašvaldības 
īpašuma objekta privatizāciju un atsavināšanu, apmainīti pret citu nekustamo 
īpašumu, zemes gabali zem pašvaldības privatizētajām dzīvojamām mājām, 
kurās 100% apmērā ir privatizēti visi dzīvokļi kopā ar zemi, zemes gabali, kuri 
atsavināti tiesas ceļā, kā arī nodoti Latvijas valstij.
Zemi, kas iegūta nomas ietvaros, bilancē neuzskaita, bet uzskaita zembilancē 
atsevišķā uzskaites reģistrā. Nomas maksājumus atzīst izdevumos saskaņā 
ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīstot pārskata periodā, kad tie 
radušies, neatkarīgi no naudas samaksas. Nākotnes nomas maksājumus 
bilancē neuzskaita un reģistrē kā zembilances saistības. Zemei nolietojums 
netiek rēķināts.
Ēkas un būves
Pašvaldības pamatlīdzekļi ietver arī dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas un 
būves, un citas celtnes (turpmāk tekstā – ēkas un būves). Ēkas un būves, 
kas ir funkcionāli saistītas komponentes un kuras nevar izmantot atsevišķi, 
uzskaita kā vienu pamatlīdzekli. Pašvaldības bilancē ēkas un būves tiek 
uzņemtas ar to atlikušo vērtību, kāda tām uz pārņemšanas brīdi bija 
pašvaldību institūciju, struktūrvienību, uzņēmējsabiedrību vai pašvaldības 
uzņēmumu bilancē.
Veicot nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas 
vārda, tiek pasūtītas un izgatavotas jaunas būves kadastrālās uzmērīšanas 
lietas. Līdz ar to tiek veiktas izmaiņas īpašumu uzskaites vērtībā atbilstoši 
jaunajās inventarizācijas lietās uzrādītai būves inventarizācijas vai kadastrālai 
vērtībai, vienlaikus sakārtojot īpašuma sastāvu. Vērtēšanu veic Valsts 
zemes dienesta darbinieki, kuri apstiprina inventarizācijas lietās atspoguļoto 
nekustamo īpašumu vērtību.
Iegādātas (pirktas) ēkas un būves tiek uzskaitītas bilancē to iegādes vērtībā, 
ko veido samaksātā nauda, tās ekvivalenti vai cita veida atlīdzība, kurai 
pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz iegādes darījumu.
Veicot ēku un būvju atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumus, kas 
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pagarina to lietderīgās lietošanas laiku vai būtiski uzlabo to stāvokli, 
izdevumus pieskaita sākotnējai uzskaites vērtībai. Izmaksas, kas radušās, 
saglabājot vai uzturot ēku un būvju esošo stāvokli, kā arī tās remontējot vai 
labojot, atzīst kā izdevumus periodā, kad tās radušās.
Nekustamie īpašumi, kas Zemesgrāmatā ir reģistrēti uz Rīgas pilsētas 
vārda, un atrodas pašvaldības komercsabiedrības pārvaldē, pamatojoties 
uz dažādiem Rīgas domes institūciju lēmumiem, un nepiedalās pašvaldības 
funkciju nodrošināšanā, ievērojot piesardzības principu, ir novērtēti zemākajā, 
t.i. nulles, vērtībā. 
Uz Rīgas iedzīvotāju un juridisku personu iesniegumu pamata regulāri tiek 
apsekoti Rīgas administratīvajā teritorijā ietilpstoši nekustamie īpašumi. Daļai 
no apsekotiem īpašumiem nav noskaidrota juridiskā piederība un celtniecības 
likumība, un šādas apsekošanas rezultātā tiek iegūta informācija par 
iespējamiem Rīgas pilsētai piederošiem īpašumiem, un tie tiek uzņemti bilancē. 
Šis process tiks pabeigts, kad pilnīgi visiem Rīgas administratīvajā teritorijā 
atrodošiem īpašumiem tiks konstatēta juridiskā piederība un šie īpašumi tiks 
reģistrēti Zemesgrāmatā. No uzskaites tiek izslēgti īpašumi, kuri ir atsavināti, 
privatizēti, nojaukti, nodoti īpašumā citām juridiskām vai fi ziskām personām.
Bilancē ēkas un būves ir atspoguļotas sākotnējā uzskaites vērtībā, atskaitot 
uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu, ja tāds ir bijis. Nolietojumu 
aprēķina atbilstoši ēku un būvju paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, 
un atzīst pārskata perioda izdevumos un uzskaita kā uzkrāto nolietojumu. 
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu 
lietderīgās izmantošanas perioda garumā, sākotnējo vērtību sistemātiski 
sadalot pa periodiem.
Dārzu un parku aprīkojums
Dārzu un parku aprīkojums atbilstoši specifi kācijai: ilggadīgie stādījumi, ēkas, 
celtnes, asfaltētie un betonētie celiņi, tiltiņi un vieglas konstrukcijas ēkas, 
komunālās strūklakas u.c. parku iekārtas ņemtas uzskaitē Rīgas pašvaldības 
aģentūrā „Rīgas dārzi un parki” un Vides departamentā, aprēķinot 
nolietojumu, piemērojot nolietojuma gada likmes no 1% līdz 20% apmērā 
atbilstoši specifi kācijai.
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Bioloģiskie aktīvi ir Rīgas pilsētas pašvaldības likvidējamās pašvaldības 
aģentūras „Rīgas meža aģentūra” pārvaldē esošās mežaudzes, kas 2007. 
gadā novērtētas pamatojoties uz Latvijas Valsts meža dienesta sniegtajiem 
datiem par mežaudžu pilno vērtību saskaņā ar mežu inventarizācijas datiem 
2006. gadā. Mežaudžu vērtības izmaiņas nav koriģētas par meža izciršanu 
un to dabisko pieaugumu pārskata gadā.
Ielu, tiltu, satiksmes pārvadu uzskaite
Ielu, tiltu, satiksmes pārvadu uzskaite tiek veikta pa objektiem, attiecinot uz 
konkrētu objektu (ielu, tiltu, satiksmes pārvadu) satiksmes infrastruktūras 
objektu rekonstrukcijas un renovācijas darbos veikto kapitālieguldījumu 
izmaksas. Pakāpeniski, rīcībā esošā fi nansējuma ietvaros, tiek apzināta 
objektu faktiskā vērtība, lai sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu 
uzskaiti. 2007.gadā tika veikta visu ielu, tiltu un satiksmes pārvadu 
novērošana, nosakot to patieso vērtību atbilstoši neatkarīgas personas 
noteiktajām vērtībām vērtēšanas brīdī. Pašreiz Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā (Satiksmes departamenta pārvaldē) ir 1658 ielas ar braucamo 
platību 9 290 872 kv.m., kā arī 102 tilti un satiksmes pārvadi ar braucamo 
platību 223 072 kv.m ar kopēju sākotnējo vērtību  Ls 703 468 254. 
Ārējā apgaismojuma tīklu iekārtu un aprīkojuma uzskaite
Ārējā apgaismojuma tīklu iekārtas un aprīkojums uzskaitīts Rīgas pašvaldības 
aģentūras „Rīgas gaisma” bilancē. Līdz 2007. gadam tika novērtēta un 
uzskaitīta tikai daļa no šīm iekārtām, bet ar 2007. gada jūniju novērtētas 
un ņemtas uzskaitē visas iekārtas un aprīkojums atbilstoši neatkarīgas 
personas noteiktajām vērtībām. Vērtēšana veikta katrai apgaismojuma tīkla 
sastāvdaļai. Visiem uzskaitē uzņemtajiem pamatlīdzekļiem noteikts atlikušais 
lietderīgās lietošanas laiks atbilstoši specifi kācijai.

Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi sastāv no datu apstrādes iekārtām, transporta 
līdzekļiem, mēbelēm un citiem pamatlīdzekļiem. Pamatlīdzekļus, kas 
sastāv no komplektējošām daļām, kuras var izmantot atsevišķi (piemēram, 
datorsistēmas bloks, monitors, printeris), uzskaita kā atsevišķus 
pamatlīdzekļus. Pārējie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, 
atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu, ja tāds ir. 
Pamatlīdzekļu iegādes vērtība ir samaksātā nauda, tās ekvivalenti vai 
cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas 
uz ilgtermiņa ieguldījumu iegādi. Ja pārējie pamatlīdzekļi tiek saņemti bez 
atlīdzības, attiecīgo ieguldījumu novērtē komisija un, ja nepieciešams, 
attiecīgās jomas speciālists.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. 
Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. 
Nepabeigtai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi 
nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
Nolietojums
Nolietojums ir aktīva nolietojamās summas sistemātiska sadalīšana tā 
lietderīgās lietošanas laikā. 
2005. gadā nolietojums aprēķināts, piemērojot šādas 2005. gada 31. 
decembrī spēkā esošās LR Ministru Kabineta noteiktas gada likmes:

2006. gadā un turpmāk nolietojums aprēķināts, piemērojot šādas nolietojuma 
likmes:
Pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 2005. gada 31. decembrim un
turpmāk:

Pamatlīdzekļiem iegādātiem sākot no 2006. gada 1. janvāra:

2006. gadā, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 440 prasībām, 
tika pārskatīts ēku un būvju atlikušo lietderīgās lietošanas laiks un attiecīgi 
pārskatītas piemērojamās nolietojuma likmes. Līdz ar to, sākot no 2006. 
gada ēkām un būvēm piemērota nolietojuma gada likmes 0,67 līdz 10% 
apmērā. Zemei, kultūras un dabas pieminekļiem, bibliotēku fondiem, 
kultūras un mākslas priekšmetiem, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un 
to izstrādājumiem, vērtslietām un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām 
nolietojums netiek rēķināts. 
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%
Datu apstrādes iekārtas 35
Transporta līdzekļi un pārējās iekārtas un aprīkojums 20
Ēkām un būvēm 5

%
Ēkas un būves 0.67-10
Ielas 10
Transportlīdzekļi  20
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 35
Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi 20

%
Ēkas un būves 0.67-10
Ielas 15
Transportlīdzekļi 20
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 20
Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi 10
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Ilgtermiņa fi nanšu ieguldījumi
Finanšu pārskatā iekļautas visas Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās 
kapitāla daļas kapitālsabiedrībās un likvidējamās statūtsabiedrībās, kurās 
kapitāla daļu turētājs ir Rīgas dome, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības 
ieguldījumi likvidējamo pašvaldības uzņēmumu statūtu fondā.
Finanšu pārskatā nav iekļauti ieguldījumi uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
kapitālā, kuri reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, bet jau 
ilgstoši pārtraukuši darbību, kā arī uzņēmumi, kuru privatizācijas procesi 
nav noslēgti. Ieguldījumi uzņēmumos, kuri jau ilgstoši pārtraukuši darbību, 
ir iekļauti zembilances uzskaitē.
Pašvaldības līdzdalības ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu 
kapitālos uz 31.12.2007. gadu tiek novērtēti pēc pašu kapitāla metodes, 
ievērojot piesardzības principu bilances aktīvu novērtēšanā.
Maksājumus par ilgtermiņa fi nanšu ieguldījumu izmantošanu ieskaita 
budžeta ieņēmumos saskaņā ar attiecīgajiem normatīviem aktiem. Tā 
kā pašvaldība piemēro pašu kapitāla metodi, maksājumus par ilgtermiņa 
fi nanšu ieguldījumu izmantošanu uzskaita kā samazinājumu ieguldījuma 
vērtībā.

Vērtības samazināšanās
Vērtības samazināšanās novērtēšana attiecas uz visām aktīvu kategorijām. 
Katra pārskata perioda beigās tiek novērtēts, vai nav pazīmju, kas norāda 
uz aktīvu vērtības būtisku samazinājumu. Ja ilgtermiņa ieguldījuma vērtība 
bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites vērtību un vērtības samazinājums 
ir ilgstošs, ilgtermiņa ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai. 
Ja ilgtermiņa ieguldījuma vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes (izveides, 
ražošanas) vērtību vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē un vērtības 
palielinājums ir ilgstošs, attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu var pārvērtēt 
atbilstoši augstākai vērtībai. Ja ilgtermiņa ieguldījumam uzskaitīts nolietojums, 
tad, pārvērtējot ilgtermiņa ieguldījumu, koriģē arī nolietojuma (amortizācijas) 
aprēķinus kārtējam un nākamajiem periodiem.
Ja pārvērtētajam ilgtermiņa ieguldījumam konstatē pazīmes, kas liecina par 
vērtības samazinājumu, šo samazinājumu attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezervi. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi var 
samazināt tikai par konkrētā ilgtermiņa aktīva pārvērtēšanas rezerves 
samazinājuma summu. Ja pārvērtēto ilgtermiņa aktīvu izslēdz no uzskaites, 
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi, kas attiecas uz izslēgto aktīvu, 
atzīst pārskata perioda ieņēmumos.

Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem sastāv no izsniegtajiem 
aizdevumiem un summām, kas kā investīcijas veiktas pašvaldībai 
piederošajos uzņēmumos un no šo uzņēmumu parādiem Rīgas pilsētas 
pašvaldībai. No 2002. gada Rīgas pilsētas pašvaldības veiktās investīcijas 
(kapitālieguldījumi) pašvaldības uzņēmumos, kas tika fi nansēti no Rīgas 
pilsētas pašvaldības investīciju programmas, tika iekļauti debitoru postenī 
„Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem” ar mērķi nākotnē kapitalizēt visus 
šādus ieguldījumus, vai arī vienoties par aizdevuma izlietojumu pašvaldības 
funkciju realizēšanai. Līdz ieguldījumu būtības noskaidrošanai 2005. gada 
31. decembrī ieguldījumu summas, par kuru kapitalizāciju nav pieņemts 
lēmums, tika iekļautas zembilancē. Atbilstoši izmaksu kapitalizācijai, vai 
citiem darījumiem, minētais bilances postenis tiek koriģēts.

Krājumi 
Krājumi ir budžeta iestādes īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības 
nodrošināšanai un materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiek izlietoti 
saimnieciskās darbības procesā. Tie tiek atzīti un iegrāmatoti to iegādes 
vērtībā vai zemākajā no izmaksām, sagrupējot tos pēc ekonomiskās būtības, 

atrašanās vietas un stāvokļa. Pārdodot krājumus, to izmaksu uzskaites 
vērtība tiek atzīta izdevumos tajā periodā, kurā tiek atzīti attiecīgie ieņēmumi. 
Krājumus izlietojot, tos izslēdz no uzskaites un attiecina uz pārskata perioda 
izmaksām, piemērojot “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodi. 
Veicot krājumu vērtības norakstīšanu, visi krājumu zudumi tiek atzīti par 
izdevumiem periodā, kurā veikta vērtības pilnīga vai daļēja norakstīšana un 
radušies zudumi. 
Krājumos uzskaita arī atsavināšanai un privatizācijai paredzētos ilgtermiņa 
ieguldījumus (pamatlīdzekļus), ja pārskata gadā ir pieņemts Rīgas domes 
lēmums par atsavināšanas/ privatizācijas procesa uzsākšanu. 
Attiecīgie atsavināšanai/privatizācijai paredzētie pamatlīdzekļi tiek norādīti 
apgrozāmo līdzekļu sastāvā, to atlikušajā pamatlīdzekļu uzskaites vērtībā uz 
pārcelšanas brīdi. 
Noliktavas inventarizāciju veic pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā – 
pārskata gada beigās. Konstatētās krājumu izmaiņas iegrāmato gada beigās, 
izmantojot periodiskās inventarizācijas metodi. Inventarizācijas brīdī izvērtē 
iemeslus, kāpēc radušās izmaiņas un kāpēc ātri nolietojamā inventāra un 
materiālu krājumi tiek turēti. 

Debitori
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā, no uzskaites 
vērtības atskaitot uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Postenī uzskaitīti 
privatizējamo objektu izpirkuma maksas parādi, prasījumi par nākamo 
periodu maksājumiem par noslēgtajiem izpirkuma līgumiem, privatizējamo 
objektu izpirkuma maksas un nākamo periodu maksājumi noslēgtajiem 
privatizācijas izpirkuma līgumiem, kā arī Pašvaldības nodokļu pārvaldes 
aprēķinātie, bet neiekasētie nodokļu parādi, no kuru bruto summas atskaīti 
speciālie uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem. 

Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj izdevumos 
pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, uz kuru tas attiecas. 
Attiecīgi izdevumus atzīst tad, kad pašvaldība ir saņēmusi pakalpojumu. 
Saņemot rēķinu par avansa maksājumiem un nākamo periodu izdevumiem, 
to līdz apmaksas dienai uzskaita atsevišķi. Tā ir priekšapmaksa par preses 
un pasta izdevumiem, sabiedriskā autotransporta izmantošanu, Pašvaldības 
policijas un citu budžeta iestāžu autotransporta apdrošināšanu, kā arī 
maksājumi par darbinieku veselības apdrošināšanu, kas attiecas uz nākamo 
pārskata gadu. 

Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļos iekļauti visi naudas līdzekļi, kas atrodas Valsts kasē un 
komercbankās uz Rīgas domes izpildinstitūciju – departamentu, aģentūru 
un citu iestāžu – galveno budžeta rīkotāju, t.sk. Rīgas domes Finanšu 
departamenta vārda. 

Pašu kapitāls
Pašu kapitālu veido: pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls); ilgtermiņa 
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves; rezerves; iepriekšējo gadu budžeta 
izpildes rezultāts; pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.
Pamatkapitālā vai līdzdalības kapitālā norāda to ilgtermiņa aktīvu vērtību, 
kuriem neaprēķina nolietojumu (zemi). Izmaiņas šajā postenī veidojas pēc 
jaunu nenolietojamo aktīvu uzņemšanas bilancē, kā arī veicot attiecīgo 
nenolietojamo aktīvu izslēgšanu no uzskaites. Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerve veidojas no ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas. 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve ietver arī pārējās rezerves, 
kuras atzīst, ja notiek fi nanšu ieguldījumu novērtēšana saskaņā ar 
pašu kapitāla metodi un komercsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas 
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izmaiņas, kuras nenorāda šīs komercsabiedrības peļņas vai zaudējuma 
aprēķinā. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un 
pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžetu
veidiem.

Aizņēmumi
Aizņēmumi atspoguļoti to sākotnējā vērtībā. Aizņēmumu saņemšanas 
izmaksas atzīst izdevumos dienā, kad saņem rēķinu par saņemtajiem 
pakalpojumiem, vai saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Uzkrājumi
Budžeta iestādes saskaņā ar uzkrāšanas principu atzīst uzkrājumus 
aktīviem un paredzamajām saistībām. Uzkrājumi paredzamajām saistībām 
ir saistības, kuras attiecas uz iepriekšējā perioda darījumiem un ir 
paredzamas vai noteikti zināmas, bet kuru apjoms, rašanās vai apmaksas 
datums nav precīzi zināmi. Ja budžeta iestādei ir pašreizējas saistības, 
kuras, visticamāk, būs jāapmaksā, uzkrājumus paredzamajām saistībām 
veido bilances slēgšanas dienā. Sagatavojot fi nanšu pārskatus, ņem 
vērā visus pare¬dzamos riskus un iespējamos zaudējumus, kas radušies 
pārskata periodā vai iepriekšējos periodos. Uzkrājumus veido saskaņā 
ar uzkrāšanas principu atbilstoši izdevumu rašanās laikam, ievērojot 
piesardzības principu saskaņā ar paredzamajiem izdevumu rašanās 
riskiem. Pastāvot iespējamām (nākotnes) saistībām (saistības drīzāk 
neiestāsies, nekā iestāsies), uzkrājumus vai uzkrātās saistības neveido, 
bet nākotnes saistības norāda zembilancē un to raksturojumu sniedz 
fi nanšu pārskata pielikumā. Dienā, kad budžeta iestāde noslēgusi līgumu 
par resursu izmaksu nākotnē (ticams, ka līguma noteikumi tiks izpildīti), 
paredzamo maksājumu summu norāda kā nākotnes saistības zembilancē. 
Kad darījums noticis un saistības par darbu izpildi iekļautas bilancē, 
nākotnes saistības samazina.

Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir 
samērā precīzi aprēķināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā 
uzkrājumiem. Pārskata perioda beigās budžeta iestāde iegrāmato uzkrātās 
saistības. Uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, 
tāmēm vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu. Aprēķināto 
summu iegrāmato izdevumos un uzkrātajās saistībās.

Nākamo periodu ieņēmumi
Ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms pārskata 
perioda slēgšanas (bilances) datuma, bet attiecas uz nākamajiem (pārskata 
periodam sekojošiem) periodiem, norāda bilances pasīvā kā nākamo periodu 
ieņēmumus.

Kredīta politika, valūtas un procentu likmju riska 
ierobežošana
Rīgas pilsētas pašvaldības parāda vadība 2007. gadā tika veikta, 
pamatojoties uz Rīgas domes 2004. gada 14. decembrī apstiprināto Rīgas 
pilsētas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju no 2005. līdz 2007. 
gadam. Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju 
pašvaldības parāda portfeļa vadība ir piesardzīga, orientēta uz fi nanšu 
risku ierobežošanu un novēršanu, pieļaujot stratēģijā noteikto atvasināto 
fi nanšu instrumentu izmantošanu vienīgi fi nanšu risku ierobežošanai. Kā 
investīciju projektu, tai skaitā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfi nansēto 
projektu fi nansējuma avotus, Rīgas pilsētas pašvaldība izmanto ilgtermiņa 
kredītus komercbankās, starptautisko fi nanšu institūciju aizdevumus, kā arī 
aizņēmumus no Valsts kases. 

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju viens no 
svarīgākajiem stratēģijas mērķiem ir nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldībai 
nepieciešamos fi nanšu resursus ar iespējami zemākām izmaksām, tai skaitā 
esošo aizņēmumu apkalpošanas izmaksu samazināšana, kā arī pašvaldības 
aizņēmumu struktūras optimizācija. Šo mērķu sasniegšanai Rīgas pilsētas 
pašvaldība 2007. gadā realizēja šādus projektus:

▀  Pabeigta Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību pārfi nansēšana. 
Veicot Rīgas pilsētas pašvaldības parādsaistību fi nanšu, ekonomisko 
un juridisko analīzi 2006. gadā, pārfi nansēšanai tika izvēlēti četri no 
esošajiem kredītiem Ls 57,1 milj. kopapjomā, kuru pārfi nansēšana 
nav apgrūtināta ar kādiem papildus nosacījumiem. Aizdevēja banka 
tika izvēlēta atklāta konkursa rezultātā saskaņā ar likuma „Publisko 
iepirkumu likums” prasībām. Rezultātā tika noslēgts aizņēmuma 
līgums par aizdevumu EUR 81 255 204 ar piedāvāto procentu likmi, 
kas  ir vienāda ar 12 mēnešu EURIBOR un 0,19% pievienotās likmes 
kopsummu. Esošo aizdevumu pievienotās likmes bija robežās no 
0,23-0,4%. Tas nozīmē, ka esošo aizdevumu pārfi nansēšana, nerada 
papildus izdevumus par šo parādu apkalpošanu Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžetā. Minēto parādsaistību pārfi nansēšanas rezultātā 
tika optimizēta Rīgas pilsētas pašvaldības pašreizējo ilgtermiņa 
parādsaistību struktūra un uzlabota fi nanšu likvidēšana vidējā termiņā 
un ilgtermiņā.

▀  Turpināta fi nanšu resursu piesaistīšana, noslēdzot trīs jaunus 
aizņēmuma līgumus:

Aizņēmums (EUR 3 272 605 ar likmi 4,75% gadā) paredzēts 
ERAF projekta „A.Deglava ielas rekonstrukcija posmā no 
A.Saharova ielas līdz Lubānas ielai un  A.Deglava un A.Saharova 
ielu krustojuma rekonstrukcija” īstenošanai;
Organizējot atklātu konkursu pašvaldības investīciju projektu 
fi nansēšanai, saņemts aizņēmums EUR 20 631 641 ar bāzes 
likmi, kas vienāda ar 1 gada EURIBOR un pievienoto likmi 
0,13%;
Aizņēmums (EUR 2 418 882 ar likmi 5,44% gadā) paredzēts 
ERAF projekta „Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela 
– Meža prospekts (1.posms)” īstenošanai.

2007. gada saņemtie aizņēmumi tiks izmantoti investīciju projektu, tai skaitā 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfi nansēto projektu, realizēšanai, kas dod 
ieguldījumu Rīgas pilsētas izglītības un kultūras iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes modernizēšanā, satiksmes, pilsētas apgaismojuma, veselības un 
sociālās infrastruktūras attīstībā, kā arī pilsētvides sakārtošanā.

▀  Izsniegts pašvaldības galvojumus pašvaldības kapitālsabiedrībām 
pašvaldībai svarīgu projektu realizācijai. Rīgas dome ir garantējusi 
galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 
aizņēmumam līdz LVL 3 700 000, ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem. 
Minētais aizņēmums tiks izmantots sociālās dzīvojamās mājas 
fi nansējumam par būvniecības pabeigšanu Rīgā, Dzirciema ielā 24. 
Pēc pašvaldības galvojumu izsniegšanas Rīgas pilsētas pašvaldība 
uzskaita pašvaldības galvojumu rezultātā radušās saistības, kā arī 
regulāri sagatavo atskaites par kopējo galvoto parādu.

Procentu likmju risks
Procentu likmju risks rodas tiem pašvaldības aizņēmumiem, kuriem ir noteikta 
mainīga procentu likme, jo pastāv risks, ka aizņēmumu procentu maksājumi 
var nozīmīgi pieaugt situācijās, kad mainīgā procentu likme palielinās. Lai 
mazinātu risku Rīgas pilsētas pašvaldība jau iepriekšējos gados ir noslēgusi 
piecus procentu likmju mijmaiņas līgumus. Noslēgto procentu likmju 
mijmaiņas darījumu fi ksētās likmes, kas jāmaksā Rīgas domei, ir robežās no 
3,23% līdz 3,56%. Pašvaldības aizņēmuma portfelim procentu likmju vadība 
tiek nodrošināta, ievērojot nosacījumu, ka vismaz 25% no pašvaldības 
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aizņēmumiem nepieciešams fi ksēt procenta likmi ar termiņu, kas nav mazāks 
par vienu gadu.  2007. gada beigās procentu likmju vidējais svērtais fi ksētais 
periods bija 5,08 gadi un  80% no kopējiem pašvaldības aizņēmumiem bija 
ar fi ksētu procentu likmi (ieskaitot tos aizņēmumus, kuriem procentu likme ir 
fi ksēta, izmantojot procentu likmju mijmaiņas darījumus), kas atbilst stratēģijā 
noteiktajam pieļaujamam līmenim.

Valūtas risks
Rīgas pilsētas pašvaldības fi nanšu resursi ir pakļauti valūtas riskam, 
galvenokārt, veicot norēķinus ārvalstu valūtās par aizņēmumiem, investīcijām, 
kā arī tādēļ, ka Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumi ir ārvalstu valūtās. 
Rīgas pilsētas pašvaldībai atskaites periodā nav bijis būtisku maksājumu 
citā ārvalstu valūtā kā eiro. 2007. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldībai 
latu un to saistīto valūtu (LVL un EUR), kurām latos noteikts fi ksēts kurss, 
kopējais valūtu parāda īpatsvars aizņēmumu saistību portfelī ir 99%. Tomēr 
Rīgas pilsētas pašvaldība turpina patstāvīgi uzraudzīt situāciju valūtas tirgos 
un sagatavot attiecīgas naudas plūsmas prognozes, lai noteiktu jebkādu 
iespējamu valūtas risku. Paralēli Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu 
vadības stratēģijas 2005. – 2007. gada izpildei, tika sagatavota un ar 
22.01.2008. Rīgas domes lēmumu Nr. 3275 apstiprināta jaunā Rīgas pilsētas 
pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības 
stratēģija 2008. – 2012. gadam. 

Atvasinātie fi nanšu instrumenti 
Atvasinātie fi nanšu instrumenti, kurus var izmantot Rīgas pilsētas 
pašvaldība, lai ierobežotu fi nanšu riskus, ir valūtas un procentu nākotnes 
līgumi, valūtas un procentu likmju mijmaiņas līgumi. Atvasinātie fi nanšu 
instrumenti sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā atvasinātā instrumenta 
līguma noslēgšanas brīdī, un arī turpmāk tie tiek pārvērtēti to patiesajā 
vērtībā. Patiesā vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām vai 
diskontētās naudas plūsmas modeļiem. Visi atvasinātie līgumi tiek 
atspoguļoti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, 
ja to patiesā vērtība ir negatīva. Izmaiņas jebkuru atvasināto fi nanšu 
instrumentu patiesajā vērtībā uzreiz tiek atzītas kā budžeta izpildes 
rezultātu palielinājums vai samazinājums.

Finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšana
Par fi nanšu instrumentu patieso vērtību ir atzīta summa, par kādu fi nanšu 
instrumentu iespējams apmainīt starp labi informētām, ieinteresētām pusēm, 
kuras nav fi nansiāli saistītas, izņemot gadījumos, kad fi nanšu instrumenti tiek 
pārdoti likvidācijas rezultātā. Finanšu instrumentu patiesās vērtības aprēķinos 
tiek izmantota diskontēto nākotnes naudas plūsmu metode, piemērojot 
novērtēšanas perioda beigās pieejamās attiecīgās tirgus procentu likmes. 
Patiesās vērtības noteikšanā netiek ņemtas vērā ar fi nanšu instrumenta 
pārdošanu saistītās izmaksas. Komisijas maksa par atvasināto fi nanšu 
instrumenta iegādi vai pārdošanu tiek uzskaitīta atsevišķi kā komisijas 
izdevumi dienā, kad tiek noslēgts attiecīgais atvasināto fi nanšu instrumenta 
pirkšanas vai pārdošanas darījums.

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

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

Rīgas pilsētas pašvaldības kopsavilkuma fi nanšu pārskata 
sastādīšanas nosacījumi
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Rīgas pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam

(Ls)
Kopējie ieņēmumi 602 110 040
Pamatbudžeta ieņēmumi 534 996 770

Nodokļu ieņēmumi 395 562 597
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 354 308 690
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 13 437 584
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 23 216 323
Azartspēļu nodoklis 4 600 000

Nenodokļu ieņēmumi 1 400 000
Ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas 25 000
Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas 180 000
Naudas sodi 995 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 200 000

Valsts budžeta transferti - mērķdotācijas un dotācijas 103 555 355
no tiem - Eiropas Savienības līdzfi nansēto projektu un 14 000 000
pasākumu īstenošanai

Budžeta iestāžu ieņēmumi 34 478 818
Speciālā budžeta ieņēmumi 67 113 270

Ieņēmumi no speciālā budžeta veidiem 65 024 580
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2 088 690

Kopējie izdevumi 641 675 164
Pamatbudžeta izdevumi 547 284 669

Uzturēšanas izdevumi 450 987 253
Kārtējie izdevumi 314 137 540
Procentu izdevumi 4 434 120
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 79 832 436
Iemaksas pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fondā 52 583 157

Kapitālie izdevumi, t.sk.: 96 297 416
Investīciju programma 57 873 079

Speciālā budžeta izdevumi 94 390 495
Uzturēšanas izdevumi 31 742 916

Kārtējie izdevumi 26 618 767
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 124 149

Kapitālie izdevumi 62 647 579
Finansiālā bilance -39 565 124

Pamatbudžets -12 287 899
Speciālais budžets -27 277 225

Finansēšana 39 565 124
Pamatbudžets 12 287 899

Aizņēmumi 12 287 899
Speciālais budžets 27 277 225

Budžeta līdzekļu izmaiņas 27 277 225
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 32 598 262
budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 5 321 037






