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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums par 
 Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu 

 
 
Par vienu no pašreizējā attīstības posma svarīgākajiem 

uzdevumiem Rīgas dome uzskata nosacījumu radīšanu stabilai 
ekonomikas izaugsmei Rīgā, paplašinot izaugsmes bāzi, sekmējot plašāku 
pilsētas iedzīvotāju slāņu iesaistīšanos saimnieciskajā apritē, samazinot 
nelabvēlīgās atšķirības labklājības līmenī, vienlaikus veicinot katra 
sabiedrības locekļa atbildību un aktivitāti, lai panāktu sava un ģimenes 
locekļu materiālās labklājības, izglītības un veselības līmeņa 
paaugstināšanu.  

Rīgas dome realizē mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu 
politiku, nodrošinot gan budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan arī 
savlaicīgu tā plānošanu. Rīgas pašvaldības finanšu politika ir bijusi vērsta 
uz stabilu ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu, labvēlīgu 
apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai, vienlīdzības un godīguma principu 
nostiprināšanu pašvaldības finanšu resursu sadalē.  

Strādājot pie Rīgas pilsētas 2004.gada budžeta sagatavošanas, 
izvērtēta Rīgas pašvaldības pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija un 
tās attīstības problēmas. 
 

Ekonomiskā situācija 
 

Rīgu raksturo ekonomiskā izaugsme. Rīgas saražotā iekšzemes 
kopprodukta īpatsvars valstī pārsniedz 55%. Tas skaidri apliecina Rīgas 
kā Latvijas ekonomiskās izaugsmes centra nozīmi. Pēdējā laikā Rīgā 
strauji attīstās tādas nozares kā informācijas tehnoloģijas un ar to saistīto 
multimediju tehnoloģijas, kā arī programnodrošinājuma ražošana. 
Izmantojot dažādas priekšrocības (iedzīvotāju darba pieredzi, izglītību, 
biznesa kontaktus), Rīgā tiek attīstīti dažādi pakalpojumi, tajā skaitā 
finanšu pakalpojumi. Ģeopolitiskā situācija rada pozitīvus 
priekšnoteikums tranzīta pakalpojumu attīstībai. Pakalpojumu un 
infrastruktūras nozaru attīstība savukārt rada priekšnoteikumus 
ilgtspējīgai, vidi neapdraudošai ekonomiskajai attīstībai.  

Vērtējot Rīgas attīstības perspektīvas, vislabvēlīgākos ekonomiskās 
attīstības rezultātus varētu sasniegt, realizējot šādu stratēģiju: 

- veicinot augsti kvalificēta intelektuāla darbaspēka sagatavošanu; 
- uzturot infrastruktūru un veicinot tās uzlabošanu. Tas attiecas gan uz 

tradicionālo transporta un vides infrastruktūru, gan uz jaunajām nozarēm 
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– ātrgaitas optisko sakaru kanāliem, finanšu infrastruktūru u.c. Īpaša 
uzmanība jāpievērš nekustamo īpašumu sagatavošanai un attīstīšanai  
uzņēmējdarbības vajadzībām. 

 Rīgai jāturpina būt atvērtai pilsētai: 
- veicinot biznesa sakarus gan ar Austrumu, gan  Rietumu 

kaimiņvalstu uzņēmējiem; 
- uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, pašvaldības pārvaldes institūcijām 

apgūstot uzņēmējdarbībai draudzīgu, uz klientu orientētu darba stilu; 
- saglabājot un uzlabojot dzīves un vides kvalitāti, kultūrvēsturisko 

vidi, atbalstot kultūras institūcijas un pasākumus, saglabājot arhitektūras 
un vēsturiskās vērtības;  

- veicinot  pozitīva Rīgas tēla veidošanu. 
 

Investīciju politika  
 
Investīcijas kā produktīvās kapacitātes veidotājas palielina uzkrātā 

fiziskā kapitāla (producēto aktīvu) apjomu, to tehnoloģiskā un nozaru 
struktūra lielā mērā nosaka Rīgā koncentrēto resursu racionālu un 
efektīvu izmantošanu. Rīgā sasniegtais ekonomiskās attīstības līmenis ir 
uzskatāms par galveno priekšnoteikumu nefinanšu investīciju apjoma 
pieaugumam pēdējos gados. Nefinanšu investīcijas Rīgā veido 55% no 
kopējā valsts investīciju apjoma; īpaši strauji palielinājušās investīcijas 
būvniecībā.  

Pēdējos gados Rīgas pašvaldības investīciju programmas 
finansējums tiek galvenokārt izmantots  izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes modernizēšanai, pilsētas transporta un sociālās 
infrastruktūras uzlabošanai. Kopumā no 2000.gada līdz 2003.gadam 
Rīgas pašvaldība ir ieguldījusi 158,8 miljonus latu investīciju 
finansēšanā, no tiem līdz 01.12.2003. investīcijās ieguldīti 29 miljoni latu. 
Finanšu resursu ierobežotības dēļ 2004.gadā plānoti ieguldījumi 
investīcijās dažādu projektu realizācijai 15,8 miljonu latu apmērā. 
Turpinās moderno informācijas tehnoloģiju ieviešana Rīgas pašvaldības 
darbā saistībā ar e-pilsētas projektu, kura mērķis ir integrētas informatīvās 
vides izveidošana pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. 

 
Transporta infrastruktūra 
 
Ikvienas pilsētas ekonomikas būtiska sastāvdaļa ir transporta 

sistēma. Līdz ar pilsētas attīstību, pārmaiņām tautsaimniecības nozaru 
struktūrā un sabiedrībā tiek izvirzītas jaunas prasības transporta 
pakalpojumiem. Pilsētas attīstībai atbilstošas satiksmes organizācijas 
sistēmas izveide ir viena no galvenajām Rīgas attīstības problēmām.  
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Straujā autotransporta attīstība pēdējos gados ir radījusi satiksmes 
infrastruktūras deficītu. Šobrīd Rīgas pilsētas transporta sistēmai ir 
raksturīgi sastrēgumi, neorganizēta automašīnu novietošana uz ielu 
braucamās daļās, sabiedriskā transporta ritošā sastāva un satiksmes 
pārvadu nolietošanās, ielu satiksmes pieaugošā negatīvā ietekme uz 
apkārtējo vidi u.c. Gada vidējais reģistrēto transportlīdzekļu pieauguma 
temps uz 1000 iedzīvotājiem pārsniedz 5%. Rīgā trūkst sabalansētības 
starp dažādiem transporta veidiem. Liela daļa no satiksmes plūsmas Rīgā 
ir transporta tranzīts un tā transporta plūsma, kas veidojas no Lielrīgas 
reģiona. Kravas transporta kustību pa maģistrālajām ielām nosaka gan 
ostas atrašanās vieta un tās darbības attīstība, gan vēsturiski izveidojusies 
situācija, ka dzelzceļš iet cauri pilsētas centram. Pašreiz kravas transporta 
kustības shēma darbojas lokāli. 

Situāciju Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā raksturo sabiedriskā 
transporta līdzekļu ritošā sastāva nolietošanās, prioritātes trūkums 
satiksmē, integrētas sistēmas trūkums, kas veicinātu personīgo 
automašīnu izmantošanas samazināšanu, to lietotāji varētu pārsēsties 
sabiedriskajā transportā. Pilsētas sabiedriskā transporta jomā 
nepieciešami neatliekami uzlabojumi. Sabiedriskā transporta 
pakalpojumus Rīgā sniedz galvenokārt Rīgas pašvaldības izveidotie 
uzņēmumi – b/o SIA “Tramvaju un trolejbusu pārvalde” un SIA “Rīgas 
satiksme”. Rīgas pašvaldība, izmantojot Pasaules Bankas aizdevumu, 
pēdējos gados ir atjaunojusi autobusu parku, ir iepirkti jauni “Mercedes 
Benz” markas autobusi, turpinās tramvaju un trolejbusu parka 
atjaunošana.   

Svarīgs valsts un Rīgas transporta infrastruktūras objekts ir a/s 
“Rīgas Starptautiskā autoosta”. A/s “Rīgas Starptautiskā autoosta”, kuras 
pamatkapitālā noteicošais īpatsvars ir Rīgas pašvaldības ieguldījumam, 
vidēji dienā apkalpo vairāk  nekā 11 tūkstošus pasažieru. Pēdējos gados 
apkalpoto pasažieru skaits Rīgas Starptautiskajā autoostā palielinās vidēji 
par 10% gadā. 

Rīgas satiksmes attīstības koncepcijā ir paredzēti divi galvenie 
satiksmes infrastruktūras uzlabošanas virzieni. Pirmais paredz tādu 
atsevišķu neatliekamu objektu būvniecību kā Austrumu maģistrāle, 
Dienvidu tilts, jaunais Daugavas šķērsojums, kā arī citu satiksmes 
pārvadu, virszemes un pazemes garāžu un stāvlaukumu izbūvi. Otrais  
nosaka ierobežojumus privātā autotransporta satiksmei un tā novietošanai 
Rīgas centra daļā, vienlaicīgi attīstot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus. Rīgas domes 02.12.2003. lēmumā Nr.2708 “Par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda Nacionālo programmu Rīgas transporta 
sistēmas uzlabošanai” apstiprināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
Nacionālā programma Rīgas transporta sistēmas uzlabošanai un Rīgas 
domes līdzfinansējums programmā iekļauto projektu realizācijai laikā no 
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2004.gada līdz 2006.gadam, nosakot, ka attiecīgā gada Rīgas pilsētas 
budžetā jāparedz līdzekļi Rīgas domes līdzfinansējumam.  

 
Iedzīvotāji, nodarbinātība  un  dzīves līmenis  
 
Rīgā dzīvo 32 % no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita. Rīgā 

koncentrējas gandrīz 40% no visiem ekonomiski aktīvajiem valsts 
iedzīvotājiem (darbaspēka). Nodarbināto skaits ik gadu pakāpeniski 
palielinās. Pilsētā turpinās strādājošo pārdales process starp 
tautsaimniecības sektoriem. Pakāpeniski samazinās strādājošo skaits 
rūpniecībā, bet palielinās darbinieku skaits pakalpojumu nozarēs un 
būvniecībā. Vairāk nekā puse no strādājošiem nodarbināti trīs 
pamatnozarēs – tirdzniecībā un ar to saistīto pakalpojumu izpildē (~20%), 
rūpniecībā (~20%) un transporta nozarē (~15%).  

Rīgā ir visaugstākais nodarbinātības un viszemākais bezdarba 
līmenis valstī. Pašreiz bezdarbnieku pabalstus saņem vairāk nekā  40 
tūkstoši pilsētas iedzīvotāju. Tas liecina, ka Rīgā pašreiz ir relatīvi liels 
nabadzīgo iedzīvotāju skaits, tāpēc aktuāla ir nepieciešamība pilsētas 
finanšu resursu sadalē ņemt vērā sociālās sfēras problēmas. 

Nozīmīgs  iedzīvotāju dzīves līmeņa aspekts ir izglītības kvalitātes 
nodrošināšana. Rīgā ir 150 pirmsskolas bērnu iestādes, 170 
vispārizglītojošās dienas skolas un 32 augstākās mācību iestādes.  

Jau vairākus gadus izglītība ir viena no galvenajām Rīgas 
pašvaldības darbības prioritātēm. Vairāk nekā trešā daļa Rīgas pilsētas 
pamatbudžeta līdzekļu tiek izlietota pašvaldības kompetencē nodoto 
izglītības programmu finansēšanai. Rīgā jau vairākus gadus notiek 
izglītības iestāžu ēku renovācija. Tā kā gandrīz visas  ēkas ir sliktā 
tehniskā stāvoklī, komunikācijas ir nolietotas, tuvāko 10 gadu laikā  
jāveic plānveida izglītības iestāžu ēku renovācija, to saistot ar izglītības 
iestāžu tīkla optimizāciju. 

Rīgā,  tāpat kā visā valstī, ir izveidojusies neatbilstība starp 
veselības aprūpes iestāžu pieejamību un reālām iespējām saņemt 
ārstniecības pakalpojumus. Lai kaut daļēji risinātu Rīgas iedzīvotāju 
veselības aprūpes problēmas, Rīgas pašvaldība pēdējos gados ir 
ieguldījusi nozīmīgus Rīgas pilsētas budžeta līdzekļus veselības aprūpes 
sistēmas pilnveidošanā. Lai gan medicīnas pakalpojumu finansēšana ir 
valsts budžeta pienākums, Rīgas pilsētas budžetā ievērojami līdzekļu 
apjomi tiek ieguldīti slimnīcu remontā un rekonstrukcijā, kā arī medicīnas 
aparatūras iegādē.  

Sociālās palīdzības nodrošināšana ir Rīgas pašvaldības pastāvīga 
funkcija. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu 
dzīvesvietai, Rīgas pašvaldība ir izveidojusi klientu pieņemšanas vietas 
Rīgas priekšpilsētu (rajonu) mikrorajonos. Rīgas pilsētas budžeta 
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programmas “Palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem” finansējuma 
apjoms tiek palielināts katru gadu. 

Bērnu tiesību aizsardzību Rīgā nodrošina Rīgas priekšpilsētu 
(rajonu) Sociālās palīdzības dienestu sastāvā  izveidotās Atbalsta nodaļas 
ģimenēm ar bērniem. Rīgas pašvaldības pakļautībā darbojas bērnu nami – 
patversmes, tajā skaitā krīzes centrs ielas bērniem, kurā uzturas bāreņi un 
bez vecāku gādības palikušie bērni. Rīgā ir pašvaldības finansēti dienas 
centri pensijas vecuma personām. Rīgas priekšpilsētu (rajonu) sociālās 
palīdzības dienestu struktūrvienībās darbojas biroji, kuri sniedz aprūpes 
pakalpojumus mājās. 

 
Rīgas attīstības mērķprogramma 2002. - 2005.gadam 
 
Rīgas  attīstības  mērķprogramma  2002. - 2005.gadam  ir 

apstiprināta saskaņā ar Rīgas domes 14.05.2002. lēmumu Nr.1302 “Par 
Rīgas attīstības mērķprogrammu 2002. - 2005.gadam”. Šajā dokumentā ir 
sistematizēti Rīgas domes institūciju plānotie pasākumi, kas veicinās 
attīstību, kā arī noteikti uzdevumi un prioritārie projekti turpmākajiem  
gadiem. 

 
Rīgas  pilsētas 2004.gada budžeta projekts  
 
Rīgas pilsētas 2004.gada budžeta projekts izstrādāts, ievērojot 

Latvijas Republikas likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par 
pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas 
aktos paredzētās prasības.  

2004.gada budžeta ieņēmumu prognoze un izdevumu apjomi 
atbilstoši budžeta  programmām izskatīti Rīgas domes Budžeta komisijas 
sēdēs. Konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms prognozēts 207,4 
miljoni latu, tajā skaitā palielinājums – 12,8 miljoni latu. Papildu līdzekļu 
pieprasījumus izdevumiem, kā arī iesniegtos investīciju projektu 
pieteikumus 2004.gadam Rīgas domes Budžeta komisija izskatīja desmit 
sēdēs,  kas notika  2003.gada 10., 17., 24., 31.oktobrī, 5., 14., 21., 26., 
28.novembrī un 3.decembrī. Izskatot Rīgas domes izpildinstitūciju 
iesniegtos un Rīgas domes komitejās akceptētos līdzekļu pieprasījumus, 
uz Rīgas domes Budžeta komisijas sēdēm tika uzaicināti attiecīgo 
izpildinstitūciju vadītāji. 

 Rīgas domes Budžeta komisijā 2004.gadam akceptēja papildu 
līdzekļus pamatbudžeta programmām (bez investīciju programmas) 
uzturēšanas izdevumu finansēšanai; lai samazinātu budžeta deficīta 
apjomu, investīcijām plānots novirzīt 15,8 miljonus latu, kas 
salīdzinājumā ar Rīgas pilsētas 2003.gada budžetu (Rīgas domes 
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16.09.2003. noteikumi Nr.38 “Grozījumi Rīgas domes 17.12.2002. 
noteikumos Nr.31 “Par Rīgas pilsētas 2003.gada budžetu””) ir par 21,9 
miljoniem latu mazāk.  

Rīgas pilsētas 2004.gada konsolidētajā budžetā fiskālais deficīts 
plānots 13,3 miljoni latu jeb 6,4%  no budžeta ieņēmumu apjoma. 

Iepriekšējo gadu budžeta izdevumu politikas rezultātā pilsētas 
budžeta deficīts pārsniedza 15% no budžeta ieņēmumiem. Pilsētas parādu 
kopapjoms bija sasniedzis līmeni, kas varēja pazemināt kredīta reitingu, 
radot draudus sadārdzināt piesaistāmos kredītu resursus. Lai nepieļautu  
finanšu situācijas pasliktināšanos, turpmāk paredzams īstenot 
pakāpenisku budžeta stabilizācijas politiku, kas paredzēta sešiem gadiem. 
Papildu līdzekļu novirzīšana attīstības izdevumiem būs iespējama, 
īstenojot pakāpenisku budžeta struktūras uzlabošanu, kas paredz šādus 
pasākumus:  

 - sakārtot finanšu attiecības starp Rīgas domi un uzņēmumiem, kas 
veic pašvaldības funkcijas, nostiprinot šo uzņēmumu ekonomisko un 
finansiālo patstāvību un finanšu attiecību caurskatāmību; 

 - pārskatīt bāzes izdevumus atbilstoši funkcijām un institūcijām, 
kas realizē šīs funkcijas; 

 - koordinēt valsts un Rīgas pašvaldības funkcijas un to veikšanai 
atvēlētos līdzekļus. 

Rīgas pilsētas 2004.gada budžeta projektā paredzēts, ka 
pamatbudžeta deficīts nepārsniedz 6,9 miljonus latu un turpmākajos 
gados, nemainot ieņēmumu un izdevumu izmaiņu dinamiku, pakāpeniski 
samazinās, sasniedzot līdzsvaru 2007.gadā. 

 

Rīgas pilsētas pamatbudžeta deficīts (pārpalikums), 
milj. latu
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budžeta ieņēmumiem iepriekšējo gadu kumulatīvo procesu rezultātā 



 7

turpinās nedaudz palielināties līdz 2006.gadam, bet pēc tam sāks 
samazināties. 
 

Rīgas parāda apjoms 
(procentos pret pamatbudžeta ieņēmumiem)
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Lielākais līdzekļu palielinājums Rīgas pilsētas 2004.gada 

pamatbudžeta programmu finansējumam no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem nākamajā gadā paredzēts izglītībai – 3,9 miljoni latu, 
sabiedriskajam transportam – 5,5 miljoni latu, līdzfinansējumam Eiropas 
Savienības fondiem – 2 miljoni latu, maksājumiem pašvaldību  finanšu 
izlīdzināšanas fondam – 1,6 miljoni latu, sociālajām vajadzībām – 0,8 
miljoni latu. 

Rīgas pilsētas 2004.gada budžeta projektā ieņēmumi prognozēti 
207413556 latu apjomā (Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas 
pilsētas 2004.gada budžetu” 1., 2. un 4.pielikums), izdevumi –   
220699008 latu apjomā (Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas 
pilsētas 2004.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. un 5.pielikums, kā arī 6., 7., 8., 
9.pielikums), tajā skaitā speciālais budžets – 20657532 lati, pamatbudžets 
– 200041476 lati. Konsolidētā budžeta līdzekļu deficīts plānots – 
13285452 miljoni latu, tajā skaitā pamatbudžetā – 6879884 miljoni latu, 
speciālajā budžetā 6405568 miljoni latu.  

Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem 
iezīmēti ieņēmumi (Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 
fonda, dabas resursu nodokļa, akcīzes nodokļa ieņēmumi, Rīgas pilsētas 
attīstības fonda līdzekļi u.c.), ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi, kā 
arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem. Rīgas pilsētas 
2004.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums 
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pa programmām ir sniegts Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas 
pilsētas 2004.gada budžetu” 5.pielikumā. 
 Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus (Rīgas 
domes noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 
2.pielikums) veido  nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 
nekustamā īpašuma (par zemi, kā arī ēkām un būvēm) un azartspēļu 
nodokļa ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par 
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas nodevas un 
citi ieņēmumi, kā arī  valsts budžeta mērķdotācijas. 
 

 
Rīgas pilsētas 2004.gada pamatbudžeta 

 ieņēmumi  - Ls 193 161 592 

M aksā jum i no valsts 
budžeta

 Ls 34839112
 18,0%

Iedzīvotā ju  ienākum a 
nodoklis 

Ls 121943989
63,1%

M aksas pakalpojum i
un citi pašu ieņēm um i 

Ls 11749772
6,1%

N ekustam ā
īpašum a nodoklis

 Ls 21728719
 11,3%

Pārējie ieņēm um i
Ls 2900000

 1 ,5%

R ĪG A S PILSĒT A S 2004. G A D A  PA M A TB U D ŽET A
                   Ieņēm um i - 193 161 592 Ls

 
 
 
Rīgas domes 2004.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais 

īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma  nodoklim (63,1%) un nekustamā 
īpašuma nodoklim (11,3%). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 
apjoms budžeta projektā prognozēts 121,9 miljoni latu atbilstoši  
11.09.2003. parakstītajam vienošanās protokolam starp Rīgas domi un 
Latvijas Republikas Finanšu ministriju. Ieņēmumu pieaugums 
salīdzinājumā ar Rīgas pilsētas 2003.gada budžetu (Rīgas domes 
16.09.2003. noteikumi Nr.38 “Grozījumi Rīgas domes 17.12.2002. 
noteikumos Nr.31 “Par Rīgas pilsētas 2003.gada budžetu””) ir 10,9 
miljoni latu (9,8%), un tas saistīts ar izmaiņām darba samaksā sakarā ar 
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minimālās mēnešalgas palielinājumu un tautsaimniecībā nodarbināto 
skaita pieaugumu.  

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu prognoze pamatojas uz Latvijas Republikas Finanšu 
ministrijas aprēķiniem, atbilstoši kuriem katrai pašvaldībai tiek noteiktas 
iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā vai dotācija no tā; Rīga 
ir vislielākais maksātājs šajā fondā. 2003.gadā Rīgas pašvaldībai 
jāiemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 23,04 miljoni latu, kas 
ir piektā daļa no budžetā plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumiem; 2004.gadā Rīgas  pašvaldības iemaksu apjoms paredzēts 
24,63 miljoni latu, kas par 1,6 miljoniem latu pārsniedz šā gada apjomu. 
Rīgas pašvaldības maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir 
atkarīgi no visu pašvaldību ieņēmumu un finanšu nepieciešamības 
aprēķiniem un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanu” nosacījumiem.  

 Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām un 
būvēm) 2004.gada budžetā prognozēti 21,73 miljonu latu apmērā. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm nākamajā gadā, tāpat 
kā šogad, jāmaksā 1,5% apmērā no īpašuma gada vidējās bilances 
vērtības vai inventarizācijas vērtības; prognozētie ieņēmumi – 12,51 
miljons latu.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi prognozēti 9,22 
miljoni latu. Šo nodokli aprēķina no zemes kadastrālās vērtības pēc 
Latvijas Republikas Valsts Zemes dienesta datiem.  

Pārējie ieņēmumi, kuru īpatsvars nepārsniedz 1,5% no kopējā 
ieņēmumu apjoma, pamatā prognozēti iepriekšējā gada līmenī – 2,9 
miljoni latu, tajā skaitā paredzētas a/s  "Rīgas Centrāltirgus" iemaksas – 
0,5 miljoni latu (saskaņā ar līgumu), azartspēļu nodoklis – 1,14 miljoni 
latu, dažādas nodevas, soda naudas un citi maksājumi – 1,71 miljons latu.  
 Maksājumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi budžeta projektā plānoti 11,7 miljoni latu (2003.gadā – 
11,3 miljoni latu). Kopējais apjoms palielinājies, bet vairākās 
pamatbudžeta programmās ir arī samazinājums, jo sakarā ar ēku 
privatizāciju Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekcijām samazinās 
ieņēmumi no maksājumiem par nedzīvojamo telpu nomu.  

Valsts budžeta mērķdotāciju apjoms nākamajā gadā izglītībai – 
34,7 miljoni latu (2003.gadā – 32,8 miljoni latu), kultūrai – 0,05 miljoni 
latu. Rīgas pilsētas budžeta projektā mērķdotācijas plānotas atbilstoši 
Latvijas Republikas likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam” 
paredzētajiem apjomiem un palielinājums saistīts ar mērķdotācijas 
pieaugumu pedagoģisko darbinieku atalgojumam un sociālā nodokļa 
maksājumiem. 
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Rīgas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti  pašvaldības 
funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu 
institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, 
departamentu, sociālo dienestu uzturēšanai, pilsētas pasākumu 
finansēšanai, pilsētas infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pilsētas 
pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, 
investīciju finansēšanai, kā arī dotācijām pašvaldības sabiedriskā 
transporta uzņēmumiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās 
pamatbudžeta programmās (Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas 
pilsētas 2004.gada budžetu” 3.pielikums). Iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā ievērojami samazina ieņēmumu daļu, kas paliek 
Rīgas pašvaldības rīcībā pašvaldības funkciju nodrošināšanai; 2004.gadā 
no pamatbudžeta ieņēmumu kopējā apjoma – 193,16 miljoniem latu –  
pašvaldības rīcībā paliek  168,53 miljoni latu.  
 

Rīgas pilsētas 2004. gada pamatbudžeta  
izdevumi – Ls 184 241 824 

(bez investīciju programmas) 

Sociālā 
nodrošināšana
Ls 14601876 

 7,9%

    Veselības aprūpe
    Ls 451986     

0,2%

Sabiedriskā kārtība
Ls 3964855      

2,2%

Vispārējie pārvaldes 
dienesti

   Ls 18381849    
10,0%Iemaksas pašvaldību 

finanšu
 izlīdzināšanas fondā

Ls 24627088       
13,4%

Kredīta % 
nomaksa

Ls 4980310 
2,7%

Dzīvokļu 
un komunālā 
saimniecība, 

vides aizsardzība
Ls 16886217  

9,2%

Domes rezerves 
fonds 

Ls 500000  
0,3%

Transports
Ls 14832200 

8,1%

Pārējā 
ekonomiskā 
darbība un 

dienesti 
Ls 207196 

0,1%

Sports un
 kultūra

Ls 6414466 
3,4%

Izglītība     
Ls 78393781

42,5%

 
Rīgas pilsētas 2004.gada budžets, tāpat kā 2003.gada budžets, 

veidots  pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgo 
programmu  realizēšanai. Latvijas Republikas “Likumā par budžetu un 
finanšu vadību” ir dots skaidrojums, ka “budžeta programma ir 
savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu 
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kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta 
finansētās institūcijās saskaņā ar šo likumu un par kuru izpildi atbild 
budžeta izpildītāji”.       

Vislielākais izdevumu apjoms 2004.gada pamatbudžetā tiek 
plānots izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu 
finansēšanas programmām. Izdevumiem izglītībai (Rīgas domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošajām izglītības 
iestādēm un pasākumiem, Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā 
esošajām bērnu mūzikas un mākslas skolām kuras atbilstoši budžeta 
klasifikācijai iekļaujamas izglītības iestāžu grupā un Rīgas Bērnu tiesību 
aizsardzības centram) pamatbudžeta programmās nākamajā gadā 
paredzēts finansējuma palielinājums par 3,6 miljoniem latu; no  
2004.gada investīciju programmas plānots novirzīt izglītības nozares 
objektiem 3,45 miljonus latu. Izglītības nozarei 2004.gadā plānotais 
izdevumu apjoms (bez investīcijām) ir 78,4 miljoni latu, kas ir 42,5% no 
pamatbudžeta programmām paredzētā kopējā apjoma – 184,2 miljoniem 
latu, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļi – 34,7 miljoni latu.  

2004.gada pamatbudžeta projektā izglītības nozares attiecīgajām 
programmām – pirmsskolas bērnu iestāžu, sākumskolu, pamatskolu un 
vidusskolu, kā arī interešu izglītībai – paredzēts finansējums atalgojuma 
palielinājumam par 2,9 miljoniem latu (saimnieciskajam personālam 
sakarā ar minimālas algas paaugstināšanu līdz Ls 80 un piemaksām, 
pedagogu atalgojuma palielinājumam, papildu štata vienību atalgojumam 
izglītības iestādēs pēc rekonstrukcijas, jaunu bērnudārzu grupu 
organizēšanai, atalgojuma paaugstināšanai par Ls 5 direktoru vietniekiem 
saimnieciskajā darbā un sekretārēm – lietvedēm), kā arī piešķirti papildu 
līdzekļi sakarā ar rekonstruējamo objektu nodošanu ekspluatācijā 
(pirmsskolas izglītības iestādei Valentīna ielā, Rīgas I.Kozakēvičas poļu 
vidusskolai, Rīgas Lietuviešu vidusskolai u.c.) un to uzturēšanas 
izdevumiem. 

Papildu līdzekļi 0,34 miljoni latu paredzēti izglītības centralizēto 
programmu un pasākumu realizācijai (uzturēšanas izdevumu 
palielinājumam bērnu zinību centram “Tehnoannas pagrabi”, kā arī bērnu 
un jauniešu  centriem Mangaļsalā un Bolderājā). 

Sakarā ar izglītības iestāžu ēku slikto tehnisko stāvokli arī 
nākamajā gadā, tāpat kā 2002.gadā un 2003.gadā, pamatbudžeta 
finansējums 1,2 miljonu latu apmērā paredzēts remontdarbu programmas 
realizācijai skolās un bērnudārzos. Izglītībai, ņemot vērā tās prioritāti arī  
2004.gadā, paredzēts ievērojams finansējuma apjoms no investīciju 
programmas, kas  plānots 3,45 miljoni latu un paredzēts Rīgas izglītības 
iestāžu ēku renovācijai un rekonstrukcijai, nosakot, ka līdzekļi projektu 
pilnīgai realizēšanai iekļaujami turpmāko gadu budžetos.  
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Ar katru gadu pieaug skolēnu skaits, kuri mācās Rīgas skolās, bet ir 
pierakstīti citu pašvaldību teritorijās; līdz ar to palielinās arī no citām 
pašvaldībām saņemto ieņēmumu apjoms, kuri saskaņā ar attiecīgā gada 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un atbilstoši 
noslēgtajiem savstarpējiem līgumiem tiek ieskaitīti Rīgas domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta budžetā. Ņemot vērā šo 
ieņēmumu ievērojamo apjomu, sākot jau ar 2001.gadu, budžetā tika 
paredzēta atsevišķa programma ieņēmumiem, kas gūti no pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem; pēc šo ieņēmumu izskatīšanas un akceptēšanas 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejā līdzekļi tiek 
izlietoti izglītības pasākumu finansējumam. Rīgas pilsētas 2004.gada 
budžetā šajā programmā līdzekļu apjoms plānots 1,64 miljoni latu 
(apjoms 2003.gada pamatbudžetā – 1,48 miljoni latu). 

Sociālajām vajadzībām pamatbudžeta projektā paredzēti izdevumi 
(bez investīciju programmas) 14,6 miljoni latu jeb 7,9% no Rīgas pilsētas 
pamatbudžeta kopējā apjoma. Rīgas domes Budžeta komisija sociālo 
programmu finansējumam palielināja līdzekļu apjomu par 0,8 miljoniem 
latu (Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā un pārraudzībā esošo 
institūciju un pasākumu finansējums, palīdzība maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem, pabalsti, kā arī Rīgas Bāriņtiesas uzturēšana).  

No sociālo problēmu risināšanai paredzētā kopējā līdzekļu apjoma– 
14,6 miljoniem latu – gandrīz puse t.i., 7,08 miljoni latu (49%), tiek 
novirzīta palīdzībai maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Rīgas 
iedzīvotājiem (2003.gadā pamatbudžetā paredzētais apjoms – 6,72 
miljoni latu), tajā skaitā 2003.gadā uzsāktās jaunās programmas “Īslaicīgā 
hronisko slimnieku  kopšana un rehabilitācija” realizācijai 2004.gadā 
paredzēti 0,19 miljoni latu. Sākot ar 2002.gadu, budžetā tika iekļauta 
programma “Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem”, un tās īstenošanai 
2004.gadā plānots finansējums 0,6 miljonu latu apmērā; šie līdzekļi 
paredzēti vienreizēju pabalstu izmaksai 100 latu apmērā pašvaldības 
teritorijā dzīvojošai ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Programma 
“Pabalsti aizbildņiem un aizgādņiem” tika iekļauta pamatbudžetā, sākot 
ar 2003.gadu, un 2004.gadā tās finansējums, t.i., 0,14 miljoni latu, 
paredzēts pabalstu izmaksai aizbildņiem un aizgādņiem Ls 10, Ls 20 vai 
Ls 38 apmērā atbilstoši Rīgas domes pieņemtajiem noteikumiem.  

Pārējo Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo  
programmu finansējumam (bez pabalstiem) plānoti līdzekļi 6,2 miljonu 
latu apmērā; līdzekļi tiek paredzēti budžeta sociālo programmu 
realizēšanai – bērnu uzturēšanās iestāžu (patversmju, dienas centru, bērnu 
namu), pansionātu, pieaugušajiem paredzēto naktspatversmju, sociālās 
palīdzības dienestu uzturēšanai, sociālo māju izdevumu daļējai segšanai 
un aprūpes pakalpojumu sniegšanai mājās, kā arī bērnu invalīdu 
rehabilitācijai un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto  rehabilitācijai. 
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Nākamajā gadā papildu līdzekļi – 0,2 miljoni latu – plānoti bērnu un vecu 
ļaužu uzturēšanās iestāžu izdevumiem: dotācijas palielinājumam 
līgumorganizācijām sakarā ar izdevumu pieaugumu, ņemot vērā vietu 
skaita palielināšanos, uzturēšanās maksas paaugstināšanu, izmaiņas 
līgumu nosacījumos  vai nepieciešamību noslēgt jaunus līgumus. 

 Sākot ar 2003.gadu, budžetā ir iekļauta programma “Sociālā 
servisa mājas” ar gada finansējuma apjomu 0,02 miljoni latu; izdevumi 
tika paredzēti grupu dzīvokļiem jauniešiem ar garīga rakstura  
traucējumiem. Latvijas Republikas pieņemtajā likumā “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” terminam “grupu māja 
(dzīvoklis)” dots šāds skaidrojums: “grupu māja (dzīvoklis) – pašvaldības 
īpašumā esošs atsevišķs dzīvoklis, kurā dzīvo 4 – 12 personas ar garīga 
rakstura traucējumiem, vai dzīvojamā māja, kurā tiek nodrošināti sociālā 
darba speciālistu pakalpojumi”. 2004.gadā programmai “Sociālā servisa 
mājas” finansējums tiek palielināts par 0,02 miljoniem latu, kas paredzēts 
grupu dzīvokļu Putnu ielā 6, Maskavas ielā 221 un Biešu ielā 6 
uzturēšanas izdevumiem.  

Papildu finansējums paredzēts 0,05 miljoni latu Rīgas patversmju 
darbības nodrošināšanai; sadarbībai ar nevalstiskām organizācijām 
finansējums palielināts par  0,04 miljoniem latu, par 0,08 miljoniem latu 
palielināts finansējums sociālas palīdzības dienestu uzturēšanas 
izdevumiem (20 papildu štata  vienībām).  

 Programma “Rīgas pašvaldības ārstniecības iestāžu medicīnas 
māsu veselības apdrošināšana un Rīgas Ātrās medicīniskas palīdzības 
stacijā un pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās 
strādājošo veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes 
gadījumiem” tika iekļauta 2003.gada budžetā ar finansējumu 0,088 
miljonu latu apmērā; 2004.gadā šai programmai paredzēts finansējuma 
pieaugums par 0,005 miljoniem latu sakarā ar veselības apdrošināšanas 
polišu cenu palielināšanos.  

Sakarā ar Rīgas Ātrās medicīniskas palīdzības stacijas jubilejas 
pasākumiem Rīgas domes Budžeta komisija akceptēja 2004.gada 
pamatbudžetā līdzekļus 0,05 miljonu latu apmērā  programmai “Rīgas 
Ātrās medicīniskas palīdzības stacijas 100 gadu jubilejas pasākumiem”.  

 Pamatbudžeta finansējums dzīvokļu un komunālajai saimniecībai 
un šīs nozares programmu realizēšanai plānots 15,3 miljonu latu apmērā 
jeb 8,3% no pamatbudžeta kopējā apjoma. 2004.gada pamatbudžetā 
paredzēts finansējums jaunām programmām, tajā skaitā programmai 
“Dotācija pašvaldības bezpeļņas organizācijai SIA “Rīgas nami”” – 1,2 
miljoni latu; siltummezglu ierīkošanas finansējumam – 0,32 miljoni latu 
(saskaņā ar Rīgas domes 17.12.2002. noteikumu Nr.31 “Par Rīgas 
pilsētas 2003.gada budžetu” 24.punktu); Rīgas domes līdzfinansējumam 
Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem – 2 miljoni latu. 
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Komunālās saimniecības nozares programmās izdevumi galvenokārt 
saistīti ar tiltu, ielu, ceļu, gājēju tuneļu, apgaismojuma sistēmas un 
kapsētu uzturēšanu. 2004.gada budžetā sakarā ar grozījumiem Latvijas 
Republikas likumā “Par pašvaldībām” paredzēts dotācijas palielinājums 
par 0,5 miljoniem latu “Pilsētas rajonu (priekšpilsētu) nozīmes ielu 
uzturēšanas programmai”, lai vismaz daļēji segtu pašvaldības jaunās 
papildu funkcijas realizēšanas izdevumus. Centralizētajai programmai 
“Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto 
postījumu novēršanai” līdzekļi palielināti par 0,1 miljoniem latu. 

Komunālās saimniecības nozarei  finansējums tiek paredzēts arī no 
speciālā budžeta – autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem (īpašiem mērķiem 
iezīmēti ieņēmumi). Autoceļu fonda plānotais apjoms 2004.gadam ir 4,5 
miljoni latu, ieņēmumus paredzēts izlietot izdevumiem, kas galvenokārt 
saistīti ar pilsētas ielu seguma atjaunošanu (Rīgas domes noteikumu 
projekta “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 8.pielikums).    
 Finansējums vides aizsardzībai 2004.gada pamatbudžetā plānots 
1,59 miljoni latu jeb 0,9% no kopējā izdevumu apjoma. Rīgas domes 
Vides departamenta pārziņā esošo institūciju un pasākumu finansēšana 
paredzēta no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pamatbudžeta līdzekļu 
apjoms palielināts par 0,12 miljoniem latu Rīgas dārzu, parku, skvēru, 
strūklaku uzturēšanas un ielu apstādījumu atjaunošanas programmai (tajā 
skaitā divu skeitborda laukumu ierīkošanai – 0,04 miljoni latu, 
sabiedrisko tualešu uzturēšanai – 0,03 miljoni latu, bērnu rotaļu laukumu 
ierīkošanai – 0,05 miljoni latu); par 0,02 miljoniem latu palielināti 
līdzekļi Rīgas domes Vides departamenta izdevumiem – kondicionieru 
iegādei un uzstādīšanai, kā arī Rīgas domes Vides departamenta Gaisa 
aizsardzības nodaļas darbības nodrošināšanai sakarā ar trīs monitoringa 
staciju izvietošanu.  

Speciālā budžeta sastāvdaļa dabas resursu nodoklis (īpašiem 
mērķiem iezīmēti līdzekļi) plānots 0,3 miljoni latu (t.i., 2003.gada 
līmenī); atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par dabas resursu 
nodokli” ieņēmumi novirzāmi ar vides aizsardzību saistītu izdevumu 
finansēšanai, šos līdzekļus saskaņā ar nolikumu izlieto Rīgas Vides 
aizsardzības  fonds. 
 Kultūrai un sportam plānots finansējums 6,4 miljoni latu jeb 3,4% 
no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šie līdzekļi paredzēti Rīgas domes 
Kultūras pārvaldes pārziņā esošo kultūras iestāžu un pasākumu 
programmām, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
pārziņā esošām ar sportu saistītām programmām un pasākumiem, kā arī 
atsevišķām programmām, kuru finansēšanu kā budžeta izpildītājs veic 
Rīgas domes Finanšu departaments. 2004.gadā, salīdzinot ar 2003.gadu, 
ir mainījusies izdevumu struktūra, jo tika finansētas konkrētas 
programmas, kurām līdzekļi 1,12 miljonu latu apjomā bija paredzēti tikai 
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2003.gadā un kuras 2004.gadā vairs netiek plānotas, t.i., Starptautiskās 
regates pasākumi, Eirovīzijas dziesmu konkursa pasākumu programma un 
XXIII Vispārējo Dziesmu un deju svētku programma. 

Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā esošo ikgadējo 
programmu kārtējo izdevumu finansējuma palielinājums paredzēts  0,44 
miljoni latu, tajā skaitā programmai “Bibliotēkas” līdzekļu apjoms 
palielināts par 0,15 miljoniem latu atalgojuma pieaugumam par 10% 
bibliotēku darbiniekiem, minimālās algas izmaiņām un grāmatu iegādei, 
programmai “Kultūras centri un nami” uzturēšanas izdevumu 
finansējuma palielinājums par 0,2 miljoni latu saistīts ar minimālās algas 
izmaiņām, nomas maksas izdevumu pieaugumu, kā arī izdevumiem 
kultūras pils “Ziemeļblāzma” apsaimniekošanai un uzturēšanai, papildu 
finansējums 0,1 miljons latu  paredzēts programmai “Tautas mākslas un 
pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa”  sakarā ar minimālās algas 
izmaiņām. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
pārziņā esošajām programmām līdzekļi palielināti  par 0,1 miljonu latu, 
kas tiks izlietoti pamatbudžeta programmai “B/o SIA “Sporta klubs 
“Rīga””, tajā skaitā sporta bāzes “Arkādija” finansējumam (inventāra 
iegādei un apsaimniekošanas izdevumiem). 

Papildu līdzekļi 0,6 miljoni latu 2004.gada budžetā paredzēti Rīgas 
pašvaldības policijas Apsardzes dienesta uzturēšanas izdevumiem.  

2004.gada budžetā ievērojami palielināts finansējuma apjoms 
dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam. Paredzēti papildu līdzekļi 
5,52 miljonu latu apmērā sabiedriskā transporta uzņēmumiem, lai daļēji 
segtu izdevumu pieaugumu sakarā ar Pasaules Bankas kredīta 
pamatsummas atmaksu, procentu maksājumiem, līzinga maksājumiem 
par iegādātajiem autobusiem. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas 
sabiedriskajam transportam 2004.gada budžeta projektā paredzēts 14,83 
miljoni latu jeb 8,1% no pamatbudžeta kopējā apjoma, dotācija daļēji 
sedz arī zaudējumus, kas saistīti ar Rīgas domes noteiktajām braukšanas 
maksas atlaidēm pasažieru pārvadāšanai. 

Rīgas domes aizņēmuma saistības veidojas sakarā ar neatliekamu 
investīciju projektu finansēšanu, kas tiek plānoti  budžeta 7.pielikumā, kā 
arī sakarā ar aizņēmumiem no starptautiskajām finanšu institūcijām. 

 Rīgas domes kopējās saistības 01.01.2003. bija 77,1 miljons latu, 
tajā skaitā 19,2 miljonus latu no kredītu saistību apjoma veidoja 
aizņēmumi no starptautiskajām finanšu institūcijām, kuri tiek izlietoti 
finansiāli ietilpīgu un pilsētai nozīmīgu investīciju projektu finansēšanai, 
bet 57,9 miljonus latus – saistības, kas radušās sakarā ar budžeta 
investīciju programmas finansēšanu. 

Lielākie starptautisko finanšu institūciju finansētie projekti ir  
Eiropas Investīciju bankas finansētais Rīgas ūdens un apkārtējās vides 
projekts 15 miljonu eiro apmērā un divi Starptautiskās Rekonstrukcijas 
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un attīstības bankas (Pasaules Bankas) finansētie projekti – sabiedriskā 
transporta attīstības projekts  17 miljonu ASV dolāru apmērā un Rīgas 
pilsētas atkritumu izgāztuves projekts 7,95 miljonu ASV dolāru apmērā. 
Jāatzīmē, ka  par šiem aizdevumiem Rīgas dome ir noslēgusi kredītu 
izmantošanas un atmaksāšanas finansu līgumus ar attiecīgajiem 
pašvaldības uzņēmumiem, kuru saimniecībās tiek investēti ārvalstu banku 
līdzekļi. Saskaņā ar līgumiem pašvaldības uzņēmumi atmaksā Rīgas 
domes budžetam saņemtos kredītu līdzekļus.  

2004.gadā tiek veikta īstermiņa saistību pārfinansēšana 51 miljona 
latu apmērā. Noslēgti līgumi ar “Nordea” banku par aizņēmumu 26 
miljonu latu apmērā un līgums  ar “Nordic Investment Bank” par 
aizdevumu 25 miljonu latu apmērā. 

Investīciju programmai 2004.gadam tika iesniegti investīciju 
projektu pieteikumi kopsummā par 110 miljoniem latu. Izvērtējot pilsētas 
budžeta finansiālās iespējas, investīciju programma 2004.gadam 
akceptēta kopsummā par 15,8 miljoniem latu (Rīgas domes noteikumu 
projekta “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 7.pielikums). 
 

Rīgas pilsētas 2004.gada investīcijas  - Ls 15 799 652 

Izglītība    
Ls 3454968

21,9%

Sports un kultūra
Ls 1488207

9,4%

Dzīvokļu un komunālā 
saimniecība, vides 

aizsardzība
Ls 7211721

 45,6%

Transports
Ls 1060000

6,7%

Vispārējie pārvaldes 
dienesti           

Ls 817567
5,2%

    Veselības aprūpe
      Ls 1023485    

6,5%

Sociālā 
nodrošināšana

Ls 743704  
4,7%

 
Investīciju programmā paredzēts finansējums izglītībai – 3,4 

miljoni latu, dzīvokļu un komunālai saimniecībai – 6,4 miljoni latu, tajā 
skaitā satiksmes infrastruktūras objektiem – 4,8 miljoni latu, vides 
aizsardzības projektiem – 0,8 miljoni latu, sportam un kultūrai – 1,5 
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miljoni latu, vispārējiem pārvaldes dienestiem – 0,8 miljoni latu, 
sabiedriskajam transportam – 1,1 miljons latu, sociālajai nodrošināšanai – 
0,7 miljoni latu, sabiedriskajam transportam – 1,1 miljons latu, 
teritoriālās attīstības plānošanas programmai – 0,2 miljoni latu. 

Izglītības jomā investīciju programmā finansējums galvenokārt 
paredzēts izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijai: A.Pumpura Rīgas 
11.pamatskolas Maskavas ielā 197 ēkas rekonstrukcijas I.kārtai – 0,5 
miljoni latu (kopējās projekta izmaksas – 2,17 miljonu latu); Rīgas 
1.internātskolas ēkas (mācību korpusa un internāta) Maskavas ielā 178 
rekonstrukcijai – 1,61 miljons latu (kopējās projekta izmaksas – 1,92 
miljoni latu), Rīgas 33.vidusskolas ēkas Stūrmaņu ielā 19/23 
rekonstrukcijai – 0,86 miljoni latu (kopējās projekta izmaksas – 2,01 
miljoni latu), Rīgas Kultūru vidusskolas ēkas Ganību dambī 7 
rekonstrukcijai plānots finansējums 0,14 miljoni latu (kopējās projekta 
izmaksas – 2,45 miljoni latu), pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
Valentīna ielā 10A rekonstrukcijai – 0,23 miljoni latu. 

No satiksmes infrastruktūras objektu finansēšanai paredzētajiem 
4,8 miljoniem latu 3 miljoni latu plānoti Dienvidu tilta trases projektam. 

2004.gadā tiek plānots iegādāties trolejbusus, kurus bija paredzēts 
iegādāties jau  2003.gadā, šim mērķim izlietojot 1 miljonu latu. 

2004.gadā tiks turpināta cieto sadzīves atkritumu izgāztuves 
projekta realizācija, tam paredzēti 0,65 miljoni latu; tāpat turpināsies 
darbi Latvijas Nacionālā teātra ēkā Kronvalda bulvārī 2 (tehnoloģisko 
iekārtu piegāde un uzstādīšana), tiem iztērējot  1,43 miljonus latu.  

Finansējums 0,2 miljonu latu apmērā paredzēts Daugavas jaunā 
Ziemeļu šķērsojuma pievedceļu un tiem piegulošās teritorijas starp Rīgas 
pilsētas un Babītes pagasta robežu un Austrumu maģistrāli detālā 
plānojuma projekta izstrādei.  

Jāņem vērā, ka 2004.gada investīciju programma būs jāpalielina, 
izdarot budžeta grozījumus, iekļaujot 2003.gadā uzsākto, bet līdz 
2003.gada beigām neapmaksāto objektu finansējuma daļu. Tāpēc var 
prognozēt, ka investīciju programma varētu palielināties par 5-7 
miljoniem latu.   
 
 
 
Domes priekšsēdētājs          G.Bojārs 

 
 
 
 



Nr.
p.k
.

Aizdevējs Līgums Valūta  Summa  Atmaksas 
termiņš

 Saistības  
01.01.2003. 

 Saistību 
samazinājums 

2003.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2004. 

 Saistību 
palielinājums  

2004.gadā 

 Saistību 
samazinājums 

2004.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2005. 

 Saistību 
palielinājums  

2005.gadā 

 Saistību 
samazinājums 

2005.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2006. 

 Saistību 
palielinājums  

2006.gadā 

 Saistību 
samazinājums 

2006.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2007. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EUR      15 000 000            13 490 336              1 000 000            12 490 336                         -              1 000 000               11 490 336                         -              1 000 000               10 490 336                         -              1 000 000                9 490 336    

LVL        9 480 000              8 229 105                 652 547              7 576 558                         -      648000              6 928 558                         -      648000              6 280 558                         -      648000             5 632 558    

USD      16 800 000            14 356 585              1 070 711            13 285 874                         -              1 089 230               12 196 644                         -              1 089 230               11 107 414                         -              1 089 230              10 018 184    

LVL        9 794 400              8 527 811                 595 796              7 932 015                         -                 632 768                 7 299 247                         -                 676 615                 6 622 632                         -                 725 722                5 896 910    

USD        7 950 000              3 882 630                 430 000              3 832 747            3 092 703               455 000                 6 470 450                         -                 455 000                 6 015 450                         -                 455 000                5 560 450    

LVL        4 634 850              2 306 282                 243 872              2 274 135            1 762 841               259 350                 3 777 626                         -                 276 450                 3 501 176                         -                 293 550                3 207 626    

KOPĀ, LVL         19 063 198              1 492 215            17 782 708            1 762 841            1 540 118               18 005 431                         -              1 601 065               16 404 366                         -              1 667 272              14 737 094    

SEK        5 840 485              2 735 243                 781 496              1 953 747                         -                 781 496                 1 172 251                         -                 781 496                    390 755                         -                 390 755                             -     

LVL           382 552                 182 714                   54 021                 128 693                         -                   56 815                      71 878                         -                   50 344                      21 534                         -                   21 534                             -     

5 Valsts Kase
14.07.1997.       līgums 

Nr.P-42  investīciju 
projektu finansēšana

LVL        3 500 000    20.12.2003.           2 000 000              2 000 000                           -                           -                           -                               -                           -                           -                               -                           -                           -                               -     

6 Valsts Kase

 27.02.2001.      līgums 
Nr.P-7/2001          

investīciju projektu 
finansēšana

LVL        5 000 000    01.04.2004.           5 000 000                          -                5 000 000                         -              5 000 000                             -                           -                               -                           -                               -     

EUR      21 472 393                           -                            -              21 472 393                         -                           -                 21 472 393                         -                           -                 21 472 393                         -              2 684 049              18 788 344    

LVL      13 740 014                           -                            -              13 740 014                         -                           -                 13 740 014                         -                           -                 13 740 014                         -              1 733 990              12 006 024    

                               -      

                               -      

8

Pasaules Banka
26.01.1996.           

Sabiedriskā transporta 
attīstības projekts*

01.06.2000.- 
01.12.2012.

Pielikums pie Paskaidrojuma raksta un Rīgas domes priekšsēdētāja
ziņojuma par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu

RĪGAS DOMES NORĒĶINI PAR AIZŅĒMUMIEM UN SAISTĪBAS  (01.01.2003.-01.01.2007.)

Aizdevumu līgumi, par kuriem ar attiecīgajiem pašvaldības uzņēmumiem ir noslēgti pakārtoti aizdevumu līgumi par līdzekļu atmaksu 

Eiropas 
Investīciju 

banka

 06.08.1996.        Rīgas 
ūdens un apkārtējās 

vides projekts*

15.11.2001.- 
15.05.2016.

 Saistību palielinājums  
2003.gadā 

                              -     

                              -     

1

3 Pasaules Banka

 30.04.1998.          
Rīgas pilsētas 

atkritumu izgāztuves 
projekts*

15.10.2002.- 
15.04.2015.

                     380 117    

                     211 725    

2

7 Nordea

25.09.2003.    līgums  
Nr.2003/124/A  

(īstermiņa saistību 
pārkreditēšana)

01.10.2013.

                     211 725    

                               -      

                               -      

                               -      

Aizdevumu līgumi kurus atmaksā Rīgas dome

4

Zviedrijas 
Industriālās un 

tehniskās 
attīstības 

departaments 
NUTEK

23.09.1996.           
Katlumājas celtniecība

30.09.1998.-
31.03.2006.

                               -      

                21 472 393    

                13 740 014    



Nr.
p.k
.

Aizdevējs Līgums Valūta  Summa  Atmaksas 
termiņš

 Saistības  
01.01.2003. 

 Saistību 
samazinājums 

2003.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2004. 

 Saistību 
palielinājums  

2004.gadā 

 Saistību 
samazinājums 

2004.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2005. 

 Saistību 
palielinājums  

2005.gadā 

 Saistību 
samazinājums 

2005.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2006. 

 Saistību 
palielinājums  

2006.gadā 

 Saistību 
samazinājums 

2006.gadā 
(pamatsummas 

atmaksa) 

 Saistības  
01.01.2007. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 198

 Saistību palielinājums  
2003.gadā 

EUR      18 633 540                           -                            -              18 633 540                         -                           -                 18 633 540                         -                           -                 18 633 540                         -              2 329 193              16 304 347    

LVL      12 000 000                           -                            -              12 000 000                         -                           -                 12 000 000                         -                           -                 12 000 000                         -              1 504 659              10 495 341    

EUR      38 819 875                           -                            -              38 819 875                         -                           -                 38 819 875                         -                           -                 38 819 875                         -              4 852 484              33 967 391    

LVL      25 000 000                           -                            -              25 000 000                         -                           -                 25 000 000                         -                           -                 25 000 000                         -              3 134 876              21 865 124    

10

Īstermiņa 
aizņēmumi  (a/s 
"Unibanka" un 

a/s "Parekss 
banka" 

overdrafti, 
aizņēmumi no 
pašvaldības 

uzņēmumiem) 

Investīciju projektu 
finansēšana LVL                     -                      -              50 856 945            50 856 945                           -                           -                           -                               -                           -                           -                               -                           -                           -                               -     

11

Aizņēmumi no 
bankām un 

Norēķinu kases 
iekšējie līdzekļi

LVL                     -                      -                             -               25 043 187     **                       -              25 043 187            6 879 884                         -                 31 923 071            8 200 000                         -                 40 123 071            4 300 000                         -                44 423 071    

 KOPĀ, LVL         58 039 659            52 910 966            80 911 894            6 879 884            5 056 815               82 734 963            8 200 000                 50 344               90 884 619            4 300 000            6 395 059              88 789 560    

77 102 857       54 403 181      98 694 602       8 642 725      6 596 933      100 740 394       8 200 000      1 651 409      107 288 985       4 300 000      8 062 331      103 526 654      

* Aizdevumu atmaksu Rīgas domei veic attiecīgie pašvaldības uzņēmumi, kuru saimniecībā tiek investēti ārvalstu banku līdzekļi.
**  Saistību palielinājums budžeta deficīta apjomā, kas plānots 2003.gada budžetā. 

Domes priekšsēdētājs G.Bojārs

8 Nordea

03.12.2003.     līgums  
Nr.2003/154/A  

(īstermiņa saistību 
pārkreditēšana)

10.12.2013.

Aizņēmumu saistības, LVL

9 NIB
10.12.2003.  līgums  

Nr./IL03/7  (īstermiņa 
saistību pārkreditēšana)

15.12.2013.

                18 633 540    

                75 783 201    

75 994 926               

                12 000 000    

                38 819 875    

                25 000 000    

                               -      


