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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums par 
 Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu 

 
 

Rīgas pašvaldība turpina īstenot ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, 
kas vērsta uz dinamisku pilsētas ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu 
un labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu 
likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju 
nodrošināšanu. Šī politika paredz samazināt un tuvākajos gados novērst Rīgas 
pilsētas budžeta deficītu, pakāpeniski samazināt pilsētas parāda apjomu, 
vienlaikus nodrošinot nepieciešamos investīciju resursus pašvaldības 
ekonomisko un sociālo programmu īstenošanai.   

Īstenojot ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, budžeta plānošana ir 
process, kurā pieejamie resursi tiek noteikti ilgākam laika periodam, šos 
resursus izvietojot atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm, un kurā budžets ir 
pamats konkrētu pasākumu īstenošanai. Šāda budžeta plānošana nodrošina 
budžeta sabalansēšanu, resursu pārvaldības uzlabošanu, sociālo un ekonomisko 
attīstību veicinošu investīciju projektu īstenošanu. 

Rīgas pilsētas 2005.gada budžets ir izstrādāts, ņemot vērā visus 
nosacījumus pasākumu īstenošanai ilgākā laikposmā un saistībā ar tiem, 
plānojot jaunus pasākumus. 

  
Ekonomiskā situācija 
Ekonomisko situāciju Rīgā raksturo strauja izaugsme un ekonomiskā 

potenciāla pieaugums. Pievienotā vērtība Rīgā ir ap 54% no valsts kopējā 
pievienotās vērtības apjoma, šeit atrodas 85% no Latvijā esošajām kompānijām 
ar ārvalstu kapitālu, ir 4/5 no valsts vairumtirdzniecības un 2/3 no 
mazumtirdzniecības apgrozījuma.  

Pēdējos gados Rīgas ekonomika attīstījusies straujāk nekā Latvijas 
ekonomika kopumā. Īpaši strauja izaugsme bija vērojama komercpakalpojumu 
nozarē, kura aptver dažādas biznesa konsultāciju un nekustamā īpašuma tirgus 
aktivitātes, kas šobrīd jau pārsniedz 17% no kopējā pievienotās vērtības apjoma 
pilsētā. Pieaugums Rīgā vērojams arī pārējās lielākajās ekonomikas nozarēs – 
tirdzniecībā, rūpniecībā, būvniecībā, transporta un sakaru jomā.  

Augošā pilsētas ekonomika palielina jauno darba vietu piedāvājumu, 
strādājošo skaits pilsētā pēdējos gados pieaug par vairāk nekā 10 000 cilvēkiem 
ik gadu. Vidējā darba samaksa Rīgā pārsniedz vidējo darba samaksu valstī par 
13% -14%.  

Rīgas straujā ekonomiskā attīstība, kas pēc Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā iegūst jaunas iespējas, ir pamats rīdzinieku materiālās labklājības 
tālākam pieaugumam, pilsētvides un sociālās situācijas uzlabojumam.  
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Investīciju politika 
Pēdējo piecu gadu laikā kopējais investīciju apjoms Rīgas pilsētā ir 

pieaudzis par 13%-14% gadā. Investīcijas galvaspilsētā ir 50%-55% no 
investīciju kopapjoma Latvijā, tas pamatā atbilst Rīgas īpatsvaram Latvijas 
ekonomiskajā potenciālā.  

Būtiska loma pilsētas investīciju struktūrā ir arī ārvalstu investīcijām. 
Kopējais ārvalstu investīciju apjoms uzņēmumu pamatkapitālā patlaban ir        
1 miljards latu. Rīgā atrodas ap 85% no visiem Latvijā esošajiem uzņēmumiem 
ar ārvalstu kapitālu. 

Pieaugot ekonomiskajai aktivitātei Rīgā, palielinoties privātā sektora 
investīcijām, tajā skaitā arī ārvalstu investīcijām, un pieaugot iedzīvotāju 
dzīves līmenim, paaugstinās arī pieprasījums pēc investīcijām pilsētas 
transporta, sociālajā un kultūras infrastruktūrā - jomās, kur tradicionāli 
galvenais investīciju resursu avots ir valsts un pašvaldība. 

Laikā no 1997. līdz 2003.gadam no pašvaldības budžeta investēti       
213 miljoni latu dažādos Rīgas pilsētas infrastruktūras, kultūras un sociālajos 
objektos. Svarīgākās pašvaldības budžeta investīciju jomas šajā laikā bija 
transporta infrastruktūra (32%), sabiedriskais transports (12%) un izglītība 
(16%).  

Lai nodrošinātu nepieciešamās investīcijas pilsētas infrastruktūrā, 
turpmākajos gados pilsētas attīstības finansēšanā papildus pilsētas budžeta 
investīcijām aktīvāk tiks iesaistīti citi investīciju resursu avoti.  

Vieni no būtiskākajiem investīciju resursiem turpmākajos gados būs 
Eiropas Savienības strukturālie fondi un citi Eiropas Savienības politikas 
instrumenti. Paredzēts paplašināt arī dažādu privātā kapitāla piesaistes formu 
(valsts un privātā partnerība, koncesijas) līdzdalību pilsētas infrastruktūras, it 
īpaši pilsētas transporta infrastruktūras, attīstībā.  

Rīgas pilsētas attīstībai nepieciešamo investīciju resursu nodrošināšana 
no Rīgas pilsētas budžeta turpmāk notiks, izvērtējot pilsētas finanšu iespējas 
ilgtermiņa perspektīvā, nepieļaujot parāda pieaugumu.    
 

Iedzīvotāji, nodarbinātība, izglītība  un  dzīves līmenis  
Rīgas iedzīvotāji ir galvenais pilsētas ekonomiskās, sociālās un kultūras 

attīstības potenciāls - te dzīvo ap 32 % no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita un 
Rīgā koncentrējas gandrīz 40% no visiem ekonomiski aktīvajiem valsts 
iedzīvotājiem (darbaspēka). Tas ietekmē Latvijas galvaspilsētas ekonomiskās 
attīstības kapacitāti - nodarbināto skaits ik gadus pakāpeniski palielinās un 
reģistrētā bezdarba līmenis ir tikai 4,6 %, kas ir viszemākais valstī.  

Nodarbinātības struktūra parāda, ka Rīgā samazinās strādājošo īpatsvars 
rūpniecības, transporta un publiskajā sektorā (izglītībā, veselības aprūpē un 
valsts pārvaldē), bet palielinās būvniecības, tirdzniecības un 
komercpakalpojumu nozarēs – privātais sektors ietver ap 68 % nodarbināto. 

Rīgas ekonomiskās attīstības kapacitātes rādītājs ir dinamiskās un 
daudzpusīgās attīstības iespējas nodarbinātības jomā – Rīgā ir iespējams 
sekmīgi apvienot mācības un darbu, veidot savu profesionālo karjeru un 
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ģimeni, rēķinoties ar stabilām nodarbinātības iespējām. Tas ir arī viens no 
iemesliem Rīgas iedzīvotāju pieaugumam, jo Latvijas iedzīvotāji Rīgā saskata 
iespējas nodrošināt dzīves līmeni atbilstoši attīstītas valsts standartiem.  

Viena no pilsētas attīstībai svarīgajām jomām ir izglītība. Lai gan valsts 
budžets nodrošina pedagoģisko darbinieku atalgojumu, tomēr pašvaldībai ir 
jānodrošina viss nepieciešamais, lai izglītības iestādes uzturētu un aprīkotu 
atbilstoši mūsdienu prasībām, tādējādi nodrošinot vispusīgu izglītību bērniem. 
Mācību iestādes tiek nodrošinātas visiem Rīgas bērniem atbilstoši 
nepieciešamībai – sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un internātskolas, kā 
arī, ievērojot bērnu ar īpašām vajadzībām izglītības un socializācijas 
problēmas, tiek nodrošinātas mācību un uzturēšanās iespējas sanatorijās 
internātskolās un speciālajās internātskolās. Uzlabojas demogrāfiskā situācija 
Rīgā. To atbalstot, pašvaldība piešķir jaundzimušajiem pabalstu 100 latu 
apmērā, pieaug nepieciešamība pēc pirmsskolas bērnu iestādēm, īpaši īstenojot 
programmu “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”. 
Atbilstoši interesēm un spējām, bērniem un jauniešiem ir nodrošinātas iespējas 
pilnveidoties sporta skolās, mākslas skolās un mūzikas skolās, kā arī saturīgi 
pavadīt brīvo laiku pilsētas kultūras un sporta centros. Rīgas pilsētas 2.klašu 
skolēniem tiek nodrošinātas peldētapmācības nodarbības. 

Rīgas pašvaldība kā vienu no pilsētas attīstības iespējām ir izvirzījusi 
mūsdienīgas kultūras pilsētvides veidošanu rīdziniekiem un pilsētas viesiem. 
Šai nolūkā Rīgā tiek rīkoti pilsētas svētki, Hanzas dienas un citi Eiropas līmeņa 
pasākumi, tāpat Rīga ir centrs visiem Latvijas mēroga pasākumiem – Dziesmu 
svētkiem un folkloras festivāliem. Rīgā tiek veidotas izstādes, top jaunas 
izstāžu zāles, rīkoti pasākumi un visnotaļ tiek veicināta rīdzinieku iesaistīšanās 
mākslinieciskajā jaunradē. Rīgas pilsētas kultūras centri katrā priekšpilsētā 
piedāvā plašas iespējas sevi pilnveidot pašdarbības kolektīvos - te ir gan 
iespējas apgūt jaunas un pasaulē modernas prasmes, gan arī izzināt un kopt 
latviešu tautas tradīcijas un tradicionālos amatus. Rīgā tiek sekmīgi īstenota 
Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma, kas vērsta uz visu nozaru 
profesionālās mākslas un jaunrades veicināšanu, kultūras mantojuma un 
tradicionālās kultūras saglabāšanu, kā arī kultūras vērtību izplatīšanas un 
pieejamības nodrošināšanu plašākai sabiedrībai. Tāpat Rīga saviem 
iedzīvotājiem piedāvā arī plašu bibliotēku tīklu, kuru pakāpeniski paredzēts 
datorizēt, apvienojot vienotā sistēmā, kā arī nodrošināt Interneta pieslēgumu.  

Pilsētas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana ir mūsdienīgas 
pilsētvides organiska sastāvdaļa un Rīgas pilsēta nodrošina iedzīvotājiem 
iespēju nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo laiku, sasniegt rezultātus 
sportā atbilstoši savām spējām un sagatavotībai. Rīdziniekiem tiek piedāvātas 
dažādas un aizraujošas aktivitātes tā sauktajā “tautas sportā” – pilsētas 
čempionāti, Rīgas stafetes, Latvijas jaunatnes olimpiskās dienas u.c., kā arī  
tiek nodrošināta īpaša invalīdu sporta aktivitāšu programma. Atsevišķos sporta 
veidos (futbolā, basketbolā un hokejā) iedzīvotājiem tiek piedāvātas 
specializētas programmas. Veicinot pilsētnieku iespējas vairāk laika pavadīt 
dabā un apzināt savas valsts vēsturisko mantojumu, ir uzsākta Rīgai piederošo 
mežu labiekārtošanas programma, kas paredz Ziemassvētku kauju vietu 
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labiekārtošanu, Cenu tīreļa apskates takas izveidi, atpūtas taku un vietu 
ierīkošanu Rīgas pilsētā un tuvākajā apkārtnē. Tāpat arī Rīgai piederošās 
ūdenstilpes un pilsētas pludmales tiek uzturētas un labiekārtotas pilsētas 
iedzīvotāju un viesu ērtībām, tai skaitā arī nodrošinot Rīgas pilsētas ūdenstilpju 
un Rīgas jūras līča piekrastes zivju resursu pārzināšanu un zivju krājumu 
atražošanu. Tādējādi tiek veidots Rīgas kā sportiskas un veselīgu dzīvesveidu 
atbalstošas pilsētas tēls.  

Tai pat laikā līdzās cilvēkiem, kuri var nodrošināt labklājību sev un 
savai ģimenei, ir cilvēki, kuru sociālā un ekonomiskā situācija liek meklēt 
valsts un pašvaldības sociālo institūciju palīdzību. 

Liela uzmanība tiek veltīta ģimenes un it īpaši bērnu tiesību 
aizsardzībai. Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs koordinē un vada bērnu 
tiesību aizsardzību Rīgā, kā arī kontrolē un uzrauga bērnu tiesību 
nodrošinājumu attiecībā uz visām juridiskajām un fiziskajām personām Rīgā. 
Tiek sniegta juridiska palīdzība ģimenēm, anonimitāti un diskrētumu nodrošina 
“Uzticības tālrunis”, mācību iestādēs tiek apmācīti to darbinieki un skolu 
aktīvisti bērnu pienākumu un tiesību izpratnei. Tiek rīkoti ikgadēji Rīgas 
domes konkursi par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Gadījumos, kad 
vecāki nespēj vai nevar nodrošināt bērna tiesības augt un attīstīties drošā vidē, 
iesaistās Rīgas Bāriņtiesa un atbilstoši savai kompetencei risina jautājumus par 
bērnu aprūpi un adopciju, kā arī strādā ar nelabvēlīgajām ģimenēm un 
adoptētājiem. 

Rīgas pašvaldība rēķinās ar visām iedzīvotāju grupām, apzinās to 
vajadzības un risina problēmas, lai maksimāli efektīvi palīdzētu iedzīvotājiem 
katrā atsevišķā gadījumā. Pastāvīgi uzmanības degpunktā ir sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu sniegšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem. Sociālā 
palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek sniegti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 
un te ietilpst garantētā minimālā ienākuma nodrošināšana (Rīgas pašvaldība 
saviem iedzīvotājiem to nodrošina 40 latu apmērā, tas ir lielāks kā noteikts 
valstī), dzīvokļa pabalsts, pabalsts veselības aprūpei, invalīdu transporta 
apmaksa, pabalsts ārkārtas situācijās, aprūpes mājās apmaksa u.c. Tāpat tiek 
nodrošinātas sociālās garantijas un atvieglojumi Rīgā dzīvojošajām sociāli 
maznodrošinātajām personām un ģimenēm – sociālās dzīvojamās mājas ir 
viens no ļoti pieprasītiem sociālās palīdzības veidiem. Arī personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem un personām ar psihiskās veselības traucējumiem tiek 
sniegta sociālā darba speciālistu palīdzība sociālo prasmju un iemaņu apguvē. 
Profesionālu speciālistu atbalsts palīdz iekārtoties darbā, adaptēties jaunajā 
darba vietā un uzsākt patstāvīgu darba pienākumu pildīšanu personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, kā arī attīstīt verbālās un neverbālās komunikāciju 
spējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir runas defekti. Rīgā 
visu diennakti ir iespējams saņemt profesionālu palīdzību krīzes situācijā 
nonākušām personām un rast patvērumu cietušajiem no vardarbības, tai skaitā 
arī bērniem. Lai veicinātu aizbildnības un aizgādnības procesu, ir paredzēts 
pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (38 latu apmērā mēnesī) un pabalsts  
aizgādnim par rīcības nespējīgas personas uzturēšanu mājas aprūpē (20 latu 
apmērā mēnesī) vai specializētā iestādē (10 latu apmērā mēnesī). Sociālā 
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aprūpe un sociālā rehabilitācija tiek nodrošināta pensijas vecuma personām un 
personām ar invaliditāti (I, II grupa), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ 
nespēj sev sarūpēt mājokli. Tāpat tiek nodrošināta īslaicīga aprūpe un 
rehabilitācija hroniskiem slimniekiem un arī bērnu invalīdu rehabilitācija, 
ievērojot nepieciešamību attīstīt un dažādot sociālos pakalpojumus bērniem ar 
invaliditāti. Rasta iespēja arī sekmēt personu pēc brīvības atņemšanas soda 
izciešanas sociālo rehabilitāciju. Personām bez noteiktas dzīvesvietas un krīzes 
situācijā nonākušajiem ir nodrošinātas naktspatversmes un patversmes. 

Nodrošinot veselības aprūpes pieejamību un kvalitatīvus medicīniskos 
pakalpojumus iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldība turpina ieguldīt nozīmīgus Rīgas 
pilsētas budžeta līdzekļus Rīgas veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā. 
Plānots turpināt četrpadsmitgadīgo bērnu imunitātes nodrošināšanu pret 
hepatītu B un veikt pasākumus HIV/AIDS izplatības mazināšanai narkotiku 
lietotāju vidē un dzīves kvalitātes uzlabošanai riskam vairāk pakļautajām 
iedzīvotāju grupām. Lai palīdzētu pusaudžiem, kuri kļuvuši atkarīgi no vielām 
vai darbībām, kā arī viņu tuviniekiem, Rīgas Narkomānijas profilakses centrs 
programmās pusaudžiem “Pasmēķēju un pietiek”, “Paspēlēju un pietiek” u.c. 
organizē psihosociālās korekcijas grupas. Ņemot vērā, ka liela nozīme šādos 
gadījumos ir šo pusaudžu  tuviniekiem un apkārtējo cilvēku izpratnei, Rīgas 
Narkomānijas profilakses centrs organizē tā sauktās “atbalsta grupas”, kurās 
strādā ar vecākiem, pedagogiem, policijas darbiniekiem un arī skolu medicīnas 
darbiniekiem. Tāpat tiek veikti profilakses pasākumi un sabiedrības izglītošana 
šajā jomā.   

Ievērojot to, ka Rīgā palielinās pasākumu (kultūras un sporta aktivitāšu, 
starptautisku tikšanos u.c.) skaits un tie piesaista arvien vairāk cilvēkus – 
ārvalstu tūristus un arī Latvijas un Rīgas iedzīvotājus, Rīgas pašvaldība īpašu 
uzmanību pievērš cilvēku drošībai un sabiedriskās kārtības uzturēšanai, 
palielinot pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūciju kapacitāti. 
 

Infrastruktūra 
Svarīgs pilsētas attīstības rādītājs ir infrastruktūra - tautsaimniecības 

teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido transporta, sakaru, tirdzniecības, 
enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēmas un skolu, veselības aizsardzības, 
kultūras, sporta, mājokļu u.c. objekti un to izkārtojums.  

Pieaugot Rīgas pilsētas ekonomiskajām un sociālajām aktivitātēm, 
palielinoties autotransporta daudzumam, kas ir Rīgas iedzīvotāju rīcībā, un arī 
pateicoties efektīvajai atlaižu sistēmai Rīgas sabiedriskajā transportā (atsevišķu 
iedzīvotāju grupu atbrīvošana no maksas, būtiskas atlaides skolēniem, 
studentiem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm u.c.), satiksmes infrastruktūra 
ir viena no nozarēm, kas prasa drosmīgus risinājumus un lielus ieguldījumus. 
Šobrīd Rīgas pilsētas transporta sistēmai joprojām ir raksturīgi sastrēgumi, 
neorganizēta automašīnu novietošana uz ielu braucamās daļas, sabiedriskā 
transporta ritošā sastāva un satiksmes pārvadu nolietošanās, ielu satiksmes 
pieaugošā negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi u.c. Rīgā pastāv nesabalansētība 
starp dažādiem transporta veidiem. Liela daļa no satiksmes Rīgā ir transporta 
tranzīts un tā transporta plūsma, kas veidojas Lielrīgas reģionā. Kravas 
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transporta kustību pa maģistrālajām ielām nosaka gan ostas atrašanās un 
darbības attīstība, gan vēsturiski izveidojusies situācija ar dzelzceļu, kurš 
šķērso pilsētas centru. Pašreiz esošā kravas transporta kustības shēma darbojas 
lokāli. Lai risinātu šīs problēmas, tiek investēti līdzekļi jaunu, uz nākotni vērstu 
projektu īstenošanai, piemēram, Dienvidu tilta būvei, prāmju satiksmes pār 
Daugavu izveidei u.c. 

Vienlaicīgi tiek veikti pasākumi, lai ikdienā nodrošinātu nepārtrauktu, 
komfortablu un drošu satiksmi, veicot ielu brauktuvju seguma uzturēšanu un 
slīdamības novēršanu ziemā, kā arī smilts savākšanu un izvešanu pēc ielu 
kaisīšanas perioda. Tāpat tiek koptas ietves, zaļā zona, sabiedriskā transporta 
pieturvietas, nodrošināta lietusūdens atvades sistēmas uzturēšana. Tilti, 
satiksmes pārvadi un gājēju tuneļi, kā arī krastmalas tiek regulāri un periodiski 
apsekotas un uzturētas. Rīgas pilsētas regulējamos krustojumos tiek 
nodrošināta luksoforu objektu uzturēšana un gājēju pārejās nodrošināts 
nepieciešamais apzīmējums, nodrošinātas ceļa zīmes, gājēju barjeras un 
informācijas plakāti. Maģistrālajās ielās un ielās ar ievērojamu sabiedriskā 
transporta satiksmi tiek nodrošināts braukšanas joslu sadalījums, kā arī uzturēts 
ceļu horizontālais apzīmējums. Rīgas pilsētas ielām, parkiem, skvēriem un 
dzīvojamiem masīviem tiek nodrošināta apgaismes sistēma. 

Uzsākta satiksmes infrastruktūras mākslīgo būvju kvalitātes noteikšana, 
kas ietver pārvadu un tuneļu nestspējas un Rīgas pilsētas infrastruktūras 
objektu vērtības un atlikušā lietderīgā lietošanas laika noteikšanu. Vienlaicīgi 
paredzēta Rīgas pašvaldībai piederošā nedzīvojamā fonda un zemes reģistrācija 
zemesgrāmatā (izņemot zemes, kas atrodas zem dzīvojamām mājām un ostas 
teritorijā), kā arī ielu reģistrācija zemesgrāmatā.   

Pašvaldības kompetencē esošo būvniecības un pilsētas attīstības 
funkciju ietvaros tiek turpināta dzīvojamo māju kompleksa celtniecība 
Dreiliņos, turpat ir plānota arī bērnudārza būve. Tas ir viens no pasākumiem, 
kā Rīgas pašvaldība redz mājokļu jautājuma risināšanu. Šis jautājums ir 
risināms ciešā sadarbībā ar ieinteresētiem uzņēmumiem, izstrādājot pilsētas 
attīstības programmatiskos dokumentus un meklējot tiem atbilstošu finansiālu 
risinājumu.  

Ar katru gadu tiek pilnveidota Rīgas pilsētas īpašumu pārvaldība, 
uzturot un labiekārtojot Rīgas parkus un zaļās zonas (koku un apstādījumu 
uzturēšana un atjaunošana, atkritumu savākšana un izvešana u.c.) atbilstoši 
vides aizsardzības un sanitārajām prasībām, uzraugot ielu tirdzniecību (atļauju 
izsniegšana, ielu tirdzniecības vietu noteikšana u.c.), kā arī slēdzot pagaidu 
zemes nomas līgumus par sakņu dārzu nomu, zemes nomu garāžām u.c. ar 
fiziskām un juridiskām personām. Tāpat tiek nodrošināta arī nedzīvojamā 
fonda racionāla iznomāšana Rīgas domes noteiktajā kārtībā, radot labvēlīgu 
vidi uzņēmējdarbībai, kultūras un mākslas attīstībai un pašvaldības iestāžu 
darbības nodrošināšanai. 

 
Rīgas  pilsētas budžeta projekts 2005.gadam.  
Rīgas pilsētas budžeta projekts 2005.gadam izstrādāts ievērojot likumos 

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

Nākamā gada budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī ieņēmumu 
novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīti Rīgas domes Budžeta 
komisijas sēdēs.  

 Papildu līdzekļu pieprasījumus un 2005.gada budžeta projekta 
programmu finansējumu apjomus Rīgas domes Budžeta komisija izskatīja  
sēdēs,  kuras notika  š.g. 17. un  24.septembrī, 1., 8., 15., 22. un 29. oktobrī, 5. 
un 12.novembrī. Izskatot Rīgas domes izpildinstitūciju iesniegtos un Rīgas 
domes komitejās akceptētos līdzekļu pieprasījumus, uz Rīgas domes Budžeta 
komisijas sēdēm tika uzaicināti attiecīgo izpildinstitūciju vadītāji.  

Konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2005.gadam 
prognozēts 241,5 miljoni latu, kas par 34 miljoniem latu pārsniedz 2004.gadam 
apstiprināto budžetu (bez grozījumiem). 

 Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2005.gadam akceptēts 
256,1 miljons latu, kas par  35,4 miljoniem latu pārsniedz 2004.gadam 
apstiprināto budžetu (bez grozījumiem), bet ņemot vērā budžeta grozījumus, 
plānotais izdevumu apjoms ir par 4,1 miljonu latu lielāks kā 2004.gada 
budžetā.  

Rīgas pilsētas 2005.gada konsolidētā budžeta fiskālais deficīts plānots 
14,5 miljoni latu, un salīdzinājumā ar 2004.gada budžetu, kas tika apstiprināts 
2003.gada 16.decembrī, budžeta deficīta līmenis ir palielinājies par                
1,2 miljoniem latu, bet ņemot vērā budžeta grozījumus, deficīts ir samazinājies  
par 2,3 miljoniem latu.  

Lai nepieļautu pilsētas finanšu situācijas pasliktināšanos, arī turpmāk 
plānots īstenot uzsākto pakāpenisko budžeta stabilizācijas politiku.  

Rīgas pilsētas 2005.gada budžetā paredzēts, ka pamatbudžeta deficīts 
nepārsniedz 12,6 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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Rīgas pilsētas parādu (ilgtermiņa saistību) kopapjoms attiecībā pret 
budžeta ieņēmumiem iepriekšējo gadu kumulatīvo procesu rezultātā turpinās 
nedaudz palielināties līdz 2006.gadam, pēc tam samazinoties. 
 

Rīgas parāda apjoms 
(procentos pret pamatbudžeta ieņēmumiem)
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Budžeta ieņēmumi Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas 

2005.gada budžetu” 1., 2., 4. un 10.pielikumā plānoti 241 507 825 latu apjomā, 
tajā skaitā pamatbudžets 225 046 077 lati un speciālais budžets 16 461 748 lati.  

Budžeta izdevumi Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas 
2005.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā, kā arī 6., 7., 8., 9. un 
10.pielikumā plānoti 256 068 685 latu apjomā, tajā skaitā pamatbudžets        
237 617 969 lati un speciālais budžets 18 450 716 lati.  

Rīgas pilsētas 2005.gada konsolidētā budžeta līdzekļu deficīts               
14 560 860 lati, tajā skaitā pamatbudžetā 12 571 892 lati un speciālajā budžetā 
1 988 968 lati.  

Rīgas domes Finanšu departaments, izstrādājot Rīgas pilsētas budžeta 
projektu 2005.gadam, pielietoja ilgtermiņa finanšu stabilitātes politikas budžeta 
plānošanas pieeju, kad, veicot budžeta plānošanu vienam gadam, tiek arī 
izvērtētas pašvaldības veicamās darbības ilgtermiņā un tām atbilstoši iezīmēti 
pašvaldībai pieejamie resursi ilgākam periodam.  

Veicot budžeta plānošanu ilgtermiņa finanšu stabilitātes politikas 
ietvaros, ir svarīgi apzināt programmu īstenošanas mērķus, šiem mērķiem 
atbilstošos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kas raksturo 
pašvaldības iespējas nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos labumus, šo labumu 
jeb ieguvumu apjomu un raksturu, kā arī darbības, ko veic pašvaldības 
institūcijas, lai veiktu savas funkcijas un arī sistemātiski paaugstinātu savu 
pakalpojumu kvalitāti.  

Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas 2005.gada 
budžetu” 11.pielikums “Rīgas pilsētas 2005.gada budžeta programmu mērķi, 
darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības pastāvīgajām 
funkcijām” ietver programmu īstenošanas mērķus, darbības rezultātus un to 
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rezultatīvos rādītājus plānotajam budžeta gadam, kuri izstrādāti budžeta 
sagatavošanas procesā, izvērtējot budžeta izdevumu efektivitāti un pamatotību. 
Pakāpeniski šāda pieeja tiks nodrošināta ilgtermiņā un dos iespēju pilnveidot 
budžeta izdevumu vadību.   

Pielikumā apkopotā informācija kopumā sniedz priekšstatu par 
galaproduktiem jeb sabiedrības ieguvumiem no pašvaldības, kurus pašvaldības 
institūcijas plāno nodrošināt saimnieciskā gada ietvaros, pamatojoties uz to, ka 
budžets ir līdzeklis pašvaldības pastāvīgo funkciju nodrošināšanai ar 
finansiālām metodēm.  

Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti 
ieņēmumi (privatizācijas fonda, dabas resursu nodokļa, 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 2005.gada speciālā budžeta 
ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums pa programmām ir Rīgas domes 
noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu” 5.pielikumā. 
 Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, tajā paredzētos ieņēmumus 
(Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu” 
2.pielikums) veido  nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekustamā īpašuma (par zemi, kā arī ēkām un būvēm) un azartspēļu nodoklis, 
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, dažādas nodevas un citi ieņēmumi, kā arī maksājumi 
no valsts budžeta -  mērķdotācijas un dotācijas. 
 

 
Rīgas pilsētas 2005.gada pamatbudžeta 

 ieņēmumi  - Ls 225 046 077 

M aksā jum i no valsts 
budžeta

 Ls 36842641, 16,4%

Iedzīvotā ju  ienākum a 
nodoklis 

Ls 142508739,
63,3%

M aksas pakalpojum i
un citi pašu ieņēm um i 

Ls 14085678,
6,3%

N ekustam ā
īpašum a nodoklis

 Ls 24059019, 10,7%

Pārējie ieņēm um i
Ls 7550000, 3 ,3%

R ĪG A S PIL SĒT A S 2004. G A D A  PA M A T B U D ŽE T A
                   Ieņēmumi - 193 161 592 Ls

 
 
 
Rīgas domes 2005.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir 

iedzīvotāju ienākuma  nodoklim (63,3%) un nekustamā īpašuma nodoklim 
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(10,7%). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms budžeta projektā 
prognozēts 142,5 miljoni latu - atbilstoši  2004.gada 22.septembrī parakstītajam 
vienošanās protokolam starp Rīgas domi un Latvijas Republikas Finanšu 
ministriju. Ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar 2004.gadam budžeta 
grozījumos apstiprināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjomu (Rīgas domes 
09.11.2004. noteikumi Nr.59) ir 7,6 miljoni latu (5,6%) un pieaugums saistīts 
ar izmaiņām darba samaksā, tajā skaitā pedagogu atalgojuma palielinājumu,  
tautsaimniecībā nodarbināto skaita pieaugumu, bet samazinājuma virzienā 
ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu 2005.gadā ievērojami ietekmēs ar 
nodokli neapliekamā minimuma izmaiņas. 

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu prognoze saistīta ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, atbilstoši 
kuriem katrai pašvaldībai tiek noteiktas iemaksas vai dotācija pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā, Rīga ir vislielākais maksātājs šajā fondā.  Rīgas 
pilsētai 2004.gadā jāiemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā         
24,63 miljoni latu. Rīgas pilsētas iemaksu apjoms 2005.gadam ir noteikts    
27,4 miljoni latu, kas par 2,8 miljoniem latu pārsniedz 2004.gada iemaksas un 
ir piektā daļa no pilsētas budžetā plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumiem. Rīgas pilsētas maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā ir atkarīgi no aprēķiniem par visu Latvijas pašvaldību ieņēmumiem, 
pašvaldību finanšu nepieciešamības aprēķiniem un likuma “Par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanu” nosacījumiem.  

 Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām un būvēm) 
2005.gada budžetā prognozēti 24,1 miljona 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 
un prognozētie ieņēmumi – 14,1 miljons latu.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi prognozēti 9,9 miljoni 
latu. Šo nodokli aprēķina atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai pēc Valsts 
zemes dienesta datiem.  

Pārējie ieņēmumi, kuru īpatsvars nepārsniedz 3,3% no kopējā ieņēmumu 
apjoma, prognozēti 7,55 miljoni latu, tajā skaitā azartspēļu nodoklis –            
1,5 miljoni latu, ieņēmumi no pilnsabiedrības “Dienvidu tilts” – 4 miljoni latu, 
dažādas nodevas, soda naudas un citi maksājumi – 2,05 miljoni latu.
 Maksājumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi budžeta projektā plānoti 14,1 miljons latu, tajā skaitā maksas 
pakalpojumu ieņēmumi sakarā ar pašvaldības aģentūru izveidošanu 2005.gadā 
palielinājušies par 0,5 miljoniem latu. 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 maksājumi - mērķdotācijas un dotācijas 2005.gadam, 
plānoti 36,8 miljoni latu (2004.gada līmenī), jo valsts budžets 2005.gadam nav 
apstiprināts un nav zināmi konkrētu mērķdotāciju un dotāciju apjomi un to 
sadalījums pa pašvaldībām. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas un informācijas 
saņemšanas par Rīgas pilsētai piešķirtajiem līdzekļiem mērķdotāciju un 
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dotāciju apjoms tiks precizēts, izdarot  grozījumus Rīgas pilsētas budžetā, 
attiecīgi palielinot ieņēmumus un izdevumus budžeta programmās. 

Rīgas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības 
funkciju izpildes nodrošināšanai - izdevumiem no budžeta finansējamo 
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 “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu” 3.pielikumā. Iemaksas 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ievērojami samazina ieņēmumu daļu, 
kas paliek Rīgas pilsētas rīcībā pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 2005.gadā 
no pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējā apjoma – 225 miljoniem latu – 
pašvaldības funkciju realizācijas nodrošināšanai paliek tikai 197,6 miljoni latu.  
 

Rīgas pilsētas 2005. gada pamatbudžeta  
izdevumi – Ls 226 457 5 46 

(bez investīciju programmas) 

Izglītība 
Ls 86481838, 38,2%

Sports un
 kultūra

Ls 7127491, 
3,1%

Pārējā 
ekonomiskā 
darbība un 

dienesti 
Ls 250301, 

0,1%

Transports, sakari
Ls 23450000, 10,4%

Izdevumi
neparedzētiem 
gadījumiem
Ls 1540000,  

0,7% Dzīvokļu 
un komunālā 
saimniecība, 

vides aizsardzība
Ls 32578838,  

14,4%

Kredīta % 
nomaksa

Ls 2987230, 
1,3%

Iemaksas finanšu
 izlīdzināšanas fondā
Ls 27400000, 12,1%

Izpildvaras un 
likumdošanas varas 

institūcijas
Ls 23055533, 10,2%

Sabiedriskā kārtība
Ls 4763952, 2,1%

    Veselības aprūpe
Ls 578414, 0,2%

Sociālā 
nodrošināšana
Ls 16243949, 

 7,2%

 
Rīgas pilsētas 2005.gada budžets, tāpat kā 2004.gada budžets, veidots 

pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgo programmu  
realizācijai. Likumā “Likums par budžetu un finanšu vadību” ir dots 
skaidrojums, ka “budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi 
orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, 
uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar šo likumu 
un par kuru izpildi atbild budžeta izpildītāji”.       
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Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā tiek plānots 
izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas 
programmām. Izglītības nozarei 2005.gadā plānotais izdevumu apjoms (bez 
investīcijām) ir 86,5 miljoni latu, kas ir 38,2% no pamatbudžeta programmām 
paredzētā kopējā apjoma 226,5 miljoniem latu, tajā skaitā valsts budžeta 
mērķdotācijas un dotācijas līdzekļi ir 36,8 miljoni latu.  

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 attiecināmas uz izglītības nozari, un Rīgas 
Bērnu tiesību aizsardzības centram) pamatbudžeta programmās 2005.gadā 
paredzēts kopējais finansējuma palielinājums par 8 miljoniem latu (tajā skaitā          
2,1 miljons latu valsts budžeta dotāciju palielinājums). 

 Rīgas pilsētas investīciju programmā 2005.gadam izglītības nozares 
objektiem plānotie līdzekļi ir 4,17 miljoni latu, kas ir 37,4% no investīciju 
programmām paredzētā kopējā apjoma 11,16 miljoniem latu.  

Pamatbudžetā izglītības nozares attiecīgajām 2005.gada programmām - 
pirmsskolas bērnu iestāžu, sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu, kā arī 
interešu izglītībai - paredzēts finansējums atalgojuma un sociālā nodokļa 
maksājumu palielinājumam par 2,9 miljoniem latu (saimnieciskajam 
personālam darba algas palielināšanai līdz Ls 90, piemaksām pie darba algas, 
pedagogu atalgojuma palielinājumam pirmsskolas bērnu iestādēs, medicīnas 
darbinieku atalgojuma palielinājumam, papildu štata vienību atalgojumam 
izglītības iestādēs, jaunu bērnudārza grupu organizēšanai, atalgojuma 
paaugstināšanai par Ls 5 direktora vietniekiem saimnieciskajā darbā un 
sekretārēm lietvedēm). 

Sakarā ar izglītības iestāžu ēku slikto tehnisko stāvokli par                  
0,3 miljoniem latu palielināts pamatbudžeta finansējums remontdarbu 
programmas realizācijai skolās un bērnudārzos, remontdarbu veikšanai 
2005.gada budžetā paredzēti līdzekļi 1,5 miljonu latu apmērā.  

Par skolniekiem, kuri mācās Rīgas pilsētas skolās, bet ir pierakstīti citu 
pašvaldību administratīvajās teritorijās, no citām pašvaldībām tiek saņemti 
ieņēmumi, kas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem tiek ieskaitīti Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta kontā. Sakarā ar šo ieņēmumu ievērojamo apjomu, sākot jau ar 
2001.gadu, budžetā tika paredzēta atsevišķa programma ieņēmumiem no 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem un šie līdzekļi tiek izlietoti kā papildu 
finansējums izglītības pasākumiem pēc priekšlikumu izskatīšanas un 
akceptēšanas Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejā. Rīgas 
pilsētas 2005.gada budžetā šajā programmā plānotais līdzekļu apjoms ir            
1,6 miljoni latu.  

Rīgas pilsētas 2005.gada pamatbudžetā paredzēts finansējums           
0,46 miljoni latu Latvijas skolu jaunatnes IX dziesmu un deju svētku 
programmai, lai segtu Rīgas dziesmu un deju kolektīvu līdzdalības izdevumus, 
tajā skaitā arī dalībnieku tērpu atjaunošanas, svētku sagatavošanas un 
transporta izdevumus.    
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Sociālajām vajadzībām 2005.gada pamatbudžeta programmās  paredzēti 
izdevumi 16,2 miljoni latu – 7,2  % no Rīgas pilsētas pamatbudžeta kopējā 
apjoma. Sociālo programmu finansējumam salīdzinājumā ar 2004.gadam 
apstiprināto budžetu (bez grozījumiem) palielināti līdzekļi par 1,6 miljoniem 
latu (uz šo nozari attiecināmi 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      
6,9 miljoni latu tiek novirzīti palīdzībai maznodrošinātajiem un trūcīgajiem 
Rīgas iedzīvotājiem. Sākot ar 2002.gadu, budžetā tika iekļauta programma 
“Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem”, tās finansējums 2005.gadam plānots 
0,66 miljoni latu un paredzēts vienreizēja pabalsta 100 latu apmērā izmaksai 
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošai ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu. Programma “Pabalsti aizbildņiem un aizgādņiem” tika iekļauta 
pamatbudžetā, sākot ar 2003.gadu,  paredzētais finansējums 2004.gadā bija 
0,14 miljoni latu, bet 2005.gadam izdevumi pabalstu izmaksai atbilstoši Rīgas 
domes pieņemtajiem noteikumiem plānoti 0,17 miljoni latu.   

Papildu līdzekļi paredzēti Labklājības departamenta pārziņā esošo 
pārējo programmu finansējumam - bērnu uzturēšanās iestāžu, pansionātu, 
pieaugušajiem paredzēto naktspatversmju, sociālās palīdzības dienestu 
uzturēšanai, sociālo māju uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai, tajā skaitā 
darba algas palielināšanai par 15% bērnu uzturēšanās iestādēs, sociālās aprūpes 
centros un patversmē strādājošajiem, bet par 25% sociālajos dienestos 
strādājošajiem, kā arī 40 jaunu vietu nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā 
“Ezerkrasti”, 50 vietu patversmē uzturēšanas izdevumiem (gada aukstajos 
mēnešos), sociālās aprūpes gultu uzturēšanai, jaunu iestāžu darbības 
nodrošināšanai atbilstoši programmai “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” un 
programmai “Reģionālie integrācijas centri personām ar garīga rakstura 
traucējumiem”, sociālo māju Gobas ielā 20/1 un Lubānas ielā 44/50 
uzturēšanas izdevumiem. 

 Sākot ar 2003.gadu, pamatbudžetā iekļauts finansējums uzturēšanas 
izdevumiem, kas paredzēti grupu dzīvokļiem jauniešiem ar garīga rakstura  
traucējumiem. Latvijas Republikas Saeimā 2002.gada 31.oktobrī pieņemtajā 
likumā “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” terminam “grupu 
māja (dzīvoklis)” dots 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”. Programmai “Grupu mājas/dzīvokļi” finansējums 
tiek palielināts par 0,02 miljoniem latu, tas paredzēts grupu dzīvokļu Putnu   
ielā 6 uzturēšanas izdevumiem.  

 Pamatbudžeta finansējums dzīvokļu un komunālās saimniecības  
programmu realizācijai plānots 30,3 miljoni latu apmērā, kas ir 13,4% no 
pamatbudžeta kopējā apjoma. Komunālās saimniecības programmu izdevumi 
galvenokārt saistīti ar pilsētas tiltu, ielu, ceļu, gājēju tuneļu, apgaismojuma 
sistēmas un kapsētu uzturēšanu.  
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Sakarā ar grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” pamatbudžetā 
paredzēts dotācijas palielinājums par 1,5 miljoniem latu programmai “Pilsētas 
maģistrālo un rajonu nozīmes ielu uzturēšana”, lai vismaz daļēji nodrošinātu ar 
papildu funkciju realizāciju saistīto izdevumu segšanu. Papildu līdzekļi         
1,1 miljons latu piešķirti jaunām pamatbudžeta programmām, tajā skaitā           
1 miljons latu programmai “Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana” un 
0,1 miljons latu programmai “Satiksmes transportbūvju speciālās pārbaudes, 
infrastruktūras objektu pārvērtēšana un citi pakalpojumi”. Līdzekļi               
0,07 miljonu latu apmērā 2005.gada budžetā plānoti arī jaunai programmai 
“Helikopteru nosēšanās laukuma teritorijas apsaimniekošana”. 

Sakarā ar aģentūras izveidošanu un 30.08.2004. noslēgto pārvaldes 
līgumu pamatbudžeta programmā “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas 
gaisma”” iekļauti maksas pakalpojumu ieņēmumi 0,2 miljonu latu apmērā un 
plānots dotācijas palielinājums par 0,4 miljoniem latu izdevumiem par 
elektroenerģiju un novecojušo gaismekļu nomaiņai.  

Rīgas domes līdzfinansējumam Eiropas Savienības fondos un citos 
projektos paredzēts palielinājums par 9 miljoniem latu un 2005.gadā 
pamatbudžetā šai programmai plānoti līdzekļi 11 miljonu latu apmērā, no tiem 
saskaņā ar Rīgas domes izsniegtajiem apliecinājumiem par līdzfinansējumu 
konkrētiem objektiem un projektiem - 6,7 miljoni latu, bet Dienvidu tilta 
finansējumam 4 miljoni latu.  

Paredzēts finansējums 3,21 miljons latu jaunai Rīgas domes Īpašuma 
departamenta programmai - dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegādei, kas saistīta ar 
mājokļu būvniecību Rīgā. 

Pamatbudžetā plānots finansējums 1,15 miljoni latu programmai 
“Dotācija Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas nami”” (par 0,06 miljoniem mazāk kā 
2004.gadā), pamatojoties uz 2003.gada 28.martā noslēgto vienošanos un 
paredzētajiem maksājumiem 2005.gadā. 

Komunālajai saimniecībai tiek plānots finansējums arī no speciālā 
budžeta līdzekļiem - valsts mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām). 
Plānotais apjoms 2005.gadam ir 4,26 miljoni latu un ieņēmumus paredzēts 
izlietot izdevumiem, kas galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu seguma 
rekonstrukciju (Rīgas domes noteikumu projekta “Par Rīgas pilsētas 2005.gada 
budžetu” 8.pielikums). 
 Finansējums vides aizsardzībai 2005.gada pamatbudžetā plānots       
2,29 miljoni latu – 1% no kopējā izdevumu apjoma. Rīgas domes Vides 
departamenta pārziņā esošo institūciju un pasākumu finansēšana paredzēta no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta. Līdzekļu apjoms par 50 % palielināts  
pamatbudžeta programmai “Rīgas pilsētai piederošo dabas pamatņu 
sakopšana”, 2005.gadā paredzot programmas realizācijai finansējumu         
0,15 miljonu latu apjomā. Pamatbudžeta programmā “Rīgas pašvaldības 
aģentūra “Rīgas dārzi un parki”” iekļauti maksas pakalpojumu ieņēmumi      
0,3 miljonu latu apmērā, saglabājot dotāciju 2005.gadam 2004.gada budžetā 
paredzētajā apjomā - 0,7 miljoni latu.  

Speciālā budžeta sastāvdaļa - dabas resursu nodoklis (īpašiem mērķiem 
iezīmēti līdzekļi) plānots 0,3 miljoni latu (2004.gada līmenī) un atbilstoši 
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likumam “Par dabas resursu nodokli” ieņēmumi novirzāmi ar vides aizsardzību 
saistītu izdevumu finansēšanai, šos līdzekļus saskaņā ar nolikumu, izskatot 
iesniegtos projektu pieteikumus, projektu realizācijai piešķir no Rīgas Vides 
aizsardzības fonda. 
 Kultūrai un sportam  plānots finansējums 7,1 miljons latu, kas ir 3,1% 
no pamatbudžeta kopējā apjoma. Uz šo nozari attiecināmas Rīgas domes 
Kultūras pārvaldes pārziņā esošās kultūras iestāžu un pasākumu programmas, 
kā arī ar sportu saistītās Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta pārziņā esošās programmas un pasākumi.  

No Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā esošajām programmām 
finansējuma palielinājums paredzēts programmai “Bibliotēkas” - 0,1 miljons 
latu, tajā skaitā atalgojuma palielinājumam un sociālā nodokļa maksājumiem 
0,05 miljoni latu, interneta pieslēguma nodrošināšanai un citiem bibliotēku 
uzturēšanas izdevumiem 0,05 miljoni latu. Programmai “Kultūras centri un 
nami” finansējuma palielinājums (uzturēšanas izdevumiem) par 0,3 miljoniem 
latu, no tiem atalgojuma palielinājumam un sociālā nodokļa maksājumiem - 
0,07 miljoni latu. Papildu finansējums 0,3 miljoni latu  paredzēts programmai 
“Kultūras pasākumi”, tajā skaitā 0,2 miljoni latu plānoti pasākumam “Rīgas 
svētki - 2005” un 0,1 miljons latu ar ikgadējiem kultūras pasākumiem saistīto 
izdevumu palielinājumam. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta pārziņā esošajām programmām līdzekļi palielināti par               
0,1 miljonu latu, no tiem pamatbudžeta programmai “SIA Sporta klubs “Rīga”” 
par 0,06 miljoniem latu un sporta pasākumiem par 0,04 miljoniem latu. 

Papildu līdzekļi 0,8 miljoni latu apmērā 2005.gada pamatbudžetā 
paredzēti Rīgas pašvaldības policijai, tajā skaitā atalgojuma palielinājumam un 
sociālā nodokļa maksājumiem 0,4 miljoni latu, citiem kārtējiem izdevumiem 
(veselības pārbaudēm, kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem, degvielas 
iegādei u.c.) 0,4 miljoni latu.  

Rīgas pilsētas 2005.gada budžetā ievērojami palielināts finansējuma 
apjoms dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam. Paredzēti papildu līdzekļi 
8,62 miljonu latu apmērā sabiedriskā transporta finansēšanai, 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 
2005.gada budžeta projektā paredzēts 23,4 miljoni latu – 10,4% no 
pamatbudžeta kopējā apjoma, dotācija daļēji sedz arī zaudējumus, kas saistīti ar 
Rīgas domes noteiktajām braukšanas maksas atlaidēm pasažieru pārvadāšanai.  

Rīgas domes rezerves fondā paredzēti līdzekļi 1,5 miljoni latu, tajā 
skaitā rezervējot 0,49 miljonus latu Rīgas domes Labklājības departamentam 
dzīvokļu pabalstu izmaksai sakarā ar “īres griestu” paaugstināšanu. 

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

 Rīgas domes kopējās saistības 01.01.2004. bija 76,8 miljoni latu, tajā 
skaitā 18,4 miljonus latu no kredītu saistību apjoma veidoja aizņēmumi no 
starptautiskajām finanšu institūcijām, kuri tiek izlietoti finansiāli ietilpīgu un 
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pilsētai nozīmīgu investīciju projektu finansēšanai, bet 58,3 miljonus latu - 
saistības, kas radušās sakarā ar budžeta investīciju programmas finansēšanu un 
īstermiņa saistību pārfinansēšanu 2003.gadā. 

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

Izvērtējot pilsētas budžeta finansiālās iespējas un ievērojot iepriekš 
pieņemtos Rīgas domes lēmumus, investīciju programma 2005.gadam 
akceptēta kopsummā par 11,2 miljoniem latu (Rīgas domes noteikumu projekta 
“Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu” 7.pielikums). 
 

Rīgas pilsētas 2005.gada investīcijas  - Ls 11 160 423 

Dzīvokļu un komunālā 
saimniecība un vides 

aizsardzība 
Ls 5164361, 46,3%

Sociālā nodrošināšana
Ls 89783, 0,8%

Izglītība Ls 4167480,
37,4%

Izpildvaras un 
likumdošanas varas 

institūcijas  
Ls 1141797, 10,2%

Sports un kultūra
Ls 287002, 2,6%

Transports, sakari
Ls 60000, 0,5%

Veselības aprūpe
 Ls 250000,

2,2%

 
Investīciju programmā paredzēts finansējums izglītībai 4,17 miljoni latu, 

dzīvokļu un komunālajai saimniecībai, vides aizsardzībai 5,16 miljoni latu (no 
tā satiksmes infrastruktūras objektiem 4,6 miljoni latu, vides aizsardzībai      
0,2 miljoni latu), sportam un kultūrai 0,3 miljoni latu, vispārējiem pārvaldes 
dienestiem 1,14 miljoni latu, sabiedriskajam transportam 0,06 miljoni latu, 
veselības aprūpei 0,25 miljoni latu. 

Izglītības jomā investīciju programmā finansējums galvenokārt 
paredzēts izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijai, A.Pumpura Rīgas 
11.pamatskolas Maskavas ielā 197 ēkas rekonstrukcijas 1 kārta – 0,99 miljoni 



 17

latu (kopējās projekta izmaksas 2,17 miljoni latu), Rīgas 1.internātskolas ēkas 
(mācību korpusa un internāta) Maskavas ielā 178 rekonstrukcija –  0,6 miljoni 
latu (kopējās projekta izmaksas 1,92 miljoni latu), Rīgas 33.vidusskolas ēkai 
Stūrmaņu ielā 19/23 - 0,66 miljoni latu (kopējās projekta izmaksas 2,01 miljons 
latu), Rīgas Kultūru vidusskolas ēkai Ganību dambī 7 plānots finansējums  
0,14 miljoni latu (kopējās projekta izmaksas 2,45 miljoni latu), Rīgas Ukraiņu 
vidusskolas ēkas Visvalža ielā 4 renovācijai plānots finansējums 0,13 miljoni 
latu, logu nomaiņai Rīgas pilsētas izglītības iestādēs - 1,3 miljoni latu un datu 
pārraides un interneta pieslēguma izveidošanai Rīgas skolās - 0,1 miljons latu. 

Vispārējiem pārvaldes dienestiem – izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijām paredzēti 1,14 miljoni latu, tajā skaitā Rīgas domes struktūru 
apmeklētāju apkalpošanas centra izveidošanai - 0,5 miljoni latu, plānots arī 
turpināt iepriekšējos gados iesākto informātikas programmu finansēšanu, 
paredzot realizācijai 0,64 miljonus latu. 

No satiksmes infrastruktūras objektu finansēšanai paredzētajiem         
4,6 miljoniem latu 3 miljoni latu paredzēti ielu rekonstrukcijai atbilstoši 
detālplānojumam teritorijai starp Sporta ielu, Vesetas ielu, Zirņu ielu un 
dzelzceļa pārvadiem (0,1 miljons latu – elektroapgādes komunikāciju izbūvei), 
0,9 miljoni latu Dienvidu tilta trasei, 0,2 miljoni latu Šampētera ciemata ielu 
būvniecībai, 0,5 miljoni latu Dreiliņu mikrorajona ielu tīkla izbūves uzsākšanai.  

Finansējums 0,2 miljonu latu apmērā paredzēts Daugavas Ziemeļu 
šķērsojuma pievedceļu un tiem piegulošās teritorijas (starp Rīgas pilsētas un 
Babītes pagasta robežu) un Austrumu maģistrālā detālā plānojuma projektu 
izstrādei. 

Jāņem vērā, ka 2005.gada investīciju programmas apjoms būs 
jāpalielina budžeta grozījumos par 2004.gadā uzsākto, bet līdz šī gada beigām 
pilnībā nefinansēto objektu daļu. Var prognozēt, ka investīciju programma 
varētu palielināties par 6-8 miljoniem latu.   
 
 
 
Domes priekšsēdētājs          G.Bojārs 

 
 
 
 


