
11.pielikums 
Rīgas domes  20.12.2005. 

saistošajiem noteikumiem Nr.33 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2006. gada budžeta programmu mērķi, darbības 
rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības  

autonomajām funkcijām 
 
 
 
 
Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; palīdzība iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā  
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:   
Koordinēt dzīvojamā fonda komplekso attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt 
palīdzību Rīgas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Darbības rezultāti:  
Ēku siltumapgādes sistēmu kapitālais remonts - plānošana, tenderu rīkošana, tehniskā 
uzraudzība (siltumtīklu skaits) 

2

Siltumapgādes nodrošinājuma pārraudzība (selektīvo pārbaužu skaits) 400
Ūdens sistēmas ārpus mājas modernizēšana - plānošana, tenderu rīkošana, tehniskā 
uzraudzība (sistēmu skaits) 

5

Ūdens sistēmas un kanalizācijas apgādes sistēmas mājā modernizēšana - plānošana, 
tenderu rīkošana, tehniskā uzraudzība (sistēmu skaits) 

42

Reģistrācija pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(iesniegumu skaits) 

4 000

Dzīvokļu maiņas izskatīšana (gadījumu skaits) 250
Dzīvojamā fonda tehniskā vērtēšana (sagatavoto aktu projektu skaits) 300
 
Mērķis:   
Palīdzēt dzīvokļa jautājuma risināšanā personām, kuras ir tiesīgas to saņemt pirmām 
kārtām 

 

Darbības rezultāti:  
Dzīvokļi, kurus pašvaldība īrē no dzīvokļu vai namu īpašniekiem 753
 
Mērķis:   
Veikt izīrēšanai piedāvājamo dzīvojamo telpu kapitālo remontu  
Darbības rezultāti:  
Izīrēšanai sagatavoti dzīvokļi 21
 
Mērķis: 
Denacionalizētajos namos dzīvojošiem īrniekiem vienreizēja dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta finansiālā nodrošināšana 
Darbības rezultāti: 
Iegādātie dzīvokļi 380
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Mērķis:  
Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām 
prasībām 
Darbības rezultāti: 
Teritoriju sakopšanas un zāles pļaušanas darbi trīs reizes gadā (ha)  1 541,4
Atkritumu savākšanas darbi (tūkst. m3) 217,1
  
Mērķis:  
Nodrošināt Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un iegūtās informācijas 
apstrādi un saglabāšanu 

 

Darbības rezultāti:  
Dzīvesvietas deklarēšana  (skaits tūkst.) 60,8
Izziņu izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits tūkst.) 59,5
Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana pēc 
fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un anulēšanas gadījumu skaits) 

3 000

  
Mērķis:  
Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas programmu 
izstrāde un īstenošana, dzīvokļu īpašnieku izglītošana, informēšana un konsultēšana 
kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos 

 

Darbības rezultāti:  
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču (katrai mājai atsevišķi) skaits 250
Dzīvokļu īpašnieku skaits organizētajās sapulcēs 17 500
Kopīpašuma pārvaldnieku institūcijas izveidošana pilotprojekta ietvaros 
(pārvaldnieku skaits)  

6

Pilotprojekta ietvaros pārvaldīšanā nodoto dzīvokļu skaits 6 000
Mācību programma dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu  māju pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā:  
   mācību grupu skaits 10
   dalībnieku skaits 150
Konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem, t.sk.: 9 800
  juridiskās konsultācijas 9 000
  praktiskas dabas konsultācijas par mājokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanas 
organizēšanu 

800

Dzīvokļu īpašnieku sabiedrību dibināšana un savstarpējo pārvaldīšanas līgumu 
slēgšana 

120

Daudzdzīvokļu māju izslēgšana no pašvaldības bilances  120
 

Speciālais budžets  
Mērķis:  
Organizēt un veikt Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 
procesu 

 

Darbības rezultāti:  
Pirkuma līguma noslēgšana:  
  par paātrinātajai privatizācijai nodotām dzīvojamām mājām (līdz 2005.gadam) 11 506
  par privatizācijai nododamajām mājām (2005.gadā) 10 584
Paziņojumu nosūtīšana iedzīvotājiem  21 333
Iedzīvotāju informēšana par privatizācijas gaitu atbilstoši izmaiņām normatīvajos 
aktos: 
  informatīvie bukleti (eksemplāru skaits) 20 000
  televīzijas raidījumi 4
Nekustamā īpašuma tiesiskā pārreģistrācija Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā: 
 privatizācijai nododamās mājas  183
 privatizācijai nododamie zemes gabali 216
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Nekustamā īpašuma fonda vērtēšana (objektu skaits) 100
Dzīvokļu un nedzīvojamā fonda izsole (objektu skaits) 60

 
 
 
 
Bērnu tiesību aizsardzība attiecīgajā administratīvajā teritorijā 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Atbilstoši Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra kompetencei koordinēt un vadīt 
bērnu tiesību aizsardzību Rīgā, kā arī kontrolēt un uzraudzīt bērnu tiesību 
nodrošinājumu pār visām juridiskajām un fiziskajām personām Rīgā 

 

Darbības rezultāti:  
Lēmumu sagatavošana, pieņemšana, izpilde un kontrole pār jautājumu izvērtēšanu 
atbilstoši problēmas raksturam (gadījumu skaits) 

1 500

Ģimenes, kam sniegta juridiskā palīdzība (konsultācijas, atzinumi, procesuāli 
dokumenti u.c.), skaits 

1 600

Telefoniski sniegtās konsultācijas par bērna un ģimenes tiesību nodrošināšanas 
jautājumiem 

1 700

Uzticības tālruņa izmantošana, problēmu satura analīze un risinājumi 22 000
Mācību un audzināšanas iestāžu, kuru darbiniekus apmāca bērnu tiesību izpratnes 
jautājumos, skaits 

300

Mācību iestāžu, kuru audzēkņi piedalās Rīgas domes organizētajos ikgadējos 
konkursos par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, skaits 

170

Bērnu tiesību nodrošināšana: 
  izskatītie iesniegumi 940
  nekavējoši risinātas sūdzības 390
  iesniegumi, kuri izskatīti komisiju sēdēs 300
  pārbaudes ģimenes dzīvesvietās, pamatojoties uz iesniegumu 280
  noskaidroti nepilngadīgie, kas nemācās 170
  iekārtoti korekcijas klasēs 220
  iekārtoti internātskolās 50
  apsekoti vecāki, kuri nepilda savus pienākumus 490
  apsekoti vecāki sakarā ar materiālu sagatavošanu tiesai 70
  izskatītas konfliktsituācijas 700
  individuālās konsultācijas sociālajiem pedagogiem 390
  konsultācijas jaunajiem sociālajiem pedagogiem 90
  skolēnu ģimeņu apsekošana kopā ar sociālajiem pedagogiem 170
 darbs administratīvajās komisijās (lēmumi) 3 850
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Izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību 
un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, 
nodrošināt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības 
programmas uzsākšanai, veicināt bērna intelektuālo, fizisko, estētisko attīstību 

 

Darbības rezultāti:  
Pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 139
Bērnu skaits, t.sk.: 21 390
  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

8 853

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 76
Pedagoģisko likmju skaits 2 972
 
Mērķis: 
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām speciālajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs, nodrošināt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu 
pamatizglītības programmas uzsākšanai, nodrošināt nepieciešamo iemaņu un 
prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi, ievērojot attīstības 
traucējumus, nostiprināt veselību, veicināt vispusīgu attīstību 

 

Darbības rezultāti:  
Specializēto pirmsskolas bērnu iestāžu skaits 11
Bērnu skaits, t.sk.: 862
  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

417

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 260
Pedagoģisko likmju skaits 281
  
Mērķis:  
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu 
sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, 
prasmes, iemaņas, kas dotu iespēju iesaistīties sabiedrības dzīvē 

 

Darbības rezultāti:  
Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skaits 134
Skolēnu skaits, t.sk.: 83 017
 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits 

364

Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 54
Pedagoģisko likmju skaits 10 147
  
Mērķis:  
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu 
internātskolās un sanatoriju internātskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, 
prasmes, iemaņas, kas dotu iespēju iesaistīties sabiedrības dzīvē 

 

Darbības rezultāti:  
Internātskolu un sanatoriju internātskolu skaits 4
Skolēnu skaits 681
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Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 229
Pedagoģisko likmju skaits 212
  
Mērķis:  
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu 
bērniem ar speciālām vajadzībām, veicinot skolēnu integrācijas procesu sabiedrībā, 
nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes, darba iemaņas atbilstoši savam 
veselības stāvoklim un spējām, organizēt ārstēšanas un korekcijas darbu 

 

Darbības rezultāti:  
Speciālo internātskolu skaits 7
Skolēnu skaits 1 334
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 351
Pedagoģisko likmju skaits 717
  
Mērķis:  
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 
īstenošana, nodrošinot saturīgu brīvo laiku bērniem un jauniešiem 

 

Darbības rezultāti:  
Pārējo interešu izglītības iestāžu (t.sk. sporta skolu) skaits 32
Bērnu un jauniešu skaits, t.sk.: 34 894
  sporta skolās 9 675
Uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim mēnesī (Ls) 14
Pedagoģisko likmju skaits 1 097
Peldētapmācība 2.klases skolēniem Bērnu un jauniešu sporta centrā “Daugavas 
sporta nams” 

680

 
 
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana (sociālā palīdzība maznodrošinātām 
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām 
pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām  
mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)  
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi maznodrošinātiem iedzīvotājiem  
Darbības rezultāti:  
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 84 000
Vidējais materiālās palīdzības apmērs vienai personai gadā (Ls) 91
 
Mērķis: 
Veicināt dzimstību Rīgā 
Darbības rezultāti: 
Pabalsta jaundzimušajiem saņēmēju skaits 7 600
Pabalsta apmērs (Ls) 100
 
Mērķis: 
Aizbildnības un aizgādnības procesa veicināšana  
Darbības rezultāti:  
Aizbildņu, kam aizbildniecībā divi bērni vai vairāk, skaits 200
Pabalsta apmērs, kas pienākas aizbildnim  par bērna uzturēšanu, mēnesī (Ls) 38
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Aizgādņi, kuriem atlīdzina izdevumus par pienākumu pildīšanu  540
Atlīdzības apmērs mēnesī atbilstoši rīcībnespējīgās personas uzturēšanās vietai 
(Ls): 
  mājas aprūpē 20
  specializētā iestādē 10
 
Mērķis: 
Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem 

 

Darbības rezultāti:  
Bērnu uzturēšanās iestāžu skaits 6

Vietu skaits šajās iestādēs 354
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 472
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu iestādē vidēji mēnesī (Ls) 374

Organizāciju skaits, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība 8
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 261
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 271
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu līgumorganizāciju iestādē vidēji mēnesī 
(Ls) 

229

  
Mērķis:  
Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (I, II grupa), 
kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt mājoklī, sociālo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādēs 

 

Darbības rezultāti:  
Veco ļaužu uzturēšanās iestāžu skaits 3

Vietu skaits šajās iestādēs 566
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 760
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu iestādē vidēji mēnesī (Ls) 148

Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 10
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 640
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 800
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai  (Ls) 129
  
Mērķis:  
Nodrošināt patversmes un naktspatversmes pakalpojumus bez noteiktas 
dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām 

 

Darbības rezultāti:  
Rīgas patversme  

Vietu skaits  170
Personas, kas izmantojušas iestādi, vidēji gadā 1 200
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 129

Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 4
Vietu skaits divās līgumorganizāciju iestādēs: 
     ziemas periodā 235
     vasaras periodā 145
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 1 650
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 91
  
Mērķis:  
Nodrošināt sociālās garantijas un atvieglojumus Rīgā dzīvojošām sociāli 
maznodrošinātām personām un ģimenēm 

 

Darbības rezultāti:  
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Sociālās dzīvojamās mājas:  
  māju skaits 13
  dzīvokļu skaits 996
  dzīvojamā platība (m2) 46 913
Personu, kas saņem pakalpojumu, skaits vidēji gadā  1 160
Izmaksas par  1 m2  mēnesī (Ls) 0,5
  
Mērķis:  
Nodrošināt sociālo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem un 
personām ar psihiskās veselības traucējumiem - sociālo prasmju un iemaņu 
apgūšanu ar sociālā darba speciālistu atbalstu 

 

Darbības rezultāti:  
Sociālā servisa dzīvokļu skaits 51
Uzturēšanas izmaksas par vienu dzīvokli vidēji mēnesī (Ls) 117
Personu skaits, kas saņem pakalpojumu, vidēji gadā 51
  
Mērķis:  
Nodrošināt Rīgā visu diennakti profesionālu palīdzību krīzes situācijā 
nonākušām personām 

 

Darbības rezultāti:  
Telefoniski sniegto konsultāciju skaits  3 400
Konsultāciju skaits klātienē 1 300
  
Mērķis:  
Bērnu, kuri cietuši no vardarbības, sociālā rehabilitācija  
Darbības rezultāti:  
Pasākumu organizēšana sociālo darbinieku psiholoģiskā klimata un 
profesionālās kompetences nodrošināšanai: 

 

   grupu skaits 5
   stundu skaits mēnesī 10
Atbalsta grupas vecākiem (stundu skaits mēnesī) 116
Atbalsta grupas bērniem  (stundu skaits mēnesī) 124
Konsultācijas aizbildņiem (stundu skaits mēnesī) 81
 
Mērķis: 
Sociālā rehabilitācija personām krīzes situācijā  
Darbības rezultāti:  
Vietu skaits 71
Personu skaits gadā 160
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 297
  
Mērķis:  
Nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju 
attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

 

Darbības rezultāti:  
Iestāžu skaits 3
Dienas aprūpes centru skaits 7
Vietu skaits 182
Klientu skaits gadā 182
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 175
  
Mērķis:  
Veicināt personu ar garīgās attīstības traucējumiem sadzīves iemaņu attīstīšanu  
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un pilnveidošanu, kā arī nodarbinātību, lai sekmētu šo personu integrāciju 
sabiedrībā profesionālu speciālistu vadībā 
Darbības rezultāti:  
Centru skaits 3
Klientu skaits 21
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 197
 
Mērķis:  
Nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju 
attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar psihiskās 
veselības traucējumiem 

 

Darbības rezultāti:  
Dienas aprūpes centru skaits 1
Vietu skaits 20
Klientu skaits gadā 20
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 38
  
Mērķis:  
Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, sniegt sociālos 
pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, kā arī sniegt sociālo palīdzību 

 

Darbības rezultāti:  
Centru skaits mikrorajonos 76
Dienas aprūpes centru skaits 12
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 84 000
Apkalpoto klientu skaits 145 000
Iedzīvotāju skaits uz vienu sociālā darba speciālistu 1 986
  
Mērķis:  
Nodrošināt hroniskiem slimniekiem, kuriem dažādu sociālu iemeslu dēļ nav 
iespējama ārstēšana dzīvesvietā, aprūpi un rehabilitāciju īslaicīgas sociālās 
aprūpes gultās 

 

Darbības rezultāti:  
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 6
Īslaicīgas sociālās aprūpes gultu skaits 140
Aprūpēto personu skaits gadā 2 080
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai  (Ls) 205
 
Mērķis:  
Bērnu invalīdu rehabilitācija, ievērojot nepieciešamību attīstīt un dažādot 
sociālos pakalpojumus bērniem ar invaliditāti 

 

Darbības rezultāti:  
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 3
Vietu skaits 104
Bērnu, kas izmanto šo pakalpojumu, skaits gadā 125
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu vidēji mēnesī (Ls) 54
  
Mērķis:  
Personu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas sociālā rehabilitācija  
Darbības rezultāti:  
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 1
Vietu skaits 25
Personu skaits, kam sniedz sociālo rehabilitāciju, vidēji gadā 35
Konsultāciju skaits gadā  1 400
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Mērķis:  
Ar profesionālu speciālistu atbalstu palīdzēt iekārtoties darbā, adaptēties jaunajā 
darbavietā un uzsākt patstāvīgu darba pienākumu pildīšanu personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, kā arī attīstīt verbālās un neverbālās komunikāciju spējas 
tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir runas defekti 

 

Darbības rezultāti:  
Personu, kam sniedz palīdzību adaptēties darba vidē, skaits gadā 25
Personu, kam sniedz palīdzību komunikāciju spēju attīstībā, skaits gadā  20
  
Mērķis:  
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaite 
un apliecību izdošana 

 

Darbības rezultāti:  
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku 
iesniegumu izskatīšana un Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošana (lēmumu 
projektu skaits) 

121

Apliecību izsniegšana un nozaudēto apliecību atjaunošana (skaits) 216
 
Mērķis: 
Civilstāvokļa aktu reģistrācija 
Darbības rezultāti: 
Laulību reģistrācija (skaits) 3 563
Dzimšanas reģistrācija (skaits) 5 010
Uzvārda, vārda maiņa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju 

1 213

 
 

Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audžuģimenēm  saistītie 
jautājumi 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Atbilstoši Rīgas bāriņtiesas kompetencei nodrošināt bērna interešu aizsardzību 
gadījumos, kad to nespēj vai nevar nodrošināt vecāki, un sekmēt bērna tiesības 
augt un attīstīties drošā vidē - ģimenē 

 

Darbības rezultāti:  
Dokumentu sagatavošana (paskaidrojumi tiesai, atzinumi laulību šķiršanas lietās, 
par pārskatāmām lietām) 

2 000

Adopcijas aprūpes perioda novērošana - 6 reizes pa  3 stundām  250
Lēmumi par bērna aprūpi, t.sk. par pirmsadopcijas aprūpi 435
Darbs ar nelabvēlīgām ģimenēm (ģimeņu skaits) 1 900
Darbs ar personām, kuras atzītas par adoptētājiem (ģimeņu skaits)  90
Darbs audžuģimeņu skaita palielināšanā 25
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Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana) 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Rīgas pilsētas ielu pilnvērtīga apgaismošana, apgaismes sistēmas uzturēšana 
kārtībā un paplašināšana 

 

Darbības rezultāti:  
Apgaismojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas ielās, parkos, skvēros un 
dzīvojamos masīvos  (km kopgarumā)  

1 213

  
Mērķis:   
Nodrošināt nepārtrauktu, komfortablu un drošu satiksmi  
Darbības rezultāti:  
Ielu brauktuvju segumu uzturēšana - bedrīšu, iesēdumu remonts (tūkst. m2) 94,7
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana (darbā, dežūrā), lietojot pretslīdes 
materiālu (tūkst. st.) 

83,9

Ielu brauktuvju attīrīšana no sniega (tūkst. st.) 28,7
Atkritumu savākšana un izvešana no urnām un konteineriem (tūkst. m3) 12
Ietvju kopšana  (tūkst. m2) 298
Sabiedriskā transporta pieturvietu kopšana (skaits) 1 311
Ziemā kaisītās smilts savākšana un izvešana (km) 1 902
Brauktuvju seguma un nomaļu planēšana un nostiprināšana (tūkst. m2) 680,4
Zaļo zonu kopšana  (tūkst. m2) 1 515
Lietusūdens atvades sistēmas uzturēšana (tūkst. m) 65
Veloceliņa Vecrīga - Imanta uzturēšana (km) 15
Lietusūdens sūkņu staciju uzturēšana (skaits) 7
  
Mērķis:   
Nodrošināt nepārtrauktu un drošu satiksmi pār tiltiem, satiksmes pārvadiem, 
gājēju tuneļos un nostiprinātajās krastmalās, kā arī nodrošināt minēto būvju un 
konstrukciju saglabāšanu 

 

Darbības rezultāti:  
Tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu regulārā un periodiskā apsekošana un 
uzturēšana (objektu skaits) 

99

Krastmalu regulārā, periodiskā apsekošana un ikdienas uzturēšana (km) 38
Metāla barjeru  ikdienas uzturēšana (km) 49
  
Mērķis:   
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos krustojumos 
un gājēju pārejās 

 

Darbības rezultāti:  
Luksoforu objektu uzturēšana (skaits) 278
Regulējamo gājēju pāreju uzturēšana (skaits) 48
Satiksmes “zaļā viļņa” uzturēšana ielās (km kopgarumā) 14
Ceļa zīmju uzturēšana (skaits) 25 251
Gājēju barjeru uzturēšana (m) 5 000
Informācijas plakātu uzturēšana (m2) 170
 
 



 11

Mērķis:   
Nodrošināt satiksmes dalībnieku organizēšanu pa braukšanas joslām Rīgas 
pilsētas ielās 

 

Darbības rezultāti:  
Uzturēti ceļu horizontālie apzīmējumi (m2) 65 840
Nodrošināta gājēju pāreju redzamība, uzturot ceļa apzīmējumu “Zebra”, t.sk.: 
  regulējami krustojumi (skaits) 200
  regulējamas gājēju pārejas (skaits) 48
  neregulējamas gājēju pārejas (skaits) 310
Nodrošināts braukšanas joslu sadalījums maģistrālās ielās un ielās ar ievērojamu 
sabiedriskā transporta satiksmi, t.sk.: 
  ielu kopgarums (km) 420
  ielu kopplatība (tūkst. m2) 4 900
 
Mērķis:  
Veikt segumu atjaunošanas darbus ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, 
uzlabojot ietvju un brauktuvju seguma kvalitāti 

 

Darbības rezultāti:  
Atjaunots bojātais brauktuvju segums (m2) 150 000
Atjaunots bojātais ietvju segums (m2) 25 000
Atjaunota zaļā zona (m2) 15 000
  
Mērķis:  
Sakārtot iekškvartālu piebraucamos un koplietošanas ceļus un teritorijas  
Darbības rezultāti:  
Kopējā platība, kurā veikti remontdarbi (m2) 230 011
  
Mērķis:  
Noteikt mākslīgo būvju kvalitāti – pārvadu un tuneļu nestspēju, lai nodrošinātu 
satiksmes drošību, un Rīgas pilsētas infrastruktūras objektu vērtību un atlikušo 
lietderīgās lietošanas laiku 

 

Darbības rezultāti:  
Metodikas izstrāde  
Satiksmes transportbūvju (tilti, satiksmes pārvadi un gājēju tuneļi) speciālās 
pārbaudes  

8

Infrastruktūras objektu pārvērtēšana - % no kopsummas, kas sadalīta pa 5 
gadiem 

10

Ielu seguma izbūves kvalitātes kontroles nodrošinājums, veicot minerālmateriālu 
testēšanu, t.sk.: 

10

  drenējošās kārtas minerālmateriāla testēšana 4
  rupjo un smalko minerālmateriālu testēšana 6
 
  

Speciālais budžets  
Mērķis:  
Nodrošināt nepārtrauktu un drošu satiksmi, veicot objektu uzturēšanu saskaņā ar 
Rīgas domes 05.05.1998. noteikumiem Nr.13 “Noteikumi par pašvaldības 
nodevas transportlīdzekļu iebraukšanai Vecrīgā līdzekļu izlietojumu” un 
18.05.1999. grozījumiem (noteikumi Nr.34) 

 

Darbības rezultāti:  
Vecrīgas ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas darbu veikšana (m2) 10 019
Satiksmes organizācijas objektu izvietošana Vecrīgā (objektu skaits) 40
Ielu seguma remonts (m2) 2 550
Ielu brauktuvju slīdamības novēršana, kaisot pretslīdes materiālu,  sniega tīrīšana 95 900
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un izvešana ziemā un tīrīšana vasarā (m2) 
Ietvju, tekņu zonu un laukumu tīrīšana un smilts izvešana pēc ziemas (m2) 45 100
Zaļo zonu tīrīšana (m2) 1 636
Atkritumu izvešana  (m3) 1 240
Vecrīgas puķu vāžu uzturēšana (skaits) 29
Grēcinieku ielas tuneļa uzturēšana  1
  
Mērķis:  
Nodrošināt gājējiem nepārtrauktu un drošu satiksmi gājēju tuneļos un tuneļu 
konstrukciju saglabāšanu, veicot nepieciešamos ikdienas uzturēšanas darbus 

 

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

4

  
Mērķis:  
Veikt remontdarbus Rīgas pilsētas ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, 
uzlabojot ietvju un brauktuvju segumu kvalitāti, kā arī pilnveidot satiksmes 
organizāciju 

 

Darbības rezultāti:  
Atjaunots brauktuves segums (m2) 300 000
Atjaunots ietvju segums (m2) 50 000

 
 
 
 
 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam* 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Sniegt pasažieru prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus, 
nepārtraukti paaugstinot pakalpojumu kvalitāti - SIA “Rīgas satiksme” 

 

Darbības rezultāti:  
Noskrējiens (tūkst. km) 62 100
Pārvadāto pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) 268 590
Ar atlaidi pārvadāto pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) 132 800
Bez maksas pārvadāto pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) 24 586

*Rādītāji atbilstoši dotācijai Ls 38,7 milj. un vienreizējās braukšanas biļetes tarifs Ls  0,20 
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Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana un tautas jaunrades 
attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Kvalitatīva un mūsdienīga bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Rīgas pilsētas 
iedzīvotājiem, dalība bibliotēku sadarbībā starptautiskā mērogā, kā arī Rīgas 
Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku darbinieku kvalifikācijas pilnveidošana, 
strādājot ar dažāda vecuma apmeklētāju grupām un personām ar īpašām 
vajadzībām  

 

Darbības rezultāti:  
Bibliotēku skaits, t.sk.:  46
  datorizētas 44
  apvienotas vienotā tīklā 44
  ar pieeju internetam 44
  ar bezmaksas pieeju internetam 44
Lietotāju (abonentu) skaits 126 537
Apmeklējumu skaits (tūkst.)  1 685,9
Viena abonenta vidējais apmeklējumu skaits gadā 13
Izsniegumu skaits 5 073,4
Izsniegumu skaits vienam abonentam vidēji gadā 40
Bibliotēku fonda rekataloģizācija (%) 85
 
Mērķis: 
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika 
pavadīšanas nodarbēs, nodrošinot Rīgas domes funkciju izpildi kultūrpolitikas 
jomā, tādējādi veicinot kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, 
mērķtiecīgu izmantošanu un pēctecības nodrošināšanu, kā arī kultūrvides 
attīstīšanu katrā Rīgas priekšpilsētā (rajonā) 

 

Darbības rezultāti:  
Kultūras centru skaits 10
Kultūras centru organizēto pasākumu skaits, t.sk.:  2 750
 kopējais apmeklētāju skaits 79 0000
 bezmaksas pasākumi  2 110
 valsts un tradicionālajos svētkos organizēto pasākumu skaits kultūras centros 224
 informatīvie un izglītojošie pasākumi (lekcijas, semināri, konferences u.c.), 350
 amatieru  koncerti, izrādes, izstādes 1 800
 koncerti, izrādes, izstādes, kurās piedalās profesionāļi 70
 izklaides sarīkojumi 200
 kinoseansu skaits 60
Amatieru kolektīvu skaits, t.sk: 169
 kopējais dalībnieku skaits 4 935
 bērnu kolektīvi 46
 dalībnieku skaits bērnu kolektīvos 1 620
 
Mērķis:  
Nodrošināt iespēju Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkami pavadīt 
brīvo laiku, baudīt mākslu un izzināt latviešu tautas tradīcijas un vēsturi 

 

Darbības rezultāti:  
Lielāko pasākumu (pasākumi, kuros vidējais apmeklētāju skaits ir 10 000)  valsts 70
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un tradicionālajos svētkos, konkursos un festivālos dienu skaits 
  
Mērķis: 
Radīt iespēju dažāda vecuma grupu iedzīvotājiem pilnveidot savas prasmes un 
talantus brīvajā laikā, piedaloties amatiermākslas kolektīvos (kori, deju ansambļi 
un folkloras kopas, amatieru teātri, tautas lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, 
vokālie ansambļi, foto, kino studijas)  
Darbības rezultāti: 
Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits uz 1000 Rīgas iedzīvotājiem 19
Bezmaksas koncerti, kurus sniedz amatiermākslas kolektīvi, gadā 3 608
Pašdarbības kolektīvu un to dalībnieku skaits pavisam, t.sk.: 266
  dalībnieku skaits 10 120
  no tiem - bērnu kolektīvi 53
 dalībnieku skaits bērnu kolektīvos 2 550
Pašdarbības kolektīvu algoto vadītāju skaits 589
 
Mērķis:  
Bagātināt Rīgas kultūras dzīvi ar profesionāli un muzikāli augstvērtīgu 
sniegumu, piedalīties Rīgas veidošanā par vienu no Eiropas muzikālajiem 
centriem – pūtēju orķestris “Rīga” 

 

Darbības rezultāti:  
Uzstāšanās Rīgas domes un Rīgas domes Kultūras pārvaldes rīkotajos 
pasākumos 

22

Koncerti ar Rīgas domes, Rīgas domes Kultūras pārvaldes un Kultūrkapitāla 
fonda projektu finansējumu 

20

Personālsastāvs 66
 
Mērķis:  
Muzeju pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un muzejisko eksponātu 
saglabāšana Latvijas kultūras vēsturē – Aleksandra Čaka muzejs un Rīgas 
Porcelāna muzejs 

 

Darbības rezultāti:  
Iestāžu skaits 2
Apmeklētāju skaits 12 500
Muzeju eksponātu skaits 8 630
Sarīkojumu un izstāžu skaits 50
Ekskursiju skaits (gida pakalpojumi) 187
 
Mērķis:  
Veicināt audzēkņu spēju attīstību, veidot prasmes un iemaņas mūzikā, mākslā un 
dejā, integrējot mākslas komunikatīvo, estētisko un izglītojošo saturu un veidojot 
topošās personības pozitīvu un humānu attieksmi mijiedarbībā ar sevi un 
apkārtējiem, kā arī  iesaistīt bērnus un jauniešus kultūrvides atjaunošanā 

 

Darbības rezultāti:  
Mākslas un  mūzikas skolu skaits 10
Audzēkņu skaits skolās 3 160
Uzturēšanas izdevumi uz vienu skolēnu mēnesī (Ls) 25,8
Pedagoģisko likmju skaits, t.sk.: 469
  mūzikas priekšmetos 420
  mākslas priekšmetos 37
  deju priekšmetos 12
Vidējais audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi 
Absolventu skaits 290
Absolventu skaits, kas turpina profesionālo izglītību 65
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Interešu izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām (bērnu skaits) 50
Konkursu, koncertu un izstāžu skaits 615
Koncertu un izstāžu apmeklētāju skaits 28 000
  
Mērķis:  
Daudzpusīga kultūras procesa nodrošināšana Rīgas pilsētā, īstenojot Rīgas 
kultūrpolitikas koncepcijas programmu, tai skaitā visu nozaru profesionālās 
mākslas un jaunrades veicināšana, kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras 
saglabāšana, kā arī kultūras vērtību izplatīšanas un pieejamības nodrošināšana 
plašākai sabiedrībai 

 

Darbības rezultāti:  
Izsludināto Rīgas domes Kultūras projektu konkursu skaits 2
Izskatīto projektu skaits 450
Atbalstīto kultūras pasākumu skaits saskaņā ar Rīgas domes Kultūras pārvaldes 
pasākumu finansēšanas komisijas lēmumu 

230

 
Mērķis:  
Veicināt nekomerciālā, dokumentālā un Latvijas kino kultūras attīstību  
Darbības rezultāti:  
Demonstrēšanai iepirktās nekomerciālās kinofilmas bērnu un jauniešu auditorijai 4
Demonstrēšanai iepirktās nekomerciālās „Arthouse kolekcijas” filmas 4
Labdarības kino seansu skaits 10
Demonstrēšanai iepirkto Eiropas kinofilmu (guvušas atzinību starptautiskos 
kinofestivālos) skaits 

2

Kino seansi skolu un studējošajai jaunatnei par sabiedriski aktuālām tēmām  12
Unikālu dokumentālo filmu retrospekcijas seansi skolu un studējošajai jaunatnei 8
 
Mērķis: 
Stiprināt izglītības un kultūras integrācijas procesu, veicinot galvaspilsētas 
kultūras un tūrisma infrastruktūras izaugsmi – Rīgas pilsētas izstāžu zāles 
iekārtošana  
Darbības rezultāti: 
Apmeklētāju skaits 15 000
Izstāžu skaits 12
Pasākumu skaits 32
Pilsētai piesaistīto tūristu skaita pieaugums (%) 7
 
Mērķis: 
Iepazīstināt baznīcas apmeklētājus ar Rīgas pilsētas vēsturiskās apbūves 
attīstību, 13.gs. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Sv.Pētera baznīcas 
vēsturi, restaurāciju, interjeru, t.sk. izmantojot skatu torni pilsētas panorāmas 
apskatei, kā arī organizēt pilsētas vēsturiskās izpētes un attīstības pasākumus, 
t.sk. izmantot telpas kultūras pasākumiem 
Darbības rezultāti:  
Skatu torņa apmeklējums:  
  Individuāli apmeklējumi, t.sk.:  
    skolēni 20 100
    skolēna biļetes vidējā cena (Ls) 1
    pieaugušie 27 900
    pieaugušo biļetes cena (Ls) 3
  Grupu apmeklējumi (cilvēku skaits) 20 000
Izstāžu organizēšana un apmeklējums: 
  mākslas izstādes  10
  izstāžu apmeklētāji (pensionāriem bezmaksas apmeklējums), t.sk.: 16 000
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  pieaugušie 9 000
  pieaugušo biļetes cena (Ls) 0,5
  skolēni 7 000
  skolēna biļetes cena, individuāli apmeklējot (Ls) 0,1
Labdarības koncertu organizēšana: 
 “Muzikālās otrdienas” 50
  “Muzikālo otrdienu” apmeklētāju skaits 10 000
Citi koncerti 15
  to apmeklētāju skaits 
 

8 000

 
Mērķis:  
Rīgas sabiedrisko pieminekļu saglabāšana  
Darbības rezultāti:  
Rīgas sabiedrisko pieminekļu pārņemšana valdījumā (pieminekļu skaits)  5
Pieminekļu apzināšana un uzskaite – pieminekļu pases izveide (pieminekļu 
skaits) 

10 

Rīgas pilsētā esošo sabiedrisko pieminekļu izpētes un restaurācijas projektēšana 
(pieminekļu skaits) 

4

 
Mērķis:  
Brīvības pieminekļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu 
nodrošināšana 

 

Darbības rezultāti:  
Brīvības pieminekļa teritorijas kopšana – slaucīšana, sniega notīrīšana, ziedu 
kārtošana u.c. (m2) 

1 000

Puķu vāžu uzturēšana (skaits) 8
Brīvības pieminekļa aprūpes programma, kas ietver tīrīšanu un šuvju 
pielabošanu (reizes gadā) 

1

Saskaņoto pasākumu skaits pie Brīvības pieminekļa 100
 
Mērķis:  
Rīgas Brāļu kapu ansambļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu 
nodrošināšana 

 

Darbības rezultāti:  
Rīgas Brāļu kapu ansambļa, t.sk. Svētās uguns uzturēšanas vidējās izmaksas 
dienā (Ls) 

165

Zāliena kopšana – pļaušana, laistīšana, atjaunošana (m2) 39 205
Dzīvžogu uzturēšana – cirpšana, mēslošana, atjaunošana u.c. (m) 1 900
Celiņu un ceļu tīrīšana, ravēšana, atjaunošana u.c. (m2) 18 600
Saskaņoto pasākumu skaits Rīgas Brāļu kapos 20
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Būvniecība un pilsētas attīstība  
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Veikt pašvaldības kompetencē esošās būvniecības un pilsētas attīstības funkcijas  
Darbības rezultāti:  
Izkārtnes pases sagatavošana un izsniegšana (skaits) 4 500
Izkārtnes pases vidējās izmaksas (Ls) 13,3
Plānošanas un arhitektūras nosacījumu sagatavošana un izsniegšana (skaits) 500
Plānošanas un arhitektūras nosacījumu (dokuments) vidējās izmaksas (Ls) 22,5
Pilsētplānošanas pārvaldes izziņu sagatavošana un izsniegšana (skaits) 3 000
Vienas izziņas vidējās izmaksas (Ls) 21,6
Ēku fasādes krāsošanas prasību izstrādāšana, krāsu pases sagatavošana un 
izsniegšana (skaits) 

360

Krāsu pases vidējās izmaksas (Ls) 27,8
Inženierkomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana (skaits) 840
Viena inženierkomunikāciju pakalpojuma vidējās izmaksas (Ls) 0,3
Ģimenes māju un dzīvokļu pieņemšana ekspluatācijā (objektu skaits) 1 000
Izsniegtās būvatļaujas 2 200
Izsniegtās būvatļaujas inženierbūvēm 400
Detālplānojumu izstrādāšana un administrēšana 15
Rīgas kā Hanzas pilsētas dalība Hanzas dienās (Osnabrikā): 
   pārstāvju skaits 30
Rīgas kartes (eksemplāru skaits) 300
Bukletu  („Rīga kājāmgājējiem”, „Rīgas ekonomiskā vide”, „Rīga”, „Būvējam 
Rīgu” u.c. ) sagatavošana izdošanai   

5

 
 
 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, viņu 
likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi bērniem 

 

Darbības rezultāti:  
Policijas pakalpojumu nodrošināšana, t.sk.:   
  apsargājamo pašvaldības iestāžu/objektu skaits 46
  apkalpoto masu pasākumu skaits 380
  citu gadījumu, kad likumību nodrošina pašvaldības policija, skaits 16 600
Policijas iejaukšanās pēc iedzīvotāju  pieprasījuma (gadījumu skaits) 50 500
Policijas pieejamība (pakalpojumu saņemšanas vietu – pārvalžu, iecirkņu, atbalsta 
punktu u.c. skaits) 

 
31

Policijas reaģēšanas laiks - patruļas ierašanās notikuma vietā (min.) 29
Policijas darbinieku skaits norīkojumā vienā dienā (ielās u.c. sabiedriskās vietās) 400
Policijas pakalpojumu saņēmēju skaits (ieskaitot pilsētas viesus) 601 365
Viena pakalpojumu saņēmēja apkalpošanas izmaksas (Ls) 10,6
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Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo 
laiku, sasniegt rezultātus sportā atbilstoši savām spējām un sagatavotībai, kā arī 
Rīgas kā sportiskas pilsētas tēla veidošana 

 

Darbības rezultāti:  
Tautas sporta apakšprogrammas ietvaros organizēto pasākumu skaits (pilsētas 
čempionāti, jaunatnes meistarsacīkstes, turnīri, kausu izcīņas, veterānu sacensības 
u.c. pilsētas mēroga tautas sporta pasākumi) 

192

  dalībnieku skaits šajos pasākumos 35 860
Sporta izglītības un apmācības apakšprogramma: 
  semināru sporta tiesnešu apmācībai u.c. skaits 8
  dalībnieku skaits šajos semināros 275
Invalīdu sporta aktivitāšu apakšprogramma: 
 pasākumu skaits (čempionāti, meistarsacīkstes u.c. sporta aktivitātes) 64
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 2 020
Dalībnieku skaits starptautiskajās un valsts mēroga sacensībās (Valsts prezidenta 
kausa izcīņas sacensībās vieglatlētikā, starptautiskajās sacensībās mākslas 
vingrošanā “Baltijas aplis”, starptautiskajās Rīgas domes kausa izcīņas sacensībās 
standartdejās) 

400

Masu sporta pasākumi (Rīgas stafetes, velomaratons, satelītskrējiens, „futbols pret 
narkotikām” u.c.): 
  pasākumu skaits 7
  dalībnieku skaits masu sporta pasākumos 3 700
Rīgas komandu dalība Latvijas jaunatnes ziemas un vasaras olimpiādēs: 
  dalībnieku skaits 1 220
Rīgas pilsētas masu sporta pasākumi skolēniem un Rīgas priekšpilsētu (rajonu) 
starpskolu pasākumu programmas: 
  pasākumu skaits 252
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 23 340
Sporta skolu sporta pasākumu atbalsta programma: 
  pasākumu skaits 36
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 3 800
Sporta veidu ilgtermiņa attīstības programmu bērniem un  jauniešiem atbalsts: 
  sporta veidu skaits 12
  sporta grupu skaits 23
  sportistu skaits 370
  treneru skaits 25
 
Mērķis:  
Nodrošināt iedzīvotājus ar specializētām programmām atsevišķos sporta veidos 
(futbols, basketbols, hokejs), pilnveidot sadarbību ar vispārizglītojošajām skolām 
sporta nodarbību un treniņu metodikas jautājumos un veikt audzēkņu atlasi sporta 
kluba “Rīga” bērnu un jaunatnes programmām 

 

Darbības rezultāti:  
Sekciju skaits bezpeļņas organizācijā SIA “Sporta klubs “Rīga”” 3
Sarīkotas Rīgas starptautiskās sacensības basketbolā  2
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Dalībnieku skaits sporta kluba “Rīga” organizētajos jaunatnes turnīros futbolā: 
 sporta kluba “Rīga” kausa izcīņa trim vecuma grupām 160
 starptautiskais turnīrs “Rīgas sadraudzības pilsētu futbola turnīrs” 160
 bērnu turnīrs “Futbols pret narkotikām” 500
Dalība Latvijas čempionātos (virslīgas, I līgas, Latvijas jaunatnes čempionātā) – 
Rīgas komandu skaits 

15

Dalība starptautiskajos čempionātos – Rīgas komandu skaits 5
  
Mērķis:  
Organizēt iedzīvotājiem aktīvu atpūtu, sporta pasākumus un sacensības, 
nodrošināt bērnu un jauniešu pilnvērtīgu fizisko un garīgo attīstību un piesaistīt 
sportam, kā arī organizēt lietderīgas brīvā laika un atpūtas iespējas 

 

Darbības rezultāti:  
Sporta sacensību un pasākumu (reģionālās krosa skriešanas sacensības, Annas 
kauss, Līgo kauss, Anniņmuižas kauss u.c.) skaits 

20

Dalībnieku skaits 2 000
Apmeklētāju skaits 28 200
 
Mērķis: 
Sagatavot informāciju par Rīgas domes sporta virziena aktivitātēm (sporta 
sacensībām un pasākumiem Rīgas pilsētā) un nodrošināt informācijas ievietošanu 
plašsaziņas līdzekļos, kā arī sagatavot informatīvos stendus un izdales materiālus 
Darbības rezultāti: 
Plašsaziņas līdzekļiem sagatavotās informācijas veidu (paziņojumi, publikācijas, 
sižeti, informācija par rezultātiem u.c.) skaits, t.sk.: 

21

  reklāma un raidījumi par sacensību norisi 3
Sporta pasākumu popularizēšanai domāto informatīvo stendu, plakātu 
izgatavošana un noformēšana (pasākumu skaits) 

3

Sagatavot izdošanai bukletu par iespējām sportot 1
 
 
 
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana   
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem atkarību profilakses pasākumiem  
Darbības rezultāti:  
Jauniešu primārās profilakses programmas (30 stundas) skolās (līderi- vienaudžu 
izglītotāji) 

600

Atkarības profilakses akcijas (1 līdz 7 dienas)  3 000
Psihosociālās korekcijas programmas (32 stundas) riska grupas jauniešiem 400
Izglītības programmas (12 līdz 30 stundas) speciālistiem – skolotājiem, 
mediķiem, sociālajiem pedagogiem, psihologiem un policistiem 

700

Izglītības programmas (2 līdz 24 stundas) vecākiem (semināri, lekcijas skolās) 800
Atbalsta grupas (120 stundas) vecākiem un līdzatkarīgajiem 90
Klientu skaits konsultāciju kabinetos (konsultācijas ilgums 1 līdz 2 stundas)  1300
Diskusijas ar jauniešiem skolās (diskusijas ilgums 1 līdz 2 stundas) 7 000
Uzticības tālruņa zvanu skaits un e- pasta konsultācijas (ik dienas no plkst. 8.00 
līdz plkst.23.00): 
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  konsultācijas pa tālruni 5 000
  e-pasta konsultācijas 900
Iesaistīto cilvēku skaits, kopā 19 790
  
Mērķis:  
Četrpadsmitgadīgo bērnu imunitātes nodrošināšana pret hepatītu B  
Darbības rezultāti:  
Trešo reizi vakcinēto piecpadsmitgadīgo bērnu (dzimuši 1991.gadā) skaits  8 000
Divreiz vakcinēto četrpadsmitgadīgo bērnu (dzimuši 1992.gadā) skaits 9 000
  
Mērķis:  
HIV/AIDS izplatības mazināšana narkotiku lietotāju vidū un dzīves kvalitātes 
uzlabošana riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām 

 

Darbības rezultāti:  
Jaunu klientu – narkotiku lietotāju identificēšanas rādītājs (jaunatklātu personu 
skaits)  

1 500

Kontaktu ar narkotiku lietotājiem skaits 55 000
Narkotiku lietotājiem HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits  1 800
Lietotāju tuviniekiem un partneriem HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits  500
Sociālo darbinieku konsultāciju skaits  punktos uz ielām 1 200
Sociālo darbinieku konsultāciju skaita pieaugums sociālajos dienestos (%) 40
Psihologa konsultāciju skaits punktos 450
Atbalsta grupu dalībnieku (atkarīgie, inficētie un līdzatkarīgie) skaits  40
Konsultāciju atkarību jautājumos skaits 350
Nosūtīto personu skaits sociālai rehabilitācijai un ārstēšanai 55
HIV testu skaits riska grupām piederošajiem 1 200
Intravenozo narkotiku lietotājiem apmainīto šļirču skaits  85 000
  
Mērķis:  
Bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot agrīnu 
medicīniski pedagoģisku un sociālu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā 

 

Darbības rezultāti:  
Bērnu skaits 350
Medicīniskā pedagoga konsultāciju skaits 1 824
Montesori pedagogu konsultāciju skaits 1 692
Psihologa konsultāciju skaits 600
Sociālā pedagoga konsultāciju skaits 1 044
  
Mērķis:  
Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus jauniešiem, kas ne tikai veicinātu 
jauniešu seksuālās un reproduktīvās veselības uzlabošanos, bet arī paaugstinātu 
atbildību un motivētu jauniešus laikus rūpēties par savu veselību 

 

Darbības rezultāti:  
Konsultāciju skaits no attāluma (e-pasts, tālrunis) 3 000
Izglītošana Vienaudžu izglītības programmas ietvaros (grupu nodarbību skaits), 
t.sk.: 

250

  sociālā riska grupas jauniešiem 90
  krievu valodā 60
  latviešu valodā 100
Konsultāciju skaits (sociālais pedagogs, psihologs) 400
Informatīvo bukletu skaits 10 000
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 Mērķis:  
Atbalstīt bezatlīdzības donoru kustību, paaugstināt asins donoru skaitu Rīgas 
iedzīvotāju vidū, nodrošināt Rīgas slimnīcu vajadzības pēc donoru asinīm, kā arī 
donoriem rīdziniekiem daļēji kompensēt ceļa izdevumus sakarā ar asins 
nodošanu (Ls 1 apmērā par katru asins nodošanas reizi) 

 

Darbības rezultāti:  
Asins nodošanas reizes 18 000
  
Mērķis:  
Nodrošināt Rīgas pašvaldības ārstniecības iestāžu medicīnas māsu un Rīgas 
Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas visu darbinieku veselības apdrošināšanu, 
kā arī Rīgas pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu, Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības stacijas uzņemšanas nodaļās strādājošā dežūrpersonāla 
un Rīgas sanitārā transporta autovadītāju veselības apdrošināšanu pret nelaimes 
gadījumiem 

 

Darbības rezultāti:  
Rīgas pašvaldības stacionārajās vai ambulatorajās ārstniecības iestādēs 
strādājošo medicīnas māsu skaits 

1 450

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas izbraukumu brigādēs un pašvaldības 
stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās strādājošā dežūrpersonāla 
skaits 

1 052

 
       
   
Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība vides aizsardzības jomā 
(parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu izveidošana un uzturēšana 
u.c.) 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
Pamatbudžets  

Mērķis:  
Saglabāt un attīstīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (dabas liegumu “Krēmeri”, 
“Vecdaugava”, “Daugavgrīva”, “Vakarbuļļi” un “Jaunciems”, kā arī Piejūras 
dabas parka) biotopu un ainavas daudzveidību, lai  nodrošinātu Rīgas 
iedzīvotājiem un viesiem augstvērtīgus rekreācijas resursus mazpārveidotā 
dabiskā vidē un to izmantošanas iespējas Rīgas pilsētas zaļajās teritorijās, kas 
veicinātu dabas tūrisma un izglītības objektu pieejamību un attīstību Rīgā 

 

Darbības rezultāti:  
Rīgas dižkoku kopšana un uzraudzība (dižkoku skaits) 200
Apsaimniekojamo un pārvaldāmo dabas liegumu platība (ha) 764,5
Zīriņu kolonijas uzturēšana Rīgā, Zaķusalas ziemeļu galā (ha) 1,2
 
Mērķis:  
Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošana, labiekārtošana, teritoriju sakopšana 
un uzturēšana 

 

Darbības rezultāti:  
Ierīkotas peldvietas un aktīvās atpūtas zonas 10

Vecāķi  
Pludmales teritorija (km) 2,8
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 22,1

Vakarbuļļi  
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Pludmales teritorija (km) 7
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 8,6
  
Mērķis:  
Rīgas pilsētas sabiedrisko parku, dārzu, skvēru un citu apstādījumu kopšana un 
labiekārtošana, sabiedrisko strūklaku un tualešu apsaimniekošana 

 

Darbības rezultāti:  
Rīgas pilsētas sabiedrisko apstādījumu kopšana (ha), t.sk.: 288,4

  I kategorijas apstādījumi (liela kopšanas intensitāte) 64,9
  II kategorijas apstādījumi (vidēja kopšanas intensitāte) 155,3
  III kategorijas apstādījumi (zema kopšanas intensitāte) 60,2

Piegulošo teritoriju kopšana (ha) 8
Sabiedrisko dārzu un parku kopšana (objektu skaits)  28
Skvēru un apstādījumu kopšana (skaits) 49
Sabiedrisko strūklaku apsaimniekošana ar kanālmalas laistīšanas sistēmu 
(strūklaku skaits) 

10

Vienas sabiedriskās strūklakas apsaimniekošanas vidējās izmaksas (Ls) 6 393
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana (skaits) 6
Vienas sabiedriskās tualetes apsaimniekošanas vidējās izmaksas (Ls) 6 151
Zālienu kopšana (ha) 194,8
Asfalta, bruģa, plātņu un grantētu ceļu un laukumu kopšana (m2) 391 015
Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana (skaits) 18
Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana (m2) 16 249
Lapu koku kopšana (skaits) 27 088
Skuju koku kopšana (skaits) 3 878
Viengadīgo puķu dobju kopšana (m2) 1 907
Daudzgadīgo puķu dobju kopšana (m2) 11 600
Puķu vāžu kopšana (skaits) 92
Atkritumu urnu tīrīšana (skaits) 640
Ūdenskrātuvju, dīķu tīrīšana (m2) 8 011
Kanāla tīrīšana (m2) 41 115
 
Mērķis:  
Nodrošināt gaisa monitoringu pašvaldības kompetences sfērā un rīcības 
programmas gaisa kvalitātes uzlabošanai īstenošanu 

 

Darbības rezultāti:  
Monitoringa staciju skaits 3
Kontrolējamo gaisu piesārņojošo vielu skaits (ne mazāk par trim) 6
Informācijas par gaisa piesārņojumu pieejamības nodrošināšana, izmantojot  
informācijas tablo, internetu, pārskatus (nosacītās informācijas vienības) 

6

 
Mērķis:   
Saskaņā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta zinātnieku veiktās 
dendroloģiskās inventarizācijas datiem likvidēt bojātās, bīstamās un sievišķā 
klona papeles 

 

Darbības rezultāti: 
Likvidējamo papeļu skaits 207
Vienas papeles likvidēšanas vidējās izmaksas (Ls) 254
  
Mērķis:   
Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanu  
Darbības rezultāti:  
Kapsētu skaits, t.sk.: 19
  slēgtās kapsētas 3
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  atvērtās   2
  daļēji atvērtās 14
Jaunas kapsētas ierīkošana 1
  
Mērķis:   
Nodrošināt Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšanu un kremēšanu  
Darbības rezultāti:  
Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedījumu skaits 330
Apbedīšanas sektora labiekārtošana (kapavietu skaits) 280
 
Mērķis:  
Īstenot  klaiņojošo dzīvnieku populācijas apzināšanu un kontroles programmu   
Darbības rezultāti:  
Izķerto kaķu un suņu skaits 4 092
Sterilizēto kaķu un suņu skaits 3 744
Savvaļas  dzīvnieku (t.sk. roņu) skaits 48
  
Mērķis:  
Veicināt Rīgas ilgtspējīgu attīstību atbilstoši Olborgas hartas prasībām un Rīgas 
vides stratēģijas 2000. – 2010.gadam pamatnostādnēm, veicināt sabiedrības 
līdzdalību un vides un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu Rīgā 

 

Darbības rezultāti:  
Sabiedrības informētības un līdzdalības paaugstināšana, t.sk.:  
  pasākumu skaits ar Rīgas vides centra “Agenda 21” līdzdalību 8
  projektu skaits 7
  informatīvo izdevumu veidu skaits 5

Speciālais budžets  
Mērķis:  
Pilsētas apstādījumu uzturēšanas un atjaunošanas mērķis ir paaugstināt pilsētas 
ainavas estētisko vērtību un daudzveidību, attīrīt gaisu no ķīmiskajām vielām un 
mikroorganismiem, izlīdzināt mitrumu un temperatūru, samazināt troksni un vēja 
brāzmas (mērķtiecīgi veidojot apstādījumus, var ievērojami paaugstināt to 
ekoloģisko un estētisko vērtību) 

 

Darbības rezultāti:  
Apstādījumu atjaunošana (koku skaits) 96
Iepriekšējo gadu stādījumu kopšana (koku skaits) 420
Gar ielām augošo koku vainagu veidošana (koku skaits) 1 547
Sauso koku un sievišķā klona papeļu likvidēšana (koku skaits) 122
Izfrēzēto celmu skaits 127
Likvidēto bojāto koku skaits 251
 
Mērķis: 
Veikt suņu reģistrāciju un uzskaiti, kā arī izbūvēt suņu pastaigu laukumus 
Darbības rezultāti: 
Suņu reģistrācijas žetonu izsniegšana (žetonu skaits) 3 000
Suņu nodevas žetonu izsniegšana (žetonu skaits) 19 000
Suņu reģistrācijas žetonu izgatavošana (žetonu skaits) 3 000
Suņu nodevas žetonu izgatavošana (žetonu skaits) 19 000
Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku sterilizēšana (dzīvnieku 
skaits) 

300
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Zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaņā ar pašvaldības 
teritorijas plānojumu – īpašuma jautājumi 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
  

Pamatbudžets  
Mērķis:  
Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldību  
Darbības rezultāti:  
Nomas līgumu skaits 600
Ielas tirdzniecības un piekrišanas atļauju uzņēmējdarbības veikšanai izsniegšana 
(atļauju skaits tūkst.) 

20,8

Ielu tirdzniecības vietu skaits (tūkst.) 1,8
  
Mērķis:  
Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības izglītības 
iestāžu darbības nodrošināšanai 

 

Darbības rezultāti:  
Zemes nomas līgumu skaits 230
Ēku nomas līgumu skaits 8
  
Mērķis:  
Nodrošināt neapdzīvojamā fonda racionālu izmantošanu, kā arī iznomāšanu 
Rīgas domes noteiktajā kārtībā, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kultūras 
un mākslas attīstībai, pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 

 

Darbības rezultāti:  
Telpu nomas līgumu slēgšana (līgumu skaits) 99
Telpu nomas līgumu pagarināšana (vienošanās skaits) 678
Nomas objektu apsekošana (skaits) 1 317
 
Mērķis: 
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām 
Darbības rezultāti:  
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par 
sakņudārzu nomu, par zemes nomu garāžām u.c.  (līgumu skaits) 

3 703

  
Speciālais budžets  

Mērķis:  
Uzlabot Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objektu pārvaldīšanu un turpmāko 
izmantošanu, sekmēt investīciju ieguldījumu šajos īpašuma objektos, tādējādi 
radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu izveidošanai 
Rīgā 

 

Darbības rezultāti:  
Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamo īpašuma objektu skaits 125
 
Mērķis: 
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nedzīvojamā fonda reģistrācija un zemes 
reģistrācija zemesgrāmatā (izņemot zem dzīvojamām mājām un ostas teritorijā), 
kā arī ielu reģistrācijas zemesgrāmatā uzsākšana 
Darbības rezultāti: 
Zemes gabalu reģistrācija (skaits) 250
Ielu reģistrācija (skaits) 10
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Mērķis: 
Sašaurināt darbību, ko Rīgas pilsētas pašvaldība veic kā uzņēmēja, atsavinot 
mantu, kas tai nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
Darbības rezultāti: 
Rīgas pilsētas pašvaldības atsavināmais nekustamais īpašums (objektu skaits)  25

 
 

Tūrisms   
Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 

rādītāji 
2006.gadam 

Pamatbudžets  
Mērķis:  
Tūrisma nozares attīstība Rīgas pilsētā  
Darbības rezultāti:  
Tūristu apkalpošana Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrā (tūristu 
skaits) 

170 000

Līdzdalība starptautiskajos projektos 3
Līdzdalība starptautiskajos gadatirgos 22
Sadarbības līgumu noslēgšana 125
Izdošanai sagatavotie poligrāfijas izdevumu  veidi 17
  
Mērķis:  
Veicināt Rīgas un Varšavas pilsētu sadarbību tūrisma jomā, nodrošināt 
informācijas par tūrisma un atpūtas iespējām Rīgā un Latvijā izplatīšanu 
interesentiem Varšavā 

 

Darbības rezultāti:  
Tūristu apkalpošana Varšavas Tūrisma informācijas centrā (tūristu skaits) 8 000
Līdzdalība starptautiskajos gadatirgos 7
Sadarbības līgumu noslēgšana 30
Izdošanai sagatavotie poligrāfijas izdevumu  veidi 2

 
 
 
Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana 
 

Programmas mērķis / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2006.gadam 
  

Speciālais budžets  
Mērķis:  
Rīgas pilsētai piederošo mežu apsaimniekošana, apsardzība, aizsardzība, 
izmantošana un labiekārtošana tādā līmenī, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
daudzfunkcionālas atpūtas iespējas 

 

Darbības rezultāti:  
Meža apsardzība un aizsardzība (ha) 61 500
Meža atjaunošana un kopšana (ha), t.sk.: 2 300
  meža satīrīšana (m3) 2 300 
Ietvarstādu audzēšana (milj. gab.) 0,8
Dižstādu audzēšana pilsētai (tūkst. gab.) 3
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Briežu dārza ierīkošana Daugavas mežniecībā 1
Vēstures un izziņas objektu izveidošana: 
   izveidotas takas un pieejas pie jūras – Ziemassvētku kauju vietās, Piejūras 
dabas parkā, Cenas tīrelī (m kopgarumā) 

9 000

   iekārtoti un atjaunoti objekti – zemnīcu komplekss, fortifikācijas, putnu 
novērošanas platforma un autostāvvieta (objektu skaits) 

8

Dabas parku labiekārtošana iedzīvotāju un pilsētas viesu rekreācijas iespējām: 
   izveidotas ar koka segumu klātas pieejas pie jūras Piejūras dabas parka Buļļu 
salas mežā (m) 

1 500

   ierīkotas atpūtas vietas (ugunskuru vietas, ģērbtuve, nojume u.c.) Beberbeķu 
dabas parkā un Zilo kalnu dabas parkā (objektu skaits) 

10

Aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšana: 
   aktīvās atpūtas - pastaigu un riteņbraukšanas takas (m kopgarumā) 10 500
   aktīvās atpūtas laukums 1
   atpūtas vieta pie ūdeņiem 1

 
 

Speciālais budžets 
Mērķis: 
Rīgas pilsētas ūdenstilpju un Rīgas jūras līča piekrastes zivju resursu 
pārzināšana, iznomāšana atbilstoši Valsts zivsaimniecības pārvaldes noteiktajiem 
ikgadējiem zvejas limita apjomiem un iznomāšanas nosacījumiem juridiskajām 
un fiziskajām personām un par zvejas nomu iegūto līdzekļu izmantošana zivju 
resursu atjaunošanas pasākumiem – zivju mazuļu izlaišanai Rīgas pilsētas 
ūdenstilpēs, tādējādi sekmējot mākslīgu zivju krājumu papildināšanu, kas 
kompensētu intensīvas nozvejas, ūdenstilpju piesārņošanas, nārsta vietu 
bojājumu un citas saimnieciskās darbības rezultātā radītos zaudējumus zivju 
populācijai 
Darbības rezultāti: 
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi, kas noslēgti ar fiziskām un juridiskām 
personām (līgumu vidējais skaits) 

50

Izsniegtās speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā (iekšējos 
ūdeņos) 

8

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      A.Aksenoks 
 
 
 
 
 
 
 


