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                                                                                          saistošajiem noteikumiem Nr.46

Programma / mērķi / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2010.gadam

Mērķis: 
Koordinēt dzīvojamā fonda komplekso attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt
palīdzību Rīgas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
Darbības rezultāti:
Reģistrācija pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 5000
 (iesniegumu skaits)
Pašvaldības SIA (namu apsaimniekotāji) pārbaudes namu apsaimniekošanas
jautājumos

15

Mērķis:
Nodrošināt Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un iegūtās informācijas
apstrādi un saglabāšanu
Darbības rezultāti:
Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana pēc 2500
fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un anulēšanas gadījumu skaits)

Mērķis:
Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanas
veicināšana, dzīvokļu īpašnieku izglītošana, informēšana un konsultēšana kopīpašuma
jautājumos
Darbības rezultāti:
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču (katrai mājai atsevišķi) skaits 450
Daudzdzīvokļu māju izslēgšana no pašvaldības bilances 160

Mērķis: 
Veikt izīrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu kapitālo remontu un komunālo maksājumu
segšanu ilgstoši neaizņemtajos pašvaldības dzīvokļos
Darbības rezultāti:
Ilgstoši neaizņemti pašvaldības dzīvokļi 65

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds; palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta programmu mērķi,
darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības

autonomajām funkcijām

Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un
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Mērķis: 
Saimnieciskajai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām
prasībām, kā arī dabas pamatņu sakopšanas nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Publiskā lietošanā esošā pašvaldības teritorija (t.sk. iekškvartālos), kas jāsakopj un kur
zāli pļauj trīs reizes gadā (ha) 

880,4

     t.sk.  dabas pamatņu platība (ha) 353,8
Izdevumi viena hektāra sakopšanai, vidēji latos 397,3
Izdevumi viena hektāra dabas pamatņu sakopšanai, vidēji latos 699,8
Atkritumu savākšanas darbi (tūkst. m3) 17,3

Mērķis:
Nodrošināt Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un iegūtās informācijas
apstrādi un saglabāšanu
Darbības rezultāti:
Dzīvesvietas deklarēšana  (skaits tūkst.) 50,9
Izziņu izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits tūkst.) 87
Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana pēc
fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un anulēšanas gadījumu skaits)

3498

Mērķis:
Publiskā lietošanā esošo pašvaldības teritoriju un objektu labiekārtošana un
apsaimniekošana
Darbības rezultāti:
Bērnu rotaļu un sporta laukumu ierīču un aprīkojuma atjaunošana (laukumu skaits) 61

Mērķis:
Organizēt Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju (to domājamo
daļu) dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un viendzīvokļa māju
atsavināšanu, atsavināt dzīvojamajām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
pašvaldības īpašumā esošās daļas, vadīt atsavināšanas procesu Rīgas pilsētas teritorijā,
apkopot informāciju par  atsavināšanas norisi, slēgt zemes nomas līgumus 

Darbības rezultāti:
Rīgas domes lēmuma projektu sagatavošana par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa 600
 īpašumu tiesisko reģistrāciju zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda
Nekustamā īpašuma fonda vērtēšana (objektu skaits) 350
Dzīvokļu un nedzīvojamā fonda izsole (objektu skaits) 230
Zemes nomas līgumu slēgšana 2150
Atsavināmo objektu skaits 145
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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 144
Bērnu skaits, t.sk.: 23570

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas "Piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai", skaits

10243

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 96
Pedagoģisko likmju skaits 3025

Mērķis:
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar papildu jaunām vietām Rīgas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs
Darbības rezultāti:
Tiks izveidotas papildu grupas pirmsskolas vecuma bērniem 44
Tiks nodrošinātas jaunas papildu vietas pirmsskolas vecuma bērniem 776

Mērķis:
Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām speciālajās pirmsskolas izglītības
iestādēs, nodrošināt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 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.: 945

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas "Piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai", skaits

541

Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī (Ls) 275
Pedagoģisko likmju skaits 265

Mērķis:
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu
sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas,
prasmes, iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē
Darbības rezultāti:
Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skaits 118
Skolēnu skaits, t.sk.: 68707

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas “Piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits

461

Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 63
Pedagoģisko likmju skaits 7488

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.)

Izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
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Mērķis:
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu
internātskolās un sanatorijās internātskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas,
prasmes, iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē
Darbības rezultāti:
Internātskolu un sanatoriju internātskolu skaits 4
Skolēnu skaits 824
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 215
Pedagoģisko likmju skaits 190

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 1165
Uzturēšanas izmaksas vienam skolēnam mēnesī (Ls) 367
Pedagoģisko likmju skaits 544

Mērķis:
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana,
nodrošinot saturīgu brīvo laiku bērniem un jauniešiem
Darbības rezultāti:
Pārējo interešu izglītības iestāžu (t.sk. sporta skolas) skaits 24
Bērnu un jauniešu skaits, t.sk.: 31825
   sporta skolās 7592
Uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim mēnesī (Ls) 16
Pedagoģisko likmju skaits 888

Mērķis:
Nodrošināt dienas laikā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 
sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pensijas 
vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti
Darbības rezultāti:
Pakalpojumu sniedzēju skaits 9
Dienas un dienas aprūpes centru skaits 13
Vietu skaits dienas centros un dienas aprūpes centros 320

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)

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,
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Mērķis:
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldības
iedzīvotājiem
Darbības rezultāti:
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 65472
Vidējais materiālās palīdzības apmērs vienai personai gadā (Ls) 207,7
Centru skaits mikrorajonos 13
Dienas / Atbalsta centru skaits 14

Mērķis:
Veicināt dzimstību Rīgā
Darbības rezultāti:
Pabalsta jaundzimušajiem saņēmēju skaits 3975
Pabalsta apmērs (Ls) 100

Mērķis:
Aizbildnības un aizgādnības procesa veicināšana
Darbības rezultāti:
Aizbildņu skaits, kam aizbildniecībā divi un vairāk bērnu 176
Aizgādņu skaits 665

Mērķis:
Veicināt audžuģimeņu attīstību Rīgā
Darbības rezultāti:
Audžuģimeņu skaits Rīgā 15
Izdevumu apmērs no pašvaldības dotācijas vienai ģimenei mēnesī (Ls) 150

Mērķis:
Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem
Darbības rezultāti:

Bērnu uzturēšanās iestāžu skaits 1
Vietu skaits šajās iestādēs 354
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 550
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 474
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 10
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 273
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 350
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu līgumorganizāciju iestādē mēnesī (Ls) 339

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

Darbības rezultāti:
Veco ļaužu uzturēšanās iestāžu skaits 3

Vietu skaits šajās iestādēs 616
Personas, kas izmantojušas iestādi, gadā 783
Uzturēšanas izmaksas no pašvaldības dotācijas par vienu vietu iestādē mēnesī (Ls) 145
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 12
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Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs 666
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 862
Pašvaldības līdzmaksājuma apjoms vidēji vienai personai mēnesī (Ls) 179

Mērķis:
Nodrošināt patversmes un naktspatversmes pakalpojumus bez noteiktas dzīvesvietas
vai krīzes situācijā nonākušām personām
Darbības rezultāti:

Rīgas patversme
Vietu skaits 190
Personas, kas izmantojušas iestādi, vidēji gadā 1300
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 177
Struktūrvienības „Ielu sociālā darba speciālā brigāde” pakalpojumu saņēmēju skaits 3000
Dienas centra (izveidots sadarbībā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju) pakalpojumu 800
 saņēmēju skaits
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 8
Vietu skaits līgumorganizāciju iestādēs:
   ziemā 400
   vasarā 150
Personas, kas izmantojušas līgumorganizāciju iestādi, gadā 1000
Uzturēšanas izmaksas par vienu vietu mēnesī (Ls) 117
„Zupas virtuves” pakalpojums (porciju skaits) 120000
Vietu, kur darbojas „Zupas virtuve”, skaits 3
Vietu skaits Sociālās rehabilitācijas centrā bezpajumtniekiem (1 personai paredzēts 28
 uzturēties 3 mēnešus)
Personas, kas izmantojušas Sociālās rehabilitācijas centru, gadā 38

Mērķis:
Nodrošināt sociālās garantijas un atvieglojumus Rīgā dzīvojošām sociāli
maznodrošinātām personām un ģimenēm
Darbības rezultāti:
Sociālās dzīvojamās mājas:
  māju skaits 14
  dzīvokļu skaits 1176
  dzīvojamā platība (m2) 54919,5
Personu, kas saņem sociālo pakalpojumu, skaits vidēji gadā 1247
Izmaksas par  1 m2  mēnesī (Ls) 0,9
Sociālo dzīvokļu skaits 320
Personu skaits, kas saņem sociālo pakalpojumu, gadā 600

Mērķis:
Nodrošināt sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām personām (bērniem/
sievietēm ar bērniem/grūtniecēm un viņu ģimenēm)
Darbības rezultāti:
Iestāžu skaits 4
I Mērķis:
Sociālā rehabilitācija personām krīzes situācijā
Darbības rezultāti:
Vietu skaits 52
Personu skaits gadā 225
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II Mērķis:
Konsultatīva psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām
Darbības rezultāti:
Telefoniski sniegto konsultāciju skaits 2500
Informatīvo zvanu skaits 1500

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 grupu mājās/dzīvokļos un sociālo rehabilitāciju
(sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu)

Darbības rezultāti:
Grupu dzīvokļu (vietu) skaits 102
Uzturēšanas izmaksas par vienu dzīvokli mēnesī (Ls) 139
Personu skaits, kas saņem sociālo pakalpojumu, vidēji gadā 102
Darbnīcu skaits 2
Vietu skaits darbnīcās 28
Darbnīcu klientu skaits 28
Uzturēšanas izmaksas par 1 vietu vidēji mēnesī (Ls) 205

Mērķis:
Nodrošināt sociālo aprūpi un rehabilitāciju īslaicīgas sociālās aprūpes gultās
hroniskiem slimniekiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējama sociālā aprūpe un
ārstēšanās dzīvesvietā
Darbības rezultāti:
Organizāciju, kuru pakalpojumus pērk pašvaldība, skaits 1
Īslaicīgas sociālās aprūpes gultu skaits 60
Aprūpēto personu skaits gadā 800

Mērķis:
Nodrošināt alternatīvos sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, kuru ģimenes nespēj bērnam
nodrošināt pilnvērtīgu sociālo aprūpi un atbalstu, kā arī nodrošināt atbalstu ģimenei
I apakšmērķis:
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem no sociālā riska ģimenēm
Darbības rezultāti:
Iestāžu skaits 5
Vietu skaits 100
Personu skaits gadā 220
II apakšmērķis:
Konsultatīva psiholoģiska palīdzība ģimenēm ar bērniem
Darbības rezultāti:
Iestāžu skaits 1
Konsultāciju skaits 1440
III apakšmērķis:
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem
Darbības rezultāti:
Iestāžu skaits 5
Vietu skaits 78
Personu skaits gadā 113
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Mērķis:
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaites
veikšana un apliecību izdošana
Darbības rezultāti:
Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu
izskatīšana un Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošana (lēmumu projektu skaits)

33

Apliecību izsniegšana un nozaudēto apliecību atjaunošana (skaits) 75

Mērķis:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Darbības rezultāti:
Laulību reģistrācija (skaits) 2860
Dzimšanas reģistrācija (skaits) 4000
Uzvārda, vārda maiņa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju
(skaits)

1460

Pamatbudžets
Mērķis:
Atbilstoši Rīgas bāriņtiesas kompetencei nodrošināt bērna interešu aizsardzību, ja to
nespēj vai nevar nodrošināt vecāki, un sekmēt bērna tiesības augt un attīstīties drošā
vidē - ģimenē
Darbības rezultāti:
Pieņemtie lēmumi kopā: 3400
Aprūpes jautājumos 2300
Adopcijas jautājumos 270
Domstarpību jautājumos 300
Mantiskajos jautājumos 540
Ierosinātas lietas: 2020
Aprūpes jautājumos 1400
Adopcijas jautājumos 110
Domstarpību jautājumos 300
Mantiskajos jautājumos 290
Piedalīšanās tiesas sēdēs: 1890
Aprūpes jautājumos 900
Adopcijas jautājumos 90
Domstarpību jautājumos 800
Mantiskajos jautājumos 100
Apsekošanas kopā: 5440
Aprūpes jautājumos 4070
Adopcijas jautājumos 400
Domstarpību jautājumos 870
Mantiskajos jautājumos 100

Aizbildņu un sociālo garantiju apliecību pieprasījumu sagatavošana un izsniegšana 1200
Psihologu un medianta konsultācijas 2150

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

2010.gadam

Mērķis:
Rīgas pilsētas ielu pilnvērtīga apgaismošana, apgaismes sistēmas uzturēšana kārtībā un
paplašināšana
Darbības rezultāti:
Apgaismojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas ielās, parkos, skvēros un dzīvojamos
masīvos: 
   apakšzemes kabeļu un gaisa vadu un kabeļu līnijas (km kopgarumā), t.sk., 69% ir 1845

apakšzemes kabeļi
   gaismas ķermeņi (skaits) 44859
   balsti (skaits) 34991
  kabeļu skapji, cilpu kastes un apgaismojuma tīklus barojošās apakšstacijas (skaits) 4234

Mērķis:
Noteikt mākslīgo būvju kvalitatīvo stāvokli, veicot to apsekošanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un laikā
Darbības rezultāti:
Satiksmes transportbūvju (tilti, satiksmes pārvadi un gājēju tuneļi) speciālās pārbaudes 6

Mērķis: 
Nodrošināt nepārtrauktu, komfortablu un drošu satiksmi
Darbības rezultāti:
Ielu brauktuvju seguma uzturēšana - bedrīšu, iesēdumu remonts (tūkst. m2) 28,3

Ielu brauktuvju slīdamības novēršana ziemā, kaisot ar pretslīdes materiāliem, un 9,8
 sniega tīrīšana, slaucīšana, putekļu savākšana un slaucīšana vasarā (milj. m2)
Sabiedriskā transporta pieturvietu kopšana (skaits) 1315
Zaļo zonu kopšana  (tūkst. m2) 978

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 104
 uzturēšana (objektu skaits)
Krastmalu regulārā, periodiskā apsekošana un ikdienas uzturēšana (km) 38
Metāla barjeru  ikdienas uzturēšana (km) 0,1

Mērķis: 
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos krustojumos un
gājēju pārejās
Darbības rezultāti:
Luksoforu objektu uzturēšana (skaits) 318
Regulējamo gājēju pāreju uzturēšana (skaits) 70
Satiksmes "zaļā viļņa" uzturēšana ielās (km kopgarumā) 18
Ceļa zīmju kopskaits (vienības) 31662

Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana)
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rādītāji 
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Mērķis:
Veikt seguma atjaunošanas darbus ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, uzlabojot
ietvju un brauktuvju seguma kvalitāti
Darbības rezultāti:
Atjaunots brauktuves segums (m2) 2000

Mērķis: 
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas regulējamos krustojumos, gājēju
pārejās un ielās
Darbības rezultāti:
Uzturēti ceļu horizontālie apzīmējumi (m2) 53157
Uzturēti regulējamie krustojumi (skaits) 200
Nodrošināta gājēju pāreju redzamība, uzturot ceļa apzīmējumu neregulējamās gājēju 323
 pārejās (skaits)
Nodrošināts braukšanas joslu sadalījums maģistrālās ielās un ielās ar ievērojamu 4900
 sabiedriskā transporta satiksmi

Mērķis:
Veikt remontdarbus Rīgas pilsētas ielās ar bojātu segumu un konstrukcijām, uzlabojot 
ietvju un brauktuvju seguma kvalitāti
Darbības rezultāti:
Atjaunots brauktuves segums (m2) 200000

Atjaunots ietves segums (m2) 32000

Mērķis:
Nodrošināt gājējiem nepārtrauktu un drošu satiksmi gājēju tuneļos un tuneļu
konstrukciju saglabāšanu, veicot nepieciešamos ikdienas uzturēšanas darbus
Darbības rezultāti:
Tuneļu uzturēšana -  grīdu un kāpņu seguma tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes 4
 materiālu, sniega izvešana ziemā un tīrīšana vasarā (tuneļu skaits)

Mērķis:
Optimizēt un uzlabot pastāvošo pilsētas lietusūdeņu kanalizācijas sistēmu, lai 
nodrošinātu lietusūdeņu novadīšanu no pilsētas ielām, laukumiem un citām teritorijām 
un nedarītu draudus videi, kā arī traucējumus Rīgas iedzīvotājiem
Darbības rezultāti:
Esošo lietusūdens kanalizācijas sūkņu uzturēšana darba kārtībā 7
Esošo lietusūdens kanalizācijas kolektoru tīrīšana un remonts (m) 36157
Esošo lietusūdens kanalizācijas skataku tīrīšana un remonts (m) 3536
Kolektoru lokalizēta renovācija (posmu skaits) 10

Mērķis:
Nodrošināt izpilddirekciju pārziņā esošo iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas
ceļu un teritorijas uzturēšanu
Darbības rezultāti:
Kopējā platība, kurā veikta ceļu seguma atjaunošana un bedrīšu remonta darbi
(tūkst. m2)

62,5
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Mērķis:
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, attīstot bērnu un
jauniešu spējas, prasmes un iemaņas mūzikā un mākslā; veidot skolu kā tuvākās
apkārtnes mūzikas kultūrizglītības centru; apgūt pamatzināšanas mūzikā bērniem ar
īpašām vajadzībām

Darbības rezultāti:
Mākslas un  mūzikas skolu skaits 9
Audzēkņu skaits skolās 3374
Uzturēšanas izdevumi vienam skolēnam mēnesī (Ls) 34,7
Pedagoģisko likmju skaits, t.sk.: 420,8
  mūzikas priekšmetos 385,1
  mākslas priekšmetos 35,7
Vidējais audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi 8
Absolventu skaits 257
Absolventu skaits, kas turpina profesionālo izglītību 71
Dalība koncertos un izstādēs (pasākumu skaits) 416
Koncertu un izstāžu apmeklētāju skaits 26000
Dalība programmā "Mūzikas apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām" (bērnu skaits) 67
Pedagogu skaits tālākizglītībā, kuriem izdevumus sedz no pašvaldības budžeta 70
 līdzekļiem
Audzēkņu skaits, kas piedalās Rīgas domes Kultūras departamenta organizētajos 323
 projektos

Mērķis:
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīvā laika 
 pavadīšanas nodarbēs
Darbības rezultāti:
Izpilddirekciju organizēto kultūras un izklaides pasākumu skaits 33

Mērķis:
Rīgas sabiedrisko pieminekļu saglabāšana
Darbības rezultāti:
Rīgas sabiedrisko pieminekļu pārņemšana valdījumā (pieminekļu skaits) 25
Pieminekļu apzināšana un uzskaite – pieminekļu pases izveide (pieminekļu skaits) 70
Rīgas pilsētā esošo sabiedrisko pieminekļu izpēte, restaurācijas projektēšana un 1
 aprūpes darbu īstenošana (pieminekļu skaits)

Mērķis:
Brīvības pieminekļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Brīvības pieminekļa teritorijas kopšana – slaucīšana, sniega notīrīšana, ziedu 1000
 kārtošana u.c. (m2)
Puķu vāžu uzturēšana (skaits) 8
Brīvības pieminekļa aprūpes programma, kas ietver tīrīšanu un šuvju pielabošanu 1
 (vienreiz gadā)
Saskaņoto pasākumu skaits pie Brīvības pieminekļa 40

Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana un tautas jaunrades 
attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)
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Mērķis:
Rīgas Brāļu kapu ansambļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu
nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Rīgas Brāļu kapu ansambļa, t.sk. Svētās uguns uzturēšanas vidējās izmaksas mēnesī (Ls) 237
Zāliena kopšana – pļaušana, laistīšana, atjaunošana (m2) 39205
Dzīvžoga uzturēšana – cirpšana, mēslošana, atjaunošana u.c. (m) 2510
Puķu dobju uzturēšana  - ziedu stādīšana, mēslošana, atjaunošana (m2) 1900

Celiņu un ceļu tīrīšana, ravēšana, atjaunošana u.c. (m2) 18600
Saskaņoto pasākumu skaits Rīgas Brāļu kapos 15

Mērķis:
Nodrošināt teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi un
īstenošanu, uzraudzīt būvniecības procesu tiesiskumu, projektu sagatavošanu un
administrēšanu
Darbības rezultāti:
Detālplānojumu izstrādāšana 3
Detālplānojumu administrēšana 55
Teritorijas plānojuma izstrāde 2
Izziņas par zemesgabala perspektīvo izmantošanu sagatavošana un izsniegšana (skaits) 3000
Investīciju projektu izvērtēšana 120
Starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana 8
Pilsētas pārstāvība starptautiskos pasākumos 3

Mērķis:
Veidot kvalitatīvu pilsētvidi un nodrošināt būvniecības kontroli un pārzināšanu, t.sk. 
nodrošināt būvniecības procesu tiesiskumu Rīgas pilsētā atbilstoši tās teritorijas 
plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem 
Darbības rezultāti:
Apkalpotie klienti 75000
Plānošanas un arhitektūras uzdevumi būvprojektiem un darba uzdevumi zemes 1700
 ierīcības projektu izstrādei
Izskatīto būvprojektu un zemes ierīcības projektu skaits 4260
Būvatļaujas 4000
Ekspluatācijā pieņemtas būves 950
Apsekotie objekti 5200

Mērķis:
Rīgas pilsētas arhitektoniskās kvalitātes paaugstināšana un arhitektūras jautājumos 
informētas sabiedrības veidošana
Darbības rezultāti:
Organizēto plenēru un konferenču skaits (t.sk. būtiska līdzdalība citos kopīgi 
organizētos pasākumos)

6

Izstrādāto pilsētas attīstību veidojošo projektu/priekšlikumu skaits 2
Pasākumu skaits sabiedrības informēšanai par Rīgas arhitektūras procesiem 3

Būvniecība un pilsētas attīstība 
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Mērķis:
Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, to
likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi bērniem
Darbības rezultāti:
Policijas pakalpojumu saņēmēju skaits (iesniedzēji, izsaucēji, masu pasākumu 782371
 apmeklētāji, pilsētas viesi u.c.)
Policijas pakalpojuma sniegšanas gadījumu skaits (apkalpotie masu pasākumi, 208882
administratīvā prakse, aizturēšanas, reidi, zemūdens darbi, glābšanas darbi,
iejaukšanās pēc iedzīvotāju  pieprasījuma utml.)
Policijas reaģēšanas laiks - patruļas ierašanās notikuma vietā (min.) 23
Policijas darbinieku skaits norīkojumā vienā dienā (pilda policijas pamatfunkcijas) 289

Mērķis:
Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošana Rīgā, atbalstot un piešķirot līdzekļus
projektiem, kas vērsti uz likumpārkāpumu profilaksi, bērnu un jauniešu tiesisko
audzināšanu, atkarību mazināšanu un sabiedrības tikumiskās audzināšanas veicināšanu 

Darbības rezultāti:
Sociālo kampaņu organizēšana Rīgas iedzīvotāju drošības palielināšanai 3
Apmācību, izglītojošo pasākumu organizēšana (semināri, kursi) 5
Informatīvu materiālu (bukleti, videosižeti u.c.) sagatavošana, izplatīšana pie izpildes 
Atbalstīto projektu skaits un viena projekta vidējās izmaksas, Ls pie izpildes 

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):

53

  dalībnieku skaits šajos pasākumos 7000
Invalīdu sporta aktivitāšu apakšprogramma:
  pasākumu skaits (čempionāti, meistarsacīkstes u.c. sporta aktivitātes) 10
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 450
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)

2000

Atbalstīto starptautisko pasākumu skaits 15
Masu sporta  pasākumu skaits 4
Dalībnieku skaits masu sporta pasākumos 5000
Rīgas komandu dalībnieku skaits Latvijas jaunatnes ziemas un vasaras olimpiādēs 500

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana
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Rīgas pilsētas masu sporta pasākumi skolēniem un Rīgas rajonu/priekšpilsētu starp 
skolu pasākumu programmas:
  pasākumu skaits 138
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 16200
Sporta skolu sporta pasākumu atbalsta programma:
  pasākumu skaits 20
  dalībnieku skaits šajos pasākumos 3400
Sporta veidu ilgtermiņa attīstības programmu bērniem un jauniešiem atbalsts:
  sporta veidu skaits 8
  sporta grupu skaits 18
  sportistu skaits 240
  treneru skaits 16

I Mērķis:
HIV/AIDS izplatības mazināšana narkotiku lietotāju vidē un dzīves kvalitātes
uzlabošana riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām
Darbības rezultāti:
HIV konsultantu sniegto konsultāciju skaits 600
Sociālo darbinieku konsultāciju skaits  1300
Psihologa konsultāciju skaits 550
II Mērķis:
Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus jauniešiem, kas ne tikai veicinātu jauniešu
seksuālās un reproduktīvās veselības uzlabošanos, bet arī paaugstinātu atbildību un
motivētu jauniešus savlaicīgi rūpēties par savu veselību
Darbības rezultāti:
Speciālista konsultāciju skaits no attāluma (e-pasts, tālrunis) 720
Psihologa konsultāciju skaits klātienē 66
Nodarbības dzimumizglītības programmas realizēšanai sociālās atstumtības riskam 39
 pakļautajiem  jauniešiem (nodarbību skaits)
Vecmātes vadītas nodarbības 5.un 6.klašu skolēniem 58
III Mērķis:
Izārstēt infekciozos tuberkulozes slimniekus, tādējādi pasargājot sabiedrību no 
inficēšanās iespējas, un kavēt tuberkulozes izplatīšanos, pasargāt pacientus no 
multirezistentālās tuberkulozes formas veidošanās
Darbības rezultāti:
Palīdzību saņēmušo personu skaits 350
IV Mērķis:
Konsultēt Rīgas mazaizsargātos iedzīvotājus par fizisko un garīgo veselību, kā arī par
veselības veicināšanu
Darbības rezultāti:
Konsultatīvo "Veselības istabu" skaits 3
V Mērķis:
Veikt atkarības slimības profilaksi Rīgā
Darbības rezultāti:
Diskusiju un lekciju skaits skolēniem 335

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana  
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Atkarības profilakses izglītības programmas nodarbību skaits vidusskolu jauniešiem 88
 "Jaunie līderi"
Psihosociālās korekcijas grupu nodarbības jauniešiem 576
Atkarības profilakses izglītības programmas semināri (18 stundas) speciālistiem 45
 (policisti, sociālie pedagogi, mediķi u.c.)
Lekciju skaits speciālistiem atkarības profilaksē 30
Izglītības programma vecākiem (lekcijas, programma - nodarbību cikls) 40

Mērķis: 
Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām
prasībām un kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana
Darbības rezultāti:
Publiskā lietošanā esošās pašvaldības teritorijas sakopšanas un zāles pļaušanas darbi 20,8
 trīs reizes gadā (ha) 
Atkritumu savākšanas darbi (tūkst. m3) 46,6
Kapsētas, t.sk.: 19
  slēgtās 3
  atvērtās  2
  daļēji atvērtās 14

Mērķis: 
Nodrošināt Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšanu un kremēšanu
Darbības rezultāti:
Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo: 
   apbedīšana 108
   kremēšana 132

Mērķis:
Apsaimniekot un uzturēt kārtībā esošo novadgrāvju sistēmu un iekšpagalmu lietus 
notekūdeņu novadīšanas kolektoru tīklu, kā arī nepieciešamības gadījumā izbūvēt 
jaunu
Darbības rezultāti:
Grāvju tīrīšana (m3) 2090
Caurteku tīrīšana (m) 90
Grāvju atjaunošana (m) 18

Mērķis:
Veikt klaiņojošo dzīvnieku populācijas apzināšanas un kontroles programmas 
realizēšanu, bezpalīdzībā nonākuša savvaļas dzīvnieka aprūpi un bezsaimnieka 
dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju
Darbības rezultāti:
Izķerto kaķu un suņu skaits 498
Eitanizēto kaķu un suņu skaits 166
Apbedīto kaķu un suņu skaits 254
Savvaļas dzīvnieku skaits 6

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

uzturēšana u.c.)

15



Programma / mērķi / darbības rezultāti Rezultatīvie 
rādītāji 

2010.gadam

Mērķis: 
Saskaņā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta zinātnieku veiktās
dendroloģiskās inventarizācijas datiem likvidēt bojātās, bīstamās un sievišķā klona
papeles
Darbības rezultāti:
Likvidējamo papeļu skaits 272

Mērķis:
Uzstādīt un apsaimniekot sabiedriskās tualetes Rīgas centrā
Darbības rezultāti:
Sabiedrisko tualešu uzstādīšana un atjaunošana 4

Mērķis:
Paaugstināt pilsētas ainavas estētisko vērtību un daudzveidību, attīrīt gaisu no 
ķīmiskajām vielām un mikroorganismiem, izlīdzināt mitrumu un temperatūru, 
samazināt troksni un vēja brāzmas, paaugstināt  ekoloģisko un estētisko vērtību  

Darbības rezultāti:
Ielu un pašvaldības iestāžu teritorijās augošo koku un apstādījumu kopšana 572
 (koku skaits)
Avārijas koku zāģēšana 131
Sauso koku plānveida zāģēšana 117
Apstādījumu atjaunošana (koku skaits) 20

Mērķis:
Veikt suņu uzskaiti Rīgas pilsētā, nodrošināt veterinārās klīnikas, ambulances un 
privāti praktizējošos veterinārārstus ar suņu turēšanas nodevas žetoniem, veikt 
maznodrošinātiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku bezmaksas sterilizāciju un 
eitanāziju, satiksmes negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku un putnu eitanāziju,  kā 
arī nodrošināt Rīgas pilsētu ar suņu ekskrementu konteineriem

Darbības rezultāti:
Izsniegtie suņu turēšanas nodevas žetoni  12000
Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku: 
   sterilizēšana (dzīvnieku skaits) 160
   eitanāzija (dzīvnieku skaits) 134
Satiksmes negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku eitanāzija 140
Suņu konteineru (ekskrementiem) skaits 30

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) 260,7
Sabiedrisko strūklaku apsaimniekošana ar kanālmalas laistīšanas sistēmu 11
 (strūklaku skaits)
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana (skaits) 7
Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana (skaits) 56
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Mērķis:
Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošana, labiekārtošana, teritoriju sakopšana un
uzturēšana
Darbības rezultāti:
Ierīkotas peldvietas un aktīvās atpūtas zonas 6

Vecāķi
Pludmales teritorija (km) 2,8
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 30

Vakarbuļļi
Pludmales teritorija (km) 8
Viena kilometra teritorijas uzturēšana (tūkst. Ls) 7

Rīgas Vidzemes priekšpilsētā esošās peldvietas (Bābelīša ezers, Velnezers, 
Dambjapurva ezers, Juglas ezers)

Ezeru kopjamo krasta līniju kopgarums (m) 4802
Kopējie uzturēšanas izdevumi (tūkst. Ls) 94

Mērķis:
Nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām (veido pašvaldības 
ieņēmumus)
Darbības rezultāti:
Telpu nomas līgumu skaits 460
Zemes nomas līgumu skaits 400
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par 260
 sakņudārzu nomu, par zemes nomu garāžām, pēc izglītības objektu īpašuma daļas
 iznomāšanas attiecīgu zemes nomas līgumu slēgšana u.c.  (līgumu skaits)

Mērķis:
Nomas un telpu līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības izglītības un labklājības 
iestāžu darbības nodrošināšanai
Darbības rezultāti:
Telpu nomas līgumu skaits 4
Zemes nomas līgumu skaits 235

Mērķis:
Nodrošināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu sociālās palīdzības, izglītības un 
kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai
Darbības rezultāti:
Apsaimniekojamā platība (m2) 1472254

Ēku avārijas situāciju novēršana un pirmsavārijas darbu veikšana (m2) 1475254

Zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana 
saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu – īpašuma jautājumi
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Mērķis:
Sašaurināt darbību, ko Rīgas pilsētas pašvaldība veic kā uzņēmēja, atsavinot mantu,
kas tai nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un iegūtos naudas
līdzekļus novirzot Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu sakārtošanai

Darbības rezultāti:
Rīgas pilsētas pašvaldības atsavināmais nekustamais īpašums (objektu skaits) 60
Rekonstruētie un restaurētie Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošie un piekrītošie 69
 nekustamie īpašumi

Mērķis:
Nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu pašvaldības kapitālsabiedrību
pamatkapitālā ar mērķi nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi
Darbības rezultāti:
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšana Rīgas pilsētas pašvaldības 80
 kapitālsabiedrību pamatkapitālā

Mērķis:
Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanas procesa organizēšana, pašvaldības
pārstāvības biedrībās un nodibinājumos organizēšana
Darbības rezultāti:
Kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču organizēšana: 175

100% pašvaldības kapitālsabiedrībās 160
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder daļas (akcijas) 15

Mērķis:
Stabilizēt un nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu nekustamā īpašuma apzināšanu,
reģistrēšanu un pārvaldību
Darbības rezultāti:
Zemesgabalu apmaiņas fondā iekļauto objektu skaits gadā 50
Zemes vienību skaits, par kurām pieņemts/jāpieņem Rīgas domes lēmums par zemes 1300
 piederību, piekritību, izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, t.sk.:
   par Rīgas pilsētas vēsturisko zemi; 50
   par līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondam paredzētajiem zemessgabaliem; 160
   par zemes starpgabaliem; 200
   par pašvaldības funkciju nodrošināšanai paredzētiem zemesgabaliem; 790
   sakarā ar zemes lietošanas tiesību izbeigšanos 100
Zemesgrāmatā reģistrēto/reģistrējamo zemes vienību skaits 250
Atbilstoši Kadastra likumam Valsts kadastra reģistrā reģistrēto/ reģistrējamo zemes 1000
 vienību skaits
Apsekoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu skaits 470
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo neizmantoto īpašumu un rezervēto īpašumu 37
 pašvaldības autonomo funkciju izpildei apsaimniekošanas un pārvaldības
 nodrošināšana (īpašumu skaits)
Dokumentu (būvprojektu u.c.) saskaņošana gadījumos, kad nepieciešama īpašnieku 850
 piekrišana
Servitūtu līgumu skaits 30
Dzīvojamo māju pārvaldības tiesību nodošana 210
Pārvaldības īpašumu tiesību reģistrācija, ierakstu aktualizācija un dzēšana 300
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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 550

Mērķis:
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības interesēm un saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo 
nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā
Darbības rezultāti:
Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai iegādāto īpašumu (būvju, ēkas 126
 un zemes, dzīvokļu) skaits
Ziemeļu transporta koridora projekta realizācijai iegādāto īpašumu skaits 140

Mērķis:
Nodrošināt administratīvajā teritorijā esošo ielu tirdzniecības un uzņēmējdarbības
objektu uzskaiti un pārraudzību
Darbības rezultāti:
Ielu tirdzniecības un piekrišanas atļauju uzņēmējdarbības veikšanai izsniegšana
(atļauju skaits tūkst.)

5,9

Ielu tirdzniecības vietu skaits (tūkst.) 2,95
Tirdzniecības objektu izvietojuma shēmu saskaņošana (gadījumu skaits) 420

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) 44
Telpu nomas līgumu pagarināšana (vienošanās skaits) 233
Nomas objektu apsekošana (skaits) 522
Ainavu bojājošo un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo ēku un būvju apsekošana 600

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)

2646

Mērķis:
Nodrošināt dzīvokļu un nedzīvojamā fonda pārbūvju atbilstību vispārīgiem 
būvnoteikumiem
Darbības rezultāti:
Objektu (zemesgabalu) apsekošanas 160
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Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana

Mērķis:
Zivju resursu pārzināšana Rīgas pilsētas ūdenstilpēs un Rīgas jūras līča piekrastē 
Rīgas administratīvajā teritorijā (atbilstoši vienošanās protokolam starp Zemkopības 
ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldi un Rīgas pilsētas pašvaldību) –  
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšana ar zvejnieku saimniecībām, 
komersantiem un zvejniekiem, kas nodarbojas ar zveju paša patēriņam,  speciālo 
atļauju (licenču) izsniegšana Latvijā reģistrētiem komersantiem, kā arī individuālajiem 
uzņēmumiem, zvejnieku un zemnieku saimniecībām un kooperatīvajām sabiedrībām 
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvajā teritorijā

Darbības rezultāti:
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām
personām (līgumu skaits)

40

Izsniegtās speciālās atļaujas  (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos 8

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
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