
Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi un 
īstenošanu, uzraudzīt būvniecības procesu tiesiskumu, projektu sagatavošanu 
un administrēšanu
Programmas darbības rezultāti:

1, Detālplānojumu administrēšana 35 9 500,00
2, Izziņas par zemesgabala perspektīvo izmantošanu sagatavošana un 

izsniegšana 2 000 25,34
3, Investīciju projektu izvērtēšana 37 2 450,00
4, Monitoringa sistēmas Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2025.gadam 

izveidošana 1 181 515,00
5, Grozījumu/papildinājumu izstrāde Rīgas attīstības programmai 2006.-

2012.gadam, kā arī tās darbības nodrošināšana 1 201 120,00
6, Starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana un administrēšana 12 7 463,00
7, Pilsētas pārstāvība starptautiskos pasākumos, kuru mērķis ir veicināt Rīgas 

atpazīstamību kā investīcijām pievilcīgu vietu 11 7 273,00
8, Stratēģiskās uzraudzības sistēmas ikgadējā pārskata sagatavošana 1 12 100,00

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

03.01.00. Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā 
īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums
Programmas īstenošanas mērķis:
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
interesēm nodrošināt pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanu un 
pašvaldības līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanu
Programmas darbības rezultāti:

1, Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšana pašvaldības 
kapitālsabiedrībās (kapitālsabiedrību skaits) 22 6 172,33

Pašvaldības autonomā funkcija:
Pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde pilsētas attīstībai; 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana

Pašvaldības autonomā funkcija:

02.01.01. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums

Zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu – īpašuma 
jautājumi;
Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā

6.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 13.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.150

Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta programmu mērķi, 
darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības 

autonomajām funkcijām

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
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2, Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšana publiski 
privātajās un privātajās kapitālsabiedrībās (kapitālsabiedrību skaits) 5 2 403,72

3, Pašvaldības mantas novērtēšana un dokumentu sagatavošana ieguldīšanai 
kapitālsabiedrībās (nekustamo īpašumu skaits) 25 625,27

4, Pašvaldības dalības biedrībās un nodibinājumos koordinācija (biedrības un 
nodibinājumi) 15 500,78

Programmas īstenošanas mērķis:

Administrēt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā 
īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu, kā arī atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības interesēm un saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt 
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo 
nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā
Programmas darbības rezultāti:

1, Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana (skaits) 265 53,85
2, Nekustamā īpašuma iegūšanas pašvaldības īpašumā procesa nodrošināšana 

(objektu skaits) 57 4 070,40
3, Noraidīto iesniegumu skaits par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības 

īpašumā 24 413,29

Programmas īstenošanas mērķis:
Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības izglītības, 
labklājības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai
Programmas darbības rezultāti:

1,  Noslēgtie zemes (462) un telpu nomas līgumi (10) 472 3 721,50

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu sociālās palīdzības, 
veselības aprūpes, drošības, izglītības un kultūras iestāžu darbības 
nodrošināšanai
Programmas darbības rezultāti:

1, Rekonstruētie, renovētie, restaurētie un labiekārtotie Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederošie un piekrītošie nekustamie īpašumi 23 56 887,48

2, Nojaukto graustu skaits 10 14 949,02
3, Pārvaldāmo un apsaimniekojamo nekustamo īpašumu (ēku un būvju) platība 

kopā m2, t.sk.: 1 470 000 1,39
3.1. pašvaldības funkciju nodrošināšanai izmantojamā platība, m2 1 232 400 1,39
3.2. nomas platības, kur nepieciešams nodrošināt apsaimniekošanu, m2 191 200 1,39
3.3. pašvaldības funkciju izpildei rezervētā un saimnieciski neizmantojamā 

platība, m2/objekti 46 400 1,39

Programmas īstenošanas mērķis:

Sašaurināt darbību, ko Rīgas pilsētas pašvaldība veic kā uzņēmēja, atsavinot 
mantu un privatizējot nekustamo īpašumu, kas tai nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un iegūtos līdzekļus novirzīt Rīgas 
pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu sakārtošanai
Programmas darbības rezultāti:

1, Saņemto privatizācijas un atsavināšanas ierosinājumu skaits 400 366,50
2, Rīgas pilsētas pašvaldības atsavināmais nekustamais īpašums 130 677,30
3, Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamie zemesgabali 230 559,79
4, Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamie īpašuma objekti 140 736,80
5, Pirkumu līgumu skaits 450 179,71

Programmas īstenošanas mērķis:
Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un zemesgabalu 
racionāla un lietderīga izmantošana, nekustamā īpašuma pārvaldības 
uzlabošana
Programmas darbības rezultāti:
IEŅĒMUMI

1, Telpu nomas līgumi (minimālā summa gadā Ls 0,73, maksimālā summa 
gadā Ls 208128) 535 2 150,48
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2, Zemes nomas līgumi  (minimālā summa gadā Ls 0,36, maksimālā summa 
gadā Ls 93437) 2 325 1 032,26
IZDEVUMI

Izmaksas, kas saistītas  ar zemes un telpu nomas līgumiem un to noslēgšanu 2 860 1 124,28

Programmas īstenošanas mērķis:
Stabilizēt un nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu nekustamā īpašuma 
apzināšanu, reģistrēšanu un pārvaldību
Programmas darbības rezultāti:

1, Bilancē uzskaitīto pašvaldības ēku (būvju), īpašumu skaits 10 950 19,42
2, Bilancē uzskaitīto zemesgabalu skaits 3 912 13,65
3, Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības ēku un būvju skaits, īpašuma sastāva 

precizēšanas un datu aktualizāciju skaits 750 188,42
4, Zemesgrāmatā reģistrēto zemesgabalu skaits, reģistrēto zemesgabalu sadales 

un datu aktualizāciju skaits 340 1 135,13
5, Zemes vienību reģistrācija nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas 

sistēmā 900 60,98
6, Sabiedrisko drošību un sabiedrisko kārtību apdraudošo fiziskām un 

juridiskām personām piederošo nekustamo īpašumu  (grausti, jaunbūves) 
objektu skaits 500 64,89

7, Informācijas lapu, atzinumu skaits, kā arī nostiprinājumu lūgumu skaits 
privatizācijas un atsavināšanas procesa ietvaros 550 115,75

8, Administratīvo aktu skaits Zemju pārvaldes kompetences ietvaros 35 169,08
9, Plānošanas nosacījumu un atzinumu skaits par trešo personu ierosinātajiem 

teritorijas detalplānojumiem, ja tas ir noteikts attiecīgajos Rīgas domes 
lēmumos 10 346,46

10, Sezonas tirdzniecības vietu un reklāmu izvietošanas konsultāciju skaits no 
zemes piederības viedokļa 60 69,90

11, Iesniegto slēdzienu skaits par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 
zemesgabalu piederību un piekritību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
noteikšanai 300 23,67

12, Saskaņoto dokumentu (būvprojektu u.c.) skaits gadījumos, ja nepieciešama 
īpašnieka piekrišana 455 53,74

13, Līdzvērtīgas zemes reģistra administrēšana (pretendentu skaits) 150 137,85

un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām
Programmas īstenošanas mērķis:
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības interesēm un saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai 
nepieciešamo nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā
Programmas darbības rezultāti:

1, Nekustamo īpašumu (vai to daļu), kas atrodas ielu teritorijā - sarkanajās 
līnijās, iegūšana pašvaldības īpašumā 4 40 975,00

2, Zemesgabalu (vai to daļu), kas atrodas pašvaldības izglītības iestāžu lietojuma 
teritorijā, iegūšana pašvaldības īpašumā 9 36 036,00

3, Nekustamo īpašumu (vai to daļu), kas nepieciešami pašvaldības autonomo 
funkciju (izņemot 1. un 2.) izpildes nodrošināšanai, iegūšana pašvaldības 
īpašumā 1 13 422,00

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

01.32.00. Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana

Rīgas domes Satiksmes departaments

Pašvaldības autonomā funkcija:

Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana);
Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus
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04.02.00. Transportbūvju speciālās inspekcijas
Programmas īstenošanas mērķis:
Noteikt mākslīgo būvju kvalitatīvo stāvokli, veicot to apsekošanu 
normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un laikā 
Programmas darbības rezultāti:
Plānotas satiksmes transportbūvju speciālās inspekcijas* prioritārā secībā, 
t.sk.: 

11

Satiksmes pārvads Lucavsalā
Gājēju tilts pār Mārupīti Nr.1 (Arkādijas parkā)
Gājēju tilts pār Mārupīti Nr.2 (Arkādijas parkā)
Gājēju tilts pār Mārupīti Nr.3 (Arkādijas parkā)
Gājēju tilts pār Mārupīti Nr.4 (Arkādijas parkā)
Tilts pār Kīleveina grāvi Mūkusalas ielā
Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē
Tilts pār Mārupīti Raņķa dambī
Tilts pār Pilsētas kanālu Krasta ielā
Tilts pār Pilsētas kanālu Eksporta ielā
Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Friča Brīvzemnieka ielā

Paredzamie darbi:
1, Konstrukciju novērtējums ar nepieciešamajiem mērījumiem un defektu 

fiksēšana un uzskaite
2, Konstrukciju  materiālu pašreizējās kvalitātes un fizikāli mehānisko īpašību 

noteikšana:

 - koroziju bojājumi 
 - karbonizācijas pakāpe
 - stiprības raksturotāji
 - u.c. dzelzbetona konstrukciju ilgizturību noteicošie faktori

3, Tiltu pieļaujamās kravnesības noteikšana ar datorprogrammu aprēķiniem, 
ievērojot konstrukciju stāvokli

4, Nepieciešamības gadījumā konstrukciju noslogošana ar pārbaudes slodzi

5, Materiālu apkopošana un sistematizācija zinātniski tehniskajā 
atskaitē, kurā dots ekspertīzes slēdziens ar rekomendācijām konstrukciju 
tālākai ekspluatācijai
*Izmaksas objektiem tiks noteiktas konkursa rezultātā, kā arī tiks precizēts 
objektu skaits

04.03.00. Pilsētas transportbūvju uzturēšana
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt nepārtrauktu, komfortablu, drošu satiksmi pilsētas ielās un 
satiksmi pār tiltiem, satiksmes pārvadiem, gājēju tuneļos un nostiprinātajās 
krastmalās, nodrošināt minēto būvju un konstrukciju saglabāšanu
Programmas darbības rezultāti:

Tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu uzturēšana
1, Tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu regulārā un periodiskā apsekošana 

(287875,5 m²), 4 mēneši (1000 m²) 24 334,23
2, Krastmalu regulārā un periodiskā apsekošana  (117 931 m²), 2 mēneši 

(1000 m² ) 17 102,99
3, Diennakts apgaismojuma sistēmas uzturēšana 14 tuneļos (diennaktis) 5 110 20,66
4, Tuneļa pie tirdzniecības centra "Stokman" apgaismojuma sistēmas uzturēšana 

(diennaktis) 365 18,47
5, Elektroiekārtu uzturēšana (diennaktis) 1 062 17,61
6, Tiltu kuģu signalizācijas sistēmu uzturēšana (diennaktis) 182 44,93
7, Vanšu tilta tehniskā tuneļa, pilona, aviācijas signalizācijas un tehnisko telpu 

elektroiekārtu uzturēšana (diennaktis) 365 12,29
8, Salu tilta kompleksa elektrosadales telpu, tehnisko tuneļu, balstu telpu, 

apsardzes telpu  uzturēšana (diennaktis) 365 12,57
9, Meteostacijas uz Vanšu tilta uzturēšana (diennaktis) 150 9,66

10, Avārijas dienests pavasarī, vasarā, rudenī,  nodrošinot dežūras  (stundas) 72 20,41
11, Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts (m²), izmantojot dažādas tehnoloģijas 2 380 13,49
12, Profilēto metāla barjeru remonts (m) 225 44,96
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13, Profilēto metāla barjeru remonts, izmantojot jaunas cinkota metāla barjeras 
(m) 75 53,39

14, Triecienabsorbējošo sistēmu remonts 2 2 595,30
15, Triecienabsorbējošo sistēmu remonts bez elementu nomaiņas 1 753,31
16, Triecienabsorbējošo sistēmu remonts ar elementu nomaiņu 1 4 437,26
17, Norobežojošā stiepļu žoga remonts (m) 25 42,88
18, Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana, remonts ( m² ) 10 377,81
19, Komunikāciju kanālu nosegelementu un  lūku atjaunošana (t) 1 3 545,78
20, Tiltu un satiksmes pārvadu nostiprināta konusa remonts (m³) 2 605,97
21, Mastikas deformācijas šuvju remonts (m²) 5 545,18
22, Metāla deformācijas šuvju tīrīšana, spriegošana un remonts (m) 40 56,49
23, Metāla margu remonts (t) 0,1 5 459,23
24, Betona margu remonts (m³) 3 698,62
25, Ietvju betona konstrukciju remonts (m²) 2 162,87
26, Dzelzsbetona kāpņu remonts (m²) 3 317,60
27, Kāpņu granīta pakāpienu regulēšana (m²) 1 126,32
28, Tuneļu lietusūdens pieņēmēju restu remonts (m²) 15 147,86
29, Lietusūdens kanalizācijas aku un drenāžas aku pārsegumu remonts 5 284,74
30, Atbalsta sienu, parapeta sienu izdrupumu remonts (m²) 15 125,95
31, Jaunas atkritumu urnas iegāde un uzstādīšana 15 116,82
32, Bērnu ratiņu nobrauktuvju metāla konstrukciju atjaunošana (t) 0,1 4 038,90
33, Bērnu ratiņu nobrauktuvju betona konstrukciju atjaunošana (m³) 0,5 1 639,28
34, Tuneļu sienu zīmējumu notīrīšana (m²) 60 16,69
35, "Anti grafiti" pārklājuma izveidošana uz tuneļu sienām (m²) 20 12,37
36, Nogāžu izskalojumu remonts ar materiāla piebēršanu (m³) 15 42,20
37, Nogāžu izskalojumu remonts ar smilts piebēršanu (m³) 10 34,70
38, Nogāžu izskalojumu remonts ar škembu piebēršanu (m³) 5 57,19
39, Tuneļu informatīvo norāžu atjaunošana (m²) 10 205,02
40, Ceļu satiksmes negadījumu  seku likvidēšana objektos (stundas) 30 56,56
41, Grīdas flīžu atjaunošana gājēju tuneļos (m²) 20 61,93
42, Ziemas dienesta darba organizācijas dežūras (diennakts) 425 892,74
43, Ielu brauktuvju slīdamības samazināšana  (1000 m² ) 49 124 2,76
44, Slīdamības samazināšana lokālā vietā, veicot pārbraucienu uz to (km) 50 0,98
45, Brauktuves attīrīšana no sniega (1000 m² ) 10 381 1,61
46, Ietvju tīrīšana ziemas apstākļos (1000 m² ) 130 1 895,92
47, Sniega izvešana no tiltiem, satiksmes pārvadiem un tuneļiem (m³) 432 8,69
48, Atkritumu savākšana no satiksmes pārvadu zemtilta  un tuneļiem 

piegulošajām teritorijām (1000 m²) 10 325,68
49, Smilts un nogulšņu savākšana un izvešana pēc ziemas sezonas, 1 reize (km) 82 557,82
50, Satiksmes pārvadu, to apakšu, tiltu, krastmalu un piegulošo teritoriju tīrīšana  

(1000 m² ) 18 751 4,10
51, Satiksmes pārvadu apakšu, krastmalu un piegulošo teritoriju tīrīšana pēc 

ziemas sezonas, 1 reize gadā (1000 m² ) 187 53,33
52, Atkritumu savākšana un izvešana no urnām un konteineriem ar specializēto 

transportu, ieskaitot izgāztuves izmaksas (m³) 1 300 37,09
53, Ietvju tīrīšana  vasaras apstākļos (1000 m² ) 46 1 999,89
54, Atkritumu savākšana no satiksmes pārvadu zemtilta teritorijām  (1000 m² ) 9 419,20
55, Tuneļu sienu un grīdu mazgāšana   (1000 m² ) 51 218,86
56, Zāles pļaušana  zaļajās zonās slīpās un horizontālas virsmās (1000 m² ) 402 65,95
57, Zāles pļaušana  zaļajās zonās horizontālās virsmas 90 237 m², 2 reizes gadā 

(1000 m² ) 180 55,55
58, Lietusūdens pieņēmēju, aku un noteču skalošana 1 145 17,10
59, Lietus kanalizācijas kolektoru skalošana ar augstspiediena hidrodinamisko 

mašīnu (m) 1 274 4,09
60, Lietusūdens pieņēmēju tīrīšana gājēju tuneļos un gājēju tiltos (m²) 574 10,59
61, Sūkņu staciju uzturēšana, ūdens atsūknēšana (stundas) 73 098 1,73

Pilsētas maģistrālo un rajona ielu uzturēšana
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1, Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar dažādām tehnoloģijām (m²) 30 885 10,67
2, Asfaltbetona  seguma iesēdumu izlīdzināšana pēc pilnas tehnoloģijas 

(asfalta t) 65 72,43
3, Bruģakmens segumu iesēdumu labošana un remonts (m²) 4 331 20,20
4, Iegruvumu, izskalojumu likvidēšana līdz segas konstrukcijai (m3) 99 41,12
5, Ielas un ietvju apmaļu uzstādīšana, regulēšana, demontāža (m) 2 651 13,40
6, Ietvju plātņu segumu iesēdumu un defektu labošana (m2) 305 14,36
7, Ielas segas izbūve (m2) 4 187 5,24
8, Esošās ielu segas demontāža (m3) 120 15,77
9, Asfaltbetona segas izlīdzinošā frēzēšana ( m2 ) 2 200 3,18
10, Asfaltbetona segas vaļņu izlīdzinošā frēzēšana (m) 2 775 5,61
11, Nomaļu, zaļo zonu nederīgās grunts uzauguma noņemšana un aizvešana uz 

atbērtni  (m3) 165 12,93
12, Seguma profilēšana ( m2 ) 560 987 0,16
13, Seguma profilēšana, papildinot ar materiālu (m2) 2 330 21,32
14, Plaisu aizliešana asfaltbetona segumos (t/m) 7 878 2,57
15, Satiksmes organizācija, ja nepieciešams izmantot autotransportam 

apbraucamos ceļus (ceļa zīmju komplekti diennaktī) 1 1 304,60
16, Caurteku uzturēšanas darbi (m) 255 20,44
17, Zaļo zonu atjaunošana (m2) 680 7,20
18, Ielu brauktuvju tīrīšana (1000 m2) 337 439 1,67
19, Ielu sadalošo joslu, saliņu tīrīšana (1000 m2) 4 168 3,50
20, Ietvju, veloceliņu tīrīšana (1000 m2) 61 467 5,78
21, Smilts un nogulšņu savākšana un izvešana pēc ziemas,  ieskaitot transporta un 

atkritumu izgāztuves izmaksas (tekņu zonas km ) 849 264,98
22, Zaļo zonu zāles pļaušana un savākšana (1000 m2) 5 381 25,63
23, Atkritumu savākšana un izvešana no zaļajām zonām (1000 m2) 204 026 0,51
24, Ielu un laukumu uzkopšana dienas laikā (reizes) 60 69,54
25, Atkritumu izvešana ar specializēto autotransportu (m3) 4 435 13,48
26, Koku laistīšana pēc ziemas (koku skaits) 30 2,98
27, Sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšana (1000 m2) 40 104 36,25
28, Sniega izvešana no sabiedriskā transporta pieturvietām (m3) 6 320 7,77
29, Atkritumu urnas uzstādīšana un remonts 558 9,40
30, Atkritumu izvešana no urnām  (urnu skaits) 281 538 0,59
31, Soliņu uzstādīšana un remonts (soliņu skaits) 342 49,77
32, Vecā tipa nojumju uzturēšana un remonts (m2) 1 522 12,51
33, Ziemas dienesta dežūras (diennaktis ) 1 005 238,75
34, Ziemas dienesta dežūras tehnikai (stundas) 65 648 12,58
35, Ielu, ietvju tīrīšana bezsniega laikā (m2) 59 505 2,05
36, Ielu brauktuvju un laukumu uzturēšana un slīdamības samazināšana sala un 

nokrišņu laikā (1000 m2) 362 167 2,51
37, Ielu brauktuvju un laukumu attīrīšana no sniega (1000 m2) 54 547 1,90
38, Ietvju, veloceliņu attīrīšana no sniega, pielietojot komplekso ielu uzturēšanas 

tehniku, kas aprīkota ar lāpstu un birsti (1000 m2) 27 916 3,22
39, Ietvju, veloceliņu, gājēju pāreju kaisīšana ar pretslīdes materiālu (1000 m2) 24 608 3,00
40, Gājēju pāreju (t.sk. regulējamās, pie krustojumiem, sadalošajās joslās un 

gājēju saliņās) attīrīšana no sniega (m2) 502 374 0,06
41, Sniega izvešana, organizācija (m3) 38 549 7,71
42, Atkritumu izvešana ar specializēto autotransportu (m3) 2 192 13,48
43, Teritorijas uzkopšana (reizi nedēļā) 774,65
44, Teritorijas pļaušana un zāles savākšana (m2) 1 200 0,01
45, Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā izgāztiem un nolauztiem kokiem (koku 

skaits) 18 67,81
46, Lietus pieņēmēju pie kontrolakām skalošana ar augstspiediena 

hidrodinamisko metodi (m) 38 598 3,16
47, Lietusūdens pieņēmēju un komunikāciju aku tīrīšana, remonts un izbūve 8 785 20,16
48, Lietusūdens kolektora skalošana ar augstspiediena hidrodinamisko metodi  

(m) 1 000 3,95
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49, Ūdens atsūknēšana no ielām (m3) 1 806 3,81
50, Novadgrāvju attīrīšana no iemestiem priekšmetiem  (m) 303 1,71
51, Ūdensaugu un peldošo atkritumu tīrīšana no ūdenskrātuvēm (100 m2) 210 19,64
52, Infiltrācijas aku tīrīšana (m3) 3 45,90
53, Infiltrācijas aku izbūve (m3) 1 374,66
54, Lietus pieņēmēju remonts, pārbūve, izmantojot ātri cietējošos materiālus 97 558,13
55, Nožogojuma stabiņu remonts (stabiņu skaits) 143 39,37
56, Ielu apsekošana, darbu plānošana (km) 42 710 1,41
57, Diennakts dežūra, informācijas pieņemšana un sniegšana, avāriju vietu 

ierobežošana, organizēšana avāriju novēršanai (stundas) 21 967 9,84

04.05.00. Pilsētas ceļa zīmju uzturēšana
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas regulējamos 
krustojumos un gājēju pārejās, nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas 
pilsētas ielās
Programmas darbības rezultāti:

1, Ceļa zīmes ar statu 20 126 11,97
2, Papildzīmes 5 282 6,13
3, Ceļa zīmes uz atsaites 979 10,59
4, Ceļa zīmes uz cita balsta 9 492 9,06
5, Virziena rādītāji (m2) 995 1,53
6, Gājēju barjeras (tūkstoši m) 35 371 0,07
7, Signālstabiņi  150 0,77
8, Spoguļi  14 22,58

04.06.00. Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana
Programmas īstenošanas mērķis:
Veikt remontdarbus Rīgas pilsētas ielās ar bojātu segumu 
Programmas darbības rezultāti:

1, Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana (objektu skaits) 1
Plānotā programma*

2, Atjaunojamā ielu seguma platība (m2), tajā skaitā: 3 600
2.1.     ietvju atjaunojamā platība (m2) 1 030

* Izmaksas objektiem tiks noteiktas konkursa rezultātā, kā arī tiks precizēts objektu 
skaits un atjaunojamā platība

04.07.00. Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas regulējamos 
krustojumos un gājēju pārejās, nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas 
pilsētas ielās
Programmas darbības rezultāti:

1, Uzturētie ceļu horizontālie apzīmējumi (m2) 50 145 9,78
2, Uzturētie regulējamie krustojumi (skaits) 200 258,47
3, Nodrošinātā gājēju pāreju redzamība, uzturot ceļa apzīmējumu "Zebra" 

neregulējamās gājēju pārejās 321 104,14
4, Nodrošinātais braukšanas joslu sadalījums maģistrālajās ielās un ielās ar 

ievērojamu sabiedriskā transporta satiksmi - ielu kopplatībā (m2) 48 857 8,30
 

04.08.00. Pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru 
un sūkņu staciju uzturēšana
Programmas īstenošanas mērķis:

Optimizēt un uzturēt esošo pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmu, lai 
nodrošinātu lietusūdeņu novadīšanu no pilsētas ielām, laukumiem un citām 
teritorijām, neradītu apdraudējumu apkārtējai videi un iedzīvotājiem
Programmas darbības rezultāti:

1,  Esošo lietusūdens kanalizācijas sūkņu staciju uzturēšana darba kārtībā 7 52 904,21
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2, Lietusūdens kanalizācijas kolektoru skalošana /tīrīšana  (m):

2.1. lietusūdens kanalizācijas kolektoru Dn 200 līdz Dn 500 skalošana 39 575 3,58
2.2. lietusūdens kanalizācijas kolektoru Dn 600 līdz Dn 1000 skalošana 7 000 9,86
2.3. lietusūdens kanalizācijas kolektoru Dn 1200 līdz Dn 1400 skalošana 1 000 14,01
2.4. lietusūdens kanalizācijas kolektoru Dn 1500 līdz Dn 2000 skalošana 700 18,17
3, Cauruļvada video inspekcija (m) 18 000 0,82
4, Skataku vāku nomaiņa 90 284,54
5, Ūdens atsūknēšana no ielām ar vakuummašīnām (stundas) 1 200 38,77
6, Lietusūdens kanalizācijas aku tīrīšana 1 500 15,96
7, Lietusūdens kanalizācijas aku remonts 75 606,49

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

05.01.00. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 
nodrošinājums
Programmas īstenošanas mērķis:
1) Nodrošināt Rīgas iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un iegūtās 
informācijas apstrādi un saglabāšanu; 
2) Koordinēt dzīvojamā fonda komplekso attīstību un pilnveidošanu, kā arī 
sniegt palīdzību Rīgas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 
3) Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
organizēšanas veicināšana, dzīvokļu īpašnieku izglītošana, informēšana un 
konsultēšana kopīpašuma jautājumos

Programmas darbības rezultāti:
1, Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu 

anulēšana pēc fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un 
anulēšanas gadījumu skaits) 5 000 8,96

2, Reģistrācija pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(iesniegumu skaits) 4 000 11,21

3, Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču (katrai mājai atsevišķi) skaits 50
4, Daudzdzīvokļu māju izslēgšana no pašvaldības bilances 50
5, Departamenta pieņemto un konsultēto apmeklētāju skaits 32 232 2,36
6, Rakstiski sniegtās konsultācijas un skaidrojumi departamenta pamatdarbības 

jautājumos 25 610 3,38

05.02.00. Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma
Programmas īstenošanas mērķis:
Saimnieciskajai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši 
sanitārajām prasībām un kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana
Programmas darbības rezultāti:

1, Publiskā lietošanā esošās pašvaldības teritorijas sakopšanas un zāles
pļaušanas darbi trīs reizes gadā (ha) 16 1,28

2, Atkritumu savākšanas darbi kapsētās (tūkst. m3), t.sk.: 45 5,45
2.1.   slēgtajās 2
2.2.   atvērtajās  13
2.3.   daļēji atvērtajās 30
3, Bīstamo un avārijas koku zāģēšana 82 63,00

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

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Pašvaldības autonomā funkcija:
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4, Kapsētu ūdensapgāde:
4.1.    rokas ūdens sūkņi 650 125,00
4.2.    ūdens krāni 83 41,00

05.03.00. Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšanu un kremēšanu
Programmas darbības rezultāti:

1, Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo: 
1.1.    apbedīšana 132 131,59
1.2.    kremēšana 96 200,08

05.05.00. Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana
Programmas īstenošanas mērķis:
Tīras un sakārtotas pilsētvides ainavas saglabāšana
Programmas darbības rezultāti:

1, Grāvju atjaunošana (m) 1 356 7,00
2, Grāvju tīrīšana (m3) 4 584 3,00
3, Caurteku atjaunošana un tīrīšana (m) 67 99,00

05.06.00. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) 
un komunālie maksājumi
Programmas īstenošanas mērķis:

Veikt  izīrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu kapitālo remontu; īres un 
komunālo maksājumu segšana ilgstoši neaizņemtajos pašvaldības dzīvokļos 
un neapdzīvojamās telpās 
Programmas darbības rezultāti:

1, Ilgstoši neizīrētie dzīvokļi (īre un komunālie maksājumi) 

(dzīvokļu skaits/m2 un Ls/m2) 114 / 3220 12,00
2, Ilgstoši neizīrētas neapdzīvojamās telpas (objekti) 

(dzīvokļu skaits/m2 un Ls/m2) 3 / 100 17,00
3, Izīrēšanai sagatavoto dzīvokļu skaits (dzīvokļu skaits/m2 un Ls/m2) 47 / 1645 180,00

05.07.00.   Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā
Programmas īstenošanas mērķis:
Saskaņā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta zinātnieku veiktās 
dendroloģiskās inventarizācijas datiem likvidēt  bojātās, bīstamās un sievišķā 
klona papeles 
Programmas darbības rezultāti:

1, Likvidējamo papeļu skaits 140 214,00

05.08.00. Pilsētas apstādījumu uzturēšana 
Programmas īstenošanas mērķis:
Paaugstināt pilsētas ainavas estētisko un ekoloģisko vērtību, attīrīt gaisu, 
izlīdzināt mitrumu un gaisa temperatūru, samazināt troksni un vēja brāzmas
Programmas darbības rezultāti:

1, Ielu un pašvaldību iestāžu teritorijās augošu koku kopšana 600 50,00
2, Atvašu nogriešana ielu kokiem 700 5,00
3, Jauno koku stādījumu uzturēšana (t.sk. laistīšana) 1 000 9,00
4, Sauso koku plānveida zāģēšana 35 71,00

05.09.00. Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma
Programmas īstenošanas mērķis:

Veikt klaiņojošo dzīvnieku populācijas apzināšanas un kontroles programmas 
realizēšanu, bezpalīdzībā nonākuša savvaļas dzīvnieka aprūpi un 
bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju
Programmas darbības rezultāti:
Izķerto suņu skaits 600 28,33

1, Sterilizēto / kastrēto bezsaimnieka kaķu skaits 740 25,45
2, Apbedīto dzīvnieku skaits 1 350 11,85
3, Savvaļas dzīvnieku skaits 310 8,22
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05.10.00. Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un uzturēšana
Programmas īstenošanas mērķis:
Uzstādīt un apsaimniekot sabiedriskās tualetes Rīgas centrā un tās 
administratīvajā teritorijā
Programmas darbības rezultāti:

1, Sabiedrisko tualešu noma un uzturēšana 3 21 340,00
2, Pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un uzturēšana 12 9 899,00

05.11.00. Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana
Programmas īstenošanas 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,  zivju resursu
 atražošana
Programmas darbības rezultāti:

1, Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar fiziskām un juridiskām 
personām noslēgšanas vidējais skaits 65

2, Izsniegtās speciālās atļaujas  (licences) komercdarbībai zvejniecībā 

iekšējos ūdeņos 2
3, Zivju mazuļu izlaišana Rīgas pilsētas ūdenstilpēs 800 6,10

05.12.00. Suņu uzskaite un suņu pastaigu laukuma uzturēšana
Programmas īstenošanas 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
Programmas darbības rezultāti:

1, Izsniegtie suņu turēšanas nodevas žetoni 7 000 0,53
2, Satiksmes negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku eitanāzija 200 15,00

05.14.00. Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana
Programmas īstenošanas mērķis:
Sabiedrības informācijas par gaisa piesārņojumu pieejamības 
nodrošināšana, izmantojot informācijas tablo, internetu, pārskatus, īstenot 
ilgtermiņa rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai
Programmas darbības rezultāti:

1, Monitoringu staciju skaits 3 7 667,00
2, Kontrolējamo gaisu piesārņojošo vielu skaits 18 1 278,00

05.15.00. Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt sociālās garantijas un atvieglojumus Rīgā dzīvojošajām sociāli 
maznodrošinātām (trūcīgām) un sociāli neaizsargātām personām (ģimenēm) 
Programmas darbības rezultāti:

1, Sociālās mājas -14 (dzīvokļu skaits/m2 un Ls/m2) 1000 / 48910 0,45
2, Sociālie dzīvokļi (dzīvokļu skaits/m2 un Ls/m2) 252 / 8434 0,48
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Pašvaldības autonomā funkcija:

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

 08.01.00. Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Programmas īstenošanas mērķis:
Pašvaldības pakalpojumu tuvināšana to saņēmējiem, iedzīvotāju dzīvesvietas 
deklarēšana, politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieku apkalpošana, nedzīvojamā fonda apsekošana un iznomāšana, 
Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma pārvaldības nodrošināšana, civilstāvokļa 
aktu reģistrācija

Programmas darbības rezultāti:
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana

1, Laulību reģistrācija (skaits) 620 162,57
2, Dzimšanas fakta reģistrācija (skaits) 630 93,33
3, Uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņa un citi pakalpojumi, kas saistīti ar 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju (skaits) 95 88,41
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācijas nodrošināšana

1, Dzīvesvietas deklarēšana (skaits tūkstošos) 21 2,97
2, Izziņas par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits tūkstošos) 29 0,46
3, Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu 

anulēšana pēc fizisko un juridisko personu lūguma (gadījumu skaits) 1 750 1,34
Normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības atļauju sagatavošana un izsniegšana

1, Pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu skaits 550
2, Ielu tirdzniecības un piekrišanas atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai (atļauju 

skaits tūkstošos) 3 14,35
3, Tirdzniecības objektu izvietojuma shēmu saskaņošana (gadījumu skaits) 250 8,46

Racionāla un lietderīga izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības 
kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošana

1, Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšana (līgumu skaits) 3 348,00
2, Telpu nomas līgumu pagarināšana (vienošanās skaits) 30 347,93
3, Noslēgto telpu nomas līgumu administrēšana (līgumu skaits) 150 347,94
4, Nomas objektu apsekošana (skaits) 250 208,76
5, Ainavu bojājošo un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo ēku un būvju 

apsekošana (skaits) 600 59,80
6, Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām 

par sakņu dārzu nomu, par zemes nomu garāžām u.c. (līgumu skaits) 35 178,94
Infrastruktūras attīstīšana administratīvajā teritorijā

1, Projektu iesniegšana, saskaņošana un realizācijas uzraudzība (projektu 
skaits) 12 4 229,92
Administratīvās teritorijas  iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs 

un radošās brīvā laika pavadīšanas pasākumos, veicinot sadarbību ar 
iedzīvotājiem 

1,  Izpilddirekcijas organizēto kultūras un citu publisko pasākumu skaits 19 766,21

 
Sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā;
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība vides aizsardzības jomā (parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana);
Civilstāvokļa aktu reģistrācija;
Administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana

Rīgas Austrumu izpilddirekcija
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Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
 10.01.00. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Programmas īstenošanas mērķis:
Pašvaldības pakalpojumu tuvināšana to saņēmējiem, iedzīvotāju dzīvesvietas 
deklarēšana, politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieku apkalpošana, nedzīvojamā fonda apsekošana un iznomāšana, 
Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma pārvaldības nodrošināšana, civilstāvokļa 
aktu reģistrācija

Programmas darbības rezultāti:
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana

1, Laulību reģistrācija (skaits) 800
2, Dzimšanas fakta reģistrācija (skaits) 1 500
3, Uzvārda, vārda maiņa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu

reģistrāciju (skaits) 100
4, Miršanas fakta reģistrācija 1 000
5, Vidējās izmaksas vienas procedūras (no 1 līdz 4) nodrošināšanai, Ls 48,94

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodrošināšana
1, Dzīvesvietas deklarēšana  (skaits) 11 200
2, Izziņas par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits ) 18 000
3, Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu

anulēšana pēc fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un
anulēšanas gadījumu skaits) 1 500

4, Vidējās izmaksas vienas procedūras (no 1 līdz 3) nodrošināšanai, Ls 4,52
Normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības atļauju sagatavošana un izsniegšana

1, Ielas tirdzniecības un piekrišanas atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai (atļauju
skaits) 800

2, Tirdzniecības objektu izvietojuma shēmu saskaņošana (gadījumu skaits) 90
3, Vidējās izmaksas vienas procedūras (no 1 līdz 2) nodrošināšanai, Ls 41,84

Racionāla un lietderīga izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības 
kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošana

1, Telpu nomas līgumu slēgšana (jaunu līgumu skaits) 59
2, Telpu nomas līgumu pagarināšana (vienošanās skaits) 100
3, Nomas objektu apsekošana (skaits) 250
4, Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām

par sakņu dārzu nomu, par zemes nomu garāžām u.c.  (līgumu skaits) 122
5, Nomas līgumu slēgšana (pagarināšana) par sakņu dārziem 1 353
6, Objektu (zemesgabalu) apsekošana 620
7, Vidējās izmaksas vienas procedūras (no 1 līdz 6) nodrošināšanai, Ls 69,30
8, Ainavu bojājošo un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo ēku un būvju

apsekošana 260
9, Avārijas koku apsekošana 250
10, Vidējās izmaksas vienas procedūras (no 8 līdz 9) nodrošināšanai, Ls 35,74
11, Administratīvajā inspekcijā iesniegto iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību, 

priekšlikumu izskatīšana 110
12, Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana 500
13, Administratīvā pārkāpuma vietas apskates protokolu sastādīšana 2 000
14, Vidējās izmaksas vienas procedūras (no 11 līdz 13) nodrošināšanai, Ls 29,32
15, Izpilddirekcijas rīkotie Pārdaugavas svētki 1 2 660,00

Pašvaldības autonomā funkcija: 
Sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība vides aizsardzības jomā (parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana);
Civilstāvokļa aktu reģistrācija;
Administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
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Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
11.01.00. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Programmas īstenošanas mērķis:
Pašvaldības pakalpojumu tuvināšana to saņēmējiem
Programmas darbības rezultāti:

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana
1, Laulību reģistrācija (skaits) 2 000

1.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 43,89
2, Dzimšanas fakta reģistrācija (skaits) 5 000

2.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 4,61
3, Uzvārda, vārda maiņa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu 

reģistrāciju (skaits) 2 200
3.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 8,81
4, Miršanas fakta reģistrācija (skaits) 8 000

4.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 2,70
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodrošināšana

1, Dzīvesvietas deklarēšana (skaits) 10 000
1.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 1,58
2, Izziņas par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits) 15 000

2.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 1,58
3, Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu 

anulēšana pēc fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un 
anulēšanas gadījumu skaits) 1 500

3.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 1,53
4, Elektroniski iesniegtās dzīvesvietas deklarācijas 10 000

4.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 1,53
Racionāla un lietderīga izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības 

kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošana
1, Telpu nomas līgumi (skaits) 129

1.1. izmaksas viena līguma nodrošināšanai, vidēji Ls 159,57
2, Nomas objektu apsekošana (skaits) 210

2.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 34,79
3, Ainavu bojājošo un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo ēku un būvju 

apsekošana 159
3.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 25,46
4, Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām 

par sakņu dārzu nomu, par zemes nomu garāžām u.c. (līgumu skaits) 557
4.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 35,34
5, Objektu (zemesgabalu) apsekošana, lai nodrošinātu dzīvokļu un nedzīvojamā 

fonda atbilstību vispārējiem būvnormatīviem 60
5.1. izmaksas vienas procedūras nodrošināšanai, vidēji Ls 11,28

Pašvaldības autonomā funkcija:

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

 
Sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība vides aizsardzības jomā (parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana);
Civilstāvokļa aktu reģistrācija;
Administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana
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Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
14.01.00. Rīgas Pašvaldības policija
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, 
to likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi bērniem
Programmas darbības rezultāti:

1, Policijas pakalpojumu saņēmēju skaits (iesniedzēji, izsaucēji, masu pasākumu 
apmeklētāji, pilsētas viesi u.tml.)

790 000 11,57

2, Policijas pakalpojuma sniegšanas gadījumu skaits (apkalpotie masu 
pasākumi, administratīvā prakse, aizturēšanas, reidi, zemūdens darbi, 
glābšanas darbi, policijas iejaukšanās pēc iedzīvotāju pieprasījuma u.tml.)

169 000

3, Policijas reaģēšanas laiks - patruļas ierašanās notikuma vietā (min) 23 27,72
4, Policijas darbinieku skaits norīkojumā vienā dienā (pilda policijas 

pamatfunkcijas)
313 4 737,99

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
15.01.00.  Rīgas bāriņtiesa
Programmas īstenošanas 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
Programmas darbības rezultāti:

1, Aprūpes jautājumos (dzīvesvietas apsekošana, bērna viedokļa noskaidrošana 
(psihologs), pieprasījumu un uzaicinājumu sagatavošana, bāriņtiesas sēdes, 
korespondences apstrāde, dalība tiesas sēdēs) 1 300 140,00

2, Adopcijas jautājumos (dzīvesvietas apsekošana, bērna viedokļa 
noskaidrošana (psihologs), pieprasījumu un uzaicinājumu sagatavošana, 
bāriņtiesas sēdes, korespondences apstrāde, dalība tiesas sēdēs, 
pirmsadopcijas un pēcadopcijas uzraudzība) 220 130,00

3,
Domstarpību jautājumos (dzīvesvietas apsekošana, bērna viedokļa 
noskaidrošana (psihologs), mediācija, pieprasījumu un uzaicinājumu 
sagatavošana, bāriņtiesas sēdes, korespondences apstrāde, dalība tiesas sēdēs)

280 130,00
4, Mantiskajos jautājumos [dzīvesvietas apsekošana, bērna viedokļa 

noskaidrošana, pieprasījumu un uzaicinājumu sagatavošana, bāriņtiesas 
sēdes, korespondences apstrāde, dalība tiesas sēdēs, uzraudzība (ikgadējo 
norēķinu apstiprināšana)] 1 100 120,00

5, Rīcībnespējīgo jautājumos [dzīvesvietas apsekošana, rīcībnespējīgā un 
aizgādņa viedokļa noskaidrošana (psihologs), pieprasījumu un uzaicinājumu 
sagatavošana, bāriņtiesas sēdes, korespondences apstrāde, dalība tiesas sēdēs, 
aizgādnības uzraudzība (ikgadējo norēķinu apstiprināšana un ikgadējā 
dzīvesvietas apsekošana)] 900 120,00

Pašvaldības autonomā funkcija:
Piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

Pašvaldības autonomā funkcija:

Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, bērnu personisko un mantisko tiesību 
un interešu aizsardzība, kā arī ar audžuģimenēm  saistītie jautājumi

Rīgas bāriņtiesa

Rīgas pašvaldības policija
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6, Ārpusģimenes aprūpes jautājumos [bērna viedokļa noskaidrošana (psihologs), 
ārpusģimenes aprūpes veicēja izvērtēšana (psihologs), pieprasījumu un 
uzaicinājumu sagatavošana, aizbildņa un/vai audžuģimenes izvērtēšana, 
bāriņtiesas sēdes, korespondences apstrāde, uzraudzība (ikgadējo norēķinu 
apstiprināšana un ikgadējā dzīvesvietas apsekošana)] 2 100 130,00

7, Citos jautājumos (dzīvesvietas apsekošana, viedokļa noskaidrošana 
(psihologs), pieprasījumu un uzaicinājumu sagatavošana, bāriņtiesas sēdes, 
korespondences apstrāde, dalība tiesas sēdēs, uzraudzība) 60 120,00

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
16.02.00. Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes
Programmas īstenošanas 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

Programmas darbības rezultāti:
1, Pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu skaits 140
2, Bērnu skaits, no tiem: 26 387
3, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas 

“Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits
10 016

4, Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī 99,00
5, Pedagoģisko likmju skaits 3 249

16.03.00. Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes
Programmas īstenošanas 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

Programmas darbības rezultāti:
1, Pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu skaits 12
2, Bērnu skaits, no tiem: 951
3, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas 

“Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits
644

4, Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī 269,00
5, Pedagoģisko likmju skaits 315

16.04.00. Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 
īstenošanu sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, nodrošinot iespējas 
iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē
Programmas darbības rezultāti:

1, Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu skaits 112

Pašvaldības autonomā funkcija:

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.);
Attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaite;
Pedagoģisko darbinieku tālākizglītības un izglītības metodiskā darba organizēšana;
Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana un tautas jaunrades attīstība 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras 
pieminekļu saglabāšanai u.c.);
Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
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2, Bērnu skaits, no tiem: 64 697
3, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas 

“Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits
431

4, Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī 83,00
5, Pedagoģisko likmju skaits 8 237

16.05.00. Internātskolas un sanatorijas internātskolas
Programmas īstenošanas 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

Programmas darbības rezultāti:
1, Internātskolu un sanatorijas internātskolu skaits 3
2, Skolēnu skaits 663
3, Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī 251,00
4, Pedagoģisko likmju skaits 183

16.06.00. Speciālās internātskolas 
Programmas īstenošanas 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

Programmas darbības rezultāti:
1, Internātskolu skaits 7
2, Bērnu skaits, no tiem: 1 167
3, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kuri tiek apmācīti pēc programmas 

“Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai”, skaits
12

4, Uzturēšanas izmaksas vienam bērnam mēnesī 403,00
5, Pedagoģisko likmju skaits 573

16.11.00.  Sporta pasākumi 
Programmas īstenošanas mērķis:
Sportiskas un veselīgas jaunās paaudzes audzināšana, lai sports ir 
neatņemama bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas sastāvdaļa; 
Dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo 
laiku, sasniegt rezultātus sportā atbilstoši savām spējām un 
sagatavotībai;
Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana;
Rīgas kā sportiskas pilsētas tēla veidošana

Programmas darbības rezultāti:
Tautas sports un brīvais laiks 

1, Organizētās  sacensības, čempionāti, meistarsacīkstes, kausu izcīņas (pavisam 
48 sporta veidos), t.sk.:

78

1.1. sportistu  skaits šajās sacensībās 15 000
1.2. skatītāju skaits 50 000

Līdzdalība starptautisko sporta sacensību projektos 

1, Starptautiskas sacensības 2 20 040,00
2, Starptautiski turnīri 1 9 000,00
3, Eiropas jaunatnes līga 1 7 600,00
4, Atbalsts sportistiem augsta līmeņa sacensībās 600 220,00

Skolu sporta pasākumi
1, Organizētās Rīgas rajonu/priekšpilsētu un pilsētas finālsacensības dažādos 

sporta veidos 
40 210,00

2, Tradicionālais Rīgas domes kauss basketbolā vidusskolām 1 15 810,00

2.1. sportistu skaits 1 000 15,00
3, Organizētās krosa stafetes, Rīgas skolēnu spēles 2 7 875,00

3.1. sportistu skaits 4 000 4,00
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4, Atbalsts Rīgas skolēnu dalībai Olimpiskajā dienā, Nordea maratonā un 
jaunatnes Ziemas olimpiādē 

3 6 789,00

4.1. sportistu skaits 4 100 5,00

Bērnu un jauniešu sporta veidu ilgtermiņa attīstība 

1, Hokeja 3 specgrupu (Rīga -1995, Rīga - 1996, Rīga - 1997) atbalsts atklātajā 
hokeja čempionātā 

36 7 078,00

1.1. sportistu skaits 78 3 267,00

2, Futbola  specgrupu (U-18, I līgas un meiteņu specgrupa) atbalsts Latvijas 
Jaunatnes čempionātā, Latvijas čempionātā futbolā

26 2 746,00

2.1. sportistu skaits 60 1 190,00

3, Volejbola komandu  (Rīga - jaunieši, Rīga - jaunietes) atbalsts starptautiskos 
turnīros, sacensībās 

11 3 181,00

3.1. sportistu skaits 65 539,00

4, Sporta dejotāju atbalsts starptautiskās sacensībās, turnīros 22 1 064,00
Hokeja izlases komandas U-20 finansiāls atbalsts

1, Atklātais čempionāts 2 67 500,00
Atbalsts Rīgas publiskās slidotavas nodrošināšanai 

1, Apmeklētāju skaits 24 200 2,00

16.12.00. Bibliotēkas

Programmas īstenošanas 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 dažādu vecumu un īpašo vajadzību grupām

Programmas darbības rezultāti:
1, Bibliotēku skaits 27
2, Vienas iestādes uzturēšanas vidējās izmaksas gadā, Ls 65 022,00
3, Lasītāju (abonentu) skaits                                                60 000 1,08
4, Izsniegumu skaits vienam abonentam vidēji gadā 33
5, Apmeklējumu skaits  (mājas abonementa, lasītavas pakalpojumu, 

datorpakalpojumu, kopēšanas pakalpojumu, datubāzu, periodisko izdevumu, 
bezvadu interneta izmantošana, pasākumu apmeklējums) 1 110 000 0,06

6, Viena abonenta vidējais apmeklējumu skaits gadā 19

16.14.00.  Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par 
izciliem sasniegumiem sportā 

Programmas īstenošanas mērķis:
Izteikt atzinību un apbalvot labākos Rīgas sportistus un viņu trenerus  par 
izciliem sasniegumiem sportā

Programmas darbības rezultāti:
1. Naudas balvas:

1.1.      treneriem 46 70,00
1.2.      sportistiem 8 70,00

16.15.00. Kultūras centri un nami

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt Rīgas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību (kultūras 
centros un muzejos, kopā 12 iestādēs), pieejamību un Rīgas kultūras 
mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu, izmantojot gan pašvaldības dotāciju, 
gan ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

Programmas darbības rezultāti:
1, Kultūras pakalpojumu nodrošināšana

1.1. amatierkolektīvi un interešu klubi, t.sk.: 161

bezmaksas / maksas kolektīvu dalībnieku skaits 1475 / 0
1.2. nodarbību /mēģinājumu  skaits ( regularitāte 1 - 5 reizes nedēļā katram 

kolektīvam) mēnesī 16 758
1.3. amatierkolektīvu dalībnieku skaits kopā, t.sk.: 5 507

 pieaugušie / bērni 3852 / 1655
1.4. viena amatierkolektīva vienas nodarbības izmaksa 9,48
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2, Kultūras produktu - pasākumu izveidošana un nodrošināšana
2.1. pasākumu skaits, no tiem: 2 323

bezmaksas / maksas pasākumu skaits 1017 / 1306
2.2. pasākumu apmeklētāju skaits 1 258 867
2.3. pasākumu izdevumi uz vienu apmeklētāju 0,17
2.4. izstādes 90
2.5. ekskursiju skaits 770
2.6. muzeju un ekspozīciju apmeklētāju skaits 140 000
2.7. muzeju krājumu vienību skaits 11 313

16.16.00. Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta 
pasākumiem un sporta organizācijām 

Programmas īstenošanas mērķis:
Veicināt sadarbību  ar nevalstiskām organizācijām un komercsabiedrībām 
sporta  pasākumu organizēšanā Rīgā;
Sekmēt nevalstisko organizāciju un komercsabiedrību iesaistīšanu bērnu un 
jaunatnes sporta  pasākumu  un regulāru nodarbību organizēšanā

Programmas darbības rezultāti:
1. Finansiāls atbalsts (piešķir konkursa kārtībā):

1.1. Rīgas bērnu un jaunatnes sporta organizācijām 25 1 386,00

1.2. Rīgas pilsētai nozīmīgu sporta projektu un sacensību atbalsts 40 3 500,00

16.17.00. Kultūras pasākumi

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt  sabalansētu un mākslinieciski augstvērtīgu kultūras pakalpojumu 
pieejamību visiem rīdziniekiem, organizēt vietējās nozīmes un starptautiskus 
kultūras pasākumus, atbalstīt kultūras daudzveidību, veicināt radošumu un 
iedzīvotāju līdzdalību pilsētas attīstības procesos, sekmēt un veicināt Dziesmu 
svētku procesa nepārtrauktību u.c.

Programmas darbības rezultāti:
Organizētie valsts svētku, atceres un piemiņas dienu, gadskārtu ieražu un 
tradīciju pasākumi Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem saskaņā ar pilsētas 
pasākumu kalendāro plānu

1, Izsludināto tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursu skaits 1
2, Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits tradicionālo kultūras 

pasākumu finansēšanas konkursā
145

3, Konkursā atbalstīto un īstenoto projektu skaits 70 7 200,00

4, Citi organizētie pasākumi 10 6 450,00
5, Lielāko pasākumu/pasākumu programmu norišu kalendāro dienu skaits 

(apmeklētāju skaits virs 10 000 cilvēkiem)

25 21 400,00

6, Lielāko pasākumu/pasākumu programmu apmeklētāju skaits (izmaksas uz 
vienu apmeklētāju) 700 000 0,83

7, Kultūras pasākumu/pasākumu programmu informatīvais nodrošinājums 
(izmaksas uz vienu apmeklētāju) 1 0,24

8, Dziesmu svētku procesa nodrošināšana, t.sk. skašu, konkursu, radošo un 
starptautisko  projektu nodrošinājumam (izmaksas uz vienu Rīgas domes 
finansēto amatierkolektīvu) 1 323,00

16.18.00. Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksa 

Programmas īstenošanas mērķis:
Pilnvērtīga iedzīvotāju brīvā laika izmantošana, prasmju un talantu 
pilnveidošana profesionālu un kvalificētu vadītāju vadībā, piedaloties 
amatiermākslas kolektīvos visās vecuma grupās; Dziesmu svētku tradīcijas un 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana   

Programmas darbības rezultāti:
1, Amatierkolektīvu skaits 275
2, Amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu skaits 535
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 16.20.00. Bērnu mūzikas un mākslas skolas 

Programmas īstenošanas mērķis:
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu 
profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto 
mērķu sasniegšanu; attīstīt bērnu un jauniešu spējas, prasmes un iemaņas 
mūzikā un mākslā, integrēt mākslas komunikatīvo, estētisko un izglītojošo 
saturu un veidot topošās personības pozitīvu un humānu attieksmi 
mijiedarbībā  ar sevi un vidi; veidot skolu kā tuvākās apkārtnes mūzikas un 
kultūrizglītības centru; apgūt pamatzināšanas mūzikā bērniem ar īpašām 
vajadzībām
Programmas darbības rezultāti:

1, Audzēkņu skaits 9 profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolās 4 511
2, Viena audzēkņa izmaksas gadā 354,20

16.21.00. Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma

Programmas īstenošanas mērķis:
Daudzveidīga kultūras procesa nodrošināšana Rīgas pilsētā, īstenojot Rīgas 
pilsētas kultūras stratēģiju, tai skaitā visu nozaru profesionālās mākslas un 
jaunrades veicināšana, kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras 
saglabāšana, kultūras vērtību izplatīšana un pieejamības nodrošināšana plašai 
sabiedrībai; veicināt sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos kultūras procesa 
nodrošināšanā

Programmas darbības rezultāti:
1, Izsludināto kultūras projektu un pasākumu finansēšanas konkursu skaits 2
2, Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits Rīgas domes kultūras 

projektu konkursā 250
3, Konkursā atbalstīto projektu skaits 70 1 000,00
4, Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits Kultūras pasākumu 

finansēšanas konkursā 300
5, Konkursos atbalstīto projektu skaits 140 200,00

16.23.00. Festivālu mērķprogramma

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt vietējās nozīmes un starptautisku mākslinieciski augstvērtīgu 
festivālu attīstību un norisi ilgtermiņā;  atbalstīt institūcijas un organizācijas, 
kas nodrošina kultūras un mākslas procesu, veicināt kultūras tūrisma attīstību

Programmas darbības rezultāti:
1, Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursā atbalstīto festivālu 

skaits 2012. gadā, atsevišķu festivālu sagatavošanas izmaksas, t.sk.: 40 4 023,00
1.1. atbalstīti festivāli, kuru apmeklētāju skaits līdz 10 000 32 4 023,00
1.2. atbalstīti festivāli, kuru apmeklētāju skaits 10 000 - 20 000 8 4 023,00

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
18.02.00. Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
Programmas īstenošanas mērķis:
Sociālās palīdzības nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem 
Programmas darbības rezultāti:

1, Pabalsta jaundzimušajiem rīdziniekiem saņēmēju skaits 5 460 100,00

Rīgas domes Labklājības departaments 
Pašvaldības autonomā funkcija:

Sociālās palīdzības  (sociālās aprūpes) nodrošināšana  iedzīvotājiem (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.);
Bērnu tiesību aizsardzības īstenošana administratīvajā teritorijā;
 Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana
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2, Pabalsta aizgādņiem un aizbildņiem saņēmēju skaits 900 250,00
3, Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta saņēmēju skaits 44 193 160,00
4, Dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits 46 038 222,00
5, Pabalstu audžuģimenēm saņēmēju skaits 183 1 630,57
6, Pabalstu pilngadīgiem bāreņiem saņēmēju skaits 690 783,04
7, Pabalsta veselības aprūpei saņēmēju skaits 8 000 90,00
8, Pabalsta ārkārtas situācijā saņēmēju skaits 1 872 151,99
9, Piemaksas pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta saņēmēju skaits 3 112 362,00
10, Pabalsta mācību līdzekļu iegādei saņēmēju skaits 8 246 25,00
11, Pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņēmēju skaits 569 80,00
12, Pabalsta politiski represētām personām saņēmēju skaits 4 000 50,00
13, Pabalsta simts un vairāk gadus sasniegušām personām saņēmēju skaits 80 100,00
14, Pabalsta mājokļa pielāgošanai saņēmēju skaits 29 1 500,00

18.02.01. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos 
pakalpojumus dzīvesvietā
Programmas darbības rezultāti:

1, Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem: 
1.1. vietu skaits dienas aprūpes centros (dienā) 174 5,94
1.2. konsultāciju skaits 360 9,52
1.3. rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaits vidēji mēnesī 96 14,50
2, Dienas centri un dienas aprūpes centri pilngadīgām personām (vietu skaits)

320 8,30
3, Invalīdu transporta pakalpojumi (pakalpojuma saņēmēju skaits) 3 113 200,00
4, Sociālās aprūpes pakalpojumi (pakalpojuma saņēmēju skaits) 4 000 2,19
5, Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (pakalpojuma saņēmēju skaits) 1 743 35,52
6, Ēdiena piegāde un izdalīšana personām sociālā drošības tīkla ietvaros (porciju

skaits) 3 600 1,20

18.03.00. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem un īslaicīgu sociālo aprūpi  un sociālo 
rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm
Programmas darbības rezultāti:
Vietu skaits 313 17,83

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem
Programmas darbības rezultāti:
Vietu skaits 199 12,11

18.04.00.  Veco ļaužu uzturēšanās iestādes
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (I, II gr.), 
kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, sociālo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās

Programmas darbības rezultāti:
Vietu skaits 830 8,82

Programmas īstenošanas mērķis:

Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (I, II gr.), 
kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, sociālo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās
Programmas darbības rezultāti:

18.03.01. Bērnu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas

18.04.01. Veco ļaužu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas
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Vietu skaits/izdevumu daļa, ko sedz pašvaldības dotācija 690 5,78

18.05.00.  Rīgas Patversme
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt patversmes un naktspatversmes pakalpojumus bez noteiktas 
dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām

Programmas darbības rezultāti:
1, Vietu skaits 244 4,31
2, Struktūrvienības "Ielu sociālā darba speciālā brigāde" pakalpojumu saņēmēju 

skaits (gadā) 3 000 9,09
3, Vietu skaits Dienas centrā 100 5,10

18.06.00.  Rīgas patversmes - līgumorganizācijas 
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt patversmes un naktspatversmes pakalpojumus bez noteiktas 
dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām
Programmas darbības rezultāti:

1, Vidējais vietu skaits naktspatversmēs (līgumorganizācijās) 326 3,00
2, "Zupas virtuves pakalpojums" (porciju skaits gadā) 136 000 0,45
3, Vidējais vietu skaits Sociālās rehabilitācijas centrā bezpajumtniekiem 28 5,69

18.09.00. Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts 

Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustības traucējumiem viņu 
dzīvesvietā
Programmas darbības rezultāti:

1, Invalīdu pacēlāji, kam tiek veikta apkope (izmaksas mēnesī) 95 21,00
2, Invalīdu pacēlāju remonts, pacēlāju noņemšana un uzstādīšana citā adresē 

(pēc nepieciešamības) 95 120,00
3, Jaunu pacēlāju uzstādīšana 5 3 000,00

18.11.00. Krīzes un ģimeņu atbalsta centri
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt sociālos pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām personām 
(bērniem, sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem, sievietēm un viņu ģimenēm)
Programmas darbības rezultāti:
I Mērķis:
Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām krīzes situācijā: 

1, Vietu skaits 52 12,41
II Mērķis: 
Diennakts konsultatīva psiholoģiska palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām: 

2, Konsultāciju skaits gadā 3 300 4,75
III Mērķis: 

3, Konsultāciju skaits gadā 3 240 6,04

18.12.00. Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un veselības veicināšana
Programmas īstenošanas mērķis:
Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veikt iedzīvotāju 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus

Programmas darbības rezultāti:
1, HIV konsultantu konsultāciju dienu skaits gadā 253 25,80
2, Sociālo darbinieku konsultāciju dienu skaits gadā 156 46,91
3, Psihologa konsultāciju dienu skaits gadā 52 26,99
4, Šļirču apmaiņas un prezervatīvu izsniegšanas dienu skaits gadā 253 25,96
5, Mikroautobusa izbraukumu dienu skaits gada laikā 253 70,99
6, Ielu darbinieku darba dienu skaits gadā 253 55,61
7, Palīdzības (transporta kompensācija vai pārtikas talons) sniegšanas reižu 

skaits ambulatorajiem tuberkulozes slimniekiem 51 500 1,00
8, Konsultatīvo "Veselības istabu" skaits 4 1 799,25
9, Diskusiju un lekciju skaits skolēniem par atkarības profilaksi gada laikā 315

Psihosociāla palīdzība krīzes situācijā bērniem ar neārstējamām progresējošām 
slimībām un viņu ģimenēm:  
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10, Psihosociālās korekcijas grupu nodarbību jauniešiem skaits gada laikā 100 1,15
11, Atkarības profilakses izglītības programmu semināru skaits speciālistiem 

(policisti, pedagogi, sociālie pedagogi, ārstniecības personas u.c.) gada laikā 33 30,76
12, Vides akciju skaits gada laikā 12 416,23
13, Pētījumu par riska faktoriem skaits 2 8 000,00
14, Asins nodošanas reižu skaits gada laikā 20 000 1,00

18.14.00.  Grupu mājas/dzīvokļi
Programmas īstenošanas 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
Programmas darbības rezultāti:

1, Vietu skaits grupu mājās/dzīvokļos 101 4,86
2, Vietu skaits specializētajās darbnīcās 28 9,67

18.19.00. Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija 
Programmas īstenošanas mērķis:
Nodrošināt sociālo aprūpi un rehabilitāciju īslaicīgas sociālās aprūpes gultās 
hroniskiem slimniekiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējama ārstēšanās 
dzīvesvietā
Programmas darbības rezultāti:
Gultu skaits 60 11,10

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
20.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Programmas īstenošanas mērķis:
Rīgas pilsētas ielu pilnvērtīga apgaismošana, apgaismes sistēmas uzturēšana 
kārtībā un paplašināšana
Programmas darbības rezultāti:
Ielu apgaismojuma nodrošināšana (stundu skaits) 2 416 1 487,70

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
22.01.00. Rīgas pilsētas būvvalde
Programmas īstenošanas 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
Programmas darbības rezultāti:

1, Plānošanas un arhitektūras uzdevumi būvprojektiem un darba uzdevumi 
zemes ierīcības projektu izstrādei 2 100 56,54

2, Izskatīto būvprojektu un zemes ierīcības projektu skaits 2 500 107,10
3, Sagatavotās būvatļaujas 3 600 51,88
4, Ekspluatācijā pieņemtas būves 750 45,64

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"

Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana)

Pašvaldības autonomā funkcija:

Rīgas pilsētas būvvalde

Pašvaldības autonomā funkcija:

Administratīvās teritorijas būvniecības procesu tiesiskuma nodrošināšana
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5, Apsekotie objekti 7 000 36,75
6, Pilsētvides dizaina pārvaldes sagatavotās atļaujas 3 000 39,57
7, Koku ciršanas atļaujas 500 45,38
8, Lēmumi par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu 72 519,10
9, Klientu apkalpošanas centrā apkalpotie klienti 33 600 1,52
10, Arhīva sniegtie pakalpojumi 60 000 0,32

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
 23.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Programmas īstenošanas mērķis:
Brīvības pieminekļa saimnieciskā uzturēšana un saskaņoto pasākumu 
nodrošināšana 
Programmas darbības rezultāti:

1, Brīvības pieminekļa teritorijas kopšana un slaucīšana (sniega notīrīšana, lapu 

un gružu slaucīšana, ziedu kārtošana u.c.), m3
1 000 6,00

2, Puķu vāžu uzturēšana (skaits) 8 45,00
3, Pieminekļa aprūpes programma (tīrīšana, šuvju pielabošana; gadā) 1 10 247,00
4, Saskaņoto pasākumu skaits pie Brīvības pieminekļa 40 1,00

Programmas īstenošanas mērķis:
Rīgas sabiedrisko pieminekļu saglabāšana
Programmas darbības rezultāti:

1, Pieminekļu apsekošana un sezonāla apkope (pieminekļu skaits) 112 170,00
2, Pieminekļu restaurācija, renovācija, remonts (pieminekļu skaits), vidēji lielu 1 6 877,00

Programmas īstenošanas mērķis:
Rīgas Brāļu kapu saimnieciskā uzturēšana 
Programmas darbības rezultāti:

1, Rīgas Brāļu kapu ansambļa saimnieciskā uzturēšana gadā/dienā, Ls  64 577 176,00

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
27.01.00. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas
 komisijas darbības nodrošināšana 

 27.02.00. Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā 
nodrošināšana 

 27.03.00. Dzīvojamo māju atsavināšana 

Programmas īstenošanas mērķis:

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"

Pašvaldības autonomā funkcija:

Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pašvaldības autonomā funkcija:

Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana un tautas jaunrades attīstība 
(atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
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Organizēt Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju (to 
domājamo daļu) dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un 
viendzīvokļa māju privatizāciju un atsavināšanu; atsavināt dzīvojamām 
mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pašvaldības īpašumā esošās 
daļas; vadīt privatizācijas un atsavināšanas procesu Rīgas pilsētas teritorijā; 
sagatavot dzīvojamo māju (to domājamo daļu) dzīvokļu, mākslinieka 
darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un viendzīvokļa māju privatizācijai un 
atsavināšanai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā veicot renovāciju, 
rekonstrukciju vai nojaukšanu; apkopot informāciju par privatizācijas un 
atsavināšanas norisi, slēgt zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederošajiem, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem 
zemesgabaliem, kuri tiek saglabāti pašvaldības īpašumā

Programmas darbības rezultāti:
1, Fizisku un juridisku personu informēšana par privatizācijas gaitu atbilstoši 

izmaiņām normatīvajos aktos, dzīvojamo māju atsavināšanu, zemes nomas 
līgumu slēgšanu:

1.1. informatīvie bukleti 10 000 0,15
1.2. komisijā ienākošā un izejošā korespondence, tai skaitā izziņu un pārskatu 

dokumenti
12 828 0,38

2, Pirkuma līgumu un ķīlas līgumu noslēgšana:
2.1. par dzīvokļa īpašumiem 3 000 5,00
2.2. par nedzīvojamām telpām un mākslinieka darbnīcām 60 32,00
2.3. vienošanās pie grozījumiem pirkuma līgumos (ķīlas līgumos) 130 5,00
3, Nekustamo īpašumu nostiprināšana Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā:

3.1. dzīvojamās mājas 21 1 126,00
3.2. dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamie zemesgabali 90 866,00
3.3. dzīvokļa īpašumi (viendzīvokļa mājas) un to domājamās daļas 314 195,00
4, Komisijas pieņemtie lēmumi 540 11,00
5, Komisijas sagatavotie lēmumu projekti, kuri pieņemti Rīgas domē:

5.1. lēmumu projektu sagatavošana par dzīvokļu/dzīvokļu domājamo daļu 
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda

390 17,00

5.2. lēmumu projektu sagatavošana par  izīrētu/neizīrētu dzīvokļu (viendzīvokļa 
māju) un dzīvokļu domājamo daļu atsavināšanu

190 34,00

5.3. lēmumu projektu sagatavošana par  neprivatizētu neapdzīvojamo telpu vai 
mākslinieka darbnīcu/neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu  
domājamo daļu atsavināšanu

20 35,00

5.4. lēmumu projektu sagatavošana par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas 
un funkcionāli saistītā zemesgabala/zemesgabala daļas privatizācijas
 uzsākšanu  

70 37,00

5.5. lēmumu projektu sagatavošana par dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala nodošanu īpašumā dzīvokļu īpašniekiem

90 17,00

5.6. dzīvojamai mājai un funkcionāli nepieciešamā Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošā zemesgabala /zemesgabala daļas nodošanu privatizācijai 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem

7 29,00

5.7. lēmumu projektu sagatavošana par dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala saglabāšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

10 17,00

5.8. par grozījumiem Rīgas domes lēmumā, kas attiecās uz dzīvojamo māju vai 
dzīvojamo māju un tai funkcionāli piesaistītā zemesgabala privatizāciju

3 25,00

6, Privatizācijai nodotie dzīvokļa īpašumi un dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamo zemesgabalu domājamās daļas

800 8,00

7, Dzīvokļa īpašumu īpašniekiem izsūtītie uzaicinājumi privatizēt dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala domājamo daļu

5 400 8,00

8, Nekustamā īpašuma objektu novērtēšana 109 112,00
9, Nekustamo īpašumu izsoles 80 335,00
10, Noslēgtie zemes nomas līgumi 650 7,00
11, Sagatavotie un izsūtītie rēķini par zemes nomu 3 440 2,00
12, Izsūtītie atgādinājumi (pirkuma līgumu slēgšana, zemes nomas līgumu 

slēgšana) 1 400 9,00
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Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
28.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"

Programmas īstenošanas mērķis:
Rīgas pilsētas arhitektoniskās kvalitātes paaugstināšana un arhitektūras 
jautājumos informētas sabiedrības veidošana
Programmas darbības rezultāti:

1, Pilsētas arhitekta kolēģijas sēžu skaits 12
2, Organizētie semināri 7 350,00
3, Pētījumi 4 6 325,00

Nr.p.k. Programma/ 
Programmas īstenošanas mērķis/
Programmas darbības rezultāti

Rezultatīvie 
rādītāji
2012.g.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Programmas īstenošanas mērķis:

2012.gadā no programmas līdzekļiem jānodrošina iespēja turpināt saskaņā ar 
Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija lēmumu Nr.1644 "Par Rīgas pilsētas 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam apstiprināšanu", 
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam 
ieviešana, t.sk. Rīgas enerģētikas dienu organizēšana, kas ir Rīgas domes 
saistības, parakstot Pilsētu mēru paktu, kā arī darba turpināšana, kas izriet no 
starptautiskā projekta "Enerģētikas aģentūru veidošana BORDO aglomerācijā 
(Francija). LATINAS pilsētā (Itālija), MURSIJAS pilsētā (Spānijā), PORTO 
pilsētā (Portugāle) un RĪGAS pilsētā (Latvija)" (PVS ID 1734) granta līguma 
saistībā par aģentūras darbību 5 gadus pēc projekta pabeigšanas 2011.gadā
Programmas īstenošanas mērķis:

1, Rīgas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas izpildes organizēšana un 
uzraudzība, t.sk. pašvaldības interešu aizstāvība siltumapgādes jomā valsts 
institūcijās stratēģisko un tiesību dokumentu izstrādes gaitā (daļas no 
kompleksa) pēc vajadzības

2, Rīgas enerģētikas aģentūras mājas lapas uzturēšana un pastāvīga  
aktualizēšana, nodrošinot nepieciešamo informāciju iedzīvotājiem par 
energoefektivitātes jautājumiem un elektroniskā žurnāla izdošanu (daļas no 
kompleksa) 1

3, Konsultāciju nodrošināšana iedzīvotājiem, t.sk. diskusiju kluba semināros, 
sarakstē un telefona konsultācijās (daļas no kompleksa) pēc vajadzības

4, Datu bāzes uzturēšana un monitorings par visām pašvaldības ēkām, kurās 
veikta kompleksa renovācija, datu analīze un ikgadējas informācijas 
sagatavošana par rezultātiem (daļas no kompleksa) 1

5, Datu bāzes uzturēšana un monitorings par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
pilsētā, kurās veikta kompleksa renovācija, datu analīze un ikgadējas 
informācijas sagatavošana par rezultātiem brošūras veidā (daļas no 
kompleksa) 1

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Energoapgādes un energoefektivitātes vadība un koordinācija Rīgas pilsētas pašvaldībā;
Informācijas pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem par minētajiem jautājumiem 

33.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"

Pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde pilsētas attīstībai; 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana

Pašvaldības autonomā funkcija:

Pašvaldības autonomā funkcija:

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
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