
6.pielikums
Rīgas domes 2012.gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.196

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Detālplānojumu administrēšana (izmaksas gadā) 20 9 500.00
2. Izziņas par zemesgabala perspektīvo izmantošanu sagatavošana un izsniegšana 

(izmaksas gadā) 2 000 25.34
3. Starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana un administrēšana (izmaksas

 gadā) 19 5 417.00
4. Pilsētas pārstāvība starptautiskos pasākumos, kuru mērķis ir veicināt Rīgas 

atpazīstamību kā investīcijām pievilcīgu vietu  (izmaksas gadā) 12 8 213.00
5. Stratēģiskās uzraudzības sistēmas ikgadējā pārskata sagatavošana (izmaksas

 gadā) 1 18 273.00
6. Informācijas sagatavošana un izsniegšana topogrāfiskajai uzmērīšanai,  un 

reģistrācija topogrāfiskās informācijas datu bāzē (1 vienības minimālās izmaksas 
gadā) 3 000 20.31

7. Izziņas par inženiertīklu esamību zemesgabalā sagatavošana un izsniegšana 
(izmaksas gadā) 300 25.34

8. Inženiertīklu situācijas plāna sagatavošana (izmaksas gadā) 800 23.00
9. Pieprasāmā zemesgabalu pārskata plāna sagatavošana (izmaksas gadā) 30 26.60

Nr.p.
k.

Nr.p.

Rīgas domes Īpašuma departaments

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Rezultatīvais 
rādītājs/ Vienas vienības 

vidējās izmaksas

02.01.01. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums

Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta programmu darbības iznākums,
mērķis, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar 

pašvaldības autonomajām funkcijām

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Pašvaldības autonomā funkcija:
Pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde pilsētas attīstībai; 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana

Rīgas pilsētas attīstība, ievērojot sabiedrības intereses, veidojot Rīgas pilsētu par konkurētspējīgu un pievilcīgu 
Baltijas jūras reģiona metropoli ar patīkamu, ērtu un harmonisku vidi

Vadīt pilsētas stratēģisko attīstību, veicināt pilsētas ekonomikas konkurētspēju, nodrošināt pilsētvides sabalansētu 
attīstību, iesaistīt sabiedrību pilsētas attīstības procesos, nodrošināt informāciju un komunikāciju par Rīgas pilsētas 
attīstību, uzraudzīt būvniecības procesa tiesiskumu

Izstrādāti un administrēti pilsētas attīstības plānošanas dokumenti, sniegta informācijas par pilsētas attīstību,  Rīgas 
pilsēta pārstāvēta, popularizēta starptautiskajos pasākumos, piesaistītas investīcijas pilsētas attīstībai

Programma 
Darbības iznākums

Pašvaldības autonomā funkcija:
Zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu – 
īpašuma jautājumi;
Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā
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Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšana pašvaldības 

kapitālsabiedrībās (kapitālsabiedrību skaits / izmaksas gadā) 20 6 765.33
2. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšana publiski privātajās un 

privātajās kapitālsabiedrībās (kapitālsabiedrību skaits /
 izmaksas gadā) 3 4 088.02

3. Pašvaldības mantas novērtēšana un dokumentu sagatavošana ieguldīšanai 
kapitālsabiedrībās (nekustamo īpašumu skaits / izmaksas gadā) 20 683.25

4. Pašvaldības dalības biedrībās un nodibinājumos koordinācija (biedrību un 
nodibinājumu skaits / izmaksas gadā) 12 638.75

Darbības rezultāta mērķis:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana (skaits / izmaksas gadā) 300 58.31
2. Nekustamā īpašuma iegūšanas pašvaldības īpašumā procesa nodrošināšana (objektu 

skaits / izmaksas gadā) 63 2 874.48

Darbības rezultāta mērķis:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1.  Noslēgtie zemes  un  telpu nomas līgumi (skaits / izmaksas gadā) 408 2 522.09

Darbības rezultāta mērķis:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Rekonstruētie, renovētie, restaurētie un labiekārtotie Rīgas pilsētas pašvaldībai 

piederošie un piekrītošie nekustamie īpašumi, t. sk.:
1.1.  Rīgas domes Īpašuma departamenta budžeta programma 03.01.00 "Rīgas domes 

Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu 
nodrošinājums" (objektu skaits / izmaksas gadā) 23 94 085.47

1.2.  Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma (projektu skaits / 
izmaksas gadā) 37 418 392.78

1.3.  Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansēti projekti (projektu 
skaits / izmaksas gadā) 3 883 650.33

2. Nojaukto graustu skaits (izmaksas gadā) 10 21 398.77

3. Pārvaldāmo un apsaimniekojamo nekustamo īpašumu (ēku un būvju) platība kopā 
m2, t.sk.: 1 600 000

3.1. pašvaldības funkcijām izmantojamā platība (m2 / izmaksas gadā) 1 350 000 1.06

k. plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

vidējās izmaksas, 
Ls

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

Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības izglītības, labklājības un kultūras iestāžu darbības 
nodrošināšanai

Nodrošināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu sociālās palīdzības, veselības aprūpes, drošības, izglītības un 
kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai

Racionāla un efektīva pašvaldības īpašumu izmantošana, kas nodrošina pašvaldības funkciju veikšanai un ilgtermiņa 
mērķu realizēšanai nepieciešamo īpašumu apjomu un struktūru, ir vērsta uz īpašumu vērtības saglabāšanu un 
palielināšanu, īpašuma uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu optimālu plānošanu un izlietošanu, kā arī tāda 
pārvaldīšanas modeļa un procesu izstrādi, kas nodrošinātu sabiedrības interesēm atbilstošu, ātru, caurskatāmu un 
efektīvu rīcību ar pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības interesēm nodrošināt pašvaldībai piederošo 
kapitāla daļu pārvaldīšanu un pašvaldības līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanu

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Nodrošināta racionāla un efektīva pašvaldības īpašumu izmantošana

03.01.00. Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā
 īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums
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3.2. nomāto platību apsaimniekošana (m2 / izmaksas gadā) 200 000 1.06
3.3. pašvaldības funkciju izpildei rezervētā un saimnieciski neizmantojamā platība (m2 / 

izmaksas gadā) 50 000 1.06

Darbības rezultāta mērķis:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Saņemtie privatizācijas un atsavināšanas ierosinājumi (skaits / izmaksas gadā) 200 674.89
2. Rīgas pilsētas pašvaldības atsavināmais nekustamais īpašums (skaits / izmaksas 

gadā) 250 420.73
3. Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamie zemesgabali (skaits / izmaksas gadā) 200 578.96
4. Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamie īpašuma objekti (skaits / 

izmaksas gadā) 90 949.45
5. Pirkumu līgumi  (skaits / izmaksas gadā) 425 193.72

Darbības rezultāta mērķis:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Noslēgtie zemes un telpu nomas līgumi (skaits / izmaksas gadā) 2 635 392.57

Darbības rezultāta mērķis:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Bilancē uzskaitīto pašvaldības ēku (būvju) īpašumi (skaits / izmaksas gadā) 10 000 5.78
2. Bilancē uzskaitītie (zemesgrāmatā reģistrēto) zemesgabali  (skaits / 

izmaksas gadā) 3920 0.59
3. Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības ēku un būvju skaits, īpašuma sastāva 

precizēšana un datu aktualizācija (izmaksas gadā) 720 60.18
4. Zemesgrāmatā reģistrēto zemesgabalu skaits, reģistrēto zemesgabalu sadale un datu 

aktualizācija (izmaksas gadā) 380 677.28
5. Zemes vienību reģistrācija/aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā (skaits / izmaksas gadā) 700 129.92
6. Sabiedrisko drošību un sabiedrisko kārtību apdraudošie fiziskām un juridiskām 

personām piederošie nekustamie īpašumi  - grausti, jaunbūves (skaits /izmaksas 
gadā) 420 326.21

7. Informācijas lapu un atzinumu skaits, kā arī nostiprinājumu lūgumu skaits 
privatizācijas un atsavināšanas procesa ietvaros  (izmaksas gadā) 475 138.87

8. Administratīvo aktu skaits Zemju pārvaldes kompetences ietvaros 
(izmaksas gadā) 20 371.64

9. Plānošanas nosacījumu un atzinumu skaits par trešo personu ierosinātajiem 
teritorijas detālplānojumiem, ja tas ir noteikts attiecīgajos Rīgas domes lēmumos 
(izmaksas gadā) 8 434.22

10. Sezonas tirdzniecības vietu un reklāmu izvietošanas konsultāciju skaits no zemes 
piederības viedokļa (izmaksas gadā) 300 13.19

11. Iesniegto slēdzienu skaits par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 
zemesgabalu piederību un piekritību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
noteikšanai (izmaksas gadā) 700 28.19

12. Saskaņoto dokumentu (būvprojektu u.c.) skaits gadījumos, ja nepieciešama 
īpašnieka piekrišana (izmaksas gadā) 400 61.15

13. Līdzvērtīgas zemes reģistra administrēšana (pretendentu skaits / izmaksas gadā) 
100 357.2

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:
Nepieciešamo īpašumu pārdošana, maiņa, pirkšana, publiskās un privātās partnerības projekti

01.32.00. Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde 
pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām

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

Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un zemesgabalu racionāla un lietderīga izmantošana, 
nekustamā īpašuma pārvaldības uzlabošana

Stabilizēt un nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu nekustamā īpašuma apzināšanu, reģistrēšanu un pārvaldību
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Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Nekustamo īpašumu (vai to daļu), kas atrodas ielu teritorijā - sarkanajās līnijās, 

iegūšana pašvaldības īpašumā  (skaits / izmaksas gadā) 15 14 680.27
2. Zemesgabalu (vai to daļu), kas atrodas pašvaldības izglītības iestāžu 

lietojuma teritorijā, iegūšana pašvaldības īpašumā  (skaits / izmaksas gadā) 16 17 687.50

04.02.00. Transportbūvju speciālās inspekcijas
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:
Iegūts ekspertu atzinums par tālāko būves ekspluatāciju
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
Plānotas satiksmes transportbūvju speciālās inspekcijas prioritārā secībā  (gab.),* 
t.sk.: 

1. Transportbūvju speciālās inspekcijas satiksmes objektos, t.sk.: 8
1.1.  gājēju tilti un tuneļi (tunelis Satekles ielā, Stacijas laukumā un pie Preses nama,  

tilts pār Pilsētas kanālu Kronvalda parkā un pār Pilsētas kanālu Vingrotāju ielā) 5
1.2.  satiksmes pārvadi un tilti (Akmens tilts, satiksmes pārvads pār dzelzceļu pie Brasas 

stacijas un Vanšu tilts) 3

04.03.00. Pilsētas transportbūvju uzturēšana
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

1. Diennakts apgaismojuma sistēmas uzturēšana 14 tuneļos (diennaktis) 5 110 21.13
2. Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts (m²), izmantojot dažādas tehnoloģijas 3 985 13.80
3. Ziemas dienesta darba organizācijas dežūras (diennakts) 425 913.35
4. Ielu brauktuvju slīdamības samazināšana  (1000 m² ) 49 123.6 2.82
5. Ietvju tīrīšana ziemas apstākļos (1000 m² ) 130 1 939.69
6. Smilts un nogulšņu savākšana un izvešana pēc ziemas  sezonas, 1 reize (km) 81.7 570.70
7. Satiksmes pārvadu, to apakšu, tiltu, krastmalu un piegulošo teritoriju tīrīšana  (1000 

m²) 18 751.2 4.19

Nr.p.
k.

Rīgas domes Satiksmes departaments

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības interesēm un saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā

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

Nodrošināta nepieciešamo īpašumu pārdošana, maiņa, pirkšana, publiskās un privātās partnerības projekti

Veikta pilsētas transportbūvju uzturēšana tādā stāvoklī, kas nodrošina nepārtrauktu transportbūvju
 ekspluatāciju

Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju gaismošana);
Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus

Nodrošināta transportbūvju ekspluatācija, veicot uzturēšanas darbus

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Noteikt mākslīgo būvju kvalitatīvo stāvokli, veicot to apsekošanu normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā 
un laikā (LVS nosaka transporta būvju pārbaudes termiņus), saskaņā ar LVS 190-11 "Tiltu inspekcija un
 pārbaude uz slodzi"

Nodrošināt nepārtrauktu, komfortablu, drošu satiksmi pilsētas ielās un satiksmi pār tiltiem, satiksmes pārvadiem, 
gājēju tuneļos un nostiprinātajās krastmalās, nodrošināt minēto būvju un konstrukciju saglabāšanu 

Savlaicīgi apzināts mākslīgo būvju faktiskais tehniskais stāvoklis

Pašvaldības autonomā funkcija:

Tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu uzturēšana (vienību skaits / izmaksas gadā)
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8. Atkritumu savākšana un izvešana no urnām un konteineriem ar specializēto 
transportu, ieskaitot izgāztuves izmaksas (m³) 1 300 37.95

9. Ietvju tīrīšana  vasaras apstākļos (1000 m²) 46 2 046.06
10. Zāles pļaušana  zaļajās zonās slīpās un horizontālās virsmās (1000 m²) 401.9 67.47
11. Sūkņu staciju uzturēšana, ūdens atsūknēšana (stundas) 73 098 1.77

12. Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar dažādām tehnoloģijām (m²) 39 007 10.91
13. Bruģakmens segumu iesēdumu labošana un remonts (m²) 4 331 20.67
14. Ielas un ietvju apmaļu uzstādīšana, regulēšana, demontāža (m) 2 651 13.71
15. Ielas seguma izbūve (m²) 4 187 5.36
16. Seguma profilēšana  (m²) 560 987 0.16
17. Seguma profilēšana, papildinot ar materiālu  (m²) 2 330 21.81
18. Plaisu aizliešana asfaltbetona segumos (t/m) 7 878 2.63
19. Ielu brauktuvju tīrīšana (1000 m²) 337 438.7 1.71
20. Ietvju, veloceliņu tīrīšana (1000 m²) 61 467 5.91
21. Smilts un nogulšņu savākšana un izvešana pēc ziemas,  ieskaitot transporta un 

atkritumu izgāztuves izmaksas (tekņu zonas km ) 849.1 271.10
22. Zaļo zonu zāles pļaušana un savākšana (1000 m2) 5 381.2 26.22
23. Atkritumu savākšana un izvešana no zaļajām zonām (1000 m2) 204 025.6 0.52
24. Atkritumu izvešana ar specializēto autotransportu (m3) 4 435 13.79
25. Koku laistīšana pēc ziemas (koku skaits) 30 3.05
26. Sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšana (1000 m2) 40 104 37.09
27. Sniega izvešana no sabiedriskā transporta pieturvietām (m3) 6 320 7.95
28. Atkritumu urnu uzstādīšana un remonts 558 9.62
29. Atkritumu izvešana no urnām (urnu skaits) 281 538 0.60
30. Ziemas dienesta dežūras (diennaktis) 1 005 244.26
31. Ziemas dienesta dežūras tehnikai (stundas) 65 648 12.87
32. Ielu, ietvju tīrīšana bezsniega laikā (m2) 59 505 2.09
33. Ielu brauktuvju un laukumu uzturēšana un slīdamības samazināšana sala un 

nokrišņu laikā (1000 m2) 362 167 2.57
34. Ielu brauktuvju un laukumu attīrīšana no sniega (1000 m2) 54 547.2 1.95
35. Ietvju, veloceliņu attīrīšana no sniega, pielietojot komplekso ielu uzturēšanas 

tehniku, kas aprīkota ar lāpstu un birsti (1000 m2) 27 916 3.29
36. Ietvju, veloceliņu, gājēju pāreju kaisīšana ar pretslīdes materiālu (1000 m2) 24 607.6 3.07
37. Gājēju pāreju (t.sk. regulējamās, pie krustojumiem, sadalošajās joslās un gājēju 

saliņās) attīrīšana no sniega (m2) 502 374 0.06
38. Sniega izvešanas organizēšana (m3) 38 548.9 7.89
39. Atkritumu izvešana ar specializēto autotransportu (m3) 2 192 13.79
40. Lietus pieņēmēju pie kontrolakām skalošana ar augstspiediena hidrodinamisko 

metodi (m) 38 598 3.23
41. Lietusūdens pieņēmēju un komunikāciju aku tīrīšana, remonts un izbūve 8 785 20.63
42. Lietus pieņēmēju remonts, pārbūve, izmantojot ātri cietējošos materiālus 97 571.02
43. Ielu apsekošana, darbu plānošana (km) 42 709.9 1.44
44. Diennakts dežūra, informācijas pieņemšana un sniegšana, avāriju vietu 

ierobežošana, organizēšana avāriju novēršanai (stundas) 21 967 10.07

04.05.00. Pilsētas ceļa zīmju uzturēšana
Darbības iznākums:
Nodrošināta nepārtraukta un droša satiksme pilsētā
Darbības rezultāta mērķis:
Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielu tīklā
Darbības rezultāts/pakalpojums:
Nodrošināta satiksmes organizēšana Rīgas pilsētas ielu tīklā
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

1. Ceļa zīmes ar statu (skaits / izmaksas gadā) 21 856 12.25
2. Papildzīmes  (skaits / izmaksas gadā) 5 947 6.27
3. Ceļa zīmes uz atsaites (skaits / izmaksas gadā) 1 037 10.75
4. Ceļa zīmes uz cita balsta (skaits / izmaksas gadā) 10 331 9.27
5. Virziena rādītāji (m² / izmaksas gadā) 1 927 1.56
6. Gājēju barjeras (m / izmaksas gadā) 40 304 0.07

Pilsētas maģistrālo un rajona ielu uzturēšana  (vienību skaits / izmaksas gadā)
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7. Signālstabiņi  (skaits / izmaksas gadā) 186 0.80
8. Spoguļi (skaits / izmaksas gadā) 18 23.00

04.06.00. Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana
Darbības iznākums:
Atjaunots transporta infrastruktūras objektu tehniskais stāvoklis
Darbības rezultāta mērķis:
Veikt remontdarbus Rīgas pilsētas ielās ar bojātu segumu
Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Pilsētas ielu skaits, kur tiek veikta seguma periodiskā atjaunošana, t.sk.: 1

1.1.  atjaunojamā  platība (m2 / izmaksas gadā) 398 25.12

04.07.00. Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana
Darbības iznākums:
Nodrošināta nepārtraukta un droša satiksme pilsētā
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Uzturēti ceļu horizontālie apzīmējumi:

1.2. uzturot regulējamos krustojumus (skaits / izmaksas gadā) 236 269.68
1.3. nodrošinot gājēju pāreju redzamību, uzturot ceļa apzīmējumu "Zebra" neregulējamās 

gājēju pārejās (skaits / izmaksas gadā) 384 108.66
1.4. nodrošinot braukšanas joslu sadalījumu maģistrālajās ielās un ielās ar ievērojamu 

sabiedriskā transporta satiksmi  - ielu kopplatībā 
(m²/ izmaksas gadā) 57 476 8.63

1.5. uzturot veloceliņu horizontālos apzīmējumus, kas atdala velosipēdu 
plūsmu no gājēju plūsmas, nodrošinot katram savu satiksmes telpu (m²/ izmaksas 
gadā) 909 10.21

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Esošo lietusūdens kanalizācijas sūkņu staciju uzturēšana darba kārtībā (skaits / 

izmaksas gadā) 7 55 126.19
2. Lietusūdens kanalizācijas kolektoru skalošana /tīrīšana  (m / izmaksas gadā):  Dn 

200 līdz Dn 500 41 275 3.74
3. Lietusūdens kanalizācijas kolektoru skalošana /tīrīšana   (m / izmaksas gadā): Dn 

600 līdz Dn 1000 8 460 10.29
4. Lietusūdens kanalizācijas kolektoru skalošana /tīrīšana  (m / izmaksas gadā): Dn 

1200 līdz Dn 1400 1 685 14.62
5. Lietusūdens kanalizācijas kolektoru skalošana /tīrīšana   (m / izmaksas gadā): Dn 

1500 līdz Dn 2000 700 18.96
6. Cauruļvada video inspekcija  (m / izmaksas gadā) 29 808 0.86
7. Skataku vāku nomaiņa (skaits / izmaksas gadā) 90 296.88
8. Ūdens atsūknēšana no ielām ar vakuummašīnām (stundas / izmaksas gadā) 1 600 40.45
9. Lietusūdens kanalizācijas aku tīrīšana (skaits / izmaksas gadā) 1 000 16.65

Ielu seguma periodiskās atjaunošanas laikā brauktuvei un /vai gājēju ietvēm uzklāts jauns asfaltbetona segums, 
atjaunotas vai uzlabotas brauktuves apmales,  uzklāts jauns horizontālais apzīmējums, saglabājot līdzšinējo ielas 
ģeometriju 

Nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielu tīklā, regulējamos krustojumos un gājēju pārejās

Nodrošināta satiksmes organizēšana Rīgas pilsētas ielu tīklā, regulējamos krustojumos un gājēju pārejās, nodrošinot 
ceļa horizontālā apzīmējuma uzturēšanu

Veikta pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas  uzturēšana tādā stāvoklī, kas nodrošina nepārtrauktu pilsētas 
transportbūvju ekspluatāciju

Pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana darba kārtībā

Nodrošināta pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana darba 
kārtībā, veicot darbus 

04.08.00. Pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un
 sūkņu staciju uzturēšana
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10. Lietusūdens kanalizācijas aku remonts (skaits / izmaksas gadā) 40 632.80

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Departamenta pieņemto un konsultēto apmeklētāju skaits (izmaksas gadā) 30 000 2.35
2. Daudzdzīvokļu māju izslēgšana no pašvaldības bilances (skaits / 

izmaksas gadā) 50
3. Rakstiski sniegtās konsultācijas un skaidrojumi departamenta pamatdarbības 

jautājumos (skaits / izmaksas gadā) 26 000 3.40
4. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču (katrai mājai atsevišķi) skaits 

(izmaksas gadā) 50
5. Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana 

pēc fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un anulēšanas gadījumu 
skaits / izmaksas gadā) 5 000 8.96

6. Reģistrācija pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā 
(iesniegumu skaits / izmaksas gadā) 5 000 11.23

Darbības iznākums:
Sakopta kapsētu vide
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Atkritumu savākšanas darbi kapsētās (tūkst. m3 / izmaksas gadā), t.sk.: 45 5.45

1.1.   slēgtajās 2 5.45
1.2.   atvērtajās  13 5.45
1.3.   daļēji atvērtajās 30 5.45
2. Bīstamo un avārijas koku zāģēšana 113 130.00
3. Kapsētu ūdensapgāde (skaits / izmaksas gadā):

3.1.    rokas ūdens sūkņi 670 127.00
3.2.    ūdens krāni 83 25.00
4. Publiskā lietošanā esošās pašvaldību teritorijas sakopšanas un zāles pļaušanas darbi

trīs reizes gadā (ha / izmaksas gadā) 16 125.00

Nr.p.
k.

05.01.00. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums

Nodrošināt iedzīvotājus ar konsultācijām dažādos dzīvokļu jautājumos, nodrošināt ar dzīvesvietas reģistrāciju

Konsultāciju sniegšana departamenta pamatdarbības jautājumos

Kapsētu vides sakopšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam

05.02.00. Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma

Saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana atbilstoši sanitārajām prasībām un kapsētu 
apsaimniekošanas nodrošināšana

Pašvaldības autonomā funkcija:
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

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

Paaugstināt iedzīvotāju zināšanu līmeni departamenta pamatdarbības jautājumos, kā arī nodrošināt pārvaldību 
pārējām departamenta budžeta programmām

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
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05.03.00. Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana
Darbības iznākums:
Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo (skaits / izmaksas gadā):

1.1.    apbedīšana 132 133.00
1.2.    kremēšana 96 199.00

05.05.00. Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Spilves poldera uzturēšana (izmaksas mēnesī) 1 1 486.50

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Kompensācija pārvaldniekiem par ilgstoši neizīrētām telpām:

1.1.  dzīvojamām (dzīvokļu skaits / platība m2 un izmaksas gadā) 46 / 1562 12.00
1.2.  neapdzīvojamām (telpu skaits / platība m2 un izmaksas gadā) 8 / 1300 18.00
2. Izīrēšanai sagatavoto dzīvokļu skaits:

2.1.  atsevišķie renovētie dzīvokļi (skaits / izmaksas gadā) 46 6 475.00
2.2.  dzīvokļu platība  (m2 / izmaksas gadā) 1 622 185.00

05.07.00. Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā
Darbības iznākums:
Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:
Bīstamo papeļu skaita samazināšana

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Likvidējamo papeļu skaits (izmaksas gadā) 140 214.00

05.08.00. Pilsētas apstādījumu uzturēšana 
Darbības iznākums:
Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

Veikts remonts kā nekustamajos īpašumos kopumā, tā atsevišķos dzīvokļu īpašumos, sniegta 
palīdzība īrniekiem

Nodrošināt Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšanu un kremēšanu

Meliorācijas pasākumu pilsētā nodrošināšana, teritoriju applūšanas novēršana

Spilves poldera darbības nodrošināšana

Nodrošināta Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana

Sakopts Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamais fonds

Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

05.06.00. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi

Veikt  izīrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu kapitālo remontu/renovāciju; brīvo dzīvojamo telpu īres/neapdzīvojamo 
telpu apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu segšana pārvaldniekam

Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas un apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu

Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas un apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu

Kvalitatīvi sakopti pilsētas ielu un pašvaldības iestāžu apstādījumi
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1. Ielu un pašvaldību iestāžu teritorijās augošu koku kopšana 
(skaits / izmaksas gadā) 1 000 50.00

2. Atvašu nogriešana ielu kokiem (koku skaits / izmaksas gadā) 1 000 5.00
3. Jauno koku stādījumu uzturēšana, t.sk. laistīšana (koku skaits

 / izmaksas gadā) 2 800 10.00
4. Sauso koku plānveida zāģēšana (skaits /izmaksas gadā) 100 70.00

05.09.00. Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma
Darbības iznākums:
Samazināts klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku skaits pilsētā
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:
Veikta klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontrole
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

1. Sterilizēto/ kastrēto/eitanizēto  bezsaimnieka kaķu skaits programmas "Noķer, 
sterilizē, atlaiž" ietvaros (izmaksas gadā) 1 131 19.94

2. Rīgas dzīvnieku patversmē uzņemto dzīvnieku skaits (izmaksas gadā) 1 200 49.31

05.10.00. Rīgas pilsētas vides objektu apsaimniekošana un uzturēšana
Darbības iznākums:
Sabiedrisko tualešu pieejamība Rīgas pilsētā
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Sabiedriskās tualetes (skaits / izmaksas gadā) 22 12 038.00
2. Strūklakas (skaits / izmaksas gadā) 8 5 048.00

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Zivju mazuļu izlaišana Rīgas pilsētas ūdenstilpēs (skaits / izmaksas gadā) 9 000 0.40
2. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar fiziskām un juridiskām personām 

noslēgšanas vidējais skaits 64
3. Izsniegtās speciālās atļaujas  (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos

 ūdeņos 2

05.12.00.  Suņu uzskaite un suņu pastaigu laukuma uzturēšana
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Nodrošināta rūpnieciskā zveja Rīgas pilsētas iekšējos ūdeņos un veikta zivju resursu aizsardzība un atražošana

Rīgas pilsētas ūdenstilpēs un Rīgas jūras līča piekrastē Rīgas administratīvajā teritorijā rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu slēgšana ar zvejnieku saimniecībām, komersantiem un zvejniekiem, speciālo atļauju (licenču) 
izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvajā teritorijā, zivju 
resursu atražošana un aizsardzība

Nodrošināt pilsētā labvēlīgu situāciju attiecībā uz klaiņojošiem bezsaimnieka dzīvniekiem

Nodrošināt Rīgas pilsētas iedzīvotājus un viesus ar sabiedrisko tualešu izmantošanas iespējām

Sanitārās tīrības un higiēnas prasību nodrošinājums Rīgas pilsētā

05.11.00. Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana

Organizēt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un Rīgas jūras līča piekrastes teritorijā

Nodrošināt suņu, par kuriem samaksāta suņu turēšanas nodeva, apzīmēšanu, veikt maznodrošinātiem iedzīvotājiem 
piederošo dzīvnieku bezmaksas sterilizāciju un eitanāziju, negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku eitanāziju, 
nodrošināt suņu pastaigas laukuma uzturēšanu

Apzīmēti suņi, par kuriem samaksāta suņu turēšanas nodeva, nodrošināta suņu pastaigas laukuma uzturēšanu, veikta 
eitanāzija negadījumos cietušiem un slimiem dzīvniekiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem piederošu dzīvnieku 
sterilizācija un eitanāzija

Apzīmēti suņi, par kuriem samaksāta suņu turēšanas nodeva, nodrošināta suņu pastaigas laukuma uzturēšanu, veikta 
eitanāzija negadījumos
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Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku eitanāzija  (skaits / izmaksas gadā) 229 6.55
2. Suņu pastaigu laukuma uzturēšana  (skaits / izmaksas gadā) 1 500.00
3. Rīgas pilsētas maznodrošināto iedzīvotāju sterilizēto un eitanizēto dzīvnieku skaits 

(izmaksas gadā) 464 16.01

05.14.00. Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana
Darbības iznākums:
Iegūti dati par piesārņotājvielu koncentrāciju gaisā
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Monitoringu staciju skaits (izmaksas gadā) 3 7 667.00
2. Kontrolējamo gaisu piesārņojošo vielu skaits (izmaksas gadā) 18 1 278.00

05.15.00. Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi
Darbības iznākums:
Sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu pārvaldīšana
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Dzīvokļu skaits četrpadsmit sociālajās mājās, t.sk.: 1 167

1.1.  ar kopējo platību m2  (izmaksas gadā) 58 895 11.05
2. Sociālie dzīvokļi, t.sk.: 300

2.1.  ar kopējo platību m2  (izmaksas gadā) 11 000 7.23

Pašvaldības autonomā funkcija:

Darbības iznākums:
Pašvaldības pakalpojumu tuvināšana to saņēmējiem
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts (pakalpojums):
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

Nr.p.
k.

 08.01.00. Rīgas Austrumu izpilddirekcija

 
Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 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

Paaugstināt dzīves kvalitāti  maznodrošinātajiem (trūcīgajiem) un sociāli mazaizsargātajiem Rīgas 
pilsētas  iedzīvotājiem

Nodrošināt iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrāciju, dzīvesvietas deklarēšanu, racionālu un lietderīgu 
izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu, tai skaitā 
nedzīvojamā fonda apsekošanu un iznomāšanu

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

 Ls

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Nodrošināt sociālās garantijas un atvieglojumus maznodrošinātajiem (trūcīgajiem) un sociāli mazaizsargātajiem  
Rīgas sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu īrniekiem 

Sabiedrības informācijas par gaisa piesārņojumu pieejamības nodrošināšana, izmantojot informācijas tablo, internetu, 
pārskatus, īstenot ilgtermiņa rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai

Dati par sešu piesārņotājvielu koncentrāciju trijās gaisa monitoringa stacijās
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1. Laulību reģistrācija (skaits) 617
2. Dzimšanas reģistrācija (skaits) 625
3. Uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņa un citi pakalpojumi, kas saistīti ar 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju (skaits) 99
4. Miršanas fakta reģistrācija (skaits) 390

  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 98.04
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Dzīvesvietas deklarēšana (skaits) 19 000
2. Izziņu izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits) 20 000
3. Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana 

pēc fizisko-juridisko personu lūguma (gadījumu skaits) 1 700
  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 1.85
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Ielu tirdzniecības atļauju izsniegšana komercdarbībai (skaits / 

izmaksas gadā) 2 800 15.59
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Telpu nomas līgumu slēgšana un pagarināšana (skaits) 30
2. Nedzīvojamo telpu nomas objektu apsekošana  un noslēgto līgumu administrēšana 

(skaits) 170
3. Ainavu bojājošu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu ēku un būvju apsekošana 660
4. Projektu iesniegšana, saskaņošana un realizācijas uzraudzība 8
5. Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām 36
6. Zemes nomas līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas 

pašvaldības objekti 7
  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 187.60
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1.  Izpilddirekcijas organizēto kultūras un citu publisko pasākumu skaits (izmaksas 

gadā) 21 790.48

Nr.p.
k.

Darbības iznākums:
Pašvaldības pakalpojumu tuvināšana to saņēmējiem

 10.01.00. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Veicinot sadarbību ar iedzīvotājiem, nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras norisēs un radošā brīvā laika 
pavadīšanas pasākumos

Nodrošināt iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu, anulēšanu un iegūtās informācijas apstrādi un saglabāšanu

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

 
Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 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

Pašvaldības autonomā funkcija:
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības atļauju sagatavošana un izsniegšana

 Nodrošināt neapdzīvojamā fonda izmantošanu un iznomāšanu, radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai,
 kultūras un mākslas attīstībai, pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai; pagaidu zemes nomas līgumu
 slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām
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Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts (pakalpojums):
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

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

(skaits) 250
4. Miršanas fakta reģistrācija 1 700

  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 40.02
Darbības rezultāts (pakalpojums):
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācijas nodrošināšana
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

1. Dzīvesvietas deklarēšana  (skaits) 13 000
2. Izziņu izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits ) 10 000
3. Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana

pēc fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un anulēšanas gadījumu
skaits) 1 500
  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 5.91
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Ielas tirdzniecības  atļauju izsniegšana komercdarbībai (skaits / izmaksas gadā) 805 46.05

Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Telpu nomas līgumu slēgšana un pagarināšana (skaits) 165
2. Nomas objektu apsekošana (skaits) 150
3. Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par

sakņu dārzu nomu, par zemes nomu garāžām u.c.  (līgumu skaits) 1 562
4. Objektu (zemesgabalu) apsekošana 570

  Vienas procedūras (no 1 līdz 4) vidējās izmaksas gadā 7.13
5. Ainavu bojājošo un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo ēku, būvju un avārijas

koku apsekošana (skaits / izmaksas gadā) 780 51.19
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Izpilddirekcijas rīkotie Pārdaugavas svētki (izmaksas gadā) 1 2 870.00

11.01.00. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Darbības iznākums:
Pašvaldības pakalpojumu tuvināšana to saņēmējiem

Nr.p.
k.

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

Nodrošināt iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrāciju, dzīvesvietas deklarēšanu, racionālu un lietderīgu 
izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu, tai skaitā 
nedzīvojamā fonda apsekošanu un iznomāšanu

Tiek turpināta tradīcija aktivizēt iedzīvotāju interesi par Pārdaugavu un tās kultūrvēsturi, paplašinās pašvaldības 
sadarbības iespējas ar savas teritorijas iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, izglītības, sporta, interešu 
izglītības iestādēm

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības atļauju sagatavošana un izsniegšana

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības autonomā funkcija: 
Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 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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Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts (pakalpojums):
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):

1. Laulību reģistrācija (skaits) 1 900
2. Dzimšanas reģistrācija (skaits) 5 000
3. Uzvārda, vārda maiņa u.c. pakalpojumi, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

(skaits) 2 300
4. Miršanas fakta reģistrācija (skaits) 8 000

  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 12.62
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācijas nodrošināšana

1. Dzīvesvietas deklarēšana (skaits) 9 000
2. Izziņu izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanu (skaits) 15 000
3. Dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas un deklarēto ziņu anulēšana 

pēc fizisko un juridisko personu lūguma (reģistrēšanas un anulēšanas gadījumu 
skaits) 2 000
  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 3.37
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Ielu tirdzniecības atļauju izsniegšana komercdarbībai (skaits /

 izmaksas gadā) 5 900 7.74
Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Telpu nomas līgumi (līgumu un papildvienošanās noslēgšanas skaits) 88
2. Nomas objektu apsekošana (skaits) 75
3. Ainavu bojājošo un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo ēku un būvju apsekošana 318
4. Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par 

sakņu dārzu nomu, par zemes nomu garāžām u.c. (līgumu skaits) 498
  Vienas procedūras vidējās izmaksas gadā 106.67

14.01.00. Rīgas Pašvaldības policija
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Nr.p.
k.

Droša pilsēta iedzīvotājiem un viesiem

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

Nodrošināta sabiedriskā kārtība, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošība pilsētā, to likumisko interešu aizsardzība, 
izveidota droša vide bērniem

Piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

Nodrošināt iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrāciju, dzīvesvietas deklarēšanu, racionālu un lietderīgu 
izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu, tai skaitā 
nedzīvojamā fonda apsekošanu un iznomāšanu

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Pašvaldības autonomā funkcija:
Rīgas pašvaldības policija

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

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības atļauju sagatavošana un izsniegšana
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Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Policijas pakalpojumu saņēmēju skaits (iesniedzēji, izsaucēji, masu pasākumu 

apmeklētāji, pilsētas viesi) 795 000 12.69
2. Policijas pakalpojuma sniegšanas gadījumu skaits (apkalpotie masu pasākumi, 

administratīvā prakse, aizturēšanas, reidi, zemūdens darbi, glābšanas darbi, policijas 
iejaukšanās pēc iedzīvotāju pieprasījuma) 170 000

3. Policijas reaģēšanas laiks – patruļas ierašanās notikuma vietā (minūtes /
 1 izsaukuma izmaksas) 22 27.72

4. Policijas darbinieku skaits norīkojumā vienā dienā, pildot policijas pamatfunkcijas 
(izmaksas 1 dienā) 334 5 055.87

15.01.00. Rīgas bāriņtiesa
Darbības iznākums:
Bērna un rīcībnespējīgās personas interesēm visatbilstošākā lēmuma pieņemšana 
Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Aprūpes jautājumos (lietu skaits /izmaksas gadā) 1 360 219.00
2. Adopcijas jautājumos  (lietu skaits /izmaksas gadā) 220 346.00
3. Domstarpību jautājumos (lietu skaits /izmaksas gadā) 280 432.00
4. Mantiskajos jautājumos (lietu skaits /izmaksas gadā) 1 100 83.00
5. Rīcībnespējīgo personu jautājumos (lietu skaits /izmaksas gadā) 900 67.00
6. Ārpusģimenes aprūpes jautājumos (lietu skaits /izmaksas gadā) 2 100 60.00

Nr.p.
k.

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

Pašvaldības autonomā funkcija:
Rīgas bāriņtiesa

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

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

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

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

Administratīvās lietas izskatīšana un bāriņtiesas lēmuma pieņemšana

Nr.p.
k.

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

14



16.01.01. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Pedagoģisko un kultūras iestāžu darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveide, 

pieaugušo neformālā izglītība (izmaksas gadā) 4 600 16.90
2. Izglītības un kultūras iestāžu nodrošināšana ar Metodiskās bibliotēkas 

pakalpojumiem (pakalpojumu skaits / izmaksas gadā) 180 265.60
3. Rīgas pedagogu dalība metodiskajos pasākumos (izmaksas gadā) 6 500 8.31
4. Mācību olimpiāžu nodrošināšana (izmaksas gadā) 85 535.00

16.02.00. Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Izglītojamo (audzēkņu) skaits (izmaksas mēnesī), t.sk.: 24 601 109.68

1.1.  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits 10 254

16.03.00. Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes 
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Izglītojamo (audzēkņu) skaits (izmaksas mēnesī), t.sk.: 995 257.63

1.1.  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits 712
 
16.04.00. Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Izglītojamo (audzēkņu) skaits (izmaksas mēnesī), t.sk.: 63 499 84.35

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs un 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

Pirmsskolas vecuma bērni nodrošināti ar vietām  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs  

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības mūžiglītības attīstības rīcības plāna īstenošanu un pedagogu profesionālo 
pilnveidi

Nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide un metodiskais darbs, pieaugušo izglītošana un talantīgo izglītojamo 
apzināšana 

Pirmsskolas vecuma bērni nodrošināti ar vietām speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs 

Rīgas pilsētas pašvaldība savā administratīvajā teritorijā ir dibinājusi speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, kuras 
2013.gadā būs iespēja apmeklēt bērniem ar speciālām vajadzībām

Nodrošināta iespēja bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegūt  pirmsskolas 
izglītību, kā arī nodrošināta obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas 
uzsākšanai

Veicināt izglītību mūža garumā

2013.gadā plānots 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

Nodrošināta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana sākumskolās, pamatskolās un 
vidusskolās

Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu sākumskolās, pamatskolās un 
vidusskolās, nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē

Apstiprinātais finansējums no valsts un pašvaldības budžeta nodrošina iespēju bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegūt pamatizglītību un  vidējo izglītību, kā arī citā administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem audzēkņiem, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus 
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1.1.  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits 408

16.05.00. Internātskolas un sanatorijas internātskolas
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Izglītojamo (audzēkņu) skaits (izmaksas mēnesī) 505 232.92

16.06.00. Speciālās internātskolas
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Izglītojamo (audzēkņu) skaits (izmaksas mēnesī) 1 316 394.34

16.07.01. Sporta un interešu izglītības iestādes
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Audzēkņu skaits (izmaksas mēnesī) 33 777 20.78

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Rīgā deklarēto bērnu skaits, kas apmeklē citu  pašvaldību pirmsskolas izglītības 

iestādes 623
2. Citās pašvaldībās deklarēto bērnu skaits, kas apmeklē Rīgas pirmsskolas izglītības 

iestādes 679
3. Rīgā deklarēto skolēnu skaits, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs 1 508

Budžeta programma nodrošina pašvaldību savstarpējo norēķinu uzskaiti un kontroli, koordinē un daļēji finansē  
Departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu organizēto  bērnu un jauniešu nometņu darbību, plāno un organizē 
skolēnu nodarbināšanas pasākumus, apstiprinātā  budžeta ietvaros nodrošina izglītības iestādes ar mācību līdzekļiem, 
inventāru, atbalsta interešu izglītības rīkotos pasākumus,  sniedz atbalstu Rīgas skolēnu līdzdalībai straptautiskos 
pasākumos,  nodrošina Rīgas skolu 2.klašu bērnu peldēšanas apmācību

16.07.03. Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem

Sportiskas un veselīgas jaunās paaudzes audzināšana, kā rezultātā sports ir neatņemama bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas sastāvdaļa                                                      

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana, nodrošinot saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem

Programmas mērķis ir atbalstīt pasākumus (aktivitātes), kuru nodrošināšanas izpilde ir noteikta normatīvajos aktos 
pašvaldībai deleģēto funkciju veidā, kā arī departamenta nolikumā

Apstiprinātais finansējums no valsts un pašvaldības budžeta nodrošina iespēju bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegūt pamatizglītību un  vidējo izglītību, kā arī citā administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem audzēkņiem, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus 

Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu internātskolās un sanatorijās 
internātskolās,  nodrošinot iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas iesaistīties sabiedrības dzīvē

Budžeta programma nodrošina sporta un fizisko aktivitāšu pieejamību

Nodrošināta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana 

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

Apstiprinātais finansējums no valsts un pašvaldības budžeta nodrošina iespēju bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegūt pamatizglītību un  vidējo izglītību, kā arī citā administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem audzēkņiem, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus 

Programmas izpildes nodrošināšanai tiek izveidotas apakšprogrammas konkrētam pasākumam vai līdzīgu pasākumu 
aktivitāšu kopumam

Nodrošināta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana 
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4. Citās pašvaldībās deklarēto bērnu skaits, kas apmeklē Rīgas izglītības iestādes 9 229
5. Rīgas skolēnu līdzdalība starptautiskajos pasākumos (izmaksas gadā) 104 673.00
6. Interešu izglītības atbalsta pasākumi  (izmaksas gadā) 50 720.00
7. Jauniešu publiskie pasākumi  (izmaksas gadā) 3 7 934.00
8. Dalībnieku skaits Rīgas pašvaldības līdzfinansētajās  nometnēs  

(izmaksas gadā) 9 548 27.00
9. Pusaudžu nodarbināšana (izmaksas mēnesī) 511 120.00

10. Rīgas skolu 2. klašu bērnu peldēšanas apmācība (izmaksas 1 kursam) 800 57.00
11. Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētie  pasākumi  

(izmaksas gadā) 4 8 500.00
12. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas skolotājiem (izmaksas gadā) 30 3 333.00

16.11.00. Sporta pasākumi 
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Organizētie Rīgas čempionāti un jaunatnes meistarsacīkstes (izmaksas gadā) 60 798.00
2. Sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (izmaksas gadā) 8 723.00
3. Tautas sacensības (izmaksas gadā) 13 4 219.00
4. Organizētās starptautiskās sacensības (izmaksas gadā) 8 14 145.00
5. Atbalsts starptautisko sacensību  organizēšanā (izmaksas gadā) 14 16 770.00
6. Rīgas sportistu dalība sporta sacensībās (izmaksas gadā) 70 1 428.00
7. Organizētās starpskolu sacensības Rīgas skolu skolēniem (izmaksas gadā) 38 150.00
8. Vienas dienas organizētās sporta sacensības Rīgas skolu skolēniem 

(izmaksas gadā) 3 7 250.00
9. Rīgas komandu un sportistu  līdzdalība starptautiskās sacensībās 

(izmaksas gadā) 55 1 740.00

16.12.00. Bibliotēkas
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Lasītāju skaits (izmaksas gadā) 65 000 0.99
2. Apmeklējumu skaits (izmaksas gadā) 900 000 0.07
3. Izsniegumu skaits (izmaksas gadā) 1 500 000 0.04
4. Krājuma apgrozība (vidējais visa kopkrājuma izsniegums lasītājiem) 2
5. Krājuma jaunieguvumi (nodrošinot vismaz divus eksemplārus Centrālajai bibliotēkai 

un katrai no 26 filiālbibliotēkām) 35 000

Programmas izpildes nodrošināšanai tiek izveidotas apakšprogrammas konkrētam pasākumam vai līdzīgu pasākumu 
aktivitāšu kopumam

Sportiskas un veselīgas jaunās paaudzes audzināšana, kā rezultātā sports ir neatņemama bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas sastāvdaļa;                                                      

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana; 
Rīgas kā sportiskas pilsētas tēla veidošana

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 grupām un personu ar īpašām vajadzībām grupām

Budžeta programma nodrošina sporta un fizisko aktivitāšu pieejamību visām Rīgas pilsētas iedzīvotāju grupām, 
sekmē veselīgas, sportiskas un aktīvas paaudzes izaugšanu; izstrādā gada kalendāro plānu pilsētas sporta 
pasākumiem un nodrošina tā izpildi; sadarbībā ar sporta federācijām, valsts un pašvaldības sporta institūcijām, 
nevalstiskajām sporta organizācijām  koordinē sporta pasākumus  pilsētas iedzīvotājiem; atbalsta Rīgas sportistu 
dalību Eiropas čempionātos, starptautiskajās sacensībās, turnīros 

Universālais bibliotekārais pakalpojums, piekļuve pašvaldības un valsts informācijai, publicitātes pasākumi, dažādu 
iedzīvotāju grupu socializācija, starptautiskā partnerība un sadarbība

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

Kvalitatīva un mūsdienīga pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju bibliotekārā un informacionālā apkalpošana; 
Rīgas pilsētas kultūrpolitikas realizēšana

Dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo laiku, sasniegt rezultātus sportā 
atbilstoši savām spējām un sagatavotībai
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Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbība):
1. Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem (izmaksas gadā) 18 216.00

16.15.00. Kultūras centri un nami
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Pasākumu skaits, kas realizēts par kultūras procesam paredzētajiem līdzekļiem, no 

tiem: 326
1.1.  bezmaksas pasākumi 210
2. Apmeklētāju skaits pasākumos 252 450
3. Amatierkolektīvu skaits, no tiem: 190

3.1.  bērnu kolektīvi 33
4. Dalībnieku skaits amatierkolektīvos, no tiem: 6 225

4.1.  bērnu kolektīvos 1 568

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Finansiāls atbalsts Rīgas pilsētai nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību 

organizēšanai konkursa piešķīrumi (izmaksas gadā) 62 2 258.00
2. Konkurss „Rīgas pilsētas labākā bērnu un jaunatnes sporta organizācija” (izmaksas 

gadā) 25 1 385.00

16.17.00. Kultūras pasākumi
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Budžeta programma nodrošina naudas balvu izmaksu Rīgas sportistiem, treneriem

Pašvaldības kultūras funkcijas nodrošināšana

Tiks piešķirtas naudas balvas  Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izcīnītajām augstajām vietām starptautiskajās 
sacensībās

Programmas izpildes nodrošināšanai tiek izveidotas apakšprogrammas konkrētam pasākumam vai līdzīgu pasākumu 
aktivitāšu kopumam

Dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nostiprināt veselību, racionāli izmantot brīvo laiku, sasniegt rezultātus sportā 
atbilstoši savām spējām un sagatavotībai;

Naudas balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izcīnītajām augstajām 
vietām starptautiskajās sacensībās (olimpiskās spēles, pasaules un Eiropas čempionāti un kausa izcīņas) kalendārajā 
gadā, kā arī iepazīstināta sabiedrība ar Rīgas sportistu sasniegumiem sportā

Budžeta programma nodrošina sporta un fizisko aktivitāšu pieejamību visām Rīgas pilsētas iedzīvotāju 
grupām, sekmē veselīgas, sportiskas un aktīvas paaudzes izaugšanu; sadarbībā ar sporta federācijām, valsts un 
pašvaldības sporta institūcijām, nevalstiskajām sporta organizācijām  tiek panākts daudzveidīgs sporta pasākumu 
piedāvājums pilsētas iedzīvotājiem un viesiem; konkursa kārtībā Rīgas sporta organizācijas 
saņem finansējumu savai darbībai

Sportiskas un veselīgas jaunās paaudzes audzināšana, kā rezultātā sports ir neatņemama bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas sastāvdaļa;                                                      

Iedzīvotāju kultūras vajadzību apmierināšana

Kultūras norišu pieejamības nodrošināšana – Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības struktūrvienības, 
pašvaldības kultūras centri un Profesionālais pūtēju orķestris "Rīga" 

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

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana; 
Rīgas kā sportiskas pilsētas tēla veidošana

Organizēti mākslinieciski augstvērtīgi kultūras pasākumi un pasākumu programmas,veicināta sabiedrības līdzdalība 
kultūras procesa nodrošināšanā; 
Informēti rīdzinieki un nodrošināta kultūras pasākumu reklāma  
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Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Kultūras pasākumi:

1.1. Izsludināto tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursu skaits 1
1.2. Konkursā atbalstīto un īstenoto projektu skaits (izmaksas gadā) 75 7 266.00
1.3. Citi organizētie pasākumi (izmaksas gadā) 6 7 500.00
1.4. Lielāko pasākumu/pasākumu programmu norišu kalendāro dienu skaits (apmeklētāju 

skaits virs 10 000 cilvēkiem / izmaksas gadā) 20 20 000.00
1.5. Lielāko pasākumu/pasākumu programmu apmeklētāju skaits (izmaksas 

gadā) 700 000 0.57
2. Informācija un reklāma:

2.1. Kultūras pasākumu/pasākumu programmu informatīvais nodrošinājums (izmaksas 
uz 1 apmeklētāju gadā) 658 000 0.30

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Amatierkolektīvu skaits 275
2. Amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu skaits 535

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Audzēkņu skaits deviņās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolās 

(izmaksas gadā) 4 532 375.00
2. Absolventu skaits 283

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Izsludināto kultūras projektu un pasākumu finansēšanas konkursu skaits 2
2. Rīgas domes kultūras projektu konkursā atbalstītie projekti (izmaksas gadā) 75 1 200.00
3. Kultūras pasākumu finansēšanas konkursā atbalstīto projektu skaits 

(izmaksas gadā) 100 250.00

16.23.00. Festivālu mērķprogramma
Darbības iznākums:

16.21.00. Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma

Amatierkolektīvu regulāra un kvalitatīva darba nodrošināšana profesionālu vadītāju un speciālistu vadībā 

Pilnvērtīgi izmantot iedzīvotāju brīvo laiku, pilnveidot prasmes un talantus profesionālu un kvalificētu vadītāju 
vadībā, piedalīties amatiermākslas kolektīvos visās vecuma grupās; 
saglabāt Dziesmu svētku tradīcijas un nemateriālo kultūras mantojumu   

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   

 16.20.00. Bērnu mūzikas un mākslas skolas 

Vispusīgi attīstīta un izglītota jaunā paaudze

Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un prasmes mūzikā un mākslā

Sniegta profesionālās ievirzes izglītība mūzikā un mākslā

16.18.00. Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa 

Nodrošināt  mākslinieciski augstvērtīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visiem pilsētas iedzīvotājiem;  
Nodrošināt rīdzinieku informēšanu un kultūras pasākumu reklāmu

Organizēti valsts svētku, atceres un piemiņas dienu, gadskārtu ieražu un tradīciju pasākumi Rīgas iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem saskaņā ar pilsētas pasākumu kalendāro plānu

Daudzveidīga kultūras procesa nodrošināšana Rīgas pilsētā

Kultūras projektu un pasākumu īstenošana

Kultūras vērtību izplatīšana un pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai, sabiedrības iesaistīšanās pilsētas 
kultūras procesa nodrošināšanā
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Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursā atbalstītie festivāli, 

no tiem:
1.1. festivālu skaits, kuru apmeklētāju skaits līdz 10 000 (izmaksas gadā) 30 6 530.00
1.2. festivālu skaits, kuru apmeklētāju skaits no 10 000 līdz 20 000 

(izmaksas gadā) 7 19 714.00

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta saņēmēju skaits 

(izmaksas gadā) 20 163 190.00
2. Dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits (izmaksas gadā) 36 603 240.00
3. Pārējie sociālie pabalsti, t.sk.:

3.1.  Pašvaldības funkcijās noteikto sociālo pabalstu saņēmēju skaits 
(izmaksas gadā) 3 297 378.62

3.2.  Pašvaldības brīvajās iniciatīvās noteikto sociālo pabalstu saņēmēju skaits 
(izmaksas gadā) 31 972 93.75

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, t.sk.:

1.1.  vietu skaits dienas aprūpes centros bērniem (izmaksas dienā) 169 6.30
1.2.  rehabilitācijas programmas pakalpojuma saņēmēju skaits bērniem (izmaksas 

mēnesī) 5 100.00
1.3.  konsultāciju skaits ģimenēm ar bērniem (izmaksas mēnesī) 280 10.45
2. Vietu skaits dienas centros un dienas aprūpes centros pilngadīgām personām 

(izmaksas dienā) 320 8.30

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits

18.02.01. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem

Rīgas domes Labklājības departaments 

Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniegta sociālā palīdzība

Sociālās palīdzības nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem 

Pašvaldības autonomā funkcija:

Nodrošināta starptautisku un vietējās nozīmes festivālu projektu īstenošana Rīgā, veicināta sabiedrības līdzdalība 
kultūras procesa nodrošināšanā

Nodrošināt mākslinieciski augstvērtīgu kultūras pakalpojumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem

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

Nr.p.
k.

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegti Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši sociālie 
pakalpojumi dzīvesvietā

18.02.00. Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus dzīvesvietā

Nodrošināti Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi dzīvesvietā

Kultūras projekti un pasākumi
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3. Invalīdu transporta pakalpojumu saņēmēju skaits (izmaksas gadā) 3 113 200.00
4. Sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaits (izmaksas dienā) 4 000 1.85
5. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaits (izmaksas gadā) 1 171 52.87
6. Porciju skaits ēdiena piegādes un izdalīšanas pakalpojumam mazaizsargātām 

personām (izmaksas dienā) 881 419 1.25

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):

1. Vietu skaits Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrā (izmaksas dienā) 313 17.83

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Vietu skaits bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās - 

līgumorganizācijās (izmaksas dienā) 166 13.00

18.04.00. Veco ļaužu uzturēšanās iestādes
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Vietu skaits (izmaksas dienā) 835 10.12

18.04.01. Veco ļaužu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Vietu skaits (izmaksu daļa dienā, ko sedz pašvaldības dotācija) 750 5.33

Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras vecuma vai veselības stāvokļa 
dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju

Pašvaldības iestādēs nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā 
pilngadīgām personām 

18.03.00. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs

Tiek nodrošināts  mājoklis, un  sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, ja nav iespējams nodrošināt viņu aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, un īslaicīga sociālā 
rehabilitācija krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm

Nodrošināt atbilstoši vajadzībām un pieprasījumam vietu skaitu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

18.03.01. Bērnu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas

Tiek nodrošināts mājoklis, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, ja nav iespējams nodrošināt viņu aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa

Nodrošināt atbilstoši vajadzībām un pieprasījumam vietu skaitu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas - līgumorganizācijas

Saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
9.panta pirmo daļu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniegts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
9.panta pirmo daļu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniegts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras vecuma vai veselības stāvokļa 
dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju

Pašvaldības līgumorganizāciju iestādēs nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
institūcijā pilngadīgām personām 
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18.05.00. Rīgas patversme
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Vietu skaits patversmē/naktspatversmē (izmaksas dienā) 244 4.75
2. Vietu skaits Dienas centrā (izmaksas darba dienā)  100 5.10
3. Mobilās brigādes darba stundu skaits gadā 2 088 24.63

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Vidējais vietu skaits naktspatversmēs (izmaksas dienā) 330 3.00
2. Vietu skaits sociālās rehabilitācijas centros (izmaksas dienā) 28 5.69
3. Zupas virtuves pakalpojuma porciju skaits gadā (1 porcijas izmaksas) 136 000 0.45
4. Vietu skaits patversmē vīriešiem ar kustību traucējumiem (izmaksas dienā) 10 5.00

18.08.00. Ģimeņu atbalsta pasākumu īstenošana
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Ģimeņu atbalsta programmas saņēmēju skaits (izmaksas gadā) 17 550 2.85

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Invalīdu pacēlāju, kam tiek veikta apkope, skaits (izmaksas gadā) 95 65.00
2. Invalīdu pacēlāju, kam tiek veikts remonts, skaits (pēc nepieciešamības) 95 120.00
3. Jaunu pacēlāju uzstādīšana (skaits / izmaksas gadā) 7 3 000.00

18.11.00. Krīzes un ģimeņu atbalsta centri
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Pašvaldības iestādes nodrošināti patversmes/naktspatversmes, dienas centra un mobilās brigādes pakalpojumi 

Saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
9.panta pirmo daļu Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā nodrošināt sociālos pakalpojumus personām bez noteiktas 
dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām 

Nodrošināt personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām 
patversmes/naktspatversmes, dienas centra un mobilās brigādes pakalpojumus

Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem viņu dzīvesvietā

Pakalpojums – nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem viņu dzīvesvietā

Tiek nodrošināta iespēja pašvaldības teritorijā deklarētām parsonām saņemt atbalsta pakalpojumus

Pašvaldības līgumorganizāciju iestādēs nodrošināti patversmes, naktspatversmes, īslaicīgās uzturēšanās mītnes, 
sociālās rehabilitācijas centra un zupas virtuves pakalpojumi 

18.06.00. Rīgas patversmes - līgumorganizācijas 

Saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
9.panta pirmo daļu Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā nodrošināt sociālos pakalpojumus personām bez noteiktas 
dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām 

Nodrošināt personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām patversmes, 
naktspatversmes,  īslaicīgās uzturēšanās mītnes, sociālās rehabilitācijas centra un zupas 
virtuves pakalpojumus

Nodrošināts ģimeņu atbalsta pakalpojums

Tiek nodrošināts īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ģimenēm un bērniem krīzes 
situācijā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmās daļas nosacījumu īstenošana

18.09.00. Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts 

Tiek nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem viņu dzīvesvietā
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Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Vietu skaits īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā - krīzes 

centrā (izmaksas dienā) 52 12.45
2. Konsultāciju skaits krīzes situācijā nonākušiem bērniem ar neārstējamām 

progresējošām slimībām un viņu ģimenēm (1 konsultācijas izmaksas) 3 492 5.22
3. Konsultāciju skaits diennakts psiholoģiskai palīdzībai un informatīvajam atbalstam 

pa tālruni personām, kuras nonākušas krīzes situācijā 
(1 konsultācijas izmaksas) 5 840 2.69

18.12.00. Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un veselības veicināšana
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. HIV profilakses programma (darba stundu skaits gadā /1 stundas izmaksas ) 3 000 17.79
2. Minimālais palīdzības (transporta kompensācija vai pārtikas talons) sniegšanas reižu 

skaits ambulatorajiem tuberkulozes slimniekiem 25 750 2.00
3. Veselības veicināšanas pasākuma –  konsultatīvo Veselības istabu skaits (izmaksas 

gadā) 6 1 392.00
4. Veselības veicināšanas un slimību profilakses informatīvi izglītojošie pasākumi 

(kopējais pasākumu stundu skaits gadā) 4 500 2.17
5. Pētījumu par riska faktoriem skaits (izmaksas gadā) 2 6 000.00
6. Asins nodošanas reižu skaits gada laikā 20 000 1.00
7. Informatīvi izglītojošie materiāli par veselības veicināšanu (eksemplāru skaits) 14 000 0.34

18.14.00. Grupu mājas/dzīvokļi
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības):
1. Vietu skaits grupu mājās / dzīvokļos (izmaksas dienā) 101 4.89
2. Vietu skaits specializētajās darbnīcās (izmaksas darba dienā) 28 9.67

18.19.00. Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija 
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums:

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
9.panta pirmo daļu nodrošināts sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām

Pakalpojums klientiem

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktā noteikto autonomo funkciju – nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību

Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veikt iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumus

Grupu mājā (dzīvoklī) personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo 
problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi;                                      

Nodrošināti grupu mājas (dzīvokļa) un specializēto darbnīcu pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Specializētajās darbnīcās personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
– darba prasmju un iemaņu apguves iespējas kvalificētu speciālistu uzraudzībā

Psihosociāls atbalsts, konsultācijas un īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija krīzes situācijā

Pakalpojums klientiem

Pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpilde saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.daļā noteikto 
autonomo funkciju,  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Rīgas domes 2007.gada 11.decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.96 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas
 un samaksas kārtība” 

Nodrošināt sociālo aprūpi un rehabilitāciju īslaicīgas sociālās aprūpes gultās hroniskiem slimniekiem, kuriem dažādu 
iemeslu dēļ nav iespējama ārstēšanās dzīvesvietā

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
9.panta pirmo daļu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem – personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegts 
grupu mājas (dzīvokļa) un specializēto darbnīcu pakalpojumus
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Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Īslaicīgas sociālās aprūpes gultu skaits (izmaksas dienā) 90 11.10

20.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts (pakalpojums):

Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):
1. Ielu apgaismojuma nodrošināšana (stundu skaits /izmaksas gadā) 3 652 1 143.70

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts (pakalpojums):
Nodrošināta 331 luksoforu objekta darbība Rīgas ielās 
Rezultatīvais rādītājs (pakalpojuma darbība):

1. Luksoforu objektu apsekošanu un konstatēto trūkumu un bojājumu novēršanas reižu 
skaits gadā (izmaksas gadā) 8 308 59.00

22.01.00. Rīgas pilsētas būvvalde
Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Darbības rezultāts/pakalpojums
Atbilstoši normatīvajiem aktiem  sagatavota dokumentācija
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības)

1. Plānošanas un arhitektūras uzdevumi būvprojektiem un darba uzdevumi zemes 
ierīcības projektu izstrādei (uzdevumu skaits / izmaksas gadā) 1 800 99.29

2. Izskatīto būvprojektu un zemes ierīcības projektu skaits (izmaksas gadā) 2 550 86.01
3. Būvatļaujas - izsniegtās, pārreģistrētās, pagarinātās (izmaksas gadā) 4 800 34.50
4. Ekspluatācijā pieņemtas būves (izmaksas gadā) 760 87.09

Pašvaldības autonomā funkcija:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"

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

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Nr.p.
k.

Administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana

Normatīvajiem aktiem atbilstoša būvniecības kontrole

Kvalitatīvas pilsētvides veidošana un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole Rīgas 
pilsētā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem

Nr.p.
k.

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Pašvaldības autonomā funkcija:

Nodrošināta likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 2.punktā un 17.2 panta 4.punktā noteikto pašvaldības funkciju 
attiecībā uz ielu, ceļu uzturēšanu un transporta infrastruktūras uzturēšanu izpilde

Nodrošināta likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 2.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas attiecībā uz publisko 
teritoriju apgaismošanu izpildi

Ielu, laukumu u.c. publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Rīgas pilsētas būvvalde

Rīgas pilsētas luksoforu sistēmas darbības nodrošināšana

Nodrošināts publisko teritoriju apgaismojums Rīgā 

20.02.00. Pilsētas luksoforu uzturēšana
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5. Apsekotie objekti (izmaksas gadā) 8 250 34.36
6. Pilsētvides dizaina pārvaldes sagatavotās pases (izmaksas gadā) 3 200 88.07
7. Koku ciršanas atļaujas (izmaksas gadā) 800 22.11
8. Lēmumi par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu (izmaksas gadā) 145 450.59
9. Būvvaldes Klientu apkalpošanas centra apkalpotie klienti (izmaksas gadā) 40 000 1.67

10. Būvvaldes Arhīva sniegtie pakalpojumi (izmaksas gadā) 60 000 0.57
11. Ģeodēzisko izpilduzmērījumu izvērtēšana (izmaksas gadā) 2 400 84.30
12. Lēmumi par adrešu piešķiršanu zemesgabaliem, ēkām un telpām 

(izmaksas gadā) 960 88.32

Darbības iznākums:
Sakopti kultūras objekti pilsētas teritorijā
Darbības rezultāta mērķis:
Nodrošināt sabiedrībai un tūrismam sakārtotu pilsētvidi
Darbības rezultāts/pakalpojums
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un uzturēšana

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības)
1. Brīvības pieminekļa teritorijas kopšana -slaucīšana (sniega tīrīšana, lapu un gružu 

slaucīšana, ziedu kārtošana) (m2 / izmaksas gadā) 1 000 6.00
2. Puķu vāžu uzturēšana (skaits / izmaksas gadā) 8 25.00
3. Pasākumu pie Brīvības pieminekļa saskaņošanu (skaits / izmaksas gadā) 40 1.00
4. Pieminekļu (vidēji lielu) restaurācija, renovācija, remonts (pieminekļu skaits / 

izmaksas gadā) 2 4 389.00
5. Pieminekļu (lielu) restaurācija, renovācija, remonts (pieminekļu skaits / izmaksas 

gadā) 1 6 000.00
6. Rīgas Brāļu kapu ansambļa saimnieciskā uzturēšana Ls 64 695.00 gadā 

(1 ansamblis / izmaksas dienā) 1 177.00

Darbības iznākums:

Darbības rezultāta mērķis:

Nr.p.
k.

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls

Pašvaldības autonomā funkcija:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"

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

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Īstenot privatizācijas un atsavināšanas procesu Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošo, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu iznomāšanu

 23.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

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 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

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

Pašvaldības autonomā funkcija:

Nr.p.
k.
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Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības)
1. Fizisku un juridisku personu informēšana par privatizācijas gaitu atbilstoši 

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

1.1.  informatīvie bukleti (izmaksas gadā) 10 000 0.15
2. Pirkuma līgumu un ķīlas līgumu noslēgšana (līgumu skaits / izmaksas gadā):

2.1.  par dzīvokļa īpašumiem 3 137 5.00
2.2.  par nedzīvojamām telpām un mākslinieku darbnīcām 60 32.00
2.3.  vienošanās pie grozījumiem pirkuma līgumos (ķīlas līgumos) 130 5.00
3. Nekustamo īpašumu nostiprināšana Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā (īpašumu skaits / izmaksas gadā):
3.1.  dzīvojamās mājas 21 1 126.00
3.2.  dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamie zemesgabali 120 866.00
3.3.  dzīvokļu īpašumi (viendzīvokļa mājas) un to domājamās daļas 314 195.00
4. Komisijas pieņemtie lēmumi 520 11.00
5. Komisijas sagatavotie lēmumu projekti, kuri pieņemti Rīgas domē (lēmumu projektu 

skaits / izmaksas gadā):
5.1.  lēmumu projektu sagatavošana par dzīvokļu/dzīvokļu domājamo daļu 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda 500 17.00
5.2.  lēmumu projektu sagatavošana par  izīrētu/neizīrētu dzīvokļu (viendzīvokļa māju)/ 

dzīvokļu domājamo daļu atsavināšanu 175 34.00
5.3.  lēmumu projektu sagatavošana par  neprivatizētu neapdzīvojamo telpu vai 

mākslinieku darbnīcu/ neapdzīvojamo telpu vai mākslinieku darbnīcu  domājamo 
daļu atsavināšanu 35 35.00

5.4.  lēmumu projektu sagatavošana par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas un 
funkcionāli saistītā zemesgabala/ zemesgabala daļas privatizācijas uzsākšanu  45 37.00

5.5.  lēmumu projektu sagatavošana par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala nodošanu īpašumā dzīvokļu īpašniekiem 120 17.00

5.6.  dzīvojamai mājai un funkcionāli nepieciešamā Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā 
zemesgabala /zemesgabala daļas nodošanu privatizācijai dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašniekiem 10 29.00

5.7.  lēmumu projektu sagatavošana par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala saglabāšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 20 17.00

5.8.  par grozījumiem Rīgas domes lēmumā, kas attiecas uz dzīvojamo māju vai 
dzīvojamo māju un tai funkcionāli piesaistītā zemesgabala privatizāciju 5 25.00

6. Dzīvokļu īpašumu īpašniekiem izsūtītie uzaicinājumi privatizēt dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala domājamo daļu (uzaicinājumu skaits / 
izmaksas gadā) 4 000 8.00

7. Nekustamā īpašuma objektu novērtēšana (skaits / izmaksas gadā) 210 90.00
8. Nekustamo īpašumu izsoles (skaits / izmaksas gadā) 80 335.00
9. Noslēgtie zemes nomas līgumi (skaits / izmaksas gadā) 500 7.00

10. Sagatavotie un izsūtītie rēķini par zemes nomu (skaits / izmaksas gadā) 8 508 2.00
11. Prasība par zemes nomas līguma noslēgšanu, zemes nomas maksas piedziņu  (skaits/ 

izmaksas gadā) 200 53.00
12. Izsūtītie atgādinājumi  - pirkuma līgumu slēgšana, zemes nomas līgumu slēgšana 

(skaits / izmaksas gadā) 2 444 9.00

Pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde pilsētas attīstībai; 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana

Dzīvokļu pirkuma līgumu slēgšana, neapdzīvojamo telpu pirkuma līgumu  slēgšana, zemes nomas līgumu slēgšana, 
juristu konsultācijas, dokumentu anulēšana un grozījumi

Organizēt Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju (to domājamo daļu) dzīvokļu, mākslinieku 
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, mākslinieku darbnīcu, 
neapdzīvojamo telpu un viendzīvokļu 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

Pašvaldības autonomā funkcija:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
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Darbības iznākums:
Profesionāla arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbība
Darbības rezultāts/pakalpojums

Darbības rezultāts/pakalpojums
Arhitektūras pakalpojumu sistematizēšana pašvaldībā
Rezultatīvie rādītāji (pakalpojuma darbības)

1. Realizēti projekti (izmaksas gadā) 3 3 334.00
2. Organizētas diskusijas (izmaksas gadā) 12 243.00
3. Veikti pētījumi (izmaksas gadā) 3 5 547.00
4. Sniegti atzinumi (izmaksas gadā) 6 500.00
5. Organizēti semināri (izmaksas gadā) 3 350.00

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

28.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"

Nr.p.
k.

Sekmēt Rīgas arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību

Programma 
Darbības iznākums

Darbības rezultāta mērķis
Darbības rezultāts/pakalpojums

Rezultatīvais 
rādītājs/

plānoto vienību 
skaits 2013.gadam

Vienas vienības 
vidējās izmaksas, 

Ls
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