
Satiksmes un 
transporta lietu 

komiteja

Drošības, 
kārtības un 

korupcijas novēr-
šanas jautājumu 

komiteja

Pilsētas attīstības 
komiteja

Pilsētas īpašuma  
komiteja

Sociālo jautājumu 
komiteja

Finanšu un 
administrācijas 
lietu komiteja

Mājokļu un vides 
komiteja

Izglītības, 
kultūras un 

sporta komiteja

Lēmējvara

Rīgas pilsētas 
Vēlēšanu 
komisija

Administratīvā 
komisija

Informācijas 

tehnoloģiju centrs

Pilsētas attīstības 
departaments

Nozaru departamenti un iestādes

Īpaša statusa institūcijas

Domes 
priekšsēdētāja 

birojs

Izpilddirektors

Juridiskā pārvalde

Administratīvā 

inspekcija

Personāla nodaļa

 Sabiedrisko attiecību 

nodaļa

Ārlietu pārvalde

Saimniecības 

pārvalde

Labklājības 
departaments

Satiksmes 
departaments

Mājokļu un vides  
departaments

Izglītības, 
kultūras un sporta 

departaments

Finanšu 
departaments

Īpašuma 
departaments

Sekretariāts

Centrālā  administrācija

Domes komisijas

Pašvaldības ieņēmumu 

pārvalde

Dome (60 deputāti)

Domes 
priekšsēdētājs

Rīgas patversme

Rīgas Sociālais 

dienests

Rīgas sociālās 

aprūpes centri

Rīgas pilsētas 

pašvaldības  

vispārējās 

pamatizglīt ības un 

vispārējās vidējās 

izglītības iestādes

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

pirmsskolas 

izglītības iestādes

Apmeklētāju 

pieņemšanas 

centrs

Rīgas bāriņtiesa

Rīgas pašvaldības 

policija

Rīgas pašvaldības 

dzīvojamo māju 

privat izācijas komisija

Iestāde

Aģentūra

Struktūrvienība

Vēlēta 

amatpersona

Profesionāla 

amatpersona

Vēlēts orgāns

Pakļautība

Apzīmējumi

Izveido

Izpilddirekcijas

Domes priekšsēdētāja

pakļautības institūcijas

Domes izveidotās neatkarīgās institūcijas

Aģentūras

Rīgas 

pieminekļu 

aģentūra

Rīgas 

gaisma
Rīgas pilsētas 

arhitekta birojs

Izpilddirektora pakļautības 

institūcijas

Rīgas pilsētas

dzimtsarakstu nodaļaAudita un revīzijas  

pārvalde

Rīgas pilsētas 

pašvaldības sporta 

izglītības un sporta  

iestādes

Rīgas 

enerģētikas 

aģentūra

Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra

Rīgas pilsētas 

būvvalde

Birokrāt ijas 

apkarošanas centrs

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieka birojs

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

interešu izglītības 

un brīvā laika 

iestādes 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

mūzikas un 

mākslas izglītības   

iestādes

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

kultūras  iestādes

Rīgas Izglītības un 

informatīvi 

metodiskais centrs

Rīgas pilsētas zemes 

komisija

Rīgas pašvaldības 

bērnu un jauniešu 

centrs

Deputātu kontrole

Plānošanas,

Iepirkumu un 

kontroles nodaļa

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas

dzimtsarakstu nodaļa

Teritorijas 

labiekārtošanas 

pārvalde

Rīgas pilsētas Ziemeļu

dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas pilsētas Vidzemes 

dzimtsarakstu nodaļa

Datu aizsardzības un 

informācijas tehnoloģiju 

drošības centrs

Domes 
priekšsēdētāja

vietnieks

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieka birojs

Domes 
priekšsēdētāja

vietnieks

Izpilddirektora 
vietnieks

Pielikums Nr. 3 paskaidrojuma rakstam un Rīgas domes priekšsēdētāja 

ziņojumam par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetu

 
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs                                                                                                           E. Balševics 


