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Pārskata gadu finanšu un ekonomikas jomā Rīgas
pilsētā raksturoja tautsaimniecības pakāpeniska
atveseļošanās no krīzes, taču joprojām saglabājās
nelabvēlīga situācija darba tirgū un sociālajā jomā. Lai
gan finanšu jomas stabilizācijas pasākumu rezultātā
Latvijā kopumā bija vērojama stabila finanšu situācija,
dažas jomas, piemēram, banku sektora attīstību,
ietekmēja būtiski satricinājumi un nestabilitāte.

Pēc ievērojamā pašvaldības budžeta ieņēmumu krituma
iepriekšējos gados Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
ieņēmumi 2011. gadā pirmoreiz kopš krīzes sākuma
palielinājās, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugot
par 5,8%. Nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā
palielinājās par 12,4 miljoniem latu (par 4%), kur
lielākais pieaugums bija vērojams nekustamā īpašuma
nodokļa jomā – par 9,4 miljoniem latu (par 20%).
Pašvaldības budžeta nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi palielinājās par 11,8
miljoniem latu (par 28,6%), taču valsts budžeta
transferti pieauga tikai par 1,1 miljonu latu (par 1,3%).

Pašvaldības budžeta izdevumi pārskata gadā
palielinājās par 13,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu. Izdevumu palielinājumu lielā mērā noteica
pieaugošie izdevumi sociālajiem pabalstiem, kas 2011.
gadā palielinājās par 7,9 miljoniem latu (par 35%).
Pārskata gadā būtiski – par 6,2 miljoniem latu (par 14%)
– palielinājās arī Rīgas pilsētas pašvaldības iemaksas
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Lai gan pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības
iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma
nodokļa kopējie ieņēmumi bija par 71,3 miljoniem latu
mazāki nekā 2008. gadā, Rīgas pilsētas pašvaldības
iemaksu apjoms Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā pērn bija tikai par 2,4 miljoniem latu mazāks nekā
2008. gadā.

Tas liecina, ka ekonomiskās krīzes laikā notikusī valsts
funkciju pārdale pašvaldībām sociālajā, reģionālās
attīstības finansēšanas un citās jomās joprojām negatīvi
ietekmē Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta un finanšu
situāciju, uzliekot papildu slogu jau tā krīzes rezultātā
būtiski sarukušajam pašvaldības budžetam.

Tā kā valsts līdzdalība Rīgas pilsētas infrastruktūras
projektu īstenošanā līdz šim ir bijusi neievērojama,
Rīgas pilsētas pašvaldībai ir nācies piesaistīt
ievērojamus ārējos finansēšanas avotus infrastruktūras
projektu īstenošanai, un tādējādi ir palielinājušies
pašvaldības maksājumi par iepriekš uzņemto saistību
izpildi. 2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības procentu
izdevumi iepriekš uzņemto saistību segšanai pieauga
par 5,7 miljoniem latu.

Tomēr, īstenojot stingru budžeta izpildes uzraudzību un
kontroli, kā arī veikto struktūras izmaiņu rezultātā, Rīgas
pilsētas pašvaldībai 2011. gadā izdevās panākt
sabalansētu budžeta izpildi ar pavisam nelielu budžeta
deficītu 0,3 miljonu latu (0,07% no budžeta
ieņēmumiem) apmērā, tomēr, ņemot vērā iesaldētos
naudas līdzekļus akciju sabiedrībā „Latvijas Krājbanka”,
pārskata gada budžeta deficīts tika aprēķināts 10,4
miljonu latu apmērā.

Izglītības jomai joprojām ir prioritāra loma pašvaldības
budžeta izdevumu struktūrā, no Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta pārskata gadā šai nozarei tika
novirzīti līdzekļi 165,5 miljonu latu apmērā, par 20,4
miljoniem latu vairāk nekā iepriekšējā gadā (veidojot ap
35% no pašvaldības budžeta kopējiem izdevumiem).

Īpaša uzmanība 2011. gadā tika pievērsta pirmsskolas
izglītībai, īstenojot dažādus pasākumus un aktivitātes
„Pirmsskolu gada” ietvaros. Pārskata gadā turpinājās
pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas
programmas īstenošana pirmsskolas izglītības
pieejamības nodrošināšanai, papildus nodrošinot 549
bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Rīgas
pilsētas pašvaldība pārskata gadā dotēja 66 privātās
izglītības iestādes (ar 985 audzēkņiem), kas īstenoja
licencētas pirmsskolas izglītības programmas. No 2011.
gada septembra tika uzsākta privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu līdzfinansēšana (93 latu apmērā par
bērnu), noslēdzot 1 500 līgumus. Tāpat arī pārskata
gadā tika noslēgti līgumi un sadalīts Rīgas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums 24 privātajām Rīgas
vispārizglītojošajām skolām, kuras īsteno akreditētas
vispārējās pamata un vidējās izglītības programmas.
Šie piemēri raksturo sekmīgu pašvaldības un privātā
sektora sadarbību izglītības jomā.

2011. gadā nozīmīgākais pilsētas organizētais
pasākums kultūras jomā bija Rīgas 810 gadu jubilejai
veltītie Rīgas svētki, kurus trīs dienu laikā apmeklēja
250 tūkstoši rīdzinieku un pilsētas viesu, svētku laikā
īstenojot vairāk nekā 60 dažādu kultūras, sporta un citu
aktivitāšu projektus.

Pārskata gadā turpinājās plānveidīgi izglītības iestāžu
ēku un infrastruktūras būvniecības, rekonstrukcijas un
remonta darbi, izglītības jomas investīciju projektiem no
pašvaldības budžeta novirzot 14,8 miljonus latu. Starp
lielākajiem projektiem jāmin Rīgas Ukraiņu vidusskolas
ēkas rekonstrukcija, tāpat arī Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās veiktie ūdens un
kanalizācijas sistēmu nomaiņas, virtuves bloku
renovācijas, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanas
projekti, kā arī teritoriju labiekārtošanas projekti.
Savukārt pilsētas kultūras iestāžu infrastruktūras jomā
viens no lielākajiem pārskata gadā uzsāktajiem
projektiem bija Kultūras pils „Ziemeļblāzma” kompleksa
un parka rekonstrukcijas darbi.
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2011. gadā pašvaldība turpināja un palielināja sociālo
palīdzību pilsētas iedzīvotājiem. Valstī notiekošo
ekonomisko un sociālo procesu rezultātā pilsētas
trūcīgo personu skaits pieauga no 44,3 tūkstošiem
2010. gadā līdz 48,1 tūkstotim 2011. gadā. Tas
ietekmēja arī sociālo pabalstu saņēmēju skaita
pieaugumu - no 72 tūkstošiem līdz 82,5 tūkstošiem.
2011. gadā kopējie pašvaldības budžeta izdevumi
sociālās aizsardzības jomā bija 56,5 miljoni latu (12%
no visiem pašvaldības budžeta izdevumiem).

Viena no prioritārajām pašvaldības jomām pārskata
gadā bija arī dzīves apstākļu uzlabošana tiem pilsētas
iedzīvotājiem, kam dažādu iemeslu dēļ nepieciešama
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Pārskata gada sākumā Ulbrokas ielā 13 ekspluatācijā
tika nodotas trīs 12 stāvu ēkas ar 480 dzīvokļiem,
savukārt vasarā rīdzinieku rīcībā tika nodotas vēl divas
mājas ar 326 labiekārtotiem dzīvokļiem Pļavnieku
kompleksā, kas ir vislielākais jaunuzbūvēto namu
komplekss, kas izveidots pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas.

Pašvaldības veikto tūrisma veicināšanas pasākumu
rezultātā turpinājās pieaugums pilsētas tūrisma sektorā.
Apkalpoto tūristu skaits Rīgas pilsētas viesnīcās un
citās tūristu mītnēs 2011. gadā salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu palielinājās par 21%, t.sk. apkalpoto
ārvalstu tūristu skaits pieauga par 22%.

Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja
īstenot Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu
ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju 2008.-2012.
gadam, nodrošinot pašvaldības saistību portfeļa
stabilitāti un atbilstību stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.
Kaut arī pēdējos gados ir bijis straujš pašvaldības
budžeta ieņēmumu kritums, pašvaldības kopējās
parādsaistības gada beigās nepārsniedza pašvaldības
budžeta ieņēmumus, nodrošinot stratēģijā ietvertā
parāda vadības kritērija izpildi.

2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja aktīvi
izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus pilsētas
attīstības projektu īstenošanā, palielinot finansējumu
šiem mērķiem par 27% salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu.

Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotā politika budžeta un
finanšu jomā pārskata gadā tika pozitīvi novērtēta arī no
starptautisko kredītreitinga aģentūru puses.
Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poor’s”, novērtējot
pašvaldības spēju īstenot budžeta konsolidācijas
politiku, kā arī pašvaldības pietiekamo finanšu likviditāti,
kas nodrošina uzņemto saistību segšanu tuvākajos
gados, 2011. gada 23. decembrī paaugstināja Rīgas
pilsētas ilgtermiņa attīstības kredītreitingu no BB uz
BB+, saglabājot stabilu attīstības perspektīvu. Arī
starptautiskā kredītreitinga aģentūra „Moody’s Investors
Service” pagājušā gada 25. novembrī atzinīgi novērtēja
Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotos budžeta
stabilizācijas un likviditātes nodrošināšanas
pasākumus, saglabājot nemainīgu Rīgas pilsētas
ilgtermiņa attīstības kredītreitingu Baa3 ar stabilu
attīstības perspektīvu.

Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata gadā turpināja
īstenot finanšu politiku, kas bija vērsta uz budžeta
stabilizāciju, nodrošinot nepieciešamo finansējumu
pašvaldības pamatfunkciju izpildei un pietiekamus
finanšu resursus pašvaldības parādsaistību segšanai.

N. Ušakovs

Rīgas domes priekšsēdētājs
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Pārskata gadā bija vērojama ekonomiskās un finanšu
situācijas stabilizācija, atsevišķos tautsaimniecības
sektoros atsākoties izaugsmei. Pozitīvas iezīmes bija
vērojamas arī pašvaldības budžeta ieņēmumu jomā,
kas pēc divu gadu pārtraukuma atkal pieauga - par
5,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Tomēr pašvaldības kopējie ieņēmumi joprojām būtiski
atpaliek no pirmskrīzes līmeņa, salīdzinot ar 2008. gadu
kopējie pašvaldības budžeta ieņēmumi pārskata gadā
bija par 24% mazāki. 2011. gadā pašvaldības darbību
finanšu jomā joprojām ietekmēja valsts īstenotie finanšu
stabilizācijas un nodokļu politikas pasākumi, kā arī
pašvaldībām noteiktie ierobežojumi attiecībā uz
ilgtermiņa saistībām.

Pašvaldības budžeta izdevumu daļu pārskata gadā
ietekmēja arī straujais sociālo izdevumu pieaugums –
par 35%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lai mazinātu
krīzes radītās sociālās sekas pilsētas mazturīgajiem
iedzīvotājiem.

Īstenojot stingru budžeta kontroli, pārskata gadā tika
panākta sabalansēta pašvaldības budžeta izpilde. Arī
ierobežotu budžeta līdzekļu apstākļos tika nodrošināts
pietiekošs finansējums pašvaldības pamatfunkciju
izpildei, attīstības plānu īstenošanai, kā arī tika
saglabāts pietiekošs uzkrājums turpmāko gadu
parādsaistību maksājumu segšanai.

2011. gadā Finanšu departaments turpināja īstenot
pašvaldības parādsaistību vadību „Pašvaldības
aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību
vadības stratēģijas 2008.-2012. gadam” ietvaros. Tika
panākta visu stratēģijā noteikto kritēriju izpilde.
Neskatoties uz pašvaldības budžeta ieņēmumu īpaši
straujo kritumu pēdējos gados, pašvaldības ilgtermiņa
saistību kopējais apjoms 2011. gada beigās
nepārsniedza stratēģijā noteikto 100% līmeni.

Pārskata gadā Finanšu departaments īstenoja Rīgas
pilsētas pašvaldības līdzfinansēto ES projektu finanšu
uzskaiti un kontroli, nodrošinot ES fondu naudas
izmantošanu Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības
projektu un sociālo projektu, tai skaitā nodarbinātības
projektu finansēšanā.

2011. gadā Finanšu departaments turpināja sadarbību
ar starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām - „Standard
& Poor’s” un „Moodys Investors Service”. Novērtējot
Rīgas pilsētas pašvaldības veiktos pasākumus finanšu
un budžeta jomas stabilizācijā, kā arī pietiekošo naudas
resursu nodrošinājumu pašvaldības turpmāko gadu
parādsaistību apkalpošanai, kredītreitinga aģentūra
„Standard & Poor’s” pārskata gada decembrī
paaugstināja pilsētas kredītreitingu no BB uz BB+,
nosakot stabilu attīstības perspektīvu.

Pārskata gadā Finanšu departaments turpināja īstenot
pasākumus pašvaldības organizatoriskās struktūras,
grāmatvedības uzskaites un finanšu norēķinu sistēmas
uzlabošanai. Tika īstenota pašvaldību apkalpojošās
kredītiestādes maiņa, panākot banku pakalpojumu
izmaksu samazināšanos.

Tika ieviests izejošo rēķinu vienots dizains visā
pašvaldībā, e-tarifikāciju dokumentu aprite un
automatizēta datu nodošana finanšu sistēmai, tika
uzlabota norēķinu sistēma par pašvaldības izglītības
jomas pakalpojumiem, ieviešot elektronisko reģistrāciju
pirmsskolai un pieteikšanos uz privāto pirmsskolu
līdzfinansējumu. Pārskata gadā tika veikti uzlabojumi
personāla uzskaites jomā, nodrošinot sistēmas KADRI
lietošanu visā pašvaldībā.

Finanšu departamenta īstenotās finanšu vadības un
budžeta politikas rezultātā pārskata gadā pašvaldības
funkcijas tika nodrošinātas ar nepieciešamajiem finanšu
resursiem, saglabājot pietiekošas finanšu resursu
rezerves nākošo gadu saistību maksājumu izpildei.

Pārskata gadā tika sagatavots un apstiprināts
pašvaldības 2012. gada budžets, kas paredz
pašvaldības funkciju nodrošināšanu ar to izpildei
nepieciešamajiem finanšu resursiem, arī ES projektu
finansēšanai, pašvaldības investīciju programmas un
kapitālo izdevumu nodrošināšanai.

I. Tiknuse

Rīgas domes Finanšu departamenta direktore
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RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI
IEDZĪVOTĀJI
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem
2012. gada sākumā Rīgā dzīvoja 699 203 iedzīvotāji -
par 4 378 (par 0,6%) mazāk nekā pirms gada.

Pilsētas iedzīvotāju struktūrā 2011. gadā turpināja
samazināties darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars
(no 66,4% 2009. gadā līdz 65,4% pārskata gadā), gada
laikā samazinoties par 7,5 tūkstošiem. Iedzīvotāju
īpatsvars virs darbaspējas vecuma 2011. gadā
sastādīja 21,7%, īpatsvaram gada laikā pieaugot par
0,3 procentpunktiem. Pārskata gadā ir nedaudz
palielinājies bērnu un jauniešu skaits (par 0,4
tūkstošiem), šīs grupas īpatsvaram pilsētas kopējā
iedzīvotāju skaitā sasniedzot 12,9%.

Pilsētas iedzīvotāju dzimumu struktūra pēdējos gados
nav mainījusies - 55,6% no pilsētas iedzīvotājiem
sastādīja sievietes, bet vīrieši 44,4%, sieviešu skaitam
pārsniedzot vīriešu skaitu par, apmēram, 78 tūkstošiem.

Pārskata gadā iedzīvotāju skaits samazinājās visos
pilsētas rajonos, izņemot Vidzemes priekšpilsētu.
Lielākais iedzīvotāju skaita kritums, tāpat kā gadu
iepriekš, bija vērojams Latgales priekšpilsētā, kur
iedzīvotāju skaits samazinājās par 2 236 cilvēkiem un
Kurzemes rajonā – par 1 340 cilvēkiem.

ETNISKAIS SASTĀVS
Rīgas pilsētas iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo
gadu laikā nav būtiski mainījies, jo pilsētas iedzīvotāju
skaita kritums vērojams visās etniskajās grupās. Tomēr
vērojama tendence nedaudz palielināties iedzīvotāju
skaita īpatsvaram grupā „citas tautības”. Ja pirms 5
gadiem šajā grupā bija ap 4,4% pilsētas iedzīvotāju, tad
pārskata gadā – jau 6,3%.

NODARBINĀTĪBA
Pārskata gadā pirmo reizi kopš ekonomiskās krīzes
sākuma nodarbināto iedzīvotāju skaits Rīgā atkal
palielinājās, par 14,7 tūkstošiem (par 4,8%) salīdzinot ar
iepriekšējo gadu.

Kopumā valstī pērn nodarbināto iedzīvotāju skaits
palielinājās par 29,6 tūkstošiem. Tātad apmēram puse
no valstī jaunradīto darba vietu ir izveidotas tieši Rīgas
ekonomikā, lai gan galvaspilsētā nodarbināto
iedzīvotāju īpatsvars kopējā valsts nodarbināto skaitā ir
1/3, kas liecina, ka ekonomikas atveseļošanās pēc
krīzes galvaspilsētā norit straujāk nekā valstī kopumā.

BEZDARBS
Bezdarbnieku skaits 2011. gada laikā Rīgā turpināja
samazināties, gada laikā sarūkot par 8,3 tūkstošiem.
Pārskata gada beigās Rīgā bija ap 30 tūkstošiem
bezdarbnieku, bezdarba līmenim samazinoties līdz
7,8%.

Bezdarba līmenis iepriekšējos gados ir samazinājies arī
darbaspēka aizplūšanas rezultātā. Pašreizējais
bezdarbnieku skaits (ap 30 tūkstošiem) var nodrošināt
tikai apmēram pusi no potenciālā nodarbināto
pieauguma (ap 60 tūkstošiem), kas būtu nepieciešams
lai sasniegtu pirmskrīzes nodarbinātības līmeni. Tādēļ
pastiprinoties ekonomikas izaugsmei atsevišķos
sektoros var parādīties arī darbaspēka trūkuma
problēma.

Rīgas iedzīvotāju sadalījums pa rajoniem*
(2012. g. sākumā, procentos)

*Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

Rīgas iedzīvotāju etniskais sastāvs
(2011. gada beigās, procentos)

Nodarbināto iedzīvotāju skaits Rīgā 2002.-2011.
(tūkst. cilvēku)

Bezdarba līmenis* Rīgā un Latvijā, gada beigās
(procentos)

*Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
kopskaitā

Nodarbinātības valsts dienesta dati

Ukraiņi
3.8%Baltkrievi

4.1%

Latvieši
42.5%

Krievi
40.4%

Poļi 1.9%
Ebreji 1.0%Citas taut.

6.3%
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DARBA SAMAKSA
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vidējā bruto darba
samaksa Rīgā pārskata gada laikā palielinājās par
4,5%, sabiedriskā sektorā tā pieauga par 5,7%,
privātajā – par 4,1%. Vidējā darba samaksa pilsētā
2011. gadā bija tikai par 10 latiem mazāka par 2008.
gada pirmskrīzes maksimālo apmēru, bet vidējā bruto
darba samaksa privātajā sektorā sasniedza 503 latus,
pārsniedzot pirmskrīzes līmeni.

Darba samaksas apmērs daļā ražošanas un
pakalpojumu nozaru 2011. gadā sasniedza vai pat
nedaudz pārsniedza pirmskrīzes augstākos rādītājus.
Tirdzniecībā un būvniecībā tā par 1%-2% atpalika no
pirms krīzes reģistrētā algu līmeņa. Būtiski atšķirīga
situācija bija valsts un pašvaldību finansētajās nozarēs.
Salīdzinot ar 2008. gada rādītājiem, 2011. gadā darba
samaksa valsts pārvaldē atpalika par 23%, izglītībā –
par 15%, veselības aizsardzībā – par 10%.
Tā kā darba samaksas dinamikai Latvijā un Rīgā ir
kopīgas attīstības tendences, atšķirība darba samaksas
līmenī starp Rīgu un vidējo Latvijas rādītāju saglabājas,
darba samaksai Rīgā pārsniedzot valsts vidējo par
14%-15%.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS
Pēc būtiskā ražošanas un pakalpojumu apjoma krituma
laikā no 2007 līdz 2010. gadam, kad iekšzemes
kopprodukts samazinājās par 21%, pārskata gadā
Latvijas un arī Rīgas ekonomikā bija vērojams
ekonomiskās aktivitātes pieaugums, iekšzemes
kopproduktam palielinoties par 5,5%. Rīgā tiek saražoti
ap 53% - 55% no kopējā Latvijas iekšzemes
kopprodukta.

2011. gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts
salīdzinošās cenās atpalika no 2007. gada pirmskrīzes
augstākā rādītāja par 16%, taču ievērojot darbaspēka
skaitlisko samazināšanos, produktivitāte Latvijas
ekonomikā pērn bija vairs tikai par 3% zemāka nekā
2007. gadā.

Lielākais ekonomiskais pieaugums starp nozarēm bija
vērojams viesnīcu, ēdināšanas pakalpojumu jomā,
apstrādes rūpniecībā, tirdzniecībā un transporta
sektorā. Nekustāmā īpašuma pakalpojumu jomā bija
vērojams kritums un stagnācija valsts pārvaldes,
izglītības un veselības aizsardzības sektorā.

TRANSPORTS UN SAKARI
RĪGAS OSTA
Rīgas ostā 2011. gadā bija vērojams būtisks gan
nosūtīto, gan arī saņemto kravu pieaugums. Nosūtīto
kravu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
palielinājās par 2,5 miljoniem tonnu (par 9,1%),
savukārt, ostā saņemto kravu apjoms pieauga par 1,1
miljonu tonnu (par 35%), kopējam kravu apgrozījumam
Rīgas ostā 2011. gadā palielinoties par 11,7%
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tā kā pārējās Latvijas
ostās pārkrauto kravu apjoms pārskata gadā
palielinājās nedaudz straujāk, Rīgas ostas īpatsvars
kopējā ostu kravu apgrozībā samazinājās - līdz 49,5%.

Jau sesto gadu pēc kārtas palielinās Rīgas ostā
apkalpoto pasažieru skaits, 2011. gadā sasniedzot 840
tūkstošus cilvēku, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
palielinoties par 10%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 2005. –
2011. (pa ceturkšņiem, latos)

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā
2010. un 2011. gadā (pa nozarēm, latos)

Rīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā
pievienotajā vērtībā (procentos)

Rīgas ostas darbība
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LIDOSTA
2011. gadā lidostā Rīga apkalpoto pasažieru skaits
sasniedza 5,1 miljonus cilvēku, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, tas palielinājās par 9,5%.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss,
tramvajs, trolejbuss) 2011. gadā tika pārvadāti 140,44
miljoni pasažieru. Salīdzinot ar 2010. gadu, pārvadāto
pasažieru skaits 2011. gadā palielinājās par 5%.

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” nodrošināja
pasažieru pārvadājumus 9 tramvaja, 20 trolejbusu un
53 pilsētas autobusu un 10 nakts autobusu maršrutos.
Kopējais pilsētas sabiedriskā transporta tīkla garums
pārskata gadā sastādīja 1 157 kilometrus, par 2
kilometriem vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Papildus Rīgas sabiedriskā transporta uzņēmumam
„Rīgas satiksme”, pasažieru pārvadājumus maršruta
taksometru jomā Rīgas pilsētā nodrošina arī 8 privātās
kompānijas 33 maršrutos ar 231 autobusiem.

2011. gadā privātie pārvadātāji regulārajos autobusu
maršrutos atbilstoši komerciāliem principiem pārvadāja
aptuveni 11 milj. pasažieru jeb 7,8% no kopējā
pārvadāto pasažieru skaita.

TŪRISMS
Arvien lielāku lomu Rīgas pilsētas ekonomikā ieņem
tūrisma nozare. Tās attīstība bija īpaši būtiska pilsētai
ekonomiskās krīzes laikā, nodarbinātības un
ekonomiskās aktivitātes veicināšanā, kā arī pilsētas un
valsts starptautiskā tēla nostiprināšanā.

Rīgas pilsētas tūrisma infrastruktūra pārskata gadā
apkalpoja 944 tūkstošus tūristu, no kuriem 823 tūkstoši
bija ārvalstu viesi. Gada laikā apkalpoto tūristu skaits
pieauga par 21%. Par 17% pārskata gadā pieauga arī
nakšņojumu skaits pilsētas tūristu mītnēs. 2011. gadā
Rīgā tika apkalpoti ap 60% no Latviju apmeklējušo
tūristu skaita, t.sk. 77% no valsti apmeklējušajiem
ārvalstu viesiem.

BŪVNIECĪBA
Pārskata gadā Rīgas pilsētā ar pašvaldības budžeta
finansējuma palīdzību tika pabeigta vairāku lielu
satiksmes infrastruktūras objektu būvniecība,
piemēram, 2008. gadā uzsāktā Austrumu maģistrāles
krustojuma ar Gaujas ielu būvniecība, kā arī pabeigts
Austrumu maģistrāles posms no krustojuma ar Viestura
prospektu līdz krustojumam ar Meža prospektu. Tāpat
arī 2011. gadā noslēdzās 2008. gadā uzsāktie Dienvidu
tilta labā krasta pieeju (Dienvidu tilta 2. kārtas) izbūves
darbi. Rīgas pilsētas pašvaldība 2011. gadā turpināja
aktīvi iesaistīties pilsētas iedzīvotāju dzīvokļu
problēmas risināšanā un bija vērojams ekspluatācijā
nodoto dzīvojamo ēku platības pieaugums. Pārskata
gadā Pļavniekos, Ulbrokas ielā ar pašvaldības atbalstu
ekspluatācijā tika nodotas piecas 12 stāvu ēkas ar 792
dzīvokļiem, kuru kopējā platība ir ap 58 tūkstošiem
kvadrātmetru. Gada nogalē Valdeķu ielā 58b
ekspluatācijā tika nodotas vēl divas dzīvojamās ēkas ar
220 dzīvokļiem un to kopējo platību ap 14 tūkstošiem
kvadrātmetru.

Tādējādi ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu
ekspluatācijā nodota vairāk nekā puse no 2011. gadā
pilsētā uzbūvēto dzīvojamo namu kopējās platības.

Rīgas osta: pasažieru apgrozība (tūkst. cilv.)

Rīgas lidosta: pasažieru apgrozība (tūkst. cilv.)

Pasažieru pārvadājumi Rīgas sabiedriskajā
transportā (milj. cilv.)

Rīgas pilsētas tūrisma sektora attīstību
raksturojošie rādītāji 2009.-2011. gadā

Uzbūvētās dzīvojamās ēkas (gada laikā, tūkst. m2)
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDES STRUKTŪRA, FUNKCIJAS,
PERSONĀLS
Rīgas pilsētas pašvaldības lēmējinstitūciju – domi –
veido 60 deputāti, kurus, saskaņā ar likumu ievēl Rīgas
balsstiesīgie iedzīvotāji. Domes darbību nodrošina
Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks,
Rīgas pilsētas izpilddirektors, kā arī pašvaldības
administrācijas darbinieki.

Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību,
iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus ar mērķi
tuvināt pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem
nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi „Rīgas
pilsētas pašvaldības nolikums”. Pašvaldības funkciju
īstenošana tiek organizēta atbilstoši nozarēm, izveidojot
šādus Domes departamentus:

1) Rīgas domes Finanšu departaments;
2) Rīgas domes Īpašuma departaments;
3) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

departaments;
4) Rīgas domes Mājokļu un vides departaments;
5) Rīgas domes Labklājības departaments;
6) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;
7) Rīgas domes Satiksmes departaments.

Domes departamenti darbojas saskaņā ar Domes
izdotiem nolikumiem un ir Domes priekšsēdētāja
pakļautībā. Par attiecīgajām nozarēm atbildīgās
komitejas īsteno šajos departamentos Domes pastāvīgo
komiteju kontroli, kas nozīmē tiesības izvērtēt
Pašvaldības administrācijas iestāžu un amatpersonu
lēmumus un rīcību, tiesības pieprasīt attiecīgajām
amatpersonām sniegt paskaidrojumus (rakstiski vai
mutiski) pastāvīgo komiteju sēdēs, kā arī ierosināt
kompetentajām institūcijām vai amatpersonām apturēt
vai atcelt attiecīgo lēmumu. Rīgas domē darbojas šādas
pastāvīgās komitejas:

1) Finanšu un administrācijas lietu komiteja;
2) Sociālo jautājumu komiteja;
3) Pilsētas attīstības komiteja;
4) Mājokļu un vides komiteja;
5) Pilsētas īpašuma komiteja;
6) Izglītības, kultūras un sporta komiteja;
7) Satiksmes un transporta lietu komiteja;
8) Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas

jautājumu komiteja.

Pašvaldības teritorija ir sadalīta administratīvi
teritoriālās vienībās: Centra rajons, Kurzemes rajons,
Ziemeļu rajons, Vidzemes priekšpilsēta, Latgales
priekšpilsēta, Zemgales priekšpilsēta. Pašvaldības
administratīvi teritoriālajās vienībās tām uzdotās
pārvaldes funkcijas realizē Rīgas pilsētas
izpilddirekcijas – Rīgas Austrumu izpilddirekcija – Rīgas
Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas
administratīvajās teritorijās; Rīgas Pārdaugavas
izpilddirekcija – Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas
Zemgales priekšpilsētas administratīvajās teritorijās;
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija – Rīgas Vidzemes
priekšpilsētas un Rīgas Ziemeļu rajona
administratīvajās teritorijās.

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, Rīgas
pilsētas pašvaldība pilda visas pašvaldības autonomās
funkcijas, tajā skaitā:

1) Organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
un sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

2) Nodrošina administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, sanitāro tīrību un nosaka kārtību,
kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži
un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

3) Nodrošina izglītības vecumu sasniegušo bērnu
tiesības iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību
un vispārējo vidējo izglītību;

4) Rūpējas par pilsētas kultūras dzīves norišu
daudzveidību un kultūras procesu pieejamību,
nodrošina kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un pilsētvides kvalitātes
pilnveidošanu, sekmē tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un piedalās nacionālās nozīmes
kultūrvēsturisko objektu, kā arī kultūras
infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā;

5) Nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

6) Nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo
aprūpi);

7) Gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un
bērnu personisko, mantisko tiesību un interešu
aizsardzību, kā arī īsteno bērnu tiesību
aizsardzību;

8) Sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba
samazināšanu;

9) Izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai;
10) Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā,

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniedz
palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un
organizācijām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar
likumu noteikto pienākumu izpildē;

11) Nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību,
kā arī nodrošina savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu;

12) Organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus un
piedalās valsts nozīmes sakaru sistēmu un
transporta infrastruktūras uzturēšanā un
attīstīšanā.

2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības amata vietu
skaits bez pedagogiem bija 12 398, bet ieskaitot
pedagogus - 20 192. 2011. gadā (bez pedagogiem)
darbā tika pieņemti 648 darbinieki un darba tiesiskās
attiecības izbeigtas ar 738 darbiniekiem.

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldībā
strādāja 57 darbinieki ar vispārējo pamatizglītību;
52 darbinieki, kuriem ir arodizglītība; 1 197 darbinieki ar
vispārējo vidējo profesionālo izglītību; 231 darbinieks ar
pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību; 2 237
darbinieki ar augstāko izglītību (tajā skaitā maģistri) un
12 darbinieki ar doktora grādu.
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS
IZMAIŅAS
ĪPAŠUMA BILANCES VĒRTĪBA
Rīgas pilsētas pamatlīdzekļu bilances vērtība 2011.
gada beigās sastādīja 1 947,6 miljonus latu, gada laikā
palielinoties par 48,9 miljoniem latu, ilgtermiņa
līdzdalība asociēto un radniecīgo uzņēmumu kapitālā –
416,1 miljons latu. Pilsētas aktīvu summa, ieskaitot arī
citas ilgtermiņa ieguldījumu kategorijas, 2011. gada
beigās sastādīja 2 379,6 miljonus latu.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA
VĒRTĪBA
Rīgas pilsētas pašvaldība 2011. gadā veikusi
ieguldījumus radniecīgo kapitālsabiedrību ar 100%
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļām
pamatkapitālā kopumā par 5 372 137 latu, tajā skaitā
kapitālsabiedrību pamatkapitālā ieguldot:

 Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus –
zemi un ēkas (5 068 100 lati);

 Rīgas pilsētas pašvaldības kustamo mantu (304 037
lati).

Lielākie ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā:

 SIA „Rīgas nami” pamatkapitālā ieguldīti Rīgas
pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi (apbūvēti
zemes gabali) 4 911 200 latu vērtībā;

 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pamatkapitālā ieguldīts
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums
139 000 latu vērtībā;

 SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ieguldīts Rīgas
pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 17 900
latu vērtībā;

 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitālā
ieguldīta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā
kustamā manta 304 037 latu vērtībā.

Pārskata gadā no līdzdalības kapitāla vērtības
radniecīgajās kapitālsabiedrībās izslēgta Rīgas pilsētas
pašvaldības līdzdalība radniecīgajā kapitālsabiedrībā
SIA „Rīgas pilsētas lombards” par 1 030 121 latu sakarā
ar SIA „Rīgas pilsētas lombards” kapitāla daļu plānoto
pārdošanu.

2011. gada beigās ilgtermiņa ieguldījumi asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā sastādīja 34,3 miljonus latu,
gada laikā palielinoties par 0,012 miljoniem latu.

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBA
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ
Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos
pārskata gada beigās sastādīja 416,1 miljonu latu.
2011. gada beigās ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā sastādīja 381,8 miljonus latu,
gada laikā palielinoties par 1,4 miljoniem latu.

Pārskata gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības
bilancē kā līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
uzskaitīti ieguldījumi 21 kapitālsabiedrības
pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder
100% kapitāla daļas (akcijas), 2 kapitālsabiedrību
pamatkapitālā, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder
vairāk par 50% no kapitāla daļām (SIA „Getliņi EKO” –
97,92%; SIA „Rīgas luksofors” – 52%).

Pārskata gadā pabeigta likvidācija RSK apdrošināšanas
AS, reorganizētas divas veselības aprūpes
kapitālsabiedrības – no komercreģistra izslēgta Rīgas
pašvaldības SIA „Bērnu zobārstniecības poliklīnika”,
kas tika pievienota Rīgas pašvaldības SIA „Veselības
nams 5”.

2011. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē
uzskaitīti ieguldījumi 2 asociēto sabiedrību kapitālā. No
kopējās šo ieguldījumu vērtības 99,7% sastāda
ieguldījums AS „Rīgas siltums”. 2011. gada beigās
Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē kā īstermiņa
līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
uzskaitīti ieguldījumi divās radniecīgajās
kapitālsabiedrībās – SIA „Rīgas pilsētas lombards”
(pašvaldībai pieder 100% daļas) un AS „Ceļu pārvalde”
(pašvaldībai pieder 88,73% daļas).

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS
Rīgas pilsētas teritorijā uz 2012. gada 1. janvāri dažādu
īpašnieku īpašumā, pēc Valsts zemes dienesta datiem,
atradās zemesgabali 19 838,4 hektāru platībā. Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā atradās 3 745
zemesgabali 7 776,7 hektāru kopplatībā, kas sastāda
ap 39% no kopējās zemes īpašumu platības pilsētā.

Pārskata gadā Īpašuma departaments turpināja darbu
pie Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo
nekustamo īpašumu – zemes un ēku apzināšanas,
sakārtošanas un īpašumtiesību uz tām nostiprināšanu
zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Rīgas domes Nekustamā īpašuma datu
bāzes datiem uz 2011. gada 31. decembri
zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda
Rīgas pilsētas administratīvajās robežās bija
nostiprināta zeme ar kopējo platību 7 372 ha (izņemot
zemi, uz kuras atrodas Rīgas pilsētas pašvaldībai
piederošās dzīvojamās mājas, un zemi Rīgas Brīvostas
teritorijā), kā arī zeme ārpus Rīgas pilsētas
administratīvajām robežām 11 831 ha platībā.

2011. gadā turpinājās aktīvs darbs pie zemes
īpašumtiesību sakārtošanas privatizācijai ierosinātajiem
zemesgabaliem, kā arī pašvaldībai piederošās zemes
iznomāšana.

2011. gadā Īpašuma departamenta darbība zemes
īpašumu jomā bija koncentrēta uz Rīgas pilsētas
pašvaldībai piederošo/piekrītošo zemesgabalu sarakstu
papildināšanu un aktualizēšanu, sagatavojot Rīgas
domes lēmumus par zemesgabalu piederību, piekritību,
nepieciešamību pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai, kā arī uz Valsts kadastra informācijas
sistēmā attēloto zemes vienību robežu telpisko datu
precizēšanu, izstrādājot zemesgabalu robežu skices
(aptvertas vairāk kā 1 000 zemes vienības). Tāpat tika
sagatavoti attiecīgi Rīgas domes lēmumi par
līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda un apmaiņas
zemju fonda papildināšanu.
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2011. gadā ar Rīgas domes lēmumu tika mainīts Rīgas
attīstības programmas termiņš no 2006. – 2012. gada
uz 2010. – 2013. gadu, lai saskaņotu plānošanas
periodu ar nacionālo un Eiropas Savienības plānošanas
periodu. Pārskata gadā tika uzsākta Rīgas attīstības
programmas 2014.– 2020. gadam izstrāde un Rīgas
ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam
aktualizācija.

2011. gadā tika sagatavots Stratēģijas uzraudzības
sistēmas (SUS) „2010. gada Pārskats par Rīgas
ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006. – 2012. gadam
ieviešanu” (pieejams www.sus.lv, www.rdpad.lv,
drukātā formā – Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentā), kā arī organizēts seminārs stratēģijas
uzraudzības koordinatoriem no Rīgas domes iestādēm
un struktūrvienībām.

2011. gadā veiktie nozīmīgākie projekti un pasākumi
Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanā:

❏ 2011. gadā apstiprināti 3 detālplānojumi un
sagatavoti Rīgas domes saistošie noteikumi par
detālplānojumu apstiprināšanu:

1) teritorijai pie Jaunciema gatves un Brīvības gatves
krustojuma;

2) teritorijai starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes
un Hanzas ielām;

3) zemes gabalam Kaivas ielā b/n.

❏ Sagatavoti 2 Rīgas domes lēmumu projekti par
detālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas robežās
un darba uzdevumu apstiprināšanu:

1) teritorijai Rātsupītes ielā b/n;
2) zemesgabalam Ķiburgas ielā.

❏ Sagatavots iesniegšanai Rīgas domē 1 lēmuma
projekts par 9 detālplānojumu izstrādes procesa
pārtraukšanu.
❏ Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
2011. gadā tika turpināts darbs pie Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma
grozījumu 1. redakcijas izstrādes.

Regulāro darba grupu sanāksmēs tika izskatīti
iesniegtie priekšlikumi, kā arī noritēja darbs pie
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pārskata
izstrādes. 2011. gadā tika:

1) pabeigta Daugavas kreisā krasta silueta
koncepcija un noteiktas vadlīnijas, uz kurām
pamatojoties tiks izstrādāti Rīgas vēsturiskā centra
apbūves noteikumi;

2) izstrādāta Daugavas kreisā krasta silueta
koncepcijas 1. redakcija;

3) pieņemts Rīgas domē lēmums „Par Hanzas
šķērsojuma plānotā būvniecības varianta
akceptēšanu”;

4) uzsākts 11. novembra krastmalas transporta
plūsmu izpētes projekts;

5) uzsākts Skanstes apkaimes lokālplānojuma
projekts.

❏ Apkaimju attīstības projekts.
2011. gadā tika veikts pētījums „Pilsētvides attīstību
raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas
58 apkaimēs” un sagatavota metodoloģija pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes novērtējumam apkaimju
līmenī, kā arī veikts pilot novērtējums Āgenskalna,
Mežaparka un Purvciema apkaimēm. Ir sagatavota
nepieciešamā dokumentācija Apkaimju ideju fondam
(NVO projektu finansēšanai).
❏ Mājas lapas www.apkaimes.lv uzturēšana un
attīstīšana.
2011. gadā ir uzlabota www.apkaimes.lv portāla
darbība, nodrošinot augstāku portāla funkcionalitāti un
pievilcīgāku mājas lapas dizainu. 2011. gadā
www.apkaimes.lv ir apskatījuši 14 000 apmeklētāji.
❏ Stratēģijas uzraudzības sistēmas mājas lapas
www.sus.lv uzturēšana un attīstīšana.
2011. gadā mājas lapu www.sus.lv apmeklēja 10 000
interesentu. Šobrīd informācija mājas lapā pieejama arī
angļu valodā. „Baltijas jūras sadarbības tīkla projekta –
EKo reģions” projekta ietvaros tā ir papildināta ar vides
sadaļu vides monitoringa veikšanai atbilstoši
jaunizstrādātajai Rīgas vides programmai.
❏ Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu reģistrs.
Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes iekšējo noteikumu virzīšana
apstiprināšanai Rīgas domē un reģistra izveide.
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KOPĒJĀS NEFINANŠU INVESTĪCIJAS
Ekonomiskā un finanšu krīze Latvijā būtiski ietekmēja
kopējo nefinanšu investīciju apjomu Rīgas pilsētā, kas,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2009. gadā saruka par
793 miljoniem latu (par 33%). Neskatoties uz
ekonomiskās situācijas stabilizāciju, investīciju kritums
turpinājās arī 2010. gadā, kopējam investīciju apjomam
samazinoties vēl par 575 miljoniem latu, nokrītot zem
2000. gada līmeņa (vērtējot 2010. gada salīdzināmajās
cenās). Investīciju apjoms Rīgas pilsētā 2010. gadā
sastādīja ap 46% no kopējām investīcijām valstī,
pilsētas īpatsvaram kopš 2007. gada samazinoties par
2 procentpunktiem. Rīgas īpatsvars valstī veikto
būvdarbu apjomā laika posmā no 2007. gada līdz 2010.
gadam ir samazinājies no 44% līdz 37%.

KAPITĀLIEGULDĪJUMI NO PAŠVALDĪBAS
BUDŽETA
2011. gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā
budžeta kapitālajiem izdevumiem (ieskaitot izdevumus
par kapitāla daļu pārvērtēšanu un iegādi) tika novirzīti
71,6 miljoni latu, par 7,6 miljoniem latu (par 12%) vairāk
nekā iepriekšējā gadā. Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta kapitālieguldījumu dinamika pēdējo trīs gadu
laikā liecina, ka, neskatoties uz būtisko budžeta
ieņēmumu samazinājumu, ir izdevies noturēt stabilu
pašvaldības ieguldījumu apjomu arī krīzes laikā, iespēju
robežās turpinot pilsētas attīstībai svarīgu transporta un
sociālās infrastruktūras projektu īstenošanu.
Ekonomiskajai darbībai, izglītībai un sociālajai
aizsardzībai 2011. gadā kopā tika novirzīti vairāk nekā
87% no pašvaldības budžeta kopējā kapitālieguldījumu
apjoma.

EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO FINANŠU
AVOTU LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI
2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi turpināja
īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ES
fondu finansētos projektus. No pilsētas pašvaldības
budžeta Eiropas Savienības fondu un citu projektu
īstenošanas finansēšanai pārskata gadā tika novirzīti
31,4 miljonu lati, par 27% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS RĪGĀ
Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto
uzņēmumu pamatkapitālā saskaņā ar Lursoft datiem
2012. gada sākumā sasniedza ap 3,4 miljardus latu,
gada laikā palielinoties par 10%. Tas liecina, ka,
ekonomiskā krīze nav mazinājusi ārvalstu investoru
interesi par Rīgu kā potenciāli izdevīgu ieguldījumu
vietu.

Lielākie 2011. gadā ieviešanā esošie projekti Rīgas
pilsētas pašvaldībā:

Kopējās nefinanšu investīcijas Rīgā (milj. latu),
2010. gada salīdzināmās cenās

Izdevumi kapitālieguldījumiem no Rīgas pilsētas
pašvaldības konsolidētā budžeta (milj. latu)

Rīgas pašvaldības konsolidētā budžeta kapitālo
izdevumu sadalījums pa nozarēm 2011. gadā

(procentos)

 TEN-T programma „Austrumu maģistrāle - Viestura - Meža prospekta satiksmes pārvada būvniecība”;
 ERAF programma „Austrumu maģistrāles krustojuma ar Gaujas ielu (esošā satiksmes pārvada Vairoga ielā

turpinājuma) būvniecība";
 ERAF programma „Upesgrīvas ielas, Kalnciema ielas, Remtes ielas, Kukšu ielas rekonstrukcija”;
 TEN-T programma „Rīgas pilsētas un ostas integrācija TEN-T ceļu tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora

pētījumu pabeigšana”;
 ERAF/KF programma „Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas

vispārizglītojošās skolās”;
 ESF programma „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”;
 ESF programma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba

praktizēšana ar stipendiju)”;
 Klimata pārmaiņu finanšu instruments „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai

pašvaldību ēkā”.

Ekonom.
darbība;

38,4

Sabiedriskā
kārtība; 1,2

Veselības
aizsardz.;

1,4

Vides
aizsardz.;

0,4

Vispārējie
valdības
dienesti;

1,7

Teritoriju
un mājokļu
apsaimn.;

3,9

Atpūta,
kultūra,

reliģija; 4,2

Izglītība;
32,5

Sociālā
aizsardz.;

16,3
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BUDŽETA POLITIKA
Pēc straujā ieņēmumu krituma ekonomiskās krīzes
rezultātā, kad divos gados Rīgas pilsētas pašvaldības
konsolidētā budžeta ieņēmumi samazinājās par 28%,
2011. gadā atkal bija vērojams ieņēmumu pieaugums –
par 24,4 miljoniem latu (par 5,8%). Lielākais
palielinājums bija vērojams pašvaldības budžeta
nenodokļu un maksas pakalpojumu ieņēmumu jomā –
par 11,8 miljoniem latu, būtiski palielinājās arī
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – par 9,4
miljoniem latu. Pašvaldības budžeta lielākā ieņēmumu
avota iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pārskata
gadā palielinājās par 2,8 miljoniem latu.

Rīgas pilsētas pašvaldība 2011. gadā turpināja īstenot
iepriekšējo gadu piesardzīgo budžeta izdevumu politiku.
Lai gan pārskata gadā pašvaldības budžeta izdevumi
palielinājās par 13,4%, ko lielā mērā noteica izdevumi
sociālajiem pabalstiem – pieaugums par 7,9 miljoniem
latu (par 35% pret iepriekšējo gadu), kā arī iemaksu
pieaugums Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā par
6,2 miljoniem latu (par 14%), 2011. gada budžeta
izpildē pašvaldībai izdevās panākt ieņēmumu un
izdevumu līdzsvaru. Faktiskais pamatbudžeta deficīts
sastādīja 0,3 miljonus latu (mazāk kā 0,1% no budžeta
ieņēmumiem). Tā kā pašvaldības budžeta izdevumos
tika ieskaitīti arī pašvaldības pārskata gadā iesaldētie
līdzekļi Latvijas Krājbankā, tā rezultātā aprēķinātais
budžeta deficīts palielinājās par 10,1 miljonu latu.

PAŠVALDĪBAS PARĀDSAISTĪBU DINAMIKA
Rīgas pilsētas pašvaldības tiešo parādsaistību
(aizņēmumu no komercbankām un Valsts kases)
apjoms 2011. gadā palielinājās par 4 miljoniem latu,
pieaugot no Valsts kases iepriekšējā gadā piesaistītā
aizņēmuma apjomam ES projektu līdzfinansēšanai. Lai
gan pārskata gadā nominālā izteiksmē pašvaldības
tiešo parādsaistību apjoms nedaudz palielinājās,
pieaugot budžeta ieņēmumiem tā relatīvais apjoms
saglabājās 23% līmenī.

Īstenojot Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu,
galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju
2008.-2012. gadam, tika nodrošināta kopējā
pašvaldības parādsaistību (ieskaitot Dienvidu tilta
būvniecības, citas pilsētas parādsaistības un
galvojumus) portfeļa kontrole atbilstoši stratēģijā
noteiktajiem kritērijiem.

KREDĪTREITINGS
Rīgas pilsētas pašvaldība 2011. gadā sekmīgi turpināja
sadarbību ar pasaules vadošajām kredītreitinga
aģentūrām „Standard & Poors” un „Moodys Investors
Service”.

Kredītreitinga aģentūra „Standard & Poor’s” 2011. gada
nogalē, novērtējot pašvaldības panākumus budžeta un
finanšu stabilizācijā, Rīgas ilgtermiņa attīstības
kredītreitingu paaugstināja no BB uz BB+, saglabājot
stabilu attīstības perspektīvu. Arī aģentūra „Moody’s
Investors Service” atzinīgi novērtēja minētos procesus,
saglabājot nemainīgu ilgtermiņa attīstības kredītreitingu
Baa3. Kā galvenie panākumi finanšu jomas stabilizācijā
tika minēti pašvaldības spēja sabalansēt budžetu
strauja ieņēmumu samazinājuma apstākļos, īstenot
budžeta konsolidācijas politiku un krasi samazināt
budžeta izdevumus. Kā pozitīvs faktors minēta arī
pašvaldības spēja uzturēt augstu finanšu likviditāti.
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Rīgas ekonomisko izaugsmi un Rīgas pilsētas
pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2011. gadā
raksturo sasniegtais budžeta ieņēmumu nodrošināšanā
un to mērķtiecīgā izlietošanā pašvaldības autonomo
funkciju izpildei atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam
budžetam. Budžets ir līdzeklis Rīgas pilsētas
pašvaldības ekonomiskās politikas realizācijai ar
finansiālām metodēm. Rīgas pilsētas pašvaldības
budžets ietver pašvaldības ieņēmumus un izdevumus.
Rīgas pilsētas pašvaldības budžets veidots atbilstoši
naudas plūsmas principam, vienlaicīgi, saskaņā ar
Valsts kases norādījumiem, nodrošinot uzskaiti
atbilstoši uzkrāšanas principam.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
BUDŽETA IEŅĒMUMI
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenā
daļa ir pamatbudžeta ieņēmumi.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMI
Saskaņā ar likumdošanas aktiem un Rīgas domes
saistošajiem noteikumiem Rīgas pilsētas pašvaldība
veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma
nodokļa, dabas resursu nodokļa, pašvaldības nodevu

administrēšanu, kā arī kontrolē izložu un azartspēļu
nodokļa un valsts nodevu ieskaitīšanas kārtību Rīgas
pilsētas pašvaldības budžetā.

Pamatbudžeta ieņēmumus veido:

❏ Nodokļu ieņēmumi:
 iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām,

būvēm un mājokļiem;
 izložu un azartspēļu nodoklis.

❏ Nenodokļu ieņēmumi:
 maksājumi par pašvaldības budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
 maksājumi par pašvaldības kapitāla

izmantošanu;
 valsts un pašvaldības nodevas;
 pārējie ieņēmumi (sodi un sankcijas, īpašuma

realizācija u.c.).

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2011. gadā
Rīgas pilsētas pašvaldībai veidoja 1 025,2 tūkstošus
latu.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMU STRUKTŪRA
Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumiem

2010. g.
budžeta izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta izpilde

Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

Ieņēmumi kopā 434 409.2 429 582.6 459 712.6
Nodokļu ieņēmumi kopā 309 334.3 306 537.7 321 734.5

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 261 023.4 254 950.0 263 815.7
Īpašuma nodokļi 45 855.6 49 317.7 55 249.4

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 19 114.2 20 523.6 22 464.7
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 26 741.4 21 380.7 24 829.2
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem - 7 413.4 7 955.5

Pārējie nodokļu ieņēmumi 2 455.3 2 270.0 2 669.4
Nenodokļu ieņēmumi kopā 41 243.2 41 688.5 53 050.3

Valsts (pašvaldību) nodevas 1 652.4 1 736.0 2 110.7
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem 23 024.2 25 549.6 23 668.6

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 16 566.6 14 402.9 27 271.0
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 350 577.5 348 226.2 374 784.8
Maksājumi no valsts budžeta 83 831.7 81 356.4 84 927.8

Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem 59 931.3 62 415.0 62 656.0
Dotācijas pašvaldības budžetiem 5 703.5 6 505.0 5 355.8
Pārējie valsts budžeta transferti 18 196.9 12 436.4 16 916.0
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU STRUKTŪRA
Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumiem

2010. g.
budžeta izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta izpilde

Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

Ieņēmumi kopā 1 774.1 1 025.2 928.0
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām
personām 1 774.1 1 025.2 928.0

Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 66.9 108.0 55.4
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 1 571.4 850.0 844.9
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 135.8 67.2 27.7

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
BUDŽETA IZDEVUMI
Rīgas pilsētas pašvaldības 2011. gada budžeta
izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, kas raksturo izdevumu struktūru atbilstoši
funkcijām vai nozarēm – izglītība, ekonomiskā darbība,
vides aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra
un sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c..

Ievērojot to, ka budžets ir pašvaldības finansiālās
darbības un vadības pamatā un tas ir līdzeklis
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai ar
finansiālām metodēm, pašvaldības budžeta
izstrādāšana, apstiprināšana, izpilde un kontrole ir
jānodrošina ar vienotu, pārskatāmu un efektīvu, visiem
budžeta izpildītājiem obligātu kārtību. Šāda kārtība
nodrošina vienotus principus visā Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta procesā – budžeta pieprasījumu
sagatavošanā un izvērtēšanā, kā arī budžeta
uzraudzībā un kontrolē. Uz šīs kārtības pamata ikgadēji
tiek sagatavoti metodiskie norādījumi atsevišķiem
budžeta procesa posmiem.

Lai paaugstinātu pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojuma efektivitāti funkciju nodrošināšanā, Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta process ir orientēts uz
konkrētu rezultātu sasniegšanu - budžeta programmām
ir noteikti to īstenošanas mērķi, izstrādāti šiem mērķiem
atbilstoši darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji.
Izstrādājot 2011. gada budžeta izdevumu daļu, uzsvars
tika likts uz pašvaldības iespējām nodrošināt
sabiedrībai nepieciešamos labumus un pakalpojumus.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta uzdevums ir
nodrošināt finanšu līdzekļus pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai. Atbilstoši Rīgas kā galvaspilsētas
attīstības tendencēm, pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai ir īpaša nozīme, kas saistīta ar Latvijas
Republikas valsts svētku un tradicionālo kultūras
pasākumu, kā arī ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālo
vizīšu norises nodrošināšanu. Līdz ar to Rīgai ir liels
ieguldījums arī valsts tēla veidošanā.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā
izdevumu struktūrā 2011. gadā, veicot
pamatprogrammu pārskatīšanu un konsolidēšanu,
galvenie izdevumu virzieni bija izglītība un ekonomiskā
darbība (galvenokārt attiecībā uz transporta nozari):

 izglītībai tika novirzīti 165 495,5 tūkstoši latu;
 ekonomiskajai darbībai tika novirzīti 117 674,9

tūkstoši latu.

Rīgas pašvaldības investīciju programmas galveno
sektoru noteikšana ir saistīta ar pašvaldību autonomo
funkciju izpildes nodrošināšanu un lielākais līdzekļu
apmērs paredzēts un izlietots pilsētas infrastruktūras
elementu un pilsētas vides sakārtošanai, īpaši vēršot
uzmanību uz satiksmes drošības palielināšanu pilsētā,
tāpat arī izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanas attīstīšanai un arī kultūras
iestāžu rekonstrukcijai.

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2011. gadā
Rīgas pašvaldībai veidoja 938,6 tūkstošus latu.
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Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA
Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem

2010. g.
budžeta izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta izpilde

Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 414 623.7 486 375.1 470 105.9

Vispārējie valdības dienesti 69 209.5 78 550.3 85 839.9
Sabiedriskā kārtība un drošība 8 179.7 9 718.4 9 670.1
Ekonomiskā darbība 105 520.0 126 896.5 117 674.9
Vides aizsardzība 917.0 1 639.3 1 138.3
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 22 585.6 18 822.1 16 171.6
Veselība 159.4 1 443.8 1 378.7
Atpūta, kultūra un reliģija 18 891.8 17 540.6 16 244.2
Izglītība 145 136.0 174 055.6 165 495.5
Sociālā aizsardzība 44 024.7 57 708.5 56 492.7
Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 43 988.8 48 637.0 50 162.6

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZDEVUMU STRUKTŪRA
Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības
saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu

2010. g.
budžeta izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta izpilde

Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 1 803.5 1 144.4 938.6

Vispārējie valdības dienesti 10.3 48.0 13.8
Sabiedriskā kārtība un drošība - 1.1
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 13.0 13.2 0.6
Atpūta, kultūra un reliģija 3.2 22.7 8.1
Izglītība 204.5 198.2 65.7
Sociālā aizsardzība 1 572.5 861.2 850.4

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra 2011. gadā

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta
izdevumu struktūra 2011. gadā
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments (IKSD) 2011. gadā kā Rīgas pilsētas
pašvaldības iestāde, īstenoja pašvaldības politiku
izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar
jaunatni, kā arī sabiedrības integrācijas jomā.

2011. gadā IKSD izglītības attīstības nodrošināšanā
izvirzīja šādas prioritātes:
❏ Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas
programmas īstenošana pirmsskolas izglītības
pieejamības nodrošināšanai un tam nepieciešamo
pasākumu veikšana pirmsskolas izglītības procesa
uzsākšanai;
❏ Rīgas pilsētas pašvaldības plāna 2012.–2014.
gadam izstrāde;
❏ E–pakalpojuma ieviešana valsts pārvaldes darbu
organizēšanā un skolu pedagogu tarifikācijas procesā;
❏ Valsts un pašvaldību institūciju speciālistu
sadarbības pilnveide izglītības atbalsta jomā.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
2011. gads Rīgas pilsētā tika pasludināts par
Pirmsskolu gadu. Gada garumā notika pasākumi un
aktivitātes, kas apliecināja pirmsskolas izglītības lomu
un svarīgumu izglītības sistēmā. 2011./2012. mācību
gadā Rīgā darbojās 153 pašvaldības dibinātas
pirmsskolas izglītības iestādes. Kopā pašvaldības
izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas
apguvi nodrošināja 26 240 bērniem. Pirmsskolas
izglītības programmas tiek īstenotas arī 17 pašvaldības
vispārizglītojošās skolās un 2 interešu izglītības
iestādēs. Turpinājās pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla
paplašināšanas programmas īstenošana pirmsskolas
izglītības pieejamības nodrošināšanai, kuras rezultātā
2011. gadā pirmsskolas izglītības pieejamība papildus
tika nodrošināta 549 bērniem.

Tomēr, neskatoties uz to, ka katru gadu vietu skaits tiek
ievērojami palielināts, pieprasījums pēc vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs pārsniedz
nodrošinājuma iespējas un 2011. gadā ar vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs netika
nodrošināti vairāk nekā 4 906 bērni. Lai aptvertu pēc
iespējas lielāku personu loku, kam Rīgas pilsētas
pašvaldībā pieejama pirmsskolas izglītība, Rīgas
pilsētas pašvaldība dotē 66 privātās izglītības iestādes,
kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības
programmas, par katru Rīgas pilsētas pašvaldībā
deklarētu pirmsskolas vecuma bērnu maksājot 30 latus.
2011. gadā dotācija tika maksāta par 985 bērniem. No
2011. gada septembra uzsākta privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu līdzfinansēšana 93 latu apmērā par
bērnu. Septembrī par šāda pakalpojuma nodrošināšanu
bija noslēgti 1 500 līgumi. 2011. gada otrajā pusē IKSD
konkursa rezultātā nodrošināja vēl 347 vietas piecās
privātās izglītības iestādēs, maksājot mēnesī par katru
Rīgā deklarēto bērnu 125 latus.

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS
2011. gada 31. decembrī IKSD padotībā pēc veiktajām
skolu tīkla izmaiņām darbu 2011./2012. mācību gadā
uzsāka 121 Rīgas pašvaldības vispārizglītojošā skola.
No tām 93 vidusskolas, 24 pamatskolas, 4
sākumskolas, tai skaitā 12 speciālās skolas, 5
vakarskolas un 10 internātskolas.

Šajās skolās izglītības programmas mācību gada
sākumā uzsāka 65 762 izglītojamie, kas ir par 2 213
izglītojamiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gada
sākumā. Izglītības programmas latviešu mācību valodā
apguva 32 900 (50,03%) skolēnu, bet mazākumtautību
izglītības programmas apguva 32 862 (49,97%)
skolēnu. Šajā mācību gadā pirmajās klasēs tika uzņemti
5 913 skolēni (2010. gadā – 6 138). Tāpat turpinās
samazināties arī skolēnu skaits, kuri apgūst vidējās
izglītības programmas, no kopējā skolēnu skaita tie
sastāda 25,6% (iepriekšējā gadā 27%). Par
līdzfinansēšanu noslēgti arī līgumi ar 24 privātajām
Rīgas vispārizglītojošajām skolām, kuras īsteno
akreditētas vispārējās pamata un vidējās izglītības
programmas, un piešķirts līdzfinansējums no
pašvaldības budžeta par kopējo summu 117 000 latu.
2011. gadā turpinājās darbs pie skolu tīkla pilnveides
pasākumiem, kā rezultātā notika 1 skolas mācību
programmas nodošana citai mācību iestādei, 1 mācību
iestādes likvidācija un 5 mācību iestāžu reorganizācija.
Turpinot darbu pie izglītības kvalitātes nodrošināšanas,
tika izvērtēti un iesniegti apstiprināšanai 64 Rīgas skolu
nolikumi, 15 skolu izglītības programmas un 30 skolu
attīstības plāni.

2011. gadā IKSD padotības iestāde – Rīgas Izglītības
un informatīvi metodiskais centrs īstenoja virkni
pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu, tai skaitā
pedagogu profesionālās pilnveides kvalifikācijas kursus,
seminārus, meistarklases, u.c. – apmeklēja 8 555
pedagogi, bet prasmes dažādās jomās apguva 7 051
pedagogs.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN SPORTS
2011. gadā pirmo reizi tika rīkots konkurss
nevalstiskajām organizācijām par finansējumu dažādu
aktivitāšu organizēšanai skolēnu brīvlaikos. Visā Rīgas
teritorijā tika organizētas dažādas radošās darbnīcas,
sportiskās aktivitātes u.c. pasākumi. Kopumā tika
atbalstīti 32 projekti ar kopējo finansējumu 40 000 latu
apmērā, kuros piedalījās vairāk nekā 1 500 dalībnieku.

2011. gada maijā tika atklāts Jauniešu centrs „Kaņieris”,
kas izveidots INTERREG IV A Centrālās Baltijas
programmas projekta „Jauniešu telpa” ietvaros
sadarbībā ar jaunatnes organizācijām. IKSD koordinēja
Rīgas izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu
nometņu norisi, kā arī nodrošināja finansējumu to
atbalstam. Kopumā ar pašvaldības līdzfinansējumu
izglītības iestādes, nevalstiskās un reliģiskās
organizācijas rīkoja 382 dienas un diennakts nometnes
13 443 dalībniekiem.

2011. gadā 13 pašvaldības interešu izglītības iestāžu
piedāvātajās izglītības programmās iesaistījās 28 178
audzēkņi. Vispārizglītojošajām skolām papildus tika
piešķirtas 190 stundas interešu izglītības programmām,
bet interešu izglītības iestādēs īstenotajām
programmām – 207 stundas. Kopumā interešu izglītības
programmās iesaistīti 70 402 audzēkņi. 2011. gadā
izglītības iestādēs darbojās arī 16 brīvā laika centri un 6
brīvā laika istabas, kas tika apmeklēti vairāk nekā
110 000 reižu.
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2011. gadā darbu uzsāka 11 Rīgas pašvaldības
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, kurās
sporta izglītības programmas un sporta interešu
izglītības programmas apguva 7 531 audzēknis. Pirmo
reizi sporta izglītības iestāžu izlasēm individuālajos
sporta veidos tika piešķirti finanšu līdzekļi, iekļaujot tos
sporta skolu budžetos. Atbalstu, par kopējo summu
78 204 latiem, saņēma sekojoši sporta veidi:
riteņbraukšana, paukošana, slēpošana, vieglatlētika,
brīvā cīņa, smaiļošana, kanoe airēšana un vingrošana.

2011. gadā tika organizēti, koordinēti un atbalstīti Rīgas
bērnu un jauniešu II Deju svētki, pulcējot 4 170
dejotājus; IV Latvijas skolu teātru salidojums „Kustības
turpinājums”, kurā piedalījās 44 Rīgas kolektīvi ar 754
dalībniekiem; Rīgas skolu 1.–4. klašu koru dalība
Latvijas 1.–4. klašu koru salidojumā „Tauriņu balsis”
atbalstot 11 korus ar 550 dalībniekiem; 31 sporta
pasākums ar vairāk nekā 4 000 dalībnieku;
noorganizētas 59 sacensības starp skolām 15 sporta
veidos, iesaistot 25 350 jauniešus; 509 Rīgas skolu
pārstāvjiem dalība Latvijas ziemas olimpiādē, bet
vasaras olimpiādē piedalījās 420 rīdzinieku.

Pērn vasaras un rudens brīvlaikos 675 jauniešiem tika
nodrošināta iespēja iegūt pirmo darba pieredzi,
strādājot pie izglītības iestāžu iekšējās un ārējās vides
labiekārtošanas.

Nozīmīgākie 2011. gada investīciju projekti:
 Rīgas Ukraiņu vidusskolas ēku Visvalža ielā 4

rekonstrukcija, finansējums 1 547 131 lats;

 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas ēkas
Aspazijas bulvārī 34 renovācija, finansējums
806 524 lati;

 Rīgas pirmsskolas iestādes „Viršu dārzs” ēkas
Cimzes ielā 3 renovācija un rekonstrukcija,
finansējums 205 298 lati;

 Pirmsskolas izglītības iestādes „Madariņa” būvdarbu
pabeigšana, finansējums 23 063 lati;

 Ēkas Miera ielā 62 renovācija, finansējums 30 384
lati;

 Būvprojektu izstrāde jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes ēkas būvniecībai Tallinas ielā 6, Tallinas
ielā 10 un Tallinas ielā 12a, finansējums 9760 lati;

 Būvprojektu izstrāde Oskara Kalpaka Rīgas Tautas
daiļamatu pamatskolas ēkas Skrindu ielā 1
rekonstrukcijai, finansējums 13 664 lati;

 Būvprojektu izstrāde pamatskolas „Rīdze” ēkas
Krišjāņa Valdemāra ielā 2 rekonstrukcijai,
finansējums 30 735 lati;

 Būvprojektu izstrāde Natālijas Draudziņas
ģimnāzijas ēku Bruņinieku ielā 24a rekonstrukcijai,
finansējums 109 098 lati.

Elektroinstalācijas un ūdens un kanalizācijas sistēmu
nomaiņa, energoefektivitātes pasākumu veikšana,
virtuves bloku renovācija, ugunsdrošības signalizācijas
ierīkošana un citi darbi Rīgas pašvaldības izglītības
iestāžu ēkās, kā arī liels skaits atsevišķu objektu izlases
veida renovācijas darbi.

Budžeta izdevumi izglītībai un sportam
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Pirmsskolas izglītība 49 446.5 39 210.0 51 219.5 49 334.5
Vispārējā izglītība - pamatizglītība 102 434.8 80 456.5 89 793.1 87 517.6
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība/līmeņos
nedefinēta izglītība 17 349.8 20 193.7 30 928.6 26 538.3

Pārējā citur neklasificētā izglītība 3 587.8 5 275.8 2 114.4 2 105.1
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 172 818.9 145 136.0 174 055.6 165 495.5

Investīcijas 11 670.3 8 555.8 15 248.8 14 826.1
Speciālā budžeta izdevumi 10 729.2 - - -
Kopā 183 548.1 145 136.0 174 055.6 165 495.5

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Rīgas domes Labklājības departaments īsteno Rīgas
domes noteikto sociālās palīdzības, veselības aprūpes
un veselības veicināšanas politiku pilsētā, pilnveido
pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpes un sociālās
palīdzības apjomu un kvalitāti, nodrošina informācijas
pieejamību par veselības aprūpes, veselības
veicināšanas un sociālās palīdzības apjomu un
iespējām.

Departamenta pakļautībā ir šādas iestādes:
 Rīgas Sociālais dienests;
 Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs;
 Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers”;
 Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Mežciems”;
 Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Stella maris”;
 Rīgas patversme.

SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA
INSTITŪCIJĀS
2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus 15 sociālās aprūpes centros 1 795
pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās tika ievietoti 187 bērni, bet pakalpojumus
tajās saņēma 597 bērni bāreņi un bez vecāku gādības
palikuši bērni. 2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība
nodrošināja krīzes centra pakalpojumus 509 personām.
Konsultācijas pa tālruni krīzes situācijā tika sniegtas
5 649 reizes.

Piecu dienas centru nodrošinātie pakalpojumi tika
sniegti 1 181 bērnam, par kopējo summu 72 844 latu.
Piecu līgumorganizāciju nodrošinātos dienas aprūpes
pakalpojumus saņēma 219 bērni, par kopējo summu
144 054 lati. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
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pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem
ierobežojumiem saņēma 208 bērni un viņu ģimenes
locekļi, izlietojot 71 849 latus. Sociālpsiholoģiskos
pakalpojumus Rīgas pilsētas pašvaldības ģimenēs ar
bērniem 2011. gadā saņēma 200 personas, tika
sniegtas 1 274 klātienes individuālās konsultācijas par
35 906 latiem, t. sk. konsultācijas vardarbībā cietušām
personām. Tika novadītas 28 Mazo bērnu vecāku
informatīvi izglītojošās atbalsta grupas nodarbības,
kurās piedalījās 301 persona, izlietojot 1 956 latus un
110 „Bērnu emocionālā audzināšana” grupas
nodarbības vecākiem, piedaloties 386 pieaugušajiem,
izlietojot 1 859 latus. Rīgas pašvaldības Bērnu un
jauniešu centra Mobilā brigāde ir veikusi 508
apsekošanas dzīvesvietā, no tām 373 jaunas
apsekošanas un 135 atkārtotas apsekošanas Rīgas
pilsētas pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz Rīgas
Sociālā dienesta, Rīgas bāriņtiesas, krīzes centru un
citu institūciju sniegto apsekošanas pieteikumu.

SOCIĀLĀ APRŪPE DZĪVESVIETĀ
Aprūpes mājās pakalpojumus 2011. gadā kopumā
saņēma 4 678 personas, tai skaitā pakalpojumu
„aprūpes mājās” – 3 175 personas, materiālo atbalstu
ģimenes locekļiem, kuri nodrošina personas aprūpi
mājās – 1 343 personas, pakalpojumu „silto pusdienu
piegāde mājās” – 1 084 personas, pakalpojumu
„drošības poga” – 311 personas, pavadoņa-asistenta
pakalpojumu – 162 personas. Lai risinātu ārstniecības
iestādēs esošo klientu sociālās problēmas, 2011. gadā
8 Rīgas ārstniecības iestādēs strādāja 15 pašvaldības
apmaksāti sociālie darbinieki, kuri pakalpojumus
snieguši 7 132 personām.

ATBALSTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Personām ar apgrūtinātām pārvietošanās iespējām
Rīgas pilsētas pašvaldība, papildus valsts garantijām,
apmaksā transporta pakalpojumus. Klienti var izmantot
īpaši aprīkotus mikroautobusus, kā arī vieglā
taksometra pakalpojumus. Savukārt, klienti, kuriem ir
personīgais autotransports, samaksu transporta
pakalpojumiem var izmantot degvielas iegādei. Kopumā
2011. gadā transporta pakalpojumus saņēma 3 930
personas, un šim mērķim no Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta tika izlietoti 630 802 lati. Lai risinātu
nepielāgotās vides radītās problēmas, par pašvaldības
līdzekļiem tika uzstādīti 11 ratiņkrēslu pacēlāji mājās,
kurās dzīvo personas ar smagiem kustību
traucējumiem.

Ļoti pieprasīts sociālais pakalpojums personas
dzīvesvietā ir dienas centrs un dienas aprūpes centrs
personām ar invaliditāti, pensijas vecuma un citām
pilngadīgām personām. Šajos centros personai ir
iespēja attīstīt sociālās prasmes, pavadīt brīvo laiku,
veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu un saņemt citu
palīdzību. 2011. gadā Rīgas pašvaldība finansiāli
atbalstīja 12 šādu centru darbību, kuros pakalpojumus
saņēma pavisam 2 176 personas, izlietojot 243 798
latus.

2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība finansiāli
atbalstīja arī 9 dienas aprūpes centrus personām ar
garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centri
nodrošina uzturēšanos centrā pilnu darba dienu,
ēdināšanu, kā arī organizē izglītojošas un sociālo
prasmju iemaņu apguves nodarbības, izlietojot 537 928
latus. Šo centru pakalpojumus izmantoja 307 personas.

Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja
saņemt grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojumus. Rīgā ir
izveidoti 5 grupu dzīvokļi un 2 grupu dzīvokļi lauku vidē
ārpus Rīgas. 2011. gadā šo pakalpojumu saņēma 108
personas.

SOCIĀLAIS ATBALSTS BEZPAJUMTNIEKIEM
Rīgas patversmēs/naktspatversmēs, kā arī sociālās
rehabilitācijas centros bezpajumtniekiem tiek
nodrošināts īslaicīgs patvērums, higiēnas un
ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sociālā darba
speciālistu konsultācijas. 2011. gadā šo iestāžu
pakalpojumus izmatoja 3 289 klienti.

2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība finansēja divu
sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumus
bezpajumtniekiem, kuros 57 personas saņēma sociālo
prasmju un darba prasmju attīstīšanas pakalpojumus,
kas veicina sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos
darba tirgū un sabiedrībā. 2011. gadā Rīgas
patversmes Mobilā brigāde sniedza konsultācijas 1 402
personām, saņēma 784 tālruņa zvanus un 1 897
personas nogādāja uz naktspatversmi vai ārstniecības
iestādi. Rīgas patversmes Dienas centrs
bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas
iedzīvotājiem nodrošināja sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, kurus gada laikā saņēma pavisam 805
personas, vidēji mēnesī 124 personas.

2011. gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta tika
līdzfinansēts zupas virtuves pakalpojums, nodrošinot
bezpajumtniekiem un citiem trūcīgajiem Rīgas
iedzīvotāji līdz 900 porcijām dienā piecas reizes nedēļā,
kopā 2010. gadā – 141 032 porcijas. Divās vietās Rīgā
tika sniegts pakalpojums „Ēdiena piegāde un izdalīšana
personām, kuras saņem atbalstu Sociālā drošības tīkla
stratēģijas ietvaros labklājības un veselības jomā” un
2011. gada laikā pakalpojuma sniegšanas vietu skaits
tika palielināts līdz 6. Kopā tika izdalītas 551 362
porcijas.

SOCIĀLAIS DARBS RĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
2011. gadā sociālie darbinieki pavisam kopā sniedza
42 746 konsultācijas klātienē un pa telefonu, veica
8 901 apsekošanu klientu dzīvesvietās un izvērtēja un
piešķīra 2 004 sociālos pakalpojumus Rīgas pilsētas
iedzīvotājiem. Gada laikā, sociālo gadījumu ietvaros,
tika veikts sociālais darbs ar 3 216 ģimenēm. 2011.
gadā sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem
sociālā pakalpojuma saņemšanai nosūtījuši 8 683
personas.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ
2011. gadā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un
Rīgas domes saistošo noteikumu prasībām, Rīgas
pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem tika piešķirti sociālie
pabalsti gan izvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus
un materiālo stāvokli (testēts pabalsts), gan konkrētās
dzīves situācijās, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja
ienākumus un materiālo stāvokli (netestēts pabalsts).

Rīgā 2011. gadā sociālie pabalsti tika izmaksāti 82 508
personām, t.i. 12% no visiem Rīgas iedzīvotājiem.
Sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 17 950 763 lati, t.sk.
12 582 105 lati no pašvaldības budžeta. 2011. gadā no
visiem sociālo pabalstu nodrošināšanai izlietotajiem
budžeta līdzekļiem 29% izlietoti garantētā minimālā
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ienākumu līmeņa pabalstam un 48% dzīvokļa
pabalstam.

2011. gada sākumā turpinājās tendence palielināties
trūcīgo personu skaitam, kā rezultātā trūcīgo personu
skaits palielinājās no 44 275 trūcīgām personām 2010.
gadā līdz 48 137 trūcīgām personām 2011. gadā.
Trūcīgo personu skaita pieaugums ietekmēja arī sociālo
pabalstu saņēmēju skaita pieaugumu (no 71 951
sociālo pabalstu saņēmējiem 2010. gadā līdz 82 508
sociālo pabalstu saņēmējiem 2011. gadā) un sociālo
pabalstu nodrošināšanai izlietotā finansējuma
pieaugumu (no 17 950 763 latiem 2010. gadā līdz
23 791 436 latiem 2011. gadā).

NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI
2011. gada laikā Rīgas Sociālajā dienestā pēc sociālās
palīdzības un/vai sociālajiem pakalpojumiem vērsušās
19 695 darbspējīgas nestrādājošas personas. No tām
15 701 saņēma pašvaldības testētus pabalstus, t.i. 22%
no kopējā testēto pabalstu saņēmēju skaita.

Lai veiktu sociālā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem,
2011. gadā Rīgas Sociālajā dienestā tika organizētas
38 atbalsta grupas, kurās piedalījās 706 bezdarbnieki.
Darbspējīgām nestrādājošām personām 2011. gadā
sniegtas 53 406 sociālā darba speciālistu konsultācijas,
bet psihologa vai psihoterapeita konsultācijas
saņēmušas 210 personas. 2011. gadā sociālie
darbinieki risinājuši 814 ar bezdarba problēmām
saistītus sociālos gadījumus. Sociālā darba rezultātā
143 personas atrada algotu darbu.

2011. gadā turpinājās Rīgas pašvaldības dalība ESF
projektā „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai”.

2011. gadā pašvaldībā tika izveidotas 2 458 darba
praktizēšanas vietas bezdarbniekiem. Pavisam, no
projekta sākuma 2009. gada septembrī līdz 2011. gada
decembrim, Rīgā tika izveidotas 6 209 pagaidu darba
vietas un iesaistīti 10 467 bezdarbnieki.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:
❏ Uzsākts projekts „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts
Rīgas Ziemeļu un Latgales rajonā” ar Rīgas domes
līdzfinansējumu 48 600 latu apmērā. Projekta ietvaros
gadā tiks sniegts atbalsts un palīdzība 120 ģimenēm,
kurās bērniem pastāv risks zaudēt savas bioloģiskās
ģimenes aprūpi, kā arī dažāda veida atbalsta un
palīdzības pakalpojumi 250 bērniem un 150 vecākiem ik
gadu un tiks paaugstināta vietējo pakalpojuma
sniedzēju kapacitāte darbā ar ģimenēm;
❏ Uzsākts ESF projekts „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar
uzvedības traucējumiem Rīgas pilsētā”. Projekta
kopējais finansējums ir 100 000 lati. Tā ietvaros tiks
izstrādāta motivācijas un sociālās rehabilitācijas
programmas bērniem un jauniešiem ar uzvedības
traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, apmācīti 150
sociālā darba speciālisti. Paredzamais pakalpojumu
saņēmēju skaits ir 828 personas.
❏ Turpinās Latvijas - Šveices sadarbības kopprojekts
„Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”, kura
kopējais finansējums ir 92 000 lati. Tā ietvaros ir
izveidota brīvprātīgo piesaistīšanas, apmācības,
uzraudzības un atbalstīšanas sistēma, kas paredzēta
darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem krīzes skartās
ģimenēs un ģimenēs, kurās bērnus audzina seniori.
Pašlaik atbalsts tiek nodrošināts 51 ģimenei un projektā
darbojas 53 brīvprātīgie.

Budžeta izdevumi sociālai aizsardzībai
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā 1 581.4 448.1 468.6 466.4
Atbalsts gados veciem cilvēkiem 4 969.9 4 259.0 4 405.1 4 389.0
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 7 911.7 5 171.2 5 223.2 5 123.0
Atbalsts bezdarba gadījumā 138.6 1 912.0 2 515.5 2 164.0
Mājokļa atbalsts 3 289.2 7 839.2 11 293.2 11 293.2
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām
personām 22 230.0 23 584.0 32 910.4 32 234.0

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1 294.9 811.2 892.5 823.1
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 41 415.7 44 024.7 57 708.5 56 492.7

Investīcijas 2 709.7 285.1 6.1 0.2
Speciālā budžeta izdevumi 550.3 - - -
Kopā 41 966.0 44 024.7 57 708.5 56 492.7

VESELĪBA
Rīgas pilsētas pašvaldībā veselības aprūpes sistēmas
finansējums tiek piešķirts saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” noteiktajām autonomajām funkcijām
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Valsts apmaksāto veselības aprūpi Rīgas pilsētas
pašvaldības teritorijā nodrošina ārstniecības iestādes,
kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības
dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
un apmaksu, tajā skaitā arī 11 šādas Rīgas pilsētas
pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības, no
kurām divas darbojas, kā stacionārās ārstniecības
iestādes:

 RPSIA „Rīgas 1. slimnīca”;
 RPSIA „Rīgas 2. slimnīca”;
 RPSIA „Rīgas Dzemdību nams”;
 RPSIA „Ādas un seksuāli transmisīvo slimību

klīniskais centrs”;
 RPSIA „Iļģuciema poliklīnika”;
 RPSIA „Bolderājas poliklīnika”;
 RPSIA „Veselības nams 5”;
 RPSIA „Veselības centrs „Imanta””;
 RPSIA „Torņakalna poliklīnika”
 RPSIA „Bērnu veselības centrs „Ķengarags””;
 RPSIA „Primārās veselības aprūpes centrs

„Ziepniekkalns””.
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Rīgā 2011. gadā primārās veselības aprūpes ārstu
pakalpojumu 94 darbības lokalizācijas vietās sniedza
455 ārsti, pie kuriem bija reģistrēti 711 979 pacienti.

Rīgā deklarētām maznodrošinātām personām, kurām ir
nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe, rehabilitācija un
medicīniskā palīdzība minimālā apjomā diennakts
stacionārā, bet nav iespējams sniegt klientam
nepieciešamo aprūpi mājās, kā arī citos gadījumos, kad
hronisku slimnieku kopšana, rehabilitācija un minimālā
medicīniskā palīdzība dažādu iemeslu dēļ nav
iespējama mājas apstākļos, vai personai nav
patstāvīgas dzīvesvietas, ir iespēja saņemt pašvaldības
apmaksātu īslaicīgo sociālo aprūpi īslaicīgās sociālās
aprūpes gultās. Šis pakalpojums koncentrēts RPSIA
„Rīgas 1. slimnīca”, kurā tiek apmaksāts pakalpojums
par 60 gultām dienā. 2011. gadā šim pakalpojumam
novirzīti 223 109 lati.

Labklājības departamenta Veselības pārvaldes
Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses
nodaļa īsteno pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot un
veicināt Rīgas iedzīvotāju izpratni par veselīgu
dzīvesveidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas
ietekmē veselību, un pasākumiem, kas veicami, lai
novērstu, aizkavētu vai mazinātu šo faktoru ietekmi, kā
arī nodrošinot slimību profilakses pakalpojumu
pieejamību. Kopumā 2011. gadā veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošanai no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
programmas „Veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšana un veselības veicināšana” izlietoti
154 413 lati.

Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību Rīgas
pilsētas iedzīvotājiem, 2011. gadā turpinājās
iepriekšējos gados uzsāktā Rīgas pašvaldības
ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību reorganizācija,
procedūra, kuras rezultātā pakalpojums tiks nodrošināts
iespējami efektīgi un racionāli. Reorganizācijas procesā
tika apvienotas divas kapitālsabiedrības.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:

 Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1. slimnīca”
remontdarbi, t.sk. operācijas bloka tehniskā projekta
izstrāde RPSIA „Rīgas 1. slimnīca”. Pavisam kopā
remontdarbiem tika piešķirti 654 319 lati;

 ERAF veselības aprūpes projektu turpināšana
četrās RPSIA ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu
56 957 latu apmērā;

 HIV profilakses un psiho-sociālie pakalpojumi
narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām,
ko nodrošina NVO „DIA+LOGS”. Kopumā šim
mērķim 2011. gadā tika izlietoti 53 368 lati;

 Latvijas Infektoloģijas centra koordinētā ambulatorās
terapijas īstenošana tuberkulozes slimniekiem.
Pakalpojuma sniegšanai tika izlietoti 51 500 lati;

 Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Veselības
istabu darbības nodrošināšana ar mērķi uzlabot
Rīgas pilsētas iedzīvotāju informētību par veselību
ietekmējošiem faktoriem, saslimšanas riskiem un to
profilaksi. Šim pakalpojuma tika izlietoti 7 197 lati;

 Asinsdonoru kustības atbalsts, kuram kopumā tika
izlietoti 19 332 lati.

Budžeta izdevumi veselībai
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
un sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 5 904.6 159.4 391.9 363.1

Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe - - 1 051.9 1 015.6
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 5 904.6 159.4 1 443.8 1 378.7

Investīcijas 17.9 - 1 051.9 1 015.6
Speciālā budžeta izdevumi 1.5 - - -
Kopā 5 906.1 159.4 1 443.8 1 378.7

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU
APSAIMNIEKOŠANA
2011. gadā Mājokļu un vides departaments turpināja
investīciju programmu „Pašvaldības dzīvojamo māju
pievienošana pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve”.
Programmas galvenie mērķi:

 iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana – kvalitatīva
dzeramā ūdens nodrošināšana, maksājumu par
kanalizācijas pakalpojumu ievērojama
samazināšanās, kvalitatīvāka un videi draudzīgāka
ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu tehniskā
stāvokļa uzturēšana un uzlabošana, ilgtspējīgas
pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas
pilnveidošana;

 vides piesārņojuma ar kanalizācijas notekūdeņiem
mazināšana;

 Eiropas Savienības direktīvās un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību par
kvalitatīvu pamatpakalpojumu nodrošināšanu
ievērošana un izpilde.

2011. gadā tika veikta 9 pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo māju pievienošana centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Minēto darbu
veikšanai tika izlietoti 192 289 lati.

Kā viena no Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta funkcijām ir pašvaldībai piederošā un
piekrītošā dzīvojamā fonda (sociālās mājas, dažādu
sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, neprivatizētie
dzīvokļi dzīvojamās mājās, pašvaldībai piederoši
atsevišķi dzīvokļa īpašumi) pārvalde. Rīgas domes
Labklājības departaments 01.01.2011. nodeva Mājokļu
un vides departamenta valdījumā Rīgas pilsētas
pašvaldības īpašumā esošās 14 sociālās dzīvojamās
mājas. Pamatojoties uz 01.12.2011. noslēgto līgumu ar
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā esošo sociālo māju pārvaldīšanu, kuru līdz šim
pildīja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un Latvijas
Samariešu apvienība, pārņēma SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”.



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZLIETOJUMS PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU IZPILDEI

24

Viena no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
funkcijām ir pašvaldībai piederošā un piekrītošā
dzīvojamā fonda valdījums, īstenojot racionālu un
lietderīgu tā izmantošanu un administrēšanu.
Atbrīvojoties pašvaldības īpašumā esošam dzīvokļa
īpašumam, Mājokļu un vides departamenta komisija
izvērtē to tehnisko stāvokli, tā renovācijas lietderību un
tiek aprēķinātas šī dzīvokļa renovācijas izmaksas. 2011.
gadā dzīvojamo telpu remontdarbiem tika iztērēti
920 318 lati. Par šiem līdzekļiem tika atjaunoti 102
dzīvokļi un renovētas 2 kāpņu telpas Progresa ielā 3a,
un veikti citi remontdarbi. Renovētie dzīvokļi tika
piedāvāti rīdziniekiem, kuri gaida pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā.

2012. gada sākumā rindā pašvaldības palīdzības
saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā bija
reģistrētas 7 052 ģimenes.

Tika turpināts uzsāktais darbs, sniedzot metodisku
palīdzību privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas
tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem. Pārvaldes
darbinieki piedalījās 57 dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs
par dzīvojamo māju pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku
pārvaldīšanā, dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma
pārvaldīšanas struktūru veidošanu un citiem dzīvojamo
māju pārvaldīšanas jautājumiem. Veiktā darba rezultātā
ar pašvaldības atbalstu izveidotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrības un 48 pašvaldības dzīvojamās mājas
nodotas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:

 Pabeigta Rīgas krematorijas krāsns izbūve,
finansējums 254 228 lati;

 Realizēta sabiedrisko tualešu pieslēgšana pie
ārējām inženierkomunikācijām un būvniecība,
finansējums 514 596 lati.

Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Ielu apgaismošana 3 988.6 4 277.7 4 420.7 4 290.9
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība 8 607.5 18 307.9 14 401.4 11 880.7

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 12 596.1 22 585.6 18 822.1 16 171.6
Investīcijas 339.4 300.6 1 262.9 961.2

Speciālā budžeta izdevumi 4 130.5 - - -
Kopā 16 726.6 22 585.6 18 822.1 16 171.6

VIDES AIZSARDZĪBA
2011. gada pamatbudžeta programmas „Klaiņojošo
dzīvnieku populācijas kontroles programma” ietvaros
tika veikta 580 klaiņojošo suņu izķeršana, 1 066
bezsaimnieka suņu un kaķu uzturēšana pilsētas
apmaksātā dzīvnieku patversmē, noķerti un sterilizēti
1 532 bezsaimnieka kaķi, eitanazēti 632 negadījumos
cietuši un slimi bezsaimnieka dzīvnieki, sniegta
palīdzība 618 mājdzīvniekiem un 310 savvaļas
dzīvniekiem.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas
„Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” un
no Rīgas vides aizsardzības fonda piešķirto līdzekļu
ietvaros veikta pilsētas apstādījumu apsaimniekošana -
jauno ielu koku stādījumu kopšana – 2 901 gab.,
kokaugu kopšana pašvaldības izglītības iestādēs un

ielu apstādījumos – 1 210 gab., avārijas, kalstošu un
sausu ielas kokaugu zāģēšana – 332 koki un 1627 m2

krūmi., dižstādu stādīšana – 32 gab., un citi darbi
Kopumā izmantotais finansējums bija 179 321 lats.
Vēl 2011. gadā Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments ir veicis Daugavas ekspluatācijas
noteikumu izstrādāšanu, Langas upes pretplūdu
pasākumu veikšanu Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā; Ķīšezera grunts padziļināšanas darbus pie
glābšanas stacijas „Ķīšezers” un citus vides
sakārtošanas un labiekārtošanas darbus.

Nozīmīgākie investīciju projekti un programmas:

 Pabeigta lietus kanalizācijas kolektora būvniecība
Slokas ielā (posmā no Kurzemes prospekta līdz
Kooperatīva ielai), finansējums 192 338 lati.

Budžeta izdevumi vides aizsardzībai
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Notekūdeņu apsaimniekošana 56.5 195.9 415.0 234.0
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana - - 1.0 0.6
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 1 146.7 721.1 1 223.3 903.7
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 1 203.2 917.0 1 639.3 1 138.3

Investīcijas 187.2 141.3 375.0 194.0
Speciālā budžeta izdevumi 716.4 - - -
Kopā 1 919.6 917.0 1 639.3 1 138.3
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KULTŪRA
2011. gadā IKSD kultūras attīstībā un pieejamības
nodrošināšanā tika noteiktas trīs galvenās prioritātes:
❏ tradicionālo, valsts un piemiņas dienu pasākumu
īstenošana, tajā skaitā Rīgas svētki – Rīgai 810;
❏ kultūras centru un amatierkolektīvu darba
reglamentējošo dokumentu izstrāde;
❏ kultūras projektu finansēšanas mehānisma
pilnveidošana.

Lai īstenotu noteiktās prioritātes, IKSD nodrošināja
tradicionālās kultūras saglabāšanu un Dziesmu svētku
procesa nepārtrauktību, koordinēja valsts svētku,
atceres dienu, atzīmējamo dienu, gadskārtu ieražu
pasākumus, kā arī festivālu un citu valsts un pilsētas
nozīmes kultūras pasākumu organizēšanu Rīgā,
nodrošinot minēto pasākumu programmu izstrādi un
īstenošanu sadarbībā ar pašvaldības un valsts
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citām
kultūras organizācijām, kā arī starptautiskajiem
sadarbības partneriem. 2011. gadā Dziesmu svētku
procesa nepārtrauktība tika nodrošināta, atbalstot 275
amatierkolektīvu ar vairāk nekā 8 997 dalībniekiem.

IKSD padotībā esošās iestādes – kultūras centri un
Rīgas Centrālā bibliotēka aktīvi piedalījās Rīgas pilsētas
kultūras dzīves norišu organizēšanā un vienotas
kultūras telpas radīšanā. Padotības iestādes
sadarbojoties ar IKSD pērn īstenoja 85 projektus.

Vienotās Rīgas kultūras telpas radīšanā būtiska loma ir
Rīgas pašvaldības deviņām Rīgas mūzikas un mākslas
skolām ar kopējo 440 pedagogu un 4 511 audzēkņu
skaitu.

Lai veicinātu daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras
pakalpojumus un sabiedrības iesaistīšanos kultūras
norišu veidošanā, IKSD organizē kultūras pasākumu un
projektu konkursus, kuros 2011. gadā tika iesniegti 930
projektu pieteikumi ar kopējo finanšu pieprasījumu
3 329 625 latu apmērā. Atbalstu saņēma 485 projekti
par 853 842 latiem. Atbalstītie projekti pēc juridiskās
piederības:
 139 pašvaldības kultūras iestāžu un tautas mākslas

kolektīvu organizētie projekti par kopējo summu
101 158 lati;

 190 nevalstisko organizāciju rīkotie pasākumi par
372 947 latiem;

 56 valsts iestāžu īstenotie projekti par 46 918 latiem;
 118 citu pasākumu organizatoru un fizisku personu

iesniegtie projekti par kopējo summu 274 580 lati.

Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas
konkursa ietvaros tika atbalstīti 38 festivāli par 180 913

latiem. Ievērojamākie festivāli, kuri pulcēja lielu skaitu
pilsētas iedzīvotāju un viesu: Starptautiskais mūzikas
festivāls „Rīgas ritmi”, Rīgas Starptautiskais kino forums
„Arsenāls”, Kino festivāls „Baltijas pērle”, Festivāls
„Bildes”, teātra festivāls „Zelta maska Latvijā”, gaismas
festivāls „Staro Rīga”, kas projektu finansēšanas
konkursā atbalstu saņēma 22 projekti par 89 483 latiem.

Rīgas domes rīkoto kultūras projektu konkursa ietvaros
atbalstu saņēma 93 projekti par 70 000 latiem. Tika
līdzfinansēti Rīgas pilsētai nozīmīgi kultūras un mākslas
projekti dažādās mākslas nozarēs – mūzikā, vizuālajā,
teātra, dejas māksla un grāmatniecības un muzeju
darbības nozarēs. Tradicionālo kultūras pasākumu
finansēšanas konkursā tika atbalstīts 101 projekts par
410 936 latiem.

2011. gadā nozīmīgākie pilsētas realizētie valsts
svētku, atceres pasākumu un gadskārtu tradīciju
pasākumi, kuri pulcēja lielu pilsētas iedzīvotāju un viesu
skaitu:
 LR proklamēšanas 93. gadadienas pasākumi;
 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas

dienai veltīti pasākumi;
 Rīgas 810 gadu jubilejai veltītie Rīgas svētki, kurus

trīs dienās apmeklēja aptuveni 250 000 skatītāju.
Rīgas svētku ietvaros tika īstenoti vairāk nekā 60
dažādu kultūras, sporta un citu aktivitāšu projekti;

 Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts”, kur kopumā
tika īstenoti 69 projekti un apmeklēja aptuveni
50 000 apmeklētāju;

 Jau otro gadu Rīgā tika organizēta Jāņu svinēšana
11. novembra krastmalā un Dzegužkalnā, pulcējot
vairāk nekā 33 000 rīdzinieku un pilsētas viesu;

 Jaungada sagaidīšanas pasākumā laukumā pie
Brīvības pieminekļa gadu mijā pulcējās ap 30 000
apmeklētāju;

 Lieldienu, Adventa un Ziemassvētku pasākumu
programmas, Zāļu tirgus Doma laukumā un
Miķeļdienas tirgus Vecrīgā. Mātes dienai veltīti
koncerti un pasākumi, ikgadējais Muzeju nakts
pasākums un daudzi citi.

Nozīmīgākie investīciju projekti:

 VEF Kultūras pils rekonstrukcijas projekta izstrāde,
finansējums 296 460 lati;

 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Kr.
Valdemāra ielā 10a rekonstrukcijas un restaurācijas
būvprojekta izstrāde, finansējums 490 000 lati;

 Kultūras pils „Ziemeļblāzma” kompleksa un parka
rekonstrukcijas darbi, finansējums 1 799 941 lats.

Budžeta izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi 4 148.9 2 843.0 2 916.4 2 804.6
Kultūra 8 675.6 8 276.1 11 601.1 11 463.5
Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un
reliģijas pakalpojumi 4 366.4 7 772.7 3 023.1 1 976.1
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 17 190.9 18 891.8 17 540.6 16 244.2

Investīcijas 2 974.9 7 870.8 2 810.8 2 762.3
Speciālā budžeta izdevumi 4 366.1 - - -
Kopā 21 557.0 18 891.8 17 540.6 16 244.2
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EKONOMISKĀ DARBĪBA
Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta
sistēma apkalpo kā Rīgas pilsētas iedzīvotājus, tā arī
tuvāko Pierīgas reģionu. Pilsētas pašvaldības
sabiedriskā transporta tīkls Rīgā ir labi attīstīts un
nodrošina visas pilsētas teritorijas pārklājumu.
Noslēdzot 2011. gadu Rīgas pilsētas pašvaldības
sabiedriskā transporta maršrutu tīklu veidoja:

 53 autobusu maršruti ar kopējo līniju garumu 896,1
km, pa kuriem kursēja 311 autobusi;

 10 jaunatklātie brīvdienu nakts satiksmes autobusu
maršruti ar kopējo līniju garumu 126,93 km, pa
kuriem naktī kursēja 10 autobusi;

 9 tramvaju maršruti ar kopējo līniju garumu 99,5 km,
pa kuriem kursēja 70 tramvaju vagoni;

 19 trolejbusu maršruti ar kopējo līniju garumu 161,5
km, pa kuriem kursēja 199 trolejbusi.

2011. gadā privātie pārvadātāji, atbilstoši noslēgtajiem
sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma
līgumiem, pārvadāja aptuveni 10,99 miljonus pasažieru
jeb 7,8% no kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskajā
transportā pārvadāto pasažieru skaita.

2011. gadā tika izpildīti 3 173 088 reisi un pārvadāti
140,44 miljoni pasažieru, no tiem 52,3% pasažieru
izmantoja valsts un pašvaldības noteiktās braukšanas
maksas atlaides, bet 33,4% pasažieru tiek pārvadāti
bez maksas. Salīdzinot ar 2010. gadu, pārvadāto
pasažieru skaits 2011. gadā palielinājās par 5%, bet
ieņēmumi samazinājās par 8%. Tas saistīts ar 2010.
gadā ieviestajiem braukšanas maksas atvieglojumiem –
bezmaksas braukšanas iespējas nestrādājošiem
pensionāriem, 3. grupas redzes un dzirdes invalīdiem
un ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

2011. gada tika ieviestas vienreizējās braukšanas
biļetes 50 braucieniem ar 12% atlaidi un tika arī atcelta
maksa par bagāžas pārvadāšanu, saglabājot tikai
maksu par dzīvnieku pārvadāšanu 0,70 latu apmērā.
Visa gada garumā, pamatojoties uz pasažieru un
sabiedriskā transporta darbinieku ieteikumiem, tika
veikti vairākkārtēji sabiedriskā transporta kustības
uzlabojumi. Pavisam kopā tika veiktas izmaiņas 178
kustības sarakstos. Lai optimizētu un uzlabotu Rīgas
sabiedrisko transportu 2011. gadā tika slēgts 7.
trolejbusa maršruts, pagarināts 4. trolejbusa maršruts
un pārdēvēts par 12. trolejbusa maršrutu; pagarināti 19.
un 29. autobusa maršruti; brīvdienās un vasaras
sezonā pagarināts 3. autobusa maršruts.

88% no satiksmes autobusiem un 80,8% no
trolejbusiem ir aprīkoti ar zemo grīdu un ar ratiņu
pacēlājiem, tādējādi tiek apmierinātas pasažieru ar
ierobežotām kustības iespējām prasības pēc
sabiedriskā transporta līdzekļu pieejamības. 20 zemās
grīdas tramvaji ir aprīkoti ar ratiņu pacēlājiem.

Turpinot satiksmes organizācijas pilnveidošanu un
satiksmes drošības uzlabošanu, 2011. gadā tika veiktie
sekojoši pasākumi (409,9 tūkst. latu apmērā):

 rekonstruētas 14 un ierīkotas 13 jaunas
neregulējamas un 5 regulējamas gājēju pārejas;

 ierīkots speciālais apgaismojums 14 gājēju pārejās
un 11 gājēju pārēju objektos uzsākta speciālā
apgaismojuma ierīkošana;

 uzstādītas jaunas gājēju drošības barjeras kopā
859,5 metru garumā, kā arī noslēgts un izpildīts
līgums par gājēju drošības barjeru uzstādīšanu
kopumā 1 162,15 m garumā;

 izbūvēti 30 ātrumvaļņi;
 veikti ceļu satiksmes organizācijas uzlabojumi un

uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes mācību
iestāžu tuvumā.

2011. gadā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta
pasūtījuma tika veikti šādi iepriekšējos periodos
uzsāktie un pārskata gadā pasūtītie transporta būvju
projekti:
 pabeigta 2008. gadā uzsāktā Austrumu maģistrāles

krustojuma ar Gaujas ielu būvniecība, finansējums
23 921 512 lati;

 pabeigts Austrumu maģistrāles posms no
krustojuma ar Viestura prospektu līdz krustojumam
ar Meža prospektu, finansējums 12 981 210 lati;

 pabeigti 2008. gadā uzsāktie Dienvidu tilta labā
krasta pieeju (Dienvidu tilta 2. kārtas) izbūves darbi -
158 262 897 lati un uzsākti Daugavas Dienvidu tilta
labā krasta pieeju būvniecības papildus darbi, kas
uzlabos tilta pieeju pieslēgumu pilsētas ielu tīklam
un objekta ekspluatācijas efektivitāti 2011. gadā
apgūti 4 362 412 lati;

 izbūvēts gājēju pārvads pār Kārļa Ulmaņa gatvi pie
Kalnciema ielas, finansējums 413 848 lati;

 veikta Ilmājas ielas no Tadaiķu ielas līdz Kartupeļu
ielai rekonstrukcija, finansējums 314 561 lats;

 veikta Vasaras ielas rekonstrukcija, finansējums
124 212 lati;

 veikta Limbažu ielas no Sarkandaugavas ielas līdz
Sliežu ielai rekonstrukcija, finansējums 372 977 lati;

 veikta Upesgrīvas, Kalnciema, Remtes un Kukšu
ielas rekonstrukcija, finansējums 1 818 821 lats;

 ielu seguma atjaunošanas darbi vairāk kā 110 tūkst.
m2 apjomā par kopējo summu 2 450 440 lati.

2011. gadā Rīgas domes Satiksmes departaments
uzsāka:
 ERAF un privātā investora līdzfinansētā objekta -

Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielas
satiksmes mezgla rekonstrukciju (darbi veikti
189 763 latu apjomā);

 ERAF līdzfinansētā projekta Kārļa Ulmaņa gatves
un Beberbeķu ielas krustojuma rekonstrukciju (darbi
veikti 22 048 latu apjomā);

 Hermaņa ielas no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša
ielai rekonstrukciju (darbi veikti 280 276 latu
apjomā);

 Vāveres ielas, Caunes un Austrumu ielas
rekonstrukciju (darbi veikti 280 276 latu apjomā);

 Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas rekonstrukciju no
Ulbrokas ielas līdz Lubānas ielai (darbi veikti
300 001 latu apjomā.
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Budžeta izdevumi ekonomiskai darbībai
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un
medniecība - 8.6 9.3 8.8

Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība 3 496.2 5 976.5 5 157.0 2 757.6
Transports 82 113.3 96 511.4 118 734.8 112 372.3
Citas nozares 1 236.3 2 456.2 2 037.1 2 036.6
Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 3 478.3 567.3 958.3 499.6
Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 90 324.1 105 520.0 126 896.5 117 674.9

Investīcijas 16 847.3 11 503.5 2 478.0 1 021.3
Speciālā budžeta izdevumi 23 640.4 - - -
Kopā 113 964.5 105 520.0 126 896.5 117 674.9

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības policijas (RPP)
darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību 199 masu
pasākumu norises laikā, tajā skaitā Latvijas Republikas
Valsts svētkos, ārvalstu delegāciju vizīšu laikā, Rīgas
pilsētas pašvaldības organizētajos pasākumos, piketos,
sapulcēs un mītiņos, ielu gājienos, sporta sacensībās
un atpūtas pasākumos. 2011. gadā pašvaldības
policijas darbinieki nodrošināja sabiedriskās kārtības
uzturēšanu pie 129 Rīgas pilsētas izglītības iestādēm,
kurās tika organizēti 1 228 izglītojošie pasākumi.

Gada laikā tika apkalpoti 50 969 iedzīvotāju izsaukumi,
saņemti 10 237 personu iesniegumi. 2011. gadā RPP ir
pārgājusi uz divvirzienu komunikāciju ar sabiedrību un
sociālajos medijos kļuvusi par viedokļu līderi drošības
jautājumos. RPP interneta mājas lapā rpp.riga.lv tiek
regulāri atjaunota un tās apmeklētāju skaits gada
beigās sasniedza 93 039. RPP Twitter profils un
YouTube konts ir kļuvis par vienu no populārākajiem un
atzītākajiem Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu vidū

Ar RPP video novērošanas centra starpniecību fiksēti
2 034 pārkāpumi, tiesībsargājošajām iestādēm izsniegti
125 video ieraksti. 2011. gadā par dažāda veida
pārkāpumiem RPP sastādīja 18 175 administratīvā

pārkāpuma protokolus, par stāvēšanas un apstāšanās
noteikumu neievērošanu sastādīti 56 012 administratīvā
pārkāpuma protokoli paziņojumi.

RPP pārraudzībā esošajās pilsētas peldvietās kopš
2003. gada nav noslīcis neviens cilvēks, kopumā
pludmalēs izglābti 15 peldētāji, medicīniskā palīdzība
sniegta 80 atpūtniekiem. Kopumā 2011. gadā RPP
civilās aizsardzības speciālisti cietušajām personām
sniedza palīdzību 83 ārkārtas gadījumos.

2009. gadā izveidotā RPP struktūrvienība – Tūrisma
nodaļa, 2011. gadā rūpējās par Rīgas viesu un pilsētas
iedzīvotāju drošību, sadarbojās ar ārvalstu
vēstniecībām, kā arī pastiprināti patrulēja pilsētas viesu
visbiežāk apmeklētākajās publiskajās vietās.
Nodrošināta Tūrisma informācijas tālruņa apkalpošana
diennakts režīmā un tūlītēja policijas reaģēšana uz
saņemto informāciju, kopumā saņemot 467 zvanus un
sniedzot palīdzību 353 ārvalstu tūristiem.

Sadarbībā ar SIA „Rīgas satiksme” Kontroles dienesta
darbiniekiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā
veikti 1 423 reidi, kuru laikā aizturēta 131 persona, no
tām 94 meklēšanā izsludinātās, pie administratīvās
atbildības saukti 1 684 pārkāpēji.

Budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un
drošībai
(tūkst. LVL)

2009. g.
budžeta

izpilde

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Policija 9 231.6 8 141.3 9 652.9 9 624.7
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās
drošības dienesti - - 25.5 25.5

Tiesa un prokuratūras iestādes 985.1 - - -
Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un
drošības pakalpojumi - 38.4 40.0 19.9

Pamatbudžeta izdevumi, t. sk. 10 216.7 8 179.7 9 718.4 9 670.1
Speciālā budžeta izdevumi 158.3 - - -
Kopā 10 375.0 8 179.7 9 718.4 9 670.1
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KORUPCIJAS NOVĒRŠANA
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas
novēršanas jautājumu komitejā ir izstrādāta un
apstiprināta Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas
stratēģija 2010. - 2013. gadam un tās realizācijas plāns,
kas 2011. gadā tika nosūtīts izpildei visām Rīgas
pilsētas pašvaldības institūcijām un kapitālsabiedrībām.

2011. gadā Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas
centrs ir izvērtējis 30 Rīgas pilsētas pašvaldības
iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību
pretkorupcijas pasākumu plānus un to izpildi,
sagatavojis 43 atzinumus Rīgas domes Drošības,
kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejai.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs, izskatot
iedzīvotāju iesniegumus un izvērtējot pašvaldības
iestāžu darbu, konstatēja atsevišķus trūkumus un
neatbilstības labas pārvaldības principam un sniedza
priekšlikumus to novēršanai. Tika konstatēta aizvien
retāka sūdzību saņemšana par būtiskiem trūkumiem,
kas ir iestāžu patstāvīgas sniegto pakalpojumu
pilnveidošanas rezultāts. 2011. gada novembrī un
decembrī Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
veica labas pārvaldības principa īstenošanas un ētikas
normu un morāles principu ievērošanas pārbaudi visās
Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās
un kapitālsabiedrībās, kuras rezultātā sagatavotie
ieteikumi tika nosūtīti visām institūcijām konstatēto
trūkumu un nepilnību novēršanai.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra darbības
uzsvars tika likts uz nepārtrauktu Rīgas pašvaldības
iestāžu darba pilnveidošanu. 2011. gadā kopīgi ar citām
kompetentām Rīgas pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām tika izvērtēti un pilnveidoti vairāk kā 40
no apmēram 250 Rīgas pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, izsakot priekšlikumus pakalpojumu
tālākai attīstībai un konstatēto trūkumu novēršanai.

2011. gadā tika izvērtēti visi Rīgas domes
Uzņēmējdarbības koordinācijas centra un Rīgas
pašvaldības izpilddirekciju ar ielu tirdzniecību saistītie
pakalpojumi. Tika vienkāršoti un precizēti šo
pakalpojumu nosaukumi un pakalpojumu apraksti,
sastādīti pakalpojumu sniegšanas procesa apraksti.
Vairākiem pakalpojumiem tika palielināts dokumentu
pieņemšanas vai attiecīgas atļaujas izsniegšanas vietu
skaits, tādējādi padarot pakalpojumus pieejamākus.
Pārbaudēs tika konstatēta Uzņēmējdarbības
koordinācijas centra un citu Rīgas domes
struktūrvienību funkciju dublēšanās, kā rezultātā tika
pieņemts lēmums par Rīgas domes Uzņēmējdarbības
koordinācijas centra likvidāciju.

2011. gada beigās tika izvērtēta puse no Rīgas pilsētas
būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem. Tā rezultātā tika
sastādīti pakalpojumu sniegšanas procesa apraksti,
vienkāršots to sniegšanas process, būtiski samazināti
pakalpojumu saņemšanas termiņi, samazināts
administratīvais slogs kā klientiem tā iestādes
darbiniekiem un veikti citi uzlabojumi.

2011. gadā noritēja darbs pie jaunas Rīgas pilsētas
pašvaldības pakalpojumu pārvaldības sistēmas izveides
ar mērķi nodrošināt pašvaldības pakalpojumu
sniegšanas procesu sistematizēšanu un organizēšanu
pēc vienotiem principiem.

IEKŠĒJAIS AUDITS
Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja apstiprināto
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīziju un
iekšējo auditu veikšanas plānu 2011. gadam, Rīgas
domes Audita un revīzijas pārvalde 2011. gadā veica 11
iekšējos auditus, tai skaitā 8 auditus konkrētās Rīgas
pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas
struktūrvienībās, iestādēs, pašvaldības aģentūrās un
institūcijās (katrā šādā auditā veicot 1-2 sistēmu
auditus) un 3 atsevišķu sistēmu auditus (katrs aptver
vairākas Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas). Audita
ziņojumos tika sniegts auditēto sistēmu novērtējums un
ieteikumi šo sistēmu darbības un kontroles mehānismu
uzlabošanai. Auditu rezultātā ir izstrādāti ieteikumu
ieviešanas grafiki, kuros kopumā iekļauti 85 ieteikumi.

2011. gadā Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas
struktūrvienībās, iestādēs, pašvaldības aģentūrās un
institūcijās veica 5 finansiāli saimnieciskās darbības
revīzijas, 3 pamatbudžeta programmu līdzekļu
izlietojuma revīzijas un 2 tematiskās pārbaudes, kā arī 6
finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas un 4
tematiskās pārbaudes Rīgas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrībās, kuru mērķis bija pārbaudīt Rīgas
pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojuma
likumību un lietderību. Veikto revīziju aktos, pārskatos
un tematisko pārbaužu atzinumos ir sniegti priekšlikumi
konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai. Rīgas
domes Audita un revīzijas pārvalde veic uzraudzību par
sniegto priekšlikumu ieviešanu.

DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA
2011. gadā tika pabeigta Rīgas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu optisko starpkanālu izveide, kas
nodrošina Rīgas domes datortīkla pieslēgumu
pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī tika veikta lokālā
datu pārraides tīkla ierīkošana un datortehnikas
piegāde un uzstādīšana. Tika pabeigta arī pirmsskolas
izglītības iestāžu rindu automatizācija, tai skaitā bērnu
uzskaite un finanšu aprite privātajās izglītības iestādēs.

Rīgas pašvaldībā ir veikta informācijas servisu izstrāde
datu nodošanai uz valsts izstrādāto informācijas
sistēmu CARIS civilstāvokļa aktu (dzimšanas, miršanas,
laulības, laulības šķiršanas, adopcijas u.c.)
reģistrēšanai, Rīgas domes vienotās informācijas
sistēmas funkcionalitātes paplašināšana, kas ļauj
nodrošināt Rīgas domes lēmumu elektronisku
parakstīšanu, realizēta vienotās personāla uzskaites
sistēmas KADRI ieviešana Rīgas pilsētas izglītības
iestādēs, Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS)
un RDVIS integrācija, kas ļauj nodrošināt skolotāju algu
aprēķinu Rīgas pilsētas izglītības iestādēs.

Ir ieviesti jauni infrastruktūras, aplikāciju un darbvirsmu
virtualizācijas risinājumi, kas kopā ar jau esošajām
paplašina izmantošanas un centralizētas pārvaldības
iespējas, kā arī nodrošina iespēju droši piekļūt RDVIS
aplikācijām ārpus pašvaldības tīkla esošiem klientiem.
Šie risinājumi nodrošina pārskatāmu un centralizētu
infrastruktūru, kas ilgtermiņā samazina pašvaldības
darbinieku darba vietas uzturēšanas izmaksas.
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2011. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja
iepriekšējo gadu sadarbību ar starptautiskām
institūcijām un organizācijām, Rīgas sadraudzības
pilsētām. Šīs sadarbības ietvaros Rīgas pilsēta
piedalījās daudzu starptautisku un vietēja līmeņa
pasākumu norisēs un organizēšanā kultūras, izglītības,
sporta, pilsētas plānošanas un attīstības, transporta,
satiksmes infrastruktūras plānošanas un attīstības,
komunālās saimniecības, vides aizsardzības, tūrisma,
kā arī citās jomās. 2011. gadā veiktie nozīmīgākie
starptautiskie projekti un pasākumi Rīgas pilsētas
teritorijas plānojuma īstenošanā:
❏ 2011. gadā turpinājās Rīgas Ziemeļu transporta
koridora projekta sagatavošana Eiropas Komisijas
piešķirtā Eiropas transporta tīkla (TEN-T) budžeta
līdzfinansējuma ietvaros. 2011. gadā tika gatavotas un
EK iesniegtas projekta tehniskās un finanšu atskaites.
EK 2011. gada jūlijā pieņēma lēmumu par projekta
līdzfinansējuma noslēguma maksājuma veikšanu
projekta īstenotājam pilnā apmērā. Kopējie projekta
izdevumi tā īstenošanas gaitā – 6 309 221 lati. Projekta
ietvaros tika turpināta otrās – TEN-T 2007 programmas
īstenošana – „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas
integrēšana TEN-T tīklā: Ziemeļu koridora projekta
pētījumu pabeigšana”, Kopējie plānotie TEN-T 2007
projekta izdevumi – 5 244 666 lati.
❏ „Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs”
(BaSIC) projekta ietvaros, kura mērķis ir harmoniskas
uzņēmējdarbības vides veidošana Baltijas jūras
reģionā, 2011. gadā tika uzsākta Baltijas jūras reģiona
vienotā tirgus piekļuves punkta darbība Rīgā,
nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība starptautiskajā
biotehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju konferencē
„eHealth” Oslo, izdots Rīgas uzņēmējdarbības ceļvedis
angļu valodā, regulāri atjaunota projekta mājas lapa
www.basic-net.eu, nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība
projekta noslēguma konferencē un starptautiskajā IASP
konferencē „Measuring & Improving the Performance of
Science Parks” Berlīnē.
❏ Turpinās darbs pie Rīgas pilsētas degradēto
teritoriju revitalizācijas projekta „Maskavas, Krasta un
Turgēņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas
revitalizācija” aktivitātēm;
❏ Projekts „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma
tūrisma potenciāla stiprināšana”;
❏ Projekts „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza
teritorijas revitalizācija”;
❏ LIFE + projekta Rīga pret plūdiem ietvaros veikti
sagatavošanas darbi un nosūtīts Projekta vidusposma
ziņojums Eiropas Komisijai ar maksājuma pieprasījumu;
❏ INTERREG IVB programmas projekts “Baltijas jūras
reģiona sadarbības tīkla projekts - Eko reģions”, kura
mērķis ir izstrādāt Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes
uzlabošanas rīcības programmu 2011. – 2015. gadam
un Rīgas vides programmu 2011. – 2017. gadam.

Uzsākti un īstenoti arī tādi projekti, kā: Rīgas domes
kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības
struktūrfondu jautājumos, projekts „Radi Rīgu”, projekts
„Rīgas kā reģionālā investīciju centra stiprināšana”,
projekts „Zinātnes saite. Inovācijas ekonomikas
attīstībai un uzņēmējdarbības atbalstam Baltijas
reģionā”, projekts „Pils laukuma plānojuma un telpiskās
struktūras pilnveidošana”, būvprojekts „Āfrikas
savanna”, projekts „CITIE4DEV, u.c..

2011. gadā Rīgas domes IKSD īstenoja 19 Eiropas
Savienības un citu starptautisku finanšu instrumentu
līdzfinansētos projektus un uzsāka vēl 4 jaunu projektu
īstenošanu par kopējo summu 21 082 951 lats, t.sk.:

 ERAF projekts „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo
skolu informatizācija”;

 ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63
Rīgas vispārizglītojošajās skolās”;

 ERAF projekts „Jauniešu piesaiste NVO, sporta un
interešu izglītības programmās”;

 ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”;

 ERAF finansēts projekts „Rīgas 13 speciālās
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana”;

 Ziemeļu Ministru Padomes starptautiskā granta
programma „NodrPlus” „Efektīvas skolas nākotnes
vīzija”.

2011. gadā tika pabeigti tādi ESF projekti, kā „Inovatīvi
risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai sociālā
riska grupas jauniešiem”, „Atbalsts vispārējās izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”, „Atbalsta pasākumu īstenošana Rīgas 3.
speciālās pamatskolas bērnu un jauniešu sociālās
atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā” un tādi
ERAF projekti, kā „Radošās metropoles. Politika un
instrumenti radošo industriju atbalstam”, u.c.
starptautiski projekti.

Rīgas pilsētas pašvaldība ir sadarbības partneris un
regulāri piedalās arī tādu starptautisko organizāciju un
institūciju darbā, kā:
 Baltijas pilsētu savienība (UBC), kas apvieno 106

pilsētas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm;
 Eiropas Savienības galvaspilsētu savienība (UCEU);
 Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība (Städtebund

DIE HANSE);
 Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls EUROCITIES;
 Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls (BaltMet);
 Eiropas Savienības Reģionu komiteja (CoR);
 Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas

veicināšanas asociācija Energy Cities;
 Starptautiskā pašvaldību vides aizsardzības

padome (ICLEI);
 Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija

(OWHC);
 Eiropas Padomes Vietējās un reģionālās

demokrātijas pastāvīgā komiteja (CDLR);
 Eiropas pilsētu tīkls „Pilsētas bērniem” (Cities for

Children), u.c. organizācijas.

2011. gadā Rīgas domes Ārlietu pārvalde koordinēja un
nodrošināja arī virkni citu starptautisku pasākumu, t.sk.:
plaša dalība dažāda veida un nozīmes pasākumos
Brēmenē, Pori; Rīgas domes augstu amatpersonu
delegāciju vizītes Amsterdamā, Budapeštā, Dalasā,
Helsinkos, Kijevā, Maskavā, Rostokā, Sanktpēterburgā,
Stokholmā, Tallinā, Tbilisi, Varšavā u.c. pilsētās;
savukārt Rīgā ieradās ierēdņu un uzņēmēju delegācija
no Pekinas, Sudžou. 2011. gadā kopumā tika organizēti
169 Rīgas domes vadības komiteju locekļu un
departamentu darbinieku ārzemju komandējumi un
nodrošinātas 37 ārvalstu oficiālo delegāciju
uzņemšanas Rīgas domē.
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PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI
UN IZGLĪTOŠANAI
Rīgas domes darbā liela uzmanība tiek pievērsta tiešās
saiknes izveidošanai starp pašvaldību un sabiedrību.
Šajā procesā būtiska nozīme ir pilsētnieku viedokļa
izzināšanai. Dome regulāri pasūta sabiedriskās domas
aptaujas par pašvaldības darba būtiskiem jautājumiem.
2011. gadā tika veikti četri šādi pētījumi, kuros bija
iekļauti jautājumi par iedzīvotāju viedokli par Rīgas
domes veiktajiem uzlabojumiem sociālo pakalpojumu
jomā, izmaiņām satiksmes organizācijā, par
pašvaldības organizētajiem kultūras pasākumiem u.c.
Aptauju rezultāti, kā arī sabiedriskajās un publiskajās
apspriešanās izteiktie rīdzinieku viedokļi tiek izmantoti
tālākajā darbā; tie ietekmē gan Rīgas domes lēmumus,
gan projektu tapšanu un virzību.

2011. gadā iedzīvotāji regulāri tika informēti par pilsētas
budžeta plānošanu un izpildi, par domes darba
prioritātēm, par pilsētvides sakārtošanu, jaunām
attīstības un būvniecības iecerēm, kā arī nozīmīgiem
investīciju un kultūras projektiem. Iedzīvotāji tiek
informēti arī par izmaiņām pašvaldības saistošajos
noteikumos, privatizācijas un atsavināšanas
ierosinājumu izskatīšanas gaitu, līgumu slēgšanas
procedūrām, izsoļu rīkošanu, iepirkumu kritērijiem,
dažādiem projektu konkursiem, sadarbību ar NVO,
uzņēmējdarbības vidi, ES līdzekļu piesaisti un
daudziem citiem jautājumiem.

Lai informētu sabiedrību par norisēm Rīgā, pašvaldība
aktīvi sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem. Rīgas
domes amatpersonas preses konferencēs informēja
plašsaziņas līdzekļus par pašvaldības pieņemtajiem
lēmumiem un citām aktualitātēm. Svarīga informācija
tiek publicēta laikrakstos un Rīgas pilsētas pašvaldības
portālā www.riga.lv, saturs tiek atjaunots un aktualizēts
vairākas reizes dienā. Portālā ir pieejama visa
svarīgākā informācija par pilsētu un pašvaldību:
normatīvie akti, Rīgas domes, komiteju sēžu darba
kārtība un izskatāmie dokumenti, Rīgas domes
pieņemtie lēmumi un lēmumu projekti, informācija par
pašvaldībā un pilsētā notiekošajiem un plānotajiem
pasākumiem. Portāls sniedz informāciju par
pašvaldības struktūru, tās institūciju un amatpersonu
kompetenci, kontaktinformāciju.

Nozīmīga lomu iedzīvotāju informēšanā ir Apmeklētāju
pieņemšanas centram (APC), kas darbojas Rīgas
domes centrālajā ēkā un arī rajonu un priekšpilsētu
izpilddirekcijās, palīdzot cilvēkiem tieši vai telefoniski
saņemt vajadzīgo informāciju. APC piedāvā arī
bezmaksas juridiskās konsultācijas un bezmaksas
informatīvo tālruni 80 000 800.

2011. gadā otro reizi notika IKSD organizētais
iedzīvotāju forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā!”, kura
mērķis bija apzināt iespējamos sadarbības modeļus
starp iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un
pašvaldību, analizēt problēmas, kas traucē veiksmīgai
sadarbībai un rast risinājumus turpmākai kopdarbībai.

Lai nodrošinātu nevalstiskā sektora ciešāku līdzdalību
Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības integrācijas
politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā, aktīvi
strādājusi Konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas
jautājumos, Personu ar invaliditāti nevalstisko
organizāciju konsultatīvā padome, Rīgas pilsētas
Kristīgo draudžu kolēģija u.c. institūcijas, kuru sastāvā ir
gan Rīgas domes deputāti, gan darbinieki, gan
nevalstisko organizāciju pārstāvji.

SADARBĪBA AR PRIVĀTO SEKTORU
2011. gadā kopumā ir notikušas 14 publiskās un
sabiedriskās apspriešanas, tai skaitā:

1) notika 4 būvniecības ieceru publiskās apspriešanas
un tika sagatavoti 3 Rīgas domes lēmuma projekti;

2) 6 publiskās un sabiedriskās apspriešanas par
dažāda līmeņa Rīgas pilsētas pašvaldības
plānošanas dokumentiem un ietekmes uz vidi
novērtējumiem;

3) apspriešanai tika nodoti 4 detālplānojumi;
4) tika sagatavoti 18 atzinumi par detālplānojumu

redakciju izstrādi.

Par būvniecības iecerēm publisko apspriešanu laikā
saņemtas 645 un par detālplānojumiem 8 rakstiskas
fizisko un juridisko personu atsauksmes. Kopumā savu
viedokli publiskajās un sabiedriskajās apspriešanās ir
izteikuši 653 iedzīvotāji, tai skaitā 89 iedzīvotāji savu
viedokli ir izteikuši elektroniski portālā www.riga.lv.

2011. gadā Sadarbībā ar Britu Padomi Departaments
organizēja pirmo pakalpojumu dizaina semināru „Tuvāk
Tev”, kurā tika popularizēta „dizaina domāšana”
pakalpojumu sfēras problēmu risināšanai, pakalpojumu
veidošanai un efektivitātes novērtēšanai. Pakalpojumu
dizaina pieeja ir īpaši noderīga pilsētplānošanā un
iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējā komunikācijā un
sadarbībā, plānojot informācijas, transporta, izglītības
un kultūras, sociālos un citus pakalpojumus.

Novembrī norisinājās 2. Rīgas apkaimju forums, kurā
piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieku no Teikas,
Iļģuciema, Torņakalna, Ķengaraga, Mežaparka, un
citām Rīgas apkaimēm, kā arī pašvaldības un dažādu
radošo nozaru speciālisti. Forumā notika projektu ideju
attīstīšanas sesija „iniciatīvuTALKA“, kurā tā dalībnieki
ieguva kontaktus un zināšanas apkaimju iniciatīvu
īstenošanai. Forumā tiks sniegtas konsultācijas par
pilsētplānošanu, projektu uzsākšanu un apkaimju
kustību dibināšanu.
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UZSĀKTIE PROJEKTI, KAS TIKS
TURPINĀTI
❏ 2012. gadā plānots turpināt darbu pie Kohēzijas
fonda finansējuma piesaistes nākamajam 2014.-2020.
gada plānošanas periodam līdz pat 85% apmērā no
kopējā apjoma Ziemeļu koridora 1. posma 1. kārtas
(Starta projekts) realizācijai. 2012. gadā ir paredzēts:
1) uzsākt tehniskā projekta izstrādi Ziemeļu koridora 1.

posma 1. kārtai (Starta projekts);
2) uzsākt skiču projekta izstrādi Daugavas Ziemeļu

šķērsojuma iegremdētā tuneļa alternatīvai;
3) 2012. gada 1. pusgadā pabeigt projekta juridisko un

finanšu jautājumu izskatīšanu EK līdzfinansētā TEN-
T 2007 projekta ietvaros un plānotajā termiņā līdz
2012. gada 30. jūnijam pilnībā pabeigt visas šī
projekta ietvaros īstenotās aktivitātes;

4) 2012. gadā turpināt darbu pie Ziemeļu koridora
projekta PPP konkursa dokumentācijas
gatavošanas, kuras pilnīga pabeigšana ir plānota
līdz 2012. gada martam.

❏ „Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs”
(BaSIC) turpinot darbu pie projekta plānots veikt
sekojošas aktivitātes:
1) nodrošināt Tirgus Piekļuves punkta darbību (MAP)

kompetences ietvaros;
2) uzturēt projekta mājas lapu www.basic-net.eu.
❏ Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijas
projekta ietvaros 2012. gadā paredzēts:
1) pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu, veikt

Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla
degradētās teritorijas revitalizācijas būvniecības
iepirkumu;

2) uzsākt pirmos būvniecības darbus (būvdarbus
pilnībā plānots pabeigt līdz 2013. novembrim).

❏ Projektā „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma
tūrisma potenciāla stiprināšana” 2012. gadā ir plānots:
1) pabeigt ēkās Rīgā, Krāsotāju ielā 12 pirmās kārtas

būvniecības darbus, izsludināt iepirkumu otrās
kārtas būvniecības darbiem;

2) uzstādīt novērošanas kameras (32 kameras);
3) uzstādīt ielu norādes (30 ielu norādes);
4) uzstādīt 2 tūrisma stendus;
5) uzstādīt vēsturisko ielu norādes un ēku numura

plāksnītes Mūrnieku ielā.
❏ Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas
revitalizācijas projekta ietvaros 2012. gadā tiek plānots:
1) Izstrādāt Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka

tehniskos projektus (akceptēt Rīgas pilsētas
būvvaldē);

2) Veikt pirmos būvniecības darbus Ziedoņdārzā un
Grīziņkalna parkā;

3) Izstrādāt tehnisko projektu Grīziņkalna un Miera
dārza teritorijas ielu un ielu apgaismojuma
rekonstrukcijai;

4) Izsludināt iepirkuma procedūru Grīziņkalna un Miera
dārza teritorijas ielu un ielu apgaismojuma
rekonstrukcijai;

5) Izsludināt iepirkuma procedūru Miera dārza
rekonstrukcijai.

❏ LIFE + projekts Rīga pret plūdiem 2012. gadā
plānots:
1) izstrādāt Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas

pilsētai;
2) izstrādāt Metodoloģiskās vadlīnijas teritoriālai

plānošanai applūstošajās teritorijās;
3) nodrošināt Projekta publicitāti un sabiedrības

izpratni par Projekta aktivitātēm un rezultātiem.
❏ INTERREG IVB programmas projekts “Baltijas jūras
reģiona sadarbības tīkla projekts - Eko reģions”
noslēguma atskaites sagatavošana;
❏ Apkaimju attīstības projekts:
2012. gadā pēc metodoloģijas pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes novērtējumam apkaimju
līmenī, tiek plānota arī pārējo Rīgas apkaimju
novērtēšana. 2012. gada oktobrī tiek plānots apkaimju
aktīvistu radošais seminārs. 2012. gadā tiks turpināts
darbs pie Apkaimju ideju fonda ieviešanas;
❏ Mājas lapas www.apkaimes.lv uzturēšana un
attīstīšana:
Tiks veikta regulāra mājas lapas statistisko datu
aktualizēšana par apkaimēm. Portālā tiks ievietota
informācija par dažādiem pasākumiem, kas tiek rīkoti
apkaimēs. Atjaunoti apkaimju profili, dažādots
fotogrāfiju klāsts.

❏ Tiks turpināti arī tādi projekti, kā: projekts „Radi
Rīgu”, projekts „Rīgas kā reģionālā investīciju centra
stiprināšana”, projekts „Zinātnes saite. Inovācijas
ekonomikas attīstībai un uzņēmējdarbības atbalstam
Baltijas reģionā”, projekts „Tērbatas iela ar prioritāti
gājējiem pirmā posma sagatavošana”, projekts „Pils
laukuma plānojuma un telpiskās struktūras
pilnveidošana”, būvprojekts „Āfrikas savanna”, projekts
„CITIE4DEV „Piekļuve labai, tīrai un taisnīgai pārtikai:
„pārtikas kopienu” pieredze””, projekts „Ugunsdrošības
uzlabošana vēsturiskajās ēkās”, u.c..

❏ 2012. gadā darbu turpinās nodibinājums „Rīga
2014”. Pamatojoties uz Eiropas Komisijas
starptautiskās monitoringa žūrijas ieteikumu un
konsultējoties ar citiem Eiropas kultūras galvaspilsētu
birojiem, Rīgas dome 2011. gadā pieņēma lēmumu par
nodibinājuma „Rīga 2014” dibināšanu. Nodibinājuma
statūtos noteiktais mērķis ir projekta „Rīga – Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014. gadā” īstenošana,
nodrošinot Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas pasākumu sagatavošanu un norisi. Rīga
2014 programmas mērķi ir veicināt radošu un inovatīvu
pieeju kultūras attīstībā, parādīt Eiropas kultūras
daudzveidību, izcelt un prezentēt kultūras, izglītības un
tautsaimniecības nozaru kopsakarības, kā arī izvirzīt
līdzdalības principu kultūras attīstības pamatā.
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NĀKAMĀ GADA GALVENIE UZDEVUMI UN
PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI
2012. gadā Rīgas pilsētā tiek plānota virkne svarīgu
ilgtermiņa attīstības stratēģijas pasākumu, t.sk.:

❏ Izstrādāt Rīgas attīstības programmu 2014.–2020.
gadam un uzsākt Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju
līdz 2025. gadam. Dokumentu apstiprināšana Rīgas
domē paredzēta jau gada nogalē.
❏ Izstrādāt pētījumus Rīgas attīstības programmas
2014.–2020. gadam un Rīgas ilgtermiņa attīstības
stratēģijas līdz 2025. gadam ietvaros:
1) Plānots veikt pētījumu pārējo Rīgas 55 apkaimju

novērtējumam, atbilstoši 2011. gadā izstrādātajai
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtējuma
metodikai;

2) Pētījums „Rīgas attīstības centru potenciāla
izvērtējums un struktūrplāns”;

3) Pētījums „Rīgas tukšo jaunbūvju, nepabeigto ēku un
būvlaukumu apsekojums un priekšlikumi situācijas
uzlabošanai”;

4) Pētījums „Demogrāfiskā situācija un attīstības
prognozes Rīgā un tās aglomerācijā”;

5) Pētījums „Situācija mājokļa jomā Rīgā un attīstības
prognozes”.

❏ Pārskata par stratēģijas ieviešanu Rīgas pašvaldībā
izstrāde (Stratēģijas uzraudzības sistēma SUS). Tiks
izstrādāts 2011. gada pārskats par stratēģijas ieviešanu
Rīgas pašvaldībā. Pārskata izstrādes ietvaros tiks
veikta ikgadēja iedzīvotāju aptauja par apmierinātību ar
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
❏ Mājas lapas www.sus.lv uzturēšana un attīstīšana;
❏ Teritorijas plānošana (detālplānojumi):
Detālplānojumi, kurus paredzēts apstiprināt 2012. gadā:
1) teritorijai pie Dreiliņos, starp Kaivas ielu,

A.Degalava ielu, Ē.Valtera ielu un Dzelzavas ielu;
2) Šampētera ielas un piegulošās teritorijas

detālplānojums;
3) teritorijai starp Līduma ielu, Gaiļezera ielu un

piegulošo ūdens teritoriju;
4) kultūras un atpūtas parka „Mežaparks”

detālplānojums;
5) teritorijas starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu

detālplānojums;
6) teritorijas starp Juglas ielu, Ūdeļu ielu un Mazo

Juglas ielu detālplānojums;
7) Ķiburgas ielā 11;
8) teritorijai Padures ielā;
9) teritorijai Mangaļsalā;
10) teritorijai Hospitāļu ielas.

Detālplānojumi, kurus plānots izstrādāt 2012. gadā:
1) teritorijai Ūnijas ielā 58A, Ūnijas ielā 60 un

piegulošai teritorijai;
2) teritorijai Rātsupītes ielā b/n;
3) Klīversalas detālplānojums;
4) zemesgabalam Ozolciema ielā;
5) zemesgabalam „Cakaru māja”;
6) zemesgabalam Kokneses prospektā 2;
7) teritorijai pie Juglas kanāla;
8) teritorijai Sužos;
9) teritorijai starp Mazo Ūdens ielu, Daugavgrīvas

ielu un Zunda kanālu;
10) teritorijai Mūkusalas ielā 41.

❏ Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas
teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde:
Plānota Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskā
apspriešana un gala redakcijas apstiprināšana, kā arī
Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas
sabiedriskās apspriešanas organizēšana un
apstiprināšana;
❏ Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu reģistrs:
Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes iekšējo noteikumu virzīšana
apstiprināšanai Rīgas domē un reģistra izveide;
❏ Apkaimju projekts:
Apkaimju projekta ietvaros paredzēts veltīt īpašu
uzmanību tām apkaimēm, kurās veidojās kopienas
atbalsta organizācija. Pašvaldība veicinās nevalstisko
organizāciju veidošanos apkaimēs un to sadarbību ar
pašvaldību, kā arī tiks organizēts apkaimju aktīvistu
radošais seminārs un ieviests Apkaimju ideju fonds.
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2010. 31.12.2011.
(tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

AKTĪVS 2 489 184.2 2 513 359.5
Ilgtermiņa ieguldījumi 2 333 835.2 2 379 586.5
Nemateriālie ieguldījumi 4 491.3 3 584.9

Attīstības pasākumi un programmas 621.1 536.4
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 3 703.0 2 877.9
Pārējie nemateriālie ieguldījumi 97.0 72.3
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 64.2 92.3
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 6.0 6.0

Pamatlīdzekļi 1 898 717.5 1 947 632.5
Zeme, ēkas un būves 1 621 739.9 1 854 488.4
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 242.9 1 308.1
Pārējie pamatlīdzekļi 25 356.9 27 401.2
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 222 706.8 54 422.1
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 15 862.2 -
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 6 762.2 6 761.8
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 819.4 796.5
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4 227.2 2 454.4

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 430 626.4 428 369.1
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums
radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 380 424.7 381 775.1

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums
asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 34 293.5 34 306.3

Ilgtermiņa aizdevumi 3 322.1 2 595.3
Ilgtermiņa prasības 12 586.1 9 692.4

Apgrozāmie līdzekļi 155 349.0 133 773.0
Krājumi 50 544.3 38 832.2
Norēķini par prasībām 13 155.8 7 537.0
Nākamo periodu izdevumi 2 086.9 2 594.2
Īstermiņa finanšu ieguldījumi 5 700.8 6 736.3
Naudas līdzekļi 83 861.2 78 073.3

PASĪVS 2 489 184.2 2 513 359.5
Pašu kapitāls 1 972 612.7 1 967 811.8
Rezerves 110 770.0 110 017.3
Budžeta izpildes rezultāti 1 861 842.7 1 857 794.5

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 1 785 490.3 1 861 842.7
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 76 352.4 -4 048.2

Uzkrājumi 1 149.6 517.5
Kreditori 515 421.9 545 030.2
Ilgtermiņa saistības 475 338.9 498 547.6

Ilgtermiņa aizņēmumi 98 974.2 100 480.6
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 269 241.3 279 817.7
Ilgtermiņa uzkrātās saistības 48 736.8 66 544.0
Pārējās ilgtermiņa saistības 58 386.6 51 705.3

Īstermiņa saistības 40 083.0 46 482.6
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 9 138.8 8 728.5
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 11 848.6 15 500.1
Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 482.7 626.9
Īstermiņa uzkrātās saistības 8 462.8 13 278.2
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 598.2 218.1
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 1 715.5 351.3
Pārējās īstermiņa saistības 2 513.2 1 694.4
Nākamo periodu ieņēmumi 5 323.2 6 085.1
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RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 31.12.2010. 31.12.2011.
(tūkst. LVL) (tūkst. LVL)

ZEMBILANCE
Nomātie aktīvi 1 901.1 1 111.8
Zembilances aktīvi 27 429.9 18 709.8
Iespējamie aktīvi 51.5 57.9
Saņemamās soda un kavējuma naudas 360.6 329.5
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 0.6 0.6
Citi zembilances aktīvi 27 017.2 18 321.8

Zembilances pasīvi 439 439.5 447 172.1
Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini 5.6 40.7
Nākotnes nomas maksājumi 694.1 48 193.4
Nākotnes saistības 420 781.6 380 304.5
Izsniegtie galvojumi 11 868.4 9 919.5
Citas zembilances saistības 6 089.8 8 714.0
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2010. g. 2011. g.
Izpilde pēc uzkrāšanas principa budžeta izpilde

(tūkst. LVL)
budžeta izpilde

(tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 826 226.7 558 387.8
Nodokļu ieņēmumi kopā 314 872.5 324 462.1
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 260 801.0 264 248.6
Īpašuma nodokļi 51 616.1 57 544.1

t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 45 022.1 23 663.5
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 6 594.0 24 390.9
t. sk., nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem - 9 489.7

Pārējie nodokļu ieņēmumi 2 455.4 2 669.4
Nenodokļu ieņēmumi kopā 74 245.8 33 760.1
Valsts (pašvaldību) nodevas 1 755.2 1 936.6
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 72 490.6 31 823.5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā 357 863.3 115 975.5
Transferti kopā 79 245.1 84 190.1
Valsts budžeta transferti 79 245.1 84 190.1
Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem 59 931.3 62 656.0
Dotācijas pašvaldības budžetiem 5 588.1 5 443.0
Pārējie valsts budžeta transferti 13 725.7 16 091.1

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 750 355.9 562 482.5
Vispārējie valdības dienesti 422 204.9 193 606.9

t. sk. iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 44 133.2 48 993.8
Sabiedriskā kārtība un drošība 9 007.2 9 126.8
Ekonomiskā darbība 128 280.3 136 359.1
Vides aizsardzība 730.8 711.9
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16 127.2 16 043.5
Veselība 117.2 371.3
Atpūta, kultūra un reliģija 10 705.1 13 191.5
Izglītība 125 534.4 146 393.4
Sociālā aizsardzība 37 648.8 46 678.1

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 75 870.8 -4 094.7

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2010. g.
budžeta izpilde

2011. g.
budžeta izpilde

Izpilde pēc uzkrāšanas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 2 325.6 1 091.7
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām 2 325.6 1 091.7
Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 316.7 190.1
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 1 593.6 857.4
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 415.3 44.2

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 1 844.0 1 045.2
Vispārējie valdības dienesti 18.7 16.4
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0.9 4.6
Atpūta, kultūra un reliģija 20.7 6.3
Izglītība 210.8 156.5
Sociālā aizsardzība 1 592.9 861.4

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 481.6 46.5

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”



RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA FINANŠU PĀRSKATS
(SAĪSINĀTAIS)

36

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 434 409.2 429 582.6 459 712.6
Nodokļu ieņēmumi kopā 309 334.3 306 537.7 321 734.5
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 261 023.4 254 950.0 263 815.7
Īpašuma nodokļi 45 855.6 49 317.7 55 249.4

t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 19 114.2 20 523.6 22 464.7
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 26 741.4 21 380.7 24 829.2
t. sk. nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem - 7 413.4 7 955.5

Pārējie nodokļu ieņēmumi 2 455.3 2 270.0 2 669.4
Nenodokļu ieņēmumi kopā 18 219.0 16 138.8 29 381.7
Valsts (pašvaldību) nodevas 1 652.4 1 736.0 2 110.7
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 16 566.6 14 402.8 27 271.0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā 23 024.2 25 549.7 23 668.6
Transferti kopā 83 831.7 81 356.4 84 927.8
Valsts budžeta transferti 83 831.7 81 356.4 84 927.8
Mērķdotācijas pašvaldības budžetiem 59 931.3 62 415.0 62 656.0
Dotācijas pašvaldības budžetiem 5 703.5 6 505.0 5 355.8
Pārējie valsts budžeta transferti 18196.9 12436.4 16 916.0

Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā*
Izdevumi kopā 414 623.7 486 375.1 470 105.9
Vispārējie valdības dienesti 69 209.5 78 550.3 85 839.9

t. sk. iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 43 988.8 48 637.0 50 162.6
Sabiedriskā kārtība un drošība 8 179.7 9 718.4 9 670.1
Ekonomiskā darbība 105 520.0 126 896.5 117 674.9
Vides aizsardzība 917.0 1 639.3 1 138.3
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 22 585.6 18 822.1 16 171.6
Veselība 159.4 1 443.8 1 378.7
Atpūta, kultūra un reliģija 18 891.8 17 540.6 16 244.2
Izglītība 145 136.0 174 055.6 165 495.5
Sociālā aizsardzība 44 024.7 57 708.5 56 492.7

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 55 737.2 83 669.8 83 669.8
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 83 669.8 38 688.4 77 891.1

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU
PĀRSKATS

2010. g.
budžeta

izpilde

2011. g.
apstiprināts

budžetā

2011. g.
budžeta

izpilde
Pēc naudas plūsmas principa (tūkst. LVL) (tūkst. LVL) (tūkst. LVL)
Ieņēmumi kopā 1 774.1 1 025.2 928.0
Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām 1 774.1 1 025.2 928.0
Ziedojumi un dāvinājumi izglītībai 66.9 108.0 55.4
Ziedojumi un dāvinājumi sociālajai palīdzībai 1 571.4 850.0 844.9
Pārējie ziedojumi no juridiskajām un fiziskajām personām 135.8 67.2 27.7

Izdevumi pēc valdības funkcijām*
Izdevumi kopā 1 803.5 1 144.4 938.6
Vispārējie valdības dienesti 10.3 48.0 13.8
Sabiedriskā kārtība un drošība - 1.1 -
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 13.0 13.2 0.6
Atpūta, kultūra un reliģija 3.2 22.7 8.1
Izglītība 204.5 198.2 65.7
Sociālā aizsardzība 1 572.5 861.2 850.4

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 219.3 189.9 189.9
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 189.9 70.7 179.3

*Pārskats par budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām sagatavots atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”





REVIDENTU ZIŅOJUMS

38

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR
KOPSAVILKUMA FINANŠU PĀRSKATU

Rīgas domei:

Klāt pievienotais Rīgas pašvaldības kopsavilkuma
finanšu pārskats, kas atspoguļots no 33. līdz 37.
lappusei un ietver 2011. gada 31. decembra
kopsavilkuma bilanci, 2011. gada kopsavilkuma
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pārskatu un
kopsavilkuma ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un
izdevumu pārskatu ar izpildi pēc uzkrāšanas principa un
pēc naudas plūsmas principa, un paskaidrojumu, ir
sagatavots, balstoties uz Rīgas pašvaldības (turpmāk
tekstā „Pašvaldība”) konsolidēto finanšu pārskatu par
2011. gadu, kā aprakstīts kopsavilkuma finanšu
pārskata paskaidrojumā par kopsavilkuma finanšu
pārskata sagatavošanas pamatnostādnēm. Mūsu 2011.
gada 20. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu ar
iebildēm par šo konsolidēto finanšu pārskatu (skatīt
zemāk). Minētais konsolidētais finanšu pārskats un
kopsavilkuma finanšu pārskats neietver informāciju par
notikumiem, kas norisinājušies pēc mūsu ziņojuma par
konsolidēto finanšu pārskatu izsniegšanas datuma.

Kopsavilkuma finanšu pārskatā nav iekļauta visa
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.
gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem atklājamā
informācija. Tādēļ kopsavilkuma finanšu pārskata
lasīšana nevar aizvietot Rīgas pašvaldības pilna
apjoma konsolidētā finanšu pārskata lasīšanu.

Vadības atbildība par kopsavilkuma finanšu pārskata
sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par kopsavilkuma finanšu pārskata
sagatavošanu atbilstoši kopsavilkuma finanšu pārskata
sagatavošanas pamatnostādnēm, kā aprakstīts
kopsavilkuma finanšu pārskata pielikumā.

Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz
mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko Revīzijas standartu
„Uzdevums ziņot par kopsavilkuma finanšu pārskatiem”
veiktajām procedūrām, izsakām par šo kopsavilkuma
finanšu pārskatu.

Atzinums
Mūsuprāt, klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu
pārskats, kas sagatavots, pamatojoties uz Rīgas
pašvaldības 2011. gada revidēto konsolidēto finanšu
pārskatu, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs
konsolidētajam finanšu pārskatam, kā aprakstīts
paskaidrojumā par kopsavilkuma finanšu pārskata
sagatavošanas pamatnostādnēm.

Tomēr kopsavilkuma finanšu pārskats ietver tādas
pašas neatbilstības vai iespējamās neatbilstības, kā
Rīgas pašvaldības 2011. gada konsolidētais finanšu
pārskats.

Konsolidētā finanšu pārskata neatbilstības vai
iespējamās neatbilstības ir aprakstītas mūsu 2012.
gada 20. aprīļa revidentu atzinumā ar iebildēm. Mūsu
atzinums ar iebildēm ir balstīts uz sekojošo:

Apjoma ierobežojumi
(a) Uzskaitīto īpašumu pilnīgums un uzskaites vērtības
precizitāte
2009. gadā Pašvaldība atzina bilancē iepriekš tās
uzskaitē neatzītu Rīgas pilsētai piederošu un piekrītošu
zemi, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem un tajā
noteiktajām vērtībām. Pašvaldība arī turpina identificēt
tai piekrītošas ēkas un būves, kas līdz šim nav bijušas
atzītas Pašvaldības uzskaitē. Šāda zeme, ēkas un
būves tiek pakāpeniski reģistrētas Zemesgrāmatā, un šī
procesa laikā tiek precizētas arī īpašuma tiesības
īpašumiem, kuru īpašnieki nav skaidri definēti. Šī
procesa rezultātā tiek veiktas daudzas korekcijas
attiecībā uz uzskaitē esošo īpašumu bilances vērtību un
zemes gabalu platību. Ir sagaidāms, ka nekustamo
īpašumu uzskaites vērtība turpmākajos periodos tiks
koriģēta, uzņemot uzskaitē iepriekš neuzskaitītas ēkas
un būves un koriģējot pašvaldībai piekrītošās zemes
uzskaites vērtību un platību. Tā kā šis process turpinās,
vadība nav spējusi noteikt attiecībā uz nekustamo
īpašumu uzskaites vērtību veicamo korekciju apjomu
2011. gada 31. decembrī un 2010. gada 31. decembrī.
Līdz ar to mums nebija iespējams gūt pietiekamus
atbilstošus pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē
esošo nekustamo īpašumu pilnīgumu un īpašumu, kas
uzskaitīti Pašvaldības bilancē, taču vēl nav reģistrēti
Zemesgrāmatā, uzskaites vērtību precizitāti 2011. gada
31. decembrī un 2010. gada 31. decembrī.

(b) Atsavināšanai paredzētu aktīvu klasifikācija un
atgūstamā summa
Pašvaldības bilancē uzrādīto krājumu vērtībā 2011.
gada 31. decembrī ir iekļauti atsavināšanai paredzētie
nekustamie īpašumi LVL 36 miljonu apmērā (2010.
gada 31. decembrī – LVL 48 miljoni) atbilstoši to
atlikušajai bilances vērtībai, kādā tie tika uzrādīti
Pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā pirms
pārklasifikācijas uz krājumiem. Pašvaldības bilancē
pamatlīdzekļu sastāvā 2011. gada 31. decembrī ir
iekļautas dzīvojamās ēkas ar bilances vērtību LVL 20
miljoni (2010. gada 31. decembrī – LVL 19 miljoni).
Daļa no šīm dzīvojamām ēkām ir iesaistītas
privatizācijas procesā un, mūsuprāt, būtu klasificējamas
kā atsavināšanai paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi.
Pastāv iespēja, ka ieņēmumi no privatizācijas varētu būt
zemāki, nekā šo īpašumu uzskaites vērtība, ja par šiem
īpašumiem norēķinās ar privatizācijas sertifikātiem, kas
nedos Pašvaldībai naudas ieņēmumus. Vadība nav
veikusi atsavināšanai paredzēto īpašumu patieso
vērtību un nav identificējusi konkrētos īpašumus, kas ir
iesaistīti privatizācijā 2011. gada 31. decembrī un 2010.
gada 31. decembrī. Šajā situācijā mums nebija
iespējams gūt pietiekamus atbilstošus pierādījumus par
atsavināšanai paredzēto aktīvu un privatizācijā
iesaistīto dzīvojamo ēku atgūstamo vērtību un
atsavināšanai paredzēto aktīvu klasifikāciju 2011. gada
31. decembrī un 2010. gada 31. decembrī.
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(c) Ar ilgtermiņa aktīviem saistītās finanšu palīdzības
uzskaite
Pašvaldība izmanto ārvalstu finanšu palīdzību
ilgtermiņa aktīvu iegādei vai izveidošanai. Līdz 2010.
gadam Pašvaldība atzina šādu saņemto palīdzību
ieņēmumos periodos, kad palīdzība tika saņemta, un
neatzina ar ilgtermiņa aktīviem saistīto finanšu palīdzību
sākotnēji kā nākamo periodu ieņēmumus ar sekojošu
atzīšanu ieņēmumos attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma
lietderīgās izmantošanas laikā, pretēji LR MK
Noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti”. Ņemot vērā laika perioda
ilgumu, kādā pastāvēja šāda prakse, vadība nav spējusi
noteikt korekciju apjomu, kāds būtu nepieciešams, lai
uzrādītu iepriekšējos saņemto finanšu palīdzību
saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Līdz ar to mums
nebija iespējams gūt pietiekamus atbilstošus
pierādījumus par nākamo periodu ieņēmumu summu
bilancē, kas radusies no iepriekšējos periodos
saņemtās ar ilgtermiņa aktīviem saistītās finanšu
palīdzības 2011. gada 31. decembrī un 2010. gada 31.
decembrī.

(d) Kapitalizēto projekta izmaksu atgūstamā summa
2011. gada 31. decembrī uzskaitītās Ziemeļu koridora
projekta izmaksas LVL 8 miljonu apmērā (2010. gada
31. decembrī – LVL 7 miljoni) ir kapitalizētas
Pašvaldības bilances postenī Nepabeigtā celtniecība.
Šīs izmaksas ir saistītas galvenokārt ar detalizēta
tehniskā projekta izstrādi, ietekmes uz vidi izpēti,
projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izvērtējumu
un skiču projekta izstrādi. Ņemot vērā pašreizējo
ekonomisko situāciju Latvijā un projekta īstenošanas
kopējo izmaksu nozīmīgo apmēru, pastāv būtiska
nenoteiktība saistībā ar šī projekta realizēšanas laiku un
apjomu. Vadība nav veikusi kapitalizēto Ziemeļu
koridora projekta izmaksu vērtības LVL 8 miljoni
apmērā atgūstamās summas izvērtējumu 2011. gada
31. decembrī un 2010. gada 31. decembrī. Tā kā mums
nebija pieejama ticama informācija, lai pārliecinātos par
šī aktīva atgūstamo vērtību, mēs nevarējām gūt
pietiekamus atbilstošus revīzijas pierādījumus attiecībā
uz kapitalizēto Ziemeļu koridora projekta izmaksu
uzskaites vērtību 2011. gada 31. decembrī un 2010.
gada 31. decembrī, izmantojot citas revīzijas
procedūras.

Būtiska neatbilstība
2008. gadā Rīgas pilsētas Pašvaldība noslēdza
procentu mijmaiņas darījuma līgumu ar beigu termiņu
2028. gadā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
Kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” atvasināti
finanšu instrumenti ir jānovērtē to patiesajā vērtībā.
2011. gada 31. decembrī pašvaldība nav uzskaitījusi
atvasināto finanšu instrumentu tā patiesajā vērtībā.
Pašvaldības konsolidētajā bilancē ilgtermiņa kreditoru
sastāvā 2011. gada 31. decembrī ir uzskaitītas
saistības LVL 18 miljonu apmērā, kas atbilst
saņemtajām naudas summām no finanšu instrumenta
līguma partnera. Saskaņā ar mūsu veikto aplēsi 2011.
gada 31. decembrī līgumam ir negatīva patiesā vērtība
aptuveni LVL 48 miljonu apmērā. Ja Pašvaldība būtu
uzskaitījusi līgumu tā patiesajā vērtībā, tad 2011. gada
31. decembrī ilgtermiņa finanšu saistības palielinātos un
pārskata gada izdevumi un to pārsniegums pār
ieņēmumiem palielinātos par aptuveni LVL 30
miljoniem.

Mūsu atzinumā ar iebildēm sacīts, ka, izņemot sadaļā
„Apjoma ierobežojumi” minēto apstākļu, kas aprakstīti
rindkopās (a) līdz (d), iespējamo ietekmi, un iepriekšējā
rindkopā aprakstītās būtiskās neatbilstības ietekmi,
konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par Rīgas pašvaldības finansiālo
stāvokli 2011. gada 31. decembrī, kā arī par tās
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011.
gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
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