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 MĀJOKĻI, DZĪVOJAMO NAMU  
 APSAIMNIEKOŠANA,  
 KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 

1.    JAUTĀJUMS:
Par ko mēs maksājam uzņēmumam 
„Rīgas namu pārvaldnieks”, ja tas neveic ēkā remontdarbus? 

ATBILDE:
Vispirms ir jātiek skaidrībā ar komunālo pakalpojumu rēķinā 
iekļautajām pozīcijām. Par piegādāto ūdeni dzīvokļu īpašnieki maksā 
uzņēmumam „Rīgas ūdens”, bet par saņemto siltumu – uzņēmumam 
„Rīgas siltums”. Uzņēmuma „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) rīcībā 
paliek tikai nauda, kas ir samaksāta tieši par dzīvojamā nama 
apsaimniekošanu. Ar šiem līdzekļiem pietiek, lai uzņēmums varētu 
apkalpot ēku parastajā režīmā: nodrošināt teritorijas uzkopšanu, veikt 
ēkā nelielus operatīvos remontdarbus utt.

Svarīgākais ir tas, ka pilsētai, apvienojot visas nelielās namu pārvaldes 
vienā uzņēmumā, ir izdevies panākt šajā jomā finansiālu stabilitāti. 
Nekādos apstākļos un nekādu krīžu gadījumā nevar notikt tā, ka, 
piemēram, Vecmīlgrāvī vai Bolderājā netiek pieslēgta apkure tikai tādēļ, 
ka iedzīvotājiem ir izveidojies komunālo maksājumu parāds. Tagad mēs 
spējam šādu situāciju nepieļaut. 

Joprojām aptuveni trešdaļai māju, kuras apkalpo RNP, parāds, 
piemēram, par apkuri, ir ne mazāks par 5000 eiro. Dažos gadījumos 
parāds ir salīdzinoši vienmērīgi sadalīts starp dzīvokļiem (kāds ir parādā 
100 eiro, kāds – 200 un tā tālāk). Bet dažos gadījumos mājā ir viens vai 
divi ļaunprātīgi nemaksātāji ar lieliem parādiem. Ir arī mājas ar milzīgu 
apkures parādu 50 000–90 000 eiro, neskaitot vēl parādus par ūdeni 
un apsaimniekošanu. Iepriekšējos gados parāds varētu būt par iemeslu 
tam, ka mājai netiek pieslēgta apkure. Tagad RNP atrisina šo problēmu, 
faktiski veicot sociālo funkciju, jo uzņēmums ir finansiāli stabils 
un darbojas kā starpnieks starp mājas iedzīvotājiem un „Rīgas siltumu”.
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Taču, lai organizētu vērienīgākus ēkas remontdarbus, iedzīvotājiem 
ir jāpieņem lēmums par to, kādu remontu viņi vēlas veikt (piemēram, 
vai viņi grib tikai apmainīt logus vai ir gatavi lielākai renovācijai) 
un kur ņemt remontam nepieciešamo naudu (veidot uzkrājumu, 
pieteikties kredītam utt.). Ir jāapzinās, ka dzīvojamā ēka ir konkrētās 
ēkas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, un tāpēc viņiem pašiem 
ir jāmeklē līdzekļi koplietošanas telpu remontam. Jo katram 
īpašniekam pieder ne tikai dzīvoklis, bet arī atbilstīga domājamā daļa 
no koplietošanas telpām un ēkas aprīkojuma – kāpņutelpas, gaiteņa, 
komunikācijām utt. 

2.     JAUTĀJUMS:
Ir parādījusies informācija, ka Rīgas dome tuvāko gadu laikā 
grasās īstenot programmu, kas ļaus saņemt līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu namu remontam, tostarp renovācijai 
un siltināšanai. Gribētos uzzināt par šo programmu vairāk! 

ATBILDE:
Rīgas domes piedāvātā reforma ir vērsta uz to, lai palīdzētu visās 
daudzdzīvokļu ēkās izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrības.

Ierosinājums ir vienkāršs. Pieņemsim, ka jūs dzīvojat daudzdzīvokļu 
mājā, turklāt nav svarīgi, vai tās apsaimniekotājs ir RNP vai privāta 
namu pārvalde. Jūs vēlaties izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrību. 
Un Rīgas dome ir gatava sniegt jums maksimālu administratīvo 
atbalstu šādas biedrības izveidošanai. 

Pēc tam notiek pats svarīgākais. Kad biedrība ir izveidota, Rīgas 
dome jūsu ēkai turpmāko četru gadu laikā piešķir 50 procentu 
līdzfinansējumu visiem remontdarbiem, ko jūs veiksiet savā 
ēkā, – sākot no jaunu pastkastīšu uzstādīšanas un beidzot 
ar ēkas siltināšanu. Tas nozīmē, ka ar savu uzkrājumu un domes 
līdzfinansējumu jūs nākamo četru gadu laikā varēsiet veikt 
remontdarbus divreiz lētāk vai arī paveikt divas reizes vairāk.

Lai dzīvokļu īpašniekiem būtu vieglāk sagādāt savu līdzfinansējuma 
daļu, visiem biedrībā ietilpstošajiem dzīvokļiem divus nākamos 
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taksācijas gadus pēc biedrības izveidošanas tiks piešķirta 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90 procentu apmērā.

Jaunie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm un ēku 
remonta līdzfinansējumu Rīgas domē tika pieņemti maija sākumā. 
Šie noteikumi attieksies arī uz tām ēkām, kurās dzīvokļu īpašnieku 
biedrības ir nodibinātas jau agrāk.

3.    JAUTĀJUMS:
Mēs dzīvojam daudzdzīvokļu namā, kas atrodas uz citam 
īpašniekam piederošas zemes, un mums „piespiedu kārtā” 
jāmaksā nomas maksa. Kādēļ ir radusies šāda netaisnība? 
Un kā to varētu novērst?

ATBILDE:
Šī ir valsts mēroga problēma, ar kuru patlaban saskaras ne tikai rīdzinieki, 
bet arī Rēzeknes, Daugavpils, Jūrmalas un citu pilsētu iedzīvotāji. 
Valsts līmenī – valdībā un Saeimā – savulaik tika pieņemts lēmums 
zemesgabalus, uz kuriem atrodas dzīvojamās ēkas, denacionalizācijas 
ietvaros atdot to agrākajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. 

Tā bija milzīga un, iespējams, pat ļaunprātīga likumdevēju kļūda. 
Turklāt dažiem zemes īpašumiem mainījās saimnieki. Vēlēdamies 
iedzīvoties uz likumdevēju kļūdas rēķina, daudzi šos zemesgabalus 
sāka uzpirkt. Jo tas ir ērti – nekādas investīcijas nav nepieciešamas, 
vien jāizraksta palieli rēķini piespiedu nomas maksas iekasēšanai 
no dzīvokļu īpašniekiem. 

Tagad atrisināt šo problēmu ir iespējams tikai valsts līmenī. 
Ideālā gadījumā privātā zeme, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka, 
ar atvieglotiem nosacījumiem būtu nododama attiecīgās ēkas dzīvokļu 
īpašnieku biedrībai. Šāda plāna īstenošanas mehānisms būtu jāizstrādā 
Tieslietu ministrijai, bet pēc tam jāapstiprina valdībā un Saeimā. 
Patlaban situācijas risinājums ir iesprūdis Tieslietu ministrijā. Valsts vara 
ir izveidojusi īstu bardaku: tā ne tikai nerisina piespiedu nomas maksas 
problēmu, bet kopš 2010. gada nepiešķir arī vairs savu finansējuma 
daļu denacionalizētu ēku iedzīvotāju pārcelšanās atbalstīšanai. Pilsētai 
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vienai pašai ir ārkārtīgi grūti un dažkārt pat neiespējami atrisināt valsts 
mēroga problēmas, par kuru rašanos būtu jāatbild valdībai un Saeimai.

4.    JAUTĀJUMS:
Kādēļ Rīgas dome neremontē iekšpagalma ceļus pie mūsu 
daudzdzīvokļu mājas? 

ATBILDE:
Kopš 2012. gada Rīgas dome ceļu (tostarp ēku piebrauktuvju) 
remontā ir ieguldījusi gandrīz 20 milj. eiro. Diemžēl nav iespējams 
vienā paņēmienā saremontēt visus pilsētas iekšpagalmus, kuriem 
ir nepieciešams remonts, jo, tā kā šādi remontdarbi nav veikti gadiem 
ilgi, darba apjoms ir ārkārtīgi liels. Tādēļ ik gadu rīcībā esošā budžeta 
ietvaros mēs remontējam iekšpagalmus dažādos mikrorajonos. 
Vienugad remonts tika veikts daļā pagalmu Pļavniekos, Zolitūdē, 
Iļģuciemā un Ķengaragā, nākamajā gadā – Purvciemā, Imantā, 
Juglā, Daugavgrīvā, bet vēl gadu vēlāk – Ziepniekkalnā, centrā, 
Sarkandaugavā, kā arī dažos Ķengaraga iekšpagalmos. Mūsu mērķis 
ir pamazām nonākt līdz katra pagalma remontam, ja vien zemes 
piederība to atļauj. 

Ja kādā pagalmā remonts netiek veikts, iespējams, problēmu rada 
tas, ka attiecīgie zemesgabali, kurus šķērso piebraucamie ceļi, 
ir privātīpašums, un šādu gadījumu Rīgā nav retums. Piemēram, 
Teikas rajonā pilsētai pieder tikai 5 % zemes. Un likums aizliedz Rīgas 
pašvaldībai ieguldīt tās līdzekļus privātīpašumā.

Tomēr daudzos gadījumos risinājums ir iespējams. Ja zemesgabala 
īpašnieki (dzīvojamo māju gadījumā tie bieži ir paši dzīvokļu īpašnieki) 
nostiprina Zemesgrāmatā attiecīgu servitūtu, pilsētai rodas tiesības 
veikt zemesgabalā esošo ceļu remontu. Katrā konkrētajā gadījumā 
pastāv juridiskās nianses, un palīdzēt tikt ar tām skaidrībā ir namu 
pārvaldes uzdevums.
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5.    JAUTĀJUMS:
Kādēļ mūsu daudzdzīvokļu nama pagalmā joprojām 
nav ierīkots bērnu rotaļlaukums?

ATBILDE:
Rīgas pašvaldība dara visu, kas ir tās spēkos, lai pilsētas mikrorajonos 
būtu visiem apkārtējo māju iedzīvotājiem pieejami bērnu rotaļlaukumi. 
Pilsēta ierīko šādus laukumus uz savas zemes. Šopavasar kopumā tiks 
izveidoti 12 jauni rotaļlaukumi dažādos Rīgas rajonos – Mežciemā, 
Purvciemā, Viestura prospekta rajonā starp Sarkandaugavu 
un Mežaparku, Ķengaragā, Šķirotavā, Bolderājā, Iļģuciemā, Zolitūdē, 
Ziepniekkalnā, Jaunciemā, kā arī pilsētas centrā. Pilsētas pašvaldība 
joprojām meklēs piemērotus zemesgabalus visā pilsētā un paralēli 
tam turpinās attīstīt rotaļu un sporta laukumu pamattīklu pie skolām. 
Laukumiem pie skolām ir tāda priekšrocība, ka ir atbildīgā persona 
un apsardze, kas palīdz nodrošināt to saglabāšanu. Turklāt bērnu 
rotaļlaukumi, kas atrodas pie skolām, laikā, kad tas netraucē mācībām, 
ir pieejami visiem rajona iedzīvotājiem.

Mazliet citāda situācija ir pagalmu gadījumā. Daudzos gadījumos 
zemesgabali pie dzīvojamajām mājām ir privātīpašums. Un saskaņā 
ar likumu Rīgas pašvaldībai nav tiesību ieguldīt līdzekļus 
privātīpašumā, tostarp iegādāties un uzstādīt tajā rotaļlaukumu 
aprīkojumu. 

Ja zemesgabals pieder dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, viņi 
ir tiesīgi ar balsu vairākumu pieņemt lēmumu par bērnu rotaļlaukuma 
izveidi uz sava rēķina. Laukuma ierīkošanu palīdzēs veikt namu 
pārvalde. Uzņēmuma „Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem atrisināt 
šo jautājumu ir vienkāršāk – bērnu rotaļlaukumu projekti nav jāmeklē 
un jāizvēlas pašiem. RNP piedāvā ērti aplūkojamu laukumu projektu 
katalogu, no kura iedzīvotāji var izvēlēties piemērotāko variantu. 
Rotaļlaukuma izmaksas ir atkarīgas no uzstādīto elementu skaita 
un svārstās robežās no 430 līdz 3900 eiro vienai mājai.
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6.    JAUTĀJUMS:
Pēc ūdensvada remonta no krāna tek duļķains, dzeltenīgs 
ūdens. Vai tas neapdraud veselību? Kādēļ uzņēmums 
„Rīgas ūdens” par to nebrīdina?

ATBILDE:
Šajā gadījumā galvenais ir  jautājums par to, kāds ir šādu ūdens 
izmaiņu iemesls. Ja tās ir ārpus ēkas robežām esošo komunikāciju 
remonta sekas, nogulsnes pēc cauruļu tīrīšanas nesaglabājas ilgi. 
Nopietnu avāriju gadījumā uzņēmums „Rīgas ūdens” vienmēr ir gatavs 
piedāvāt bezmaksas dzeramo ūdeni no cisternām. 

Jānorāda, ka ūdeni brūnganu padara dzelzs, bet melnus piemaisījumus 
rada mangāns. Šie elementi ir raksturīgi Latvijas ūdeņiem un veselībai 
kaitējumu nerada. Kas attiecas uz avārijām, jāteic, ka ir ārkārtīgi grūti 
tās paredzēt vai no tām pilnībā izvairīties, jo īpaši, ņemot vērā to, 
ka ūdensvada kopgarums Rīgā ir aptuveni 1500 kilometru. Samazināt 
avāriju risku palīdz pakāpeniska cauruļu nomaiņa un pārbaudes. 

Tomēr, ja ūdens neparastā krāsa saglabājas aizdomīgi ilgi, visticamāk, 
ir radušās lokālas problēmas pašas ēkas ūdensvadā. Jāatgādina, 
ka caurules, pa kurām ūdens plūst ēkas iekšienē, atrodas ārpus 
uzņēmuma „Rīgas ūdens” kompetences un – tāpat kā visa ēka – 
pēc privatizācijas ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Tas nozīmē, ka ēkas 
iedzīvotājiem pēc konsultēšanās ar namu pārvaldi ir jāpieņem lēmums 
par komunikāciju remontu, ja tas ir nepieciešams, un jāgādā līdzekļi 
remontdarbu veikšanai.

7.    JAUTĀJUMS:
Vai Rīgā vēl tiks būvētas municipālās dzīvojamās ēkas?

ATBILDE:
Aizvadīto astoņu gadu laikā Rīgas dome ir uzbūvējusi vai renovējusi 
26 ēkas, kas paredzētas izīrēšanai vai tiek izmantotas sociālajiem 
mājokļiem. Pirms astoņiem gadiem rindā uz mājokļa jautājuma 
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atrisināšanu ar pašvaldības palīdzību gaidīja 10 000 ģimeņu, 
bet tagad – apmēram 3500. 

Pilsētas pašvaldība turpinās īstenot municipālo dzīvokļu būvniecības 
programmu. 2017. gadā tika pieņemts lēmums par piecu sociālo 
māju būvniecību Mežrozīšu ielā Bolderājā. Projektu īstenošana notiks 
pakāpeniski. 

Līdzās jaunu dzīvojamo kompleksu būvniecībai par sociālajiem dzīvokļiem 
tiek pārveidotas arī dzīvojamo māju atsevišķas daļas, kā tas notika, 
piemēram, Progresa ielā 3a (30 dzīvokļu), Dubultu ielā 4 (15 dzīvokļi) 
un Mārupes ielā 39 (31 dzīvoklis). Daļa dzīvokļu minētajās adresēs tiek izīrēta.

Papildus tam pašvaldība astoņu gadu laikā ir atjaunojusi 506 
municipālos dzīvokļus, lai tos atkal varētu izīrēt. Un pie tā mēs 
negrasāmies apstāties. 

 SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

8.    JAUTĀJUMS:
Kā saņemt no pašvaldības dzīvokli?

ATBILDE:
Rīgas domes piešķirtās municipālā mājokļa īres tiesības ir sociālās 
palīdzības veids. Tādēļ tiesības īrēt pašvaldības dzīvokļus tiek 
piešķirtas galvenokārt tiem rīdziniekiem, kuri ir oficiāli atzīti 
par maznodrošinātiem (šī statusa iegūšanu var noformēt Rīgas 
domes Sociālajā dienestā). Neveicot ienākumu novērtēšanu, 
pašvaldībai ir pienākums piešķirt dzīvojamo platību tikai bāreņiem. 
Arī denacionalizēto ēku iedzīvotājiem tiek piemēroti atšķirīgi kritēriji – 
nedaudz augstāka maksimālo ienākumu robeža. 

Rīgas dome nesen ir paplašinājusi to personu loku, kuras var rēķināties 
ar pašvaldības palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā. Tagad tajā 
ir iekļautas arī šādas rīdzinieku kategorijas: 
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Q QQ ģimenes, kurās aug vismaz trīs bērni;
Q QQ personas, kuras ir zaudējušas vienīgo mājokli, jo nav varējušas 

atmaksāt hipotekāro kredītu;
Q QQ neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu pašvaldības namu (bijušo 

kopmītņu) iemītnieki.

Arī tad, ja mājokli ir skārušas dažādas nelaimes (ugunsgrēks, plūdi u. c.), 
Rīgas dome ir gatava izskatīt jautājumu par palīdzības piešķiršanu 
ārpus rindas. 

Katrs gadījums ir individuāls, un, ja jūs vēlaties saņemt izsmeļošu 
informāciju par to, vai jūs varat pretendēt uz municipālo dzīvojamo 
platību, ir jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, kura 
speciālisti palīdzēs atrast piemērotu risinājumu. Katru darbdienu 
Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā, 501. un 503. kabinetā, tiek sniegtas 
konsultācijas klientiem, kā arī pieņemti dokumenti un iesniegumi. 
Tālruņi uzziņām: 67012509; 67105683.

Rindā uz municipālā dzīvokļa īres tiesību un pašvaldības sociālo 
dzīvokļu saņemšanu patlaban gaida 3543 ģimenes un vientuļi 
rīdzinieki, un šī rinda ir sadalīta 10 reģistros (atbilstīgi mājokli 
gaidošo pilsētnieku kategorijām, kas ietver pensionārus, invalīdus, 
denacionalizēto namu iedzīvotājus u. c.). Astoņu gadu laikā rinda 
ir samazinājusies teju par 7000 ģimeņu. 

Patlaban svarīgākais ir palīdzēt atrisināt mājokļa jautājumu tiem, kuri vēl 
gaida rindā. Tādēļ pagaidām Rīgas dome nepapildina to rīdzinieku sarakstu, 
kuriem ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamās platības 
nodrošināšanā, jo tas būtu bezatbildīgi. Vispirms ir jāizpilda saistības pret 
rindā gaidošajiem, un tikai pēc tam varēs paplašināt pretendentu loku.

9.    JAUTĀJUMS:
Kādus pabalstus izmaksā Rīgas dome?

ATBILDE:
Rīgas dome piešķir kopumā 15 veidu sociālos pabalstus, starp kuriem 
ir gan vienreizējie, gan ikmēneša pabalsti, ko iedzīvotāji var saņemt 
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dažādās sarežģītās dzīves situācijās. Lielākā daļa, proti, 12, no šiem 
pabalstiem ir izveidoti tieši pēc Rīgas domes iniciatīvas, nevis valsts 
pieprasījuma. 

Pašvaldība sniedz palīdzību rīdziniekiem, ne tikai tiešā veidā izmaksājot 
naudu. Liels atspaids ģimeņu budžetam ir arī tādu sociālo projektu 
īstenošana kā bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā skolēniem 
un pensionāriem, kā arī brīvpusdienas skolās 1.–9. klašu skolēniem.

Aplūkosim galvenos pabalstu veidus.

Ikmēneša pabalsti 

Q QQ Garantētā minimālā ienākuma jeb GMI pabalsts. Normatīvajos aktos 
ir norādīta minimālā ienākumu summa, kāda ir obligāti nepieciešama 
ikvienam cilvēkam. Valdība ir noteikusi, ka tās apmērs ir 49,80 eiro 
mēnesī uz vienu cilvēku. Rīgas dome dažādām pilsētnieku kategorijām 
ir palielinājusi šo summu: garantētais minimālais ienākums 
pensionāriem un invalīdiem ir 128,06 eiro, bērniem – 64,03 eiro, 
savukārt pilngadīgiem, darbspējīgiem rīdziniekiem – 56,91 eiro. 
Cilvēkiem, kuru ienākumi nesasniedz minēto summu, pašvaldība 
izmaksā pabalstus.

Q QQ Dzīvokļa pabalsts. Pretendēt uz šo pabalstu var cilvēki, kuru rīcībā 
pēc dzīvokļa, gāzes un elektroenerģijas rēķinu apmaksas paliek 
summa, kas ir mazāka nekā garantētais minimālais ienākums.

Q QQ Pabalsts izglītības ieguves atbalstam –  mācību līdzekļu iegādei. Šis 
pabalsts pienākas rīdzinieku ģimenēm ar bērniem, kurās pēdējo triju 
mēnešu laikā mēneša vidējie ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 
192,09 eiro.

Q QQ Veselības aprūpes pabalsts (zāļu iegādei un medicīnas pakalpojumu 
apmaksai). Uz šo pabalstu var pretendēt pensionāri (gan invaliditātes, 
gan vecuma pensijas saņēmēji), kuru ienākumi pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz pašvaldības noteikto ienākumu līmeni.

Q QQ Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem. Šis pabalsts 
tiek piešķirts neatkarīgi no saņēmēja materiālā stāvokļa. 
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Vienreizējie pabalsti

Q QQ Invalīdiem Rīgas dome izmaksā vienreizēju pabalstu, kas paredzēts, lai 
pielāgotu mājokli invalīda īpašajām vajadzībām.

Q QQ Pilngadību sasniegušajiem bāreņiem Rīgas dome palīdz sākt 
patstāvīgu dzīvi, izmaksājot dzīvokļa pabalstu vai reģistrējot rindā 
uz dzīvojamo platību.

Q QQ Vienreizēja palīdzība tiek piešķirta arī rīdziniekiem, kas nonākuši 
ārkārtas situācijās (piemēram, zaudējuši visu savu īpašumu 
ugunsgrēka vai plūdu rezultātā).

Q QQ Mirušo rīdzinieku piederīgie var saņemt materiālu atbalstu mirušās 
personas apbedīšanai. 

Ir svarīgi ņemt vērā, ka palīdzība tiek piešķirta tikai rīdziniekiem, tas 
nozīmē – visiem, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu galvaspilsētas 
teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms vēršanās pēc palīdzības. Katrs 
gadījums ir individuāls, tādēļ saņemt izsmeļošu informāciju par to, 
vai jūs varat pretendēt uz sociālo pabalstu, ir iespējams, TIKAI 
personīgi vēršoties Rīgas domes Sociālā dienesta nodaļā, kas 
apkalpo jūsu dzīvesvietu. Lai saņemtu konsultāciju, var zvanīt 
uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo 
tālruņa numuru 80005055 pirmdienās, otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00 un piektdienās – 
no pulksten 9.00 līdz 16.00. Zvanot ārpus darbalaika, var atstāt 
paziņojumu automātiskajā atbildētājā.
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10.    JAUTĀJUMS:
Rīgas dome grasās atvērt municipālās aptiekas, 
kurās medikamentus varēs iegādāties par zemākām cenām 
nekā citur. Kur šādas aptiekas būs meklējamas? 

ATBILDE:
Rīgas dome pieņēma lēmumu atvērt savas municipālās 
aptiekas, vērojot situāciju medikamentu jomā un konstatējot, 
ka to cenas nemitīgi pieaug, tādējādi tie kļūst  arvien grūtāk 
pieejami iedzīvotājiem. Izbrīnu raisa tas, ka tieši Latvijā – vienā 
no nabadzīgākajām ES valstīm – medikamentu cenas ir tik augstas, 
bet citu Eiropas valstu aptiekās tās ir zemākas. To var izskaidrot tikai 
tādējādi, ka uzņēmēju vēlme gūt peļņu ir daudz lielāka nekā spēja 
apzināties to, cik trūcīgi ir spiesti dzīvot aptieku klienti, kuri nereti 
atdod par zālēm savu pēdējo naudu, jo visbiežāk medikamenti 
ir vitāli nepieciešami tieši vecāka gadagājuma ļaudīm, kuriem ikdienā 
ir jāiztiek no pavisam niecīgas pensijas. 

Šādos apstākļos Rīgas dome ir nolēmusi sniegt palīdzību un radīt 
pilsētas iedzīvotājiem iespēju iegādāties medikamentus par zemākām 
cenām. Lētākās zāles tiks pārdotas municipālajās aptiekās, kas tiks 
atvērtas Rīgas pašvaldībai piederošo ārstniecības iestāžu paspārnē 
– 1. slimnīcā, 2. slimnīcā, Dzemdību namā, kā arī „Veselības centru 
apvienībā” ietilpstošajās poliklīnikās. Municipālajās aptiekās tiks 
piedāvāts zāļu sortiments ar minimālu uzcenojumu. Šādas aptiekas 
darbosies bez pašvaldības dotācijām, ar tādu minimālo peļņu, kas ļaus 
tām izdzīvot, sniedzot sociālo pakalpojumu – tirgot medikamentus par, 
cik vien iespējams, zemām cenām.
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11.    JAUTĀJUMS:
Cik bezdarbnieku patlaban ir Rīgā?

ATBILDE:
Rīgā ir valstī viszemākais bezdarba līmenis – 4,9 %. Dažu pēdējo gadu 
laikā Sociālā dienesta darbspējīgo, taču bez darba palikušo klientu 
skaits ir sarucis apmēram divas reizes. 2014. gada sākumā šādu klientu 
skaits bija 3957, bet 2016. gada beigās – 1707. Par šādu tendenci 
lielā mērā var pateikties arī tam, ka Sociālais dienests ne tikai izmaksā 
pabalstus, bet arī pieliek visas pūles, lai sniegtu dažādas konsultācijas 
un palīdzētu sarežģītā situācijā nonākušajiem cilvēkiem pašiem no tās 
izkļūt – sākt strādāt un pelnīt iztiku. 

12.    JAUTĀJUMS:
Kad tiks palielināts bērnu pabalsts? 11,83 eiro mēnesī 
par bērnu – tas taču ir nožēlojami! 

ATBILDE:
Ikmēneša pabalstu ģimenēm ar bērniem izmaksā valsts. Šī pabalsta 
apmērs – 11,83 eiro mēnesī – rada neizpratni: ko gan par šādu naudu 
var nopirkt?! Diemžēl tāda ir valsts – valdības un Saeimas – īstenotā 
politika bērnus audzinošo ģimeņu atbalstīšanas jomā.

Rīgas dome nevar mainīt šī pabalsta apmēru, tomēr savas 
kompetences ietvaros pašvaldība sniedz palīdzību ģimenēm 
ar bērniem. Pirmkārt, Rīgā visi skolēni sabiedrisko transportu var lietot 
bez maksas. Otrkārt, skolēni līdz 9. klasei skolā saņem bezmaksas 
pusdienas. Mēs plānojam nākamo divu gadu laikā nodrošināt 
bezmaksas ēdināšanu arī visiem bērnudārzu audzēkņiem, kā arī 
10.–12. klašu skolēniem. Treškārt, ģimenēm ar bērniem pienākas 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Visi iepriekš uzskaitītie pasākumi palīdz ģimenēm ietaupīt naudu, tādēļ 
var uzskatīt, ka faktiski pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu ģimenēm 
ar bērniem.
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13.    JAUTĀJUMS:
Kāpēc ir jādeklarē sava dzīvesvieta Rīgā? Kāds no tā labums?

ATBILDE:
Pirmkārt, savas dzīvesvietas deklarēšana ir katra Latvijas iedzīvotāja 
obligāts pienākums, kas ir noteikts valsts tiesību aktos. Tas nozīmē, 
ka dzīvesvietas nedeklarēšana ir uzskatāma par pārkāpumu. 

Valsts struktūras uztur saikni ar iedzīvotājiem, nosūtot uz deklarēto 
dzīvesvietas adresi dažādus paziņojumus. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, 
pašvaldību vēlēšanās pilsoņi dodas balsot tur, kur viņi ir deklarēti, 
nevis savā faktiskajā dzīvesvietā. Treškārt, arī iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis ir jāmaksā deklarētajā dzīvesvietā. Tas nozīmē – ja jūs 
faktiski dzīvojat Rīgā, bet deklarēti esat, piemēram, Daugavpilī, jūsu 
maksātie nodokļi aizplūst uz Daugavpils kasi. Faktiski dzīvojot Rīgā 
un diendienā izmantojot Rīgas infrastruktūru, godīgāk ir maksāt 
nodokli galvaspilsētā. 

Svarīgi ir arī tas, ka dzīvesvietas deklarēšana Rīgā paver iespējas 
saņemt no galvaspilsētas pašvaldības visdažādāko sociālo palīdzību 
– sākot no atlaidēm braukšanai sabiedriskajā transportā un pilsētas 
autostāvvietu izmantošanai un beidzot ar tiesībām pretendēt uz kādu 
no 15 veidu sociālajiem pabalstiem un municipālo dzīvojamo platību.

Starp citu, pēdējā gada laikā Rīgā deklarētu iedzīvotāju skaits 
ir palielinājies par 6000. Rīga ir vienīgā no Latvijas lielajām pilsētām, 
kurā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis.

14.    JAUTĀJUMS:

Kādu palīdzību Rīgas dome sniedz invalīdiem?

ATBILDE:
Rīgas dome piešķir invalīdiem vienreizēju pabalstu mājokļa 
pielāgošanai invalīda īpašajām vajadzībām (tā apmērs atkarībā 
no faktiskajām izmaksām ir līdz 2134 eiro) un apmaksā pacēlāja 
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ierīkošanu kāpņu telpā (līdz 5165 eiro). Pašvaldība nodrošina 
invalīdiem garantēto minimālo ienākumu (128,06 eiro mēnesī), kā 
arī maksā virkni pabalstu, kas paredzēti medicīnas un transporta 
pakalpojumu apmaksai. Atrast piemērotāko risinājumu un nokārtot 
visas nepieciešamās formalitātes palīdzēs Rīgas domes Labklājības 
departamenta speciālisti, ar kuriem var konsultēties, zvanot 
uz bezmaksas tālruņa numuru 80005055, tāpat mēs iesakām 
iedzīvotājiem vērsties Rīgas domes Sociālā dienesta nodaļā savā 
dzīvesvietā.

Veicot pašvaldības ēku (ārstniecības, kultūras un izglītības iestāžu), 
kā arī ielu un ceļu remontu, Rīgas dome ņem vērā cilvēku ar invaliditāti 
īpašās vajadzības. Mēs ierīkojam pacēlājus un liftus ēkās un veidojam 
slīpas nobrauktuves uz ielām, lai atvieglotu pārvietošanos cilvēkiem 
ratiņkrēslos. Rīgā tiek uzstādīti arvien vairāk luksoforu ar skaņas 
signālu, kas domāti vājredzīgiem cilvēkiem.

 SATIKSME, IELAS UN CEĻI,  
 TRANSPORTS 

15.    JAUTĀJUMS:
Kad Rīgas dome sāks risināt autostāvvietu problēmu 
mikrorajonos? Automobiļu skaits pilsētā arvien palielinās, 
pagalmos visiem vietas nepietiek. Vai šai problēmai 
ir kāds risinājums?

ATBILDE:
Risinājums ir. Pašvaldība grasās izbūvēt bezmaksas autostāvvietas, 
kas būs ierīkotas Rīgas mikrorajonu ielu „kabatās”. Tādas drīz vien 
parādīsies Malienas, Lielvārdes, Hipokrāta un Vaidavas ielā. Notiek 
saskaņošanas darbs arī autostāvvietu ierīkošanai Ilūkstes ielā (posmā 
no Deglava ielas līdz Lubānas ielai), Keldiša ielā (posmā no Saharova 
ielas), Ulbrokas ielā, Rušonu ielā (posmā no Maskavas ielas līdz 
Aglonas ielai), Valdeķu ielā, Ēbelmuižas ielā (posmā no Valdeķu ielas) 
un Dammes ielā, kā arī Anniņmuižas bulvārī, Zolitūdes ielā (posmā 
no Gramzdas ielas līdz Ruses ielai), Rostokas ielā (posmā no Zolitūdes 
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ielas līdz Ozoliņa ielai) un Kurzemes prospektā. Vēlāk autostāvvietas 
tiks izveidotas arī citos Rīgas rajonos. 

Jā, šīs stāvvietas neatradīsies tieši zem mājokļa logiem, un, iespējams, 
līdz automašīnai nāksies kājām iet minūtes piecas. Taču pilsēta 
nevar atļauties pārvērst zaļos iekšpagalmus automašīnām pieblīvētos 
akmens laukumos. Tas nevienam nepatiks, jo neviens nevēlas pastāvīgi 
elpot izplūdes gāzes.

16.    JAUTĀJUMS:
Pēc kādiem kritērijiem uzņēmums „Rīgas satiksme” nosaka, 
kuri sabiedriskā transporta maršruti ir nepieciešami, 
bet kuri – likvidējami? 

ATBILDE:
Uzņēmums „Rīgas satiksme” seko pasažieru plūsmai sabiedriskajā 
transportā, un tas ir kļuvis vienkāršāk e-talonu reģistrācijas sistēmas 
dēļ, jo tā ļauj fiksēt cilvēku skaitu, kas izmanto jebkura maršruta 
jebkuru reisu. Ņemot vērā šo informāciju, uzņēmums „Rīgas satiksme” 
cenšas optimāli veidot autobusu, trolejbusu un tramvaju kustības 
sarakstu, lai padarītu transporta lietošanu ērtu ikvienam rīdziniekam.

Protams, mums visiem gribētos, lai no jebkuras vietas pilsētā 
uz jebkuru citu vietu varētu aizbraukt ātri un bez pārsēšanās. Taču 
diemžēl pieejamie resursi neļauj katru minūti nodrošināt tiešos reisus 
uz jebkuru pilsētas vietu. Pagaidām mēs esam sasnieguši iepriekš 
izvirzīto mērķi – nodrošināt iespēju no jebkuras pilsētas apkaimes 
nokļūt jebkurā citā apkaimē ar ne vairāk kā vienu pārsēšanos.

2016. gadā pašvaldība ieviesa tā sauktās stundas biļetes, kas 
Rīdzinieka kartes īpašniekiem ļauj iegādāties biļeti par 1,15 eiro, kuru 
60 minūšu laikā var izmantot braukšanai sabiedriskajā transportā 
ar neierobežotu pārsēšanās reižu skaitu. Tas nozīmē vairākus 
braucienus par viena cenu, kas ir ļoti izdevīgi. Ņemot vērā to, kādi 
Rīgā ir attālumi, 60 minūšu laikā ir iespējams no viena mikrorajona 
Daugavas labajā krastā aizbraukt līdz pilsētas centram un tur pārsēsties 
citā sabiedriskā transportā, lai nokļūtu Pārdaugavā. Galvenais 
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ir reģistrēt pēdējo braucienu ne vēlāk kā e-talona reģistrācijas 
derīguma 59. minūtē. Tur, kur pagaidām neizdodas ietaupīt ceļā 
pavadīto laiku, var vismaz ietaupīt naudu. 

Rīgas dome ir izveidojusi arī jaunus sabiedriskā transporta maršrutus, 
kas ļauj nokļūt no vienas apkaimes citā, nešķērsojot pilsētas centru. 
Tie ir šādi autobusa maršruti: 58. maršruts, kas savieno Purvciemu 
un Vecmīlgrāvi pa Austrumu maģistrāli, 60. maršruts, kas 
savieno Ziepniekkalnu un Ķengaragu, izmantojot Dienvidu tiltu, kā 
arī 56. maršruts, kas savieno Ziepniekkalnu un Daugavgrīvu, šķērsojot 
praktiski visu Pārdaugavu (šis autobuss kursē caur Āgenskalnu, 
Zolitūdi, Imantu un Bolderāju, kā arī pa ceļam iegriežas Lāčupes kapos, 
un tā maršruta garums ir 32 kilometri).

17.    JAUTĀJUMS:
Kad tiks pabeigts Dienvidu tilta projekts? Pats tilts ir gatavs, 
taču – kur ir tā savienojums ar Vienības gatvi? 
Bez šī atzarojuma tilta funkcijas ir nepilnīgas…

ATBILDE:
Rīgas dome strādā pie tā, lai tuvāko gadu laikā darbs pie Dienvidu tilta 
kompleksa tiktu pabeigts. Jau ir piešķirts finansējums tilta būvniecības 
pēdējās 4. kārtas īstenošanai, un būvdarbu ietvaros ir paredzēts 
izveidot Jāņa Čakstes ielas turpinājumu posmā no Ziepniekkalna ielas 
līdz Vienības gatvei. 

Dienvidu tilta būvniecības 4. kārtas pabeigšana palīdzēs lielā mērā 
atrisināt satiksmes organizācijas problēmas šajā pilsētas daļā, novirzot 
uz Dienvidu tiltu kravas autotransportu, kas iebrauc Rīgā pa Vienības 
gatvi, izveidojot lokveida transporta plūsmu.

Diemžēl pēdējo divu sasaukumu laikā Rīgas domei saistībā ar Dienvidu 
tiltu nācās „izstrēbt” savu priekšgājēju īstenotās finanšu politikas sekas. 
Kredīts Dienvidu tilta būvniecības 1. un 2. kārtai laikā, kad pilsētas mēra 
amatā bija Aivars Aksenoks un Jānis Birks, tika ņemts bankā „Deutsche 
Bank AG”, taču vēlāk banka sadalīja parāda summu 25 daļās, ko tā 
nodeva tālāk 12 citām kredītiestādēm. Saskaņā ar līgumu Rīgas pilsēta 
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katru mēnesi pārskaita kreditoriem fiksētu naudas summu, un pilnībā 
parāds tiks atmaksāts 2027. gadā. Tilta pirmās divas kārtas var nosaukt 
par „zelta vērtām”. Trešā kārta – jau „dzelzs cenā” – tika būvēta Rīgas 
domes pēdējo divu sasaukumu laikā, šīm vajadzībām ar minimāliem 
procentiem paņemot kredītu Valsts kasē. 4. kārtas būvniecībai tiks 
novirzīti 46 miljoni eiro no Eiropas līdzekļiem. Tiek plānots, ka visa 
Dienvidu tilta kompleksa būvniecība tiks pabeigta 2019. gadā.

18.    JAUTĀJUMS:
Kad tiks atrisināta sastrēgumu problēma, 
ko rada dzelzceļa pārbrauktuve Sarkandaugavā? 

ATBILDE:
Sarkandaugavas ceļa pārvada būvniecība ir viena no Rīgas domes 
nākamā sasaukuma darba prioritātēm. Projekta īstenošana ir nedaudz 
ieilgusi, toties Rīgas dome ir spējusi piesaistīt Eiropas finansējumu 
un attiecīgi ietaupīt pilsētas budžeta līdzekļus. Sarkandaugavas ceļa 
pārvada būvniecības projekta īstenošanas kopējā summa ir 58 miljoni 
eiro, un tās lielāko daļu – 85 % – veido Eiropas līdzfinansējums. Ceļa 
pārvada projektēšana jau ir sākta, un faktiski jau šogad sāksies arī 
būvniecība. 
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19.    JAUTĀJUMS:
Kad jaunie zemās grīdas tramvaji sāks kursēt visos 
maršrutos?

ATBILDE:
Patlaban zemās grīdas tramvaji kursē uz diviem pilsētas rajoniem – 
Mežaparku (11. maršrutā) un Juglu (6. maršrutā). 4. maršruta līnijā 
patlaban tiek veikta infrastruktūras pielāgošana, un pavisam drīz zemās 
grīdas tramvaji kursēs arī uz Imantu. Starp citu, vienlaikus ir plānots 
arī izveidot tiešo maršrutu, lai bez pārsēšanās varētu no Imantas nokļūt 
Juglā (faktiski apvienot 4. un 6. maršrutu). 

Lai konkrētajā maršrutā varētu sākt kursēt zemās grīdas tramvaji, 
ir nepieciešams visā līnijas garumā pilnveidot tramvaja satiksmes 
infrastruktūru – ir jāmaina kontakttīkla pagrieziena leņķis, lai 
pagriezienu varētu izbraukt zemās grīdas tramvaji ar trim vai pat 
četrām sekcijām un pantogrāfu.

Uzreiz pēc 4. maršruta darbu grafikā ir iekļauta līnijas pārbūve 
7. maršrutā (uz Ķengaragu), bet pēc tam arī 5. maršrutā (starp 
Iļģuciemu un Mīlgrāvi). Aptuveni 2019.–2020. gadā būs veikta 
infrastruktūras pilnīga pārbūve, samainītas sliedes un kontaktlīnijas, 
lai pielāgotu visas līnijas zemās grīdas tramvajiem. Tomēr nosaukt 
precīzu datumu, no kura zemās grīdas tramvaji sāks kursēt 
uz Ķengaragu, pagaidām vēl ir grūti.

20.    JAUTĀJUMS:
Vai kādreiz tiks izveidota tramvaja līnija uz Purvciemu? 

ATBILDE:
Tramvaja līnijas ierīkošana uz Purvciemu ir pilsētas plānos. Taču, lai šie 
plāni pārvērstos realitātē, vispirms ir nepieciešams izbūvēt Skanstes 
tramvaja līniju, kas ļaus organizēt lokveida tramvaju kustību apkārt 
pilsētas centram un izveidot jaunus maršrutus.
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Bez tā tramvaja līnijas pagarināšana līdz Purvciemam nav iespējama. 
Patlaban tramvaja kursēšanai no pilsētas centra uz Purvciemu var izmantot 
tikai un vienīgi jau esošo tramvaja ceļu pa Krišjāņa Barona ielu. Šī līnija, 
pa kuru intensīvas satiksmes stundās teju ik pēc piecām minūtēm 
kursē 6. un 11. tramvajs, ir ārkārtīgi pārslogota. Tādēļ to nevar izmantot 
vēl vienam maršrutam, turklāt tādam, kas savieno pilsētas centru 
ar visblīvāk apdzīvoto Rīgas rajonu – Purvciemu (kur mitinās aptuveni 
70 tūkstoši (!) cilvēku). Savukārt, ja tiks izveidota lokveida kustība, ko 
nodrošinās Skanstes tramvaja līnijas izbūve, radīsies arī līnijas, kas dublē 
un atslogo K. Barona ielas līniju. Tad arī kļūs iespējama tramvaja satiksme 
uz Purvciemu. 

21.    JAUTĀJUMS:
Par ko mēs maksājam ceļa nodokli, 
ja Rīgā visas ielas ir vienās bedrēs? 

ATBILDE:
Ceļa nodoklis, kuru pareizi sauc par transportlīdzekļa ekspluatācijas 
nodokli un kura apmērs ir atkarīgs no konkrētās automašīnas 
radītajiem CO2 izmešiem, tiek ieskaitīts Latvijas valsts budžetā. Tā 
summa ir vidēji 98 miljoni eiro gadā, taču Rīgas domei nekādas 
piekļuves šai naudai nav. Un šis nodoklis nekādi nepalīdz saremontēt 
Rīgas ielas.

Ielu un ceļu remontu Rīgas dome apmaksā no sava budžeta līdzekļiem, 
un pilsētas galvenais ienākumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumi. 

Galvenie darbi, kas veikti pēdējo gadu laikā, ir šādi: pabeigts 
Dienvidu tilta būvniecības 3. posms (turklāt atšķirībā no priekšgājēju 
rīcības – bez dārgiem un neizdevīgiem kredītiem), īstenots Salu tilta 
rekonstrukcijas projekts, uzbūvēts satiksmes organizācijas mezgls pie 
Vanšu tilta, K. Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas, kā arī savests 
kārtībā ceļa pārvads Kārļa Ulmaņa gatvē un Mīlgrāvja ceļa pārvads. 
Tiek sakārtota arī Brīvības iela, un ir sākti ielu remontdarbi centrā – 
Avotu ielā, Lāčplēša ielā un Raiņa bulvārī.
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Apjomīgi darbi ir plānoti 2017. gadā: tiks remontēta K. Valdemāra, 
Duntes, Elizabetes, Merķeļa un Stabu iela, pabeigta komunikāciju 
un asfalta seguma nomaiņa Brīvības ielas posmā no Lāčplēša ielas 
līdz VEF tiltam, kā arī asfalta seguma nomaiņa Lāčplēša ielas posmā 
no Tērbatas ielas līdz K. Valdemāra ielai. Tiks remontētas visas estakādes 
pie Salu tilta un Brasas tilts. Šogad sāksies arī ceļa pārvada būvniecība 
Sarkandaugavā.

22.    JAUTĀJUMS:
Ja es uzskatu, ka satiksmes intensitātes dēļ kādā ielā 
ir nepieciešams uzstādīt luksoforu, kur man ir jāvēršas 
ar šādu lūgumu?

ATBILDE:
Rīgas domes Satiksmes departaments ik gadu uzstāda vairāk nekā 
simt jaunu ceļa zīmju un apmēram 40 vietās optimizē ceļu satiksmes 
organizāciju (ierīko gājēju pārejas un ātrumvaļņus, uzstāda luksoforus 
vai maina to darbības režīmu). Daudzas no šim izmaiņām tiek veiktas 
pēc pašu rīdzinieku ierosinājuma. 

Pilsētas iedzīvotāji pat tiek īpaši aicināti iesniegt savus priekšlikumus 
un aktīvi piedalīties diskusijās par to, vai pilsētā ir nepieciešamas 
jaunas gājēju pārejas, luksofori utt. Lai iesaistītos šajā procesā, 
ir jāuzraksta iesniegums, kurā atspoguļota problēma, un tas 
jānosūta elektroniski uz adresi sd@riga.lv vai jāzvana uz Rīgas domes 
Satiksmes departamenta bezmaksas tālruņa numuru 80003600.

23.    JAUTĀJUMS:
Pēc lietus gan pagalmos, gan uz pilsētas mikrorajonu ielām 
veidojas milzīgas peļķes. Kam sūdzēties?

ATBILDE:
Ja peļķes ilgstoši neizzūd, ir jānoskaidro, vai darbojas lietus ūdens 
kanalizācija, ja tāda ir ierīkota. Par problēmu nekavējoties jāinformē 
namu pārvalde. Stipra lietus laikā par lielām peļķēm ir jāziņo 
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arī Rīgas domes Satiksmes departamentam, zvanot uz tālruņa 
numuru 80003600. Pēc informācijas saņemšanas pilsētas dienests 
operatīvi nosūtīs uz problēmas vietu tehniku ar sūkni, kas nosusinās 
lielākās peļķes.

24.    JAUTĀJUMS:
Kad izdienas pensionāri varēs bez maksas izmantot 
sabiedrisko transportu?

ATBILDE:
Balsošana par šo jautājumu Rīgas domē jau ir notikusi. Tagad arī 
rīdziniekiem, kuri saņem izdienas pensiju un nestrādā, būs tiesības 
braukt pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas. Ilgu laiku šāds 
lēmums netika pieņemts valsts struktūrās radušos juridisko problēmu 
dēļ, jo ministrijām nebija kopīgas datubāzes. Taču nu mēs esam 
atraduši risinājumu. 

Lai noformētu bezmaksas braukšanu, izdienas pensionāriem ir jāvēršas 
kādā no uzņēmuma „Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centriem 
un jāuzrāda pensionāra apliecība. 

 IZGLĪTĪBA, SKOLAS, BĒRNUDĀRZI,  
 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS 

25.    JAUTĀJUMS:
Kādi bezmaksas pulciņi un sekcijas pilsētā 
ir pieejami bērniem un pusaudžiem?

ATBILDE:
Rīgas dome piedāvā bērniem un pusaudžiem iespēju attīstīt talantus 
un prasmes dažādos pulciņos, sekcijās un kursos. Dažviet nodarbības 
ir bez maksas, savukārt citur ir jāveic simboliska, pavisam neliela iemaksa. 
Bērni var nodarboties ar tehnisko jaunradi, apmeklēt dažādas dejošanas, 
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zīmēšanas un vokālās nodarbības, nodarboties ar sportu (no futbola līdz 
šaham), rokdarbiem utt. Bērnu un jauniešu centri darbojas gandrīz visās 
Rīgas apkaimēs, dažādi pulciņi un sekcijas ir arī skolās. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments katru gadu 
publicē interešu izglītības katalogu, kurā ir uzskaitīti visi pašvaldības 
piedāvātie pulciņi, sporta sekcijas un dažādi kursi. Ir norādīta arī 
to vadītāju kontaktinformācija, lai vecāki varētu uzreiz piezvanīt 
un pierakstīt savu bērnu nodarbībām. Iepazīties ar šo katalogu 
iespējams tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv. 

Var zvanīt arī uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta tālruņa numuriem 67026816 vai 67026378.

26.    JAUTĀJUMS:
Vai skolās pedagogiem ir tiesības pieprasīt no vecākiem 
naudu? 

ATBILDE:
Neviens nevar piespiest vecākus „samest” naudu, lai nopirktu 
skolotājam dāvanu, vai likt viņiem apmaksāt klases telpas remontu. 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments rūpīgi 
pārbauda ikvienu no vecākiem saņemto sūdzību par šādiem 
gadījumiem.

Taču vecākiem ir tiesības izrādīt iniciatīvu. Parasti katrā klasē ir vecāku 
komiteja, kas var nākt klajā ar ierosinājumu savākt naudu, piemēram, 
lai apmaksātu klases telpas remontu vai organizētu bērniem ūdens 
atrakciju parka vai muzeja apmeklējumu. Tas nav aizliegts. Un, ja vecāki 
spēj vienoties, tad kāpēc gan ne? Galvenais, lai tas notiktu brīvprātīgi, 
nevis piespiedu kārtā. Protams, var rasties delikātas situācijas, jo 
vienā klasē mācās gan turīgu vecāku bērni, gan bērni no ģimenēm 
ar spiedīgiem materiālajiem apstākļiem. Šādās situācijās ir svarīgi 
rīkoties ar takta izjūtu.
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27.    JAUTĀJUMS:
Liels paldies Rīgas domei par to, ka bērni tagad skolā tiek 
paēdināti bez maksas! Tomēr pastāv arī problēmas. Vai 
ir iespējams ieviest izmaiņas ēdienkartē? Turklāt pusdienu 
starpbrīžu dēļ ir palielinājies laiks, ko bērni uzturas skolā. Vai 
to kaut kā var risināt?

ATBILDE:
Visi šie jautājumi – ēdnīcas ēdienkarte, starpbrīžu ilgums, stundu 
sākuma laiks utt. – ir konkrētās skolas administrācijas kompetencē. 
Tādēļ ar šādiem jautājumiem ir jāvēršas pie skolas vadības. Prakse 
liecina, ka problēmas rodas pašu vecāku nevienprātības dēļ: vienus 
skolas ēdienkarte apmierina, bet citus – ne. Vieni vēlas, lai stundas 
sāktos agrāk, savukārt citi pret to kategoriski iebilst. Parasti skolas 
administrācija atrod kompromisu. Taču, ja domstarpības ir pavisam 
nesamierināmas, par tām var ziņot Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamentam, zvanot uz tālruņa numuriem 67026816, 
67026378 vai sūtot elektronisku vēstuli uz adresi 
iksd.izglitiba@riga.lv, un speciālisti palīdzēs rast risinājumu.

28.    JAUTĀJUMS:
Vai tuvākās apkārtnes iedzīvotāji var apmeklēt skolas 
stadionu? Ko darīt, ja skolas vadība to neļauj, 
un kāpēc tā notiek? 

ATBILDE:
Var, taču ar nosacījumu, ka tas netraucē mācību procesam! 
Sporta stundas bieži notiek tieši stadionos. Atkarībā no stundu 
saraksta un skolēnu skaita skolas vadība var ierobežot piekļuvi 
stadionam mācību laikā, un, lūdzu, izturieties pret to ar sapratni. 
Pēc pulksten 16.00–17.00 rajona iedzīvotāji parasti var apmeklēt skolas 
stadionu bez problēmām.
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Laikā, kad tas netraucē mācību procesam, skolas stadionus 
var izmantot ikviens, kurš to vēlas. Tomēr, ja šajā sakarā rodas 
nepārvaramas domstarpības ar skolas administrāciju, jāvēršas Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, zvanot uz tālruņa 
numuriem 67026816 un 67026378.

29.    JAUTĀJUMS:
Kad pašvaldības bērnudārzā varēs iekļūt bez rindas? 
Kādēļ līdzfinansējums privāto bērnudārzu apmeklēšanai 
nenosedz izmaksas pilnībā? 

ATBILDE:
2016./2017. mācību gada sākumā rindā uz vietu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs gaidīja apmēram 1000 bērnu vecumā 
no pusotra līdz pieciem gadiem. Visvairāk vietu ir nepieciešams 
1,5–2 gadus veciem mazuļiem. Savukārt visi 5–6 gadus vecie 
pirmsskolas bērni bērnudārzos ir iekārtoti.

Rīgas dome pieliek pūles, lai atrisinātu problēmu, kas saistītas 
ar bērnudārzu rindām. Pēdējo gadu laikā Rīgas bērnudārzos 
ir atvērtas 189 jaunas grupas, no kurām 152 grupas ir ar izglītības 
programmu valsts valodā, bet 37 grupas – ar izglītības programmu 
mazākumtautību (krievu) valodā. Papildu vietas bērnudārzos 
ir saņēmuši 4000 mazuļu. 

Aplūkojot datus par pēdējiem gadiem, ir redzams, ka rinda uz vietu 
bērnudārzā astoņu gadu laikā ir kļuvusi gandrīz astoņas reizes mazāka:

2009  – vairāk nekā 7000 bērnu
2010  – 6400 bērnu
2011  – 5560 bērnu
2012  – 4000 bērnu
2013  – 3000 bērnu
2014  – 2000 bērnu
2015  – 1200 bērnu
2016  – 900 bērnu 
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Vietu nepietiek pilsētas centrā, taču šo problēmu nevar atrisināt vienas 
dienas laikā. Piemēram, Skanstes ielā rinda uz vietu bērnudārzā uzreiz 
palielinājās, tiklīdz tur tika uzbūvētas biroju ēkas. Vecāki vēlas, lai bērni 
apmeklētu bērnudārzu, kas atrodas netālu no viņu darbavietas.

Ja bērns nav iekļuvis pašvaldības bērnudārzā, viņam ir iespēja 
apmeklēt privāto bērnudārzu, saņemot Rīgas domes līdzfinansējumu. 
Šajā ziņā pašvaldība vadās pēc līdztiesības principa, proti, 
līdzfinansējuma summa ir tāda pati kā summa, kādu Rīgas domei 
maksā par katru bērnu pašvaldības bērnudārzā. Summu, kas pienākas 
par katru bērnu, nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, nevis Rīgas dome. Savukārt galvaspilsētas pašvaldība 
uzskata, ka ir taisnīgi visiem bērniem piešķirt vienādu summu – 
neatkarīgi no tā, vai viņi apmeklē municipālo vai privāto bērnudārzu.

Vecākiem, kuri gaida rindā uz vietu bērnudārzā, mēs iesakām sekot 
informācijai tīmekļvietnē www.e-skola.lv, sadaļā „Pirmsskolas”, vai 
vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, 
zvanot uz tālruņa numuriem 67026816 un 67026378. 

Starp citu, tie, kuru dzīvesvietas tuvumā nav brīvu vietu bērnudārzā, 
var izmantot aukļu pakalpojumus. Kad valsts pārstāja finansēt aukles 
pakalpojuma izmantošanu, šo funkciju uzņēmās Rīgas pašvaldība. 
Ikmēneša pabalsts aukles pakalpojuma apmaksai ir 118,24 eiro. 
Patlaban šis pabalsts tiek piešķirts vairāk nekā 800 bērnu vecākiem. 
Portālā e-skola.lv 
ir izveidota jauna sadaļa „Aukļu pakalpojums”, kur aukles un bērnu 
vecāki var atrast nepieciešamo informāciju.
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30.    JAUTĀJUMS:
Vai Rīgā ir iespējams apgūt latviešu valodu bez maksas?

ATBILDE:
Jā, katru gadu Rīgas dome organizē bezmaksas kursus. 
Kopš 2011. gada, kad Rīgas pašvaldība sāka piedāvāt apmācības 
iespējas bez maksas, interese par kursiem tikai pieaug. 2011. gadā 
kursus pabeidza 507 cilvēki, 2012. gadā – 2569, 2013. gadā – 1391, 
2014. gadā – 1232, 2015. gadā – 1166, bet 2016. gadā – 1223 cilvēki. 
Latviešu valodas kursi ir ļoti pieprasīti, un vietas tiek aizpildītas ļoti ātri, 
tāpēc gadās, ka interesentiem ir jāgaida, kad tiks organizēti nākamie 
kursi. Bet dažreiz kāda vieta tomēr atbrīvojas, tāpēc ir vērts piezvanīt 
uz skolām, ar kurām sadarbojas Rīgas dome.

Izglītības iestāžu, kas nodrošina bezmaksas kursus 
2017. gadā, saraksts:

Q QQ Intas Straubergas valodu centrs, Vecpilsētas iela 19, 
tālr. 29149993, e-pasts: kursi@intaval.lv. 
Zvanīt darbdienās: 9.00–17.00.

Q QQ Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Biķernieku iela 4, 
tālr. 67551217, e-pasts: info@lpmc.lv. 
Zvanīt darbdienās: 9.00–17.00.

Q QQ Latvijas Tautas skola, Brīvības iela 104, tālr. 67273240, 
e-pasts: valodas@ml.lv. Zvanīt darbdienās: 9.00–18.00.

Q QQ „Mensarius”, Blaumaņa iela 38/40 (ieeja no Pērses ielas 9/11, 4. stāvs, 
durvju kods 10), Santa Lāma, tālr. 22308313, 
e-pasts: santa@mensarius.lv. Zvanīt darbdienās: 9.00–17.00.

Q QQ MVS centrs, Raiņa bulvāris 25, Kristīne Siltāne, tālr. 27787735, e-pasts: 
kristine@mcalfa.lv. Zvanīt darbdienās: 9.00–17.00.

Q QQ Rīgas 34. vidusskola, Kandavas iela 4, Svetlana Neilande, 
tālr. 25571879, e-pasts: r34vsk_kursi@inbox.lv. 
Zvanīt darbdienā: 10.00–16.00.

Q QQ Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Kleistu iela 14, Zane Gruberte, 
tālr. 26211761, e-pasts: valodaskursi@inbox.lv. 
Zvanīt darbdienās: 9.00–17.00.
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Q QQ Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, 
Kaņiera iela 15, Dace Sondare, tālr. 67105541, 
e-pasts: dace.sondare@riga.lv; Inga Draveniece, 
tālr. 67105547, e-pasts: inga.draveniece@riga.lv. 
Zvanīt darbdienās: 9.00-17.00, piektdienās: 9.00-16.00. 

Turklāt pašlaik ar Rīgas domes atbalstu notiek bezmaksas 
sagatavošanās kursi naturalizācijas eksāmenam, kuros apgūst ne tikai 
valodu, bet arī nepieciešamās zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru 
un Satversmi. Dalībnieku reģistrēšana kursiem notiks tiešsaistes režīmā 
mājaslapā www.inovacijucentrs.lv, kā arī Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes nodaļās. Bet arī šajā gadījumā ir jāatceras, ka gribētāju 
vienmēr ir ļoti daudz un, iespējams, būs jāpagaida.

31.    JAUTĀJUMS:
Pagājušajā gadā dzirdējām par bezmaksas kursiem, 
kas paredzēti māju vecākajiem. Ko ietver šī programma? 
Un kā tajā var piedalīties?

ATBILDE:
Rīgas dome sadarbībā ar uzņēmumu „Rīgas namu pārvaldnieks” 
piedāvā kursus, kuros tiek aplūkoti svarīgākie juridiskie aspekti namu 
apsaimniekošanas jomā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas 
veidi, ēku inženiertehnisko konstrukciju īpatnības un citi ne mazāk 
būtiski jautājumi.

Kursu ilgums ir 25 stundas, un patlaban tos ir noklausījušies 302, 
bet tiem pieteikušies – 178 cilvēki. Piedalīties var ikviens (vēlams, 
ar vidējo izglītību), taču priekšroka tiek dota namu pilnvarotajiem 
pārstāvjiem, kurus biežāk mēdz dēvēt par māju vecākajiem. Viņu 
uzdevums ir pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt sapulces, 
noteikt prioritātes, sekot darbu izpildei un finansēšanas kārtībai. Kursu 
noslēgumā ir eksāmens, un tie, kuri to nokārto, svinīgā ceremonijā 
Rīgas domē saņem diplomu.
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Ja vēlaties piedalīties apmācībās, sūtiet vēstuli uz elektroniskā pasta 
adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar norādi „Pieteikums 
māju vecāko kursiem”. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds 
un kontaktinformācija. Lielās intereses dēļ, iespējams, nāksies nedaudz 
pagaidīt, taču regulāri tiek komplektētas jaunas grupas.

32.    JAUTĀJUMS:
Kad bērnudārzos visus bērnus ēdinās bez maksas?

ATBILDE:
Rīgas dome pakāpeniski īsteno šo sociālo projektu. Sākām mēs 
2016. gadā. Rīgas skolās no 2016. gada 1. septembra visi 1.–9. klašu 
skolēni pusdieno bez maksas. Pirmais gads ir parādījis, cik pieprasīts 
ir šis sociālais projekts: katra ģimene, kurā ir bērns atbilstošajā vecumā, 
ietaupa desmitiem eiro mēnesī. Ja ir divi bērni, tad vēl vairāk. Papildu 
pluss: vecāki ir mierīgi, ka bērns nav visu dienu izsalcis un ēd veselīgu, 
siltu ēdienu, nevis čipsus un gāzētos dzērienus. 

Nākamgad mēs esam gatavi ieviest brīvpusdienas arī visos 
bērnudārzos. Ne tikai pašvaldības, bet arī privātajos dārziņos. 
Tas prasa lielus finanšu līdzekļus, jo bērni dārziņos ēd nevis vienu reizi 
kā skolā, bet vismaz divas reizes. Beidzot pilsētas budžets 
to var atļauties. Pagaidām bērnudārzos bezmaksas ēdināšana tiek 
nodrošināta bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 
kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Mēs plānojam ieviest bezmaksas pusdienas arī Rīgas skolu 
10.–12. klašu skolēniem.
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 DROŠĪBA, KĀRTĪBA, POLICIJA 

33.    JAUTĀJUMS:
Dažkārt es uz ielas pamanu atkritumu kaudzes, bīstamas 
konstrukcijas vai bedres. Pie kā ir jāvēršas, 
lai šīs nekārtības tiktu novērstas?

ATBILDE:
Ja situācija ir draudīga, par to jāziņo, zvanot uz Rīgas domes diennakts 
tālruņa numuru 67026101. Par bedrēm, kas varētu radīt avārijas 
situācijas, jāziņo Rīgas domes Satiksmes departamentam, zvanot 
uz tālruņa numuru 80003600. Ja pamanāt nesakoptu teritoriju vai 
citas parādības, kas ir nepatīkamas, taču neprasa tūlītēju novēršanu, 
zvaniet uz tālruņa numuru 80000800.

34.    JAUTĀJUMS:
Pa mūsu rajonu, tostarp dzīvojamo zonu, ļoti trokšņaini 
un lielā ātrumā traucas automašīnas/motocikli. Kādēļ Rīgas 
pašvaldības policija šādus braucējus neierobežo?

ATBILDE:
Rīgas pašvaldības policijai nav tādu tiesību – ātruma pārsniegšanas 
jautājumi nav tās kompetencē. Par šāda veida pārkāpumiem ir jāziņo, 
zvanot uz tālruņa numuru 110, un uz šādiem zvaniem ir jāreaģē Valsts 
policijai.
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35.    JAUTĀJUMS:
Kādēļ Rīgas pašvaldības policija necīnās ar ubagotājiem?

ATBILDE:
Uzreiz jānorāda, ka lūgt žēlastības dāvanas pilsētā nav aizliegts. 
Ir jāsaprot, ka cilvēki sēž ielas malā un ubago ne jau labas dzīves 
dēļ. Tomēr pastāv arī daži ierobežojumi. Piemēram, ir aizliegts 
ubagot Vecrīgas teritorijā, pie gājēju pārejām, estakādēm, uz ietvēm 
un tuneļos, ja tas traucē gājējiem. Ir kategoriski aizliegts ubagošanas 
nolūkiem izmantot bērnus un dzīvniekus un izturēties uzbāzīgi. 
Žēlastības dāvanas lūgšana ir atļauta pie baznīcām, jo tā tas 
ir iesakņojies jau vēsturiski.

Policija regulāri patrulē vietās, kur pulcējas ubagotāji, un pievērš 
uzmanību tiem, kuri pārkāpj attiecīgos noteikumus, tomēr katrs 
gadījums tiek izskatīts atsevišķi. Ar daudziem tiek veiktas izskaidrojošas 
pārrunas. Piemēram, cilvēkiem tiek pastāstīts, kur viņi var bez maksas 
pārnakšņot, saņemt speciālistu palīdzību vai vienkārši paēst.

Jums nāksies piekrist, ka nav jēgas piemērot sodu cilvēkiem, kuri 
ekonomisku problēmu dēļ jau ir nonākuši līdz pilnīgam pagrimumam. 
Tas tikai vēl vairāk pasliktinās grūto situāciju, kādā viņi atrodas. 
Taču ir arī tādi cilvēki, kuriem ubagošana ir peļņas avots. Tādēļ 
ļaunprātīgajiem pārkāpējiem, kuri traucē pilsētniekiem, tiek sastādīti 
pārkāpumu protokoli.

Pārējiem tiek izskaidrots, kur viņi var lūgt žēlastības dāvanas un kur 
tas nav atļauts. Ja grūtībās nonākušie cilvēki ir gatavi pārmaiņām, 
Rīgas domes Sociālais dienests sniegs visu nepieciešamo psiholoģisko 
palīdzību, lai šie cilvēki varētu atgriezties darba tirgū un normālā dzīvē.
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36.    JAUTĀJUMS:
Kāpēc Rīgā ir tik daudz graustu? Vai pilsēta var tos atjaunot, 
nevis nojaukt?

ATBILDE:
Grausti, lai arī briesmīgi, taču kādam pieder. Turklāt jāsaprot, ka to īpašnieki 
ir privātpersonas. Par savu īpašumu Rīgas dome rūpējas, un drupu, kas 
piederētu pašvaldībai, pilsētā nav. Bet ieguldīt līdzekļus privātpersonām 
piederošu ēku remontos Rīgas domei nav tiesību saskaņā ar likumu. 
Pašvaldība var tikai radīt graustu īpašniekiem apstākļus, kas viņus stimulētu 
rūpēties par savu īpašumu. 

Pēdējo gadu laikā situācija pakāpeniski uzlabojas – tādu Rīgas domes 
pasākumu kā paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes 
piemērošana un graustu piespiedu nojaukšana ieviešana izrādījusies 
efektīva: graustu skaits katru mēnesi samazinās. 2011. gadā sakārtot 
izdevās tikai 16 ēku, bet 2016. gadā – jau 156. Situācija ar vecām 
mājām-spokiem uzlabojas, taču to vietā rodas arvien jaunas.   

2016. gada 12. decembra dati liecina, ka Rīgā ir 449 objekti, kas 
degradē pilsētvidi. Tie ir 370 A un B kategorijas grausti un 69 mazāk 
nolaisti C kategorijas grausti. 114 objekti tiek pastāvīgi novēroti, un vēl 
ir 495 objekti, kuru tehniskais stāvoklis tiek vērtēts.

No 2013. gada janvāra ēkām, kam piešķirts graustu statuss, tiek 
piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 % 
apmērā. Šogad Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija izskatījusi 
jautājumus par 365 objektiem. No tiem 148 ēkas atzītas par graustiem, 
un tām piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 
3 %, bet piecas ēkas tika nolemts nojaukt piespiedu kārtā.  

Paaugstinātā nodokļa likme un piespiedu nojaukšana izrādījušās 
visai iedarbīgas metodes. Šāda veida sankcijas kā nekas cits piespiež 
īpašniekus sakārtot savu nekustamo īpašumu. 2015. gadā kārtībā 
tika savestas 156 ēkas, kas ir par 15 vairāk nekā gadu iepriekš, kad 
sakārtota tika 141 māja. 2014. gadā saremontēja vai nojauca 107 
būves, 2013. gadā – 86, 2012. gadā – 68, bet 2011. gadā – 16.
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Piespiedu kārtā nojaukt ēkas – tas ir galējs pasākums. Taču arī to nākas 
darīt. Ja īpašnieks nekādā veidā nereaģē uz atkārtotiem aicinājumiem 
sakārtot ēku, Īpašuma departaments pieņem lēmumu par objekta 
nojaukšanu. Un parasti nauda, kas iztērēta privāto ēku nojaukšanai, tiek 
piedzīta no bezatbildīgajiem īpašniekiem. Dažreiz īpašnieki paši nolemj 
ēkas nojaukt. 2015. gadā piespiedu kārtā tika nojauktas septiņas būves. 
16 īpašnieki paši nojauca sev piederošās ēkas.

Šis darbs tiek turpināts, un par to, kā tas tiek veikts, varat lasīt interneta 
vietnē grausti.riga.lv, kur iespējams uzzināt visu ne tikai par graustiem, 
bet arī nobalsot, kurus no tiem nepieciešams savest kārtībā ātrāk nekā 
citus.

Galvenais izaicinājums nākotnē – arhitektūras pieminekļi. To 
rekonstrukcija bieži vien ir pārāk dārga, lai to īstenotu privātpersonas, 
turklāt nojaukt šādas ēkas nedrīkst. Tāpēc jau divus gadus galvaspilsētā 
darbojas programma, kuras ietvaros iespējams saņemt līdz pat 
50 % līdzfinansējuma remontdarbu veikšanai, ja ēka ir arhitektūras 
piemineklis un kalpo sabiedrības labumam.

Šogad konkursam tika iesniegti 55 pieteikumi līdzfinansējuma 
saņemšanai, taču komisija par kritērijiem atbilstošiem atzina 47 
projektus, bet rezultātā finansējumu saņēma 38 projekti. Ievērojamākie 
programmas projekti – daudzdzīvokļu nami Eksporta ielā 4, 
Tērbatas ielā 28, A. Čaka ielā 55, Mednieku ielā 7, kā arī izremontētie 
Marijas Magdalēnas baznīcas griesti Katoļu ielā 2, ēku Stabu ielā 61 
un Ģertrūdes ielā 19/21 durvis.
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 APKĀRTĒJĀ VIDE, EKOLOĢIJA,  
 ATPŪTA, DZĪVNIEKI 

37.    JAUTĀJUMS:
Kur Rīgā var droši peldēties? 

ATBILDE:
Pavisam Rīgā ir ierīkotas astoņas pludmales (peldvietas) – trīs pie 
jūras (Vecāķos, Daugavgrīvā, Vakarbuļļos), trīs pie upēm (Lucavsalā, 
Ķīpsalā, Rumbulas Ķengaragā) un divas pie ezeriem (pie Bābelītes 
ezera un Mežaparkā pie Ķīšezera). Visas astoņas peldvietas uzrauga 
pilsētas vadība un glābēji. No tām sešas ir oficiālās, bet divas – Ķīpsalā 
un Mežaparkā pie Ķīšezera – neoficiālas: tajās nav iespējams izveidot 
peldvietai ideālu infrastruktūru, kas atbilstu visiem augstajiem 
standartiem. Taču cilvēki ir pieraduši šeit peldēties un atpūsties, 
tāpēc pilsēta ir labiekārtojusi šīs pludmales un uztur tajās kārtību.

Pēdējo gadu laikā Rīgas dome aktīvi attīstījusi atpūtas vietas pie 
ūdens. No nulles tika izveidota atpūtas vieta Lucavsalā: šobrīd 
tā ir visai liela teritorija (11 hektāru), ko klāj rūpīgi kopts zāliens, 
ar pārdomātu un prasmīgi izveidotu ainavu. Ir ierīkota pikniku 
zona, sportošanas zona pieaugušajiem (piemēram, pludmales 
volejbola laukums) un pilsētā lielākais spēļu laukums bērniem. 
Pludmale ar skatu uz Vecrīgu Ķīpsalā no mežonīgas, taču populāras 
vietas pārvērsta labiekārtotā atpūtas zonā. Pašvaldība izvietojusi 
šeit pārģērbšanās kabīnes, atkritumu urnas, soliņus. Ķengaraga 
promenādes pagarināšana dabiskā veidā padarīja vēl populārāku 
peldvietu Rumbulā, un pašvaldība arī šeit no nulles izveidoja 
pludmales infrastruktūru. Visas pārējās jau eksistējošās atpūtas vietas 
arī tika labiekārtotas un uzlabotas: ierīkoti soliņi, pārģērbšanās kabīnes, 
bērnu spēļu laukumi, atkritumu urnas, statīvi velosipēdu novietošanai. 

Tuvākajā laikā Rīgas dome sāks labiekārtošanas darbus Mangaļsalas 
pludmalē. 
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38.    JAUTĀJUMS:
Vai Rīgas oficiālajās peldvietās drīkst peldināt suņus?

ATBILDE:
Suņus drīkst peldināt tikai Lucavsalā – salas ziemeļu daļā iekārtota 
speciāla vieta, kur var izpeldināt četrkājainos draugus. Ministru 
kabineta noteikumos ir ļoti strikti atrunātas sanitāri higiēniskās 
normas, saistītas ar cilvēku un suņu atpūtu pie ūdens, tāpēc nevienā 
oficiālajā peldvietā suņus peldināt nedrīkst, tikai speciāli tam ierīkotās 
vietās.

39.    JAUTĀJUMS:
Kāpēc tiek izcirsti koki pilsētā? Lūk, nesen izcirta 
Biķernieku mežā... 

ATBILDE:
Koku izciršanai ir tikai viens mērķis – veidot, nevis iznīcināt mežu. 
Izciršanu veic tikai tajās vietās, kur to atļauj Ministru kabineta 
noteikumi. Izcērt tos kokus, kuri ir dažādu slimību bojāti, pārstājuši 
augt vai nokaltuši. Izciršanas dēļ uzlabojas pārējo koku stāvoklis. 
Dažviet tiek veidotas stigas, lai mežs atjaunotos. Ja mežu atstāj savā 
vaļā un ļauj tam aizaugt, tas tam tikai kaitē, pilsēta zaudē dabas 
resursu, bet rīdzinieki – brīnišķīgu vietu atpūtai un pastaigām. 

40.    JAUTĀJUMS:
Tuvojas vasaras sezona, un gribētos zināt –kur Rīgā 
iespējams cept šašliku?

ATBILDE:
Rīgā ir atļauti pikniki, un pietiek vietas, kur tos var rīkot. Taču nedrīkst 
kurināt ugunskurus – šašliku drīkst cept tikai mangālī. Ar to jārīkojas 
uzmanīgi, ievērojot visus ugunsdrošības noteikumus un kontrolējot 
liesmu, tāpēc labākais risinājums – lietot speciālus jau ierīkotus 
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mangāļus. Trīs mangāļi izvietoti pilsētas atpūtas vietā pie Bābelītes 
ezera. Mangālis ir arī pie Dambjapurva ezera.

Bez publiskajiem mangāļiem iespējams izmantot arī personiskos līdzi 
atvestos mangāļus. Nav noteikts, kādai jābūt to formai un izmēram: 
galvenais, lai ogles nesaskartos ar zemi un tiktu izolētas drošā metāla 
paliktnī. Būtiski, lai mangālis nenodarītu kaitējumu apstādījumiem. 
Vissvarīgākais ir drošība – jums jāuzmana uguns, lai nepieciešamības 
gadījumā to varētu apdzēst! 

41.    JAUTĀJUMS:
Vai Rīgas parkos, tāpat kā citās Eiropas pilsētās, drīkst sēdēt 
zālienos?

ATBILDE:
Zālienos drīkst sēdēt visur, izņemot vietas kanāla tuvumā, jo tas kaitē 
stādījumiem un pastāv risks iekrist ūdenī.

42.    JAUTĀJUMS:
Kādi plāni Rīgas vadībai ir saistībā ar dažādiem kustoņiem? 
No vienas puses, protams, dzīvnieki – tas ir labi, taču, 
no otras puses, kaķu kolonijas dzīvojamo māju pagalmos 
patīk ne visiem, mežacūkas izrok dārzus, kaijas ķērc tā, 
ka brīvdienās iznāk atmosties, saulei tikko austot... 

ATBILDE:
Dzīvnieki vienmēr ir bijuši daļa pilsētas. Jautājums nav, 
kā no tiem atbrīvoties, bet kā mēs ar tiem varam sadzīvot. Piemēram, 
klaiņojošos kaķus mēs ķeram, sterilizējam, lai tie nevairotos, 
un pēc tam palaižam atpakaļ. Šajā sakarā jāuzslavē rīdzinieki – pie 
daudzām mājām parādījušies namiņi kaķiem. No tādām kaķu 
kolonijām, kurās kaķi ir sterilizēti, nekāda ļaunuma nav, protams, ja 
kaimiņi rūpējas par kaķiem, gādā par tīrību, lai nebūtu atkritumu – 
ēdiena palieku.



41

Par kaijām rīdzinieki visbiežāk žēlojas pavasaros – tad tās sāk trokšņot, jo 
šajā laikā viņām rodas pēcnācēji. Nav risinājums kaijas mēģināt izķert vai 
organizēt viņu medības. Taču ir daži līdzekļi, kas var palīdzēt. Pirmkārt, 
svarīgi, lai viņām nebūtu piekļuves atkritumiem, tad tās nelidotu pie 
mājām. Atkritumu konteineru vākiem jābūt aizvērtiem. Ja vāku nav 
– jāvēršas namu pārvaldē, lai tādus noorganizē. Otrkārt, jārūpējas 
par jumta tīrību – kaijas neligzdos uz tīra, sakopta jumta. Ja tomēr viņām 
iepaticies jūsu mājas jumts, var ierīkot speciālu ierīci, kas tās atbaida. 
Tādas ierīces tiek izmantotas, piemēram, lidostās. Šis jautājums arī 
jārisina namu pārvaldē.

Pilsētu dažreiz apciemo aļņi un mežacūkas. Ja esat tos pamanījuši – 
nevajag pašiem mēģināt tos padzīt, labāk ziņojiet, zvanot uz tālruņa 
numuru 110. Šādā gadījumā policisti kopā ar citiem speciālistiem 
palīdzēs alnim izkļūt no cilvēku apdzīvotās teritorijas. Ņemot vērā 
dzīvnieka izmēru, vienkārši noķert un pārvest viņu uz citu vietu 
nav iespējams. Nedrīkst izmantot arī trankvilizatorus, jo tik lielam 
dzīvniekam tie iedarbosies lēnām. Ar mežacūkām situācija līdzīga – tās 
nākas ķert un pārvest uz citu drošāku teritoriju. Šaut vai iemidzināt tās 
arī nevajadzētu, taču, ja paziņosiet par dzīvniekiem, zvanot uz tālruņa 
numuru 110, speciālisti visu nokārtos.

43.    JAUTĀJUMS:
Lielgabarīta celtniecības atkritumi vai vecas mēbeles – 
kur to visu likt? Bioloģiskie atkritumi (dažādas lapas) – 
vai drīkst tos dedzināt?

ATBILDE:
Vecu dīvānu vai galdu iespējams atstāt pie konteinera, kas paredzēts 
sadzīves atkritumiem, vai ievietot konteinerā kā jebkuru nekaitīgu 
lielgabarīta atkritumu. Taču par atkritumu izvešanu maksā visi 
iedzīvotāji, tāpēc kaimiņiem var nepatikt, ka kāds pēkšņi visas vietas 
aizņēmis ar saviem krāmiem. Svarīgi cienīt savus kaimiņus. Tāpēc, ja 
paredzama lielā tīrīšana un jūs saprotat, ka izmetīsiet ļoti daudz vecu 
krāmu, ieteicams rast labāko risinājumu kopā ar mājas pārvaldnieku, 
piemēram, pasūtīt papildu konteineru.   
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Celtniecības atkritumu izvešanai jāpasūta atsevišķs konteiners. 
Uzņēmuma „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) ikdienas pienākumos 
neietilpst celtniecības atkritumu savākšana. 
Pasūtīt konteineru iespējams RNP Klientu apkalpošanas centrā vai 
zvanot uz tālruņa numuru 8900. Starp citu, ja pie konteinera parādās 
kaudze celtniecības atkritumu, tas ir iemesls, lai izsauktu Rīgas 
pašvaldības policiju – tiks meklēts tas, kurš novietojis atkritumus tam 
neparedzētā vietā.

Dedzināt lapas nevajag. Savā zemesgabalā pie savas mājas daudzi tā 
dara, taču, ja kaimiņiem traucē dūmi un smaka, viņi ir tiesīgi izsaukt 
policiju, kas palūgs to pārtraukt. Lapas var izmest konteinerā. 

44.    JAUTĀJUMS:
Kad pazudīs ogļu putekļi Bolderājas apkaimē?

ATBILDE:
Drīz. Bolderājas iedzīvotāji sūdzas par „kaitīgiem putekļiem”, 
jo pavisam tuvu no šī dzīvojamā rajona atrodas uzņēmums, 
kas nodarbojas ar ogļu pārkraušanu.

Tuvāko divu gadu laikā viss mainīsies: Krievu salā tiks pabeigta 
jauna termināļa celtniecība, kas atslogos pilsētas centru no ogļu 
pārkraušanas darbībām un ar to saistītajiem ogļu putekļiem. Saskaņā 
ar Rīgas domes lēmumu 2019. gadā visiem ostas uzņēmumiem, kas 
nodarbojas ar ogļu pārkraušanu Eksportostā, sava uzņēmējdarbība 
jāpārceļ uz Krievu salu. Tas nozīmē, ka pilsētas robežās ogļu 
pārkraušana vairs nenotiks. Turklāt ap katru termināli tiks uzbūvēta 
20 metru augsta sēta, kas samazinās nepatīkamos putekļu izmešus ap 
Krievu salu.

Osta ir viena no pilsētas ekonomiku veidojošajām sastāvdaļām. Ja 
pieaug tās aktivitāte – palielinās arī galvaspilsētas labklājība. Tie 
ir gan vagoni ar oglēm, gan cisternas ar degvielu, gan liels skaits 
kravas transporta, kas ierodas Rīgā vai cauri galvaspilsētai tranzītā 
dodas uz rietumiem vai austrumiem. Apzinoties ostas darba specifiku, 
Rīgas brīvostas pārvalde vienmēr ar vislielāko atbildību izturas pret 
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jautājumiem, kas saistīti ar apkārtējās vides aizsardzību, pastāvīgi veic 
gaisa piesārņojuma Rīgā monitoringu, kā arī darbā izmanto arvien 
modernākas un videi draudzīgākas tehnoloģijas, lai līdz minimumam 
samazinātu iespējamos riskus pilsētas iedzīvotājiem un dabai.

45.    JAUTĀJUMS:
Kāpēc Rīgā dažreiz dienā deg ielu apgaismojums – 
vai pilsētai nav, kur likt naudu?

ATBILDE:
Ielu apgaismošanas sistēma Rīgā ierīkota tādā veidā, ka nepastāv 
iespēja aizmirst no rīta gaismu izslēgt. Apgaismojums tiek kontrolēts 
automātiski un atkarībā no gadalaika. Tāpēc, 
ja pamanāt, ka dienā kaut kur deg ielu laternas, tad tas noteikti saistīts 
ar remontu – speciālisti vai nu novērš kādu bojājumu, 
vai pārbauda apgaismojumu pēc labošanas darbiem. 



 KĀ VAR SAZINĀTIES  
 AR RĪGAS PAŠVALDĪBU? 

Rīgas mēra sekretāra diennakts tālrunis -------------------------- 67026101 

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra 
bezmaksas informatīvais tālrunis ----------------------------------- 80000800 

Informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem 
var saņemt pa bezmaksas tālruni ----------------------------------- 80005055 

Lai paziņotu par avārijas situāciju mājā, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klienti 
var zvanīt pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni --------- 80008989

Uzņēmuma „Rīgas ūdens” 
diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis ---------------------- 80002122

Uzņēmuma „Rīgas Siltums” 
diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis ---------------------- 80000090

Uzņēmuma SIA „Rīgas satiksme” 
diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis ---------------------- 80001919 

Rīgas domes Satiksmes departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis 
(uz šo numuru varat zvanīt, lai paziņotu par bedrēm uz ielām, salūzušiem 
luksoforiem, bojātām ceļa zīmēm utt.) ------------------------------ 80003600

 SEKOJIET RĪGAS JAUNUMIEM INTERNETĀ: 

Q QQ pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas Facebook profilā Riga.lv

Politisko reklāmu apmaksā  SDP „Saskaņa”. Tirāža: 1000 gab.


