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rīga

1. Vispārēja informācija

koordinātas: 56°56′51″n 24°6′23″e

pilsētas statuss: kopš 1201. gada

platība:: 304,05 km2

iedzīvotāju skaits:: 701 977 (2014. gada 1. jūlijs)

nacionālā valūta: eiro (eUr)

Laika zona: gmt+2

rīgas pašvaldības portāls: www.riga.lv ; www.investeriga.lv

rīga ir Latvijas republikas galvaspilsēta, un tā at-
rodas valsts centrālajā daļā, Baltijas 
jūras līča dienvidu piekrastē abos 
Daugavas krastos. Ģeogrāfiski pil-
sēta izvietota Baltijas valstu 
reģiona centrā.

Latvija

ar lidmašīnu - 
no 83 pilsētām visā 

pasaulē

ar vilcienu - 
no krievijas, 
Baltkrievijas 
un igaunijas

ar prāmi - 
no Vācijas un 

Zviedrijas

ar autobusu - 
no vairāk 

nekā 100 eiropas 
pilsētām

pieejamība:
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rīgas iedzīvotāji
iedzīvotāju skaits: 701 977 (2014. gada 1. jūlijs)

Vīrieši: 313 143 (44,6 %)

sievietes: 388 834 (55,4 %)

iedzīvotāju blīvums: 2 117 uz vienu km2

iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam1: 98 215 (14,0 %)

iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā: 450 309 (64,1 %)

iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma: 153 453 (21,9 %)

pēc iedzīvotāju skaita rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un 
trešā lielākā (aiz sanktpēterburgas un stokholmas) Baltijas 
jūras reģionā.

rīgas iedzīvotāju nacionālais sastāvs2

1 pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra 
pašvaldībās. pieejams: http://www.pmlp.gov.lv

2 pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva. 
pieejams: http://www.pmlp.gov.lv 

LV
RU

.....BY UA

Latvieši krievi citas 
tautības

Baltkrievi Ukraiņi poļi
43 % 39 % 8 %4 % 4 % 2 %

PL
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nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pa saimniecisko darbību 
veidiem rīgā3

rūpniecība

Būvniecība

tirdzniecība

transports

finanšu un 
komercpakalpojumi

Valsts pārvalde

Veselības aizsar-
dzība

pārējās

izglītība

2008 2013

17
12,7

12,2
6,9

22
19,7

13,9
15,4

12,1
17,4

6,7
6,6

6,6
10,4

4,4
5,2

4,8
4,9

3 rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2013.

rīgas pilsētas galvenie plānošanas dokumenti:
●  rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
●  rīgas attīstības programma 2014. – 2020. gadam;
●  rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam. 
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2. ekonomika 
rīgas galvenie ekonomiskie rādītāji

ikp uz vienu iedzīvotāju4 par 58 %  augstāks kā vidēji 
valstī

pēc pievienotās vērtības lielākās nozares 
rīgas pilsētas ekonomikas struktūrā

tirdzniecība (19,3 %)
transports (11,9 %)
profesionālo, zinātnisko 
un tehnisko pakalpojumu, 
administratīvo un apkalpojošo 
dienestu nozare (9,8 %)
apstrādes rūpniecība (9,7 %)

investīciju apjoms rīgas pilsētā 2013. 
gadā (no kopējām investīcijām valstī)

46 %

nefinanšu investīcijas rīgas reģionā 
(2012. g. salīdzināmajās cenās)

2 192,4 milj. eiro

Uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas rīgā 
reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā 
(2014. g. pirmajā pusgadā)

5,43 mljrd. eiro

ekonomiski aktīvās statistikas vienības 
rīgā 2012. g.5 64 859

Bezdarba līmenis 2013. gada beigās6 5,6 %
strādājošo mēneša vidējā darba 
samaksa sabiedriskajā sektorā 2014. g. 
pirmajā pusgadā7

919 eiro

strādājošo mēneša vidējā darba 
samaksa privātajā sektorā 2014. g. 
pirmajā pusgadā

818 eiro

4  rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2013.
5  centrālā statistikas pārvalde. ekonomiski aktīvās statistikas vienības. pieejams: www.csb.gov.lv
6  rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2013.
7  centrālā statistikas pārvalde. strādājošo mēneša vidējā darba samaksa. 
 pieejams: www.csb.gov.lv
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starptautiski konkurētspējīgākās pilsētas ekonomikas nozares:
●  transports un uzglabāšana;
●  koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana;
●  pārtikas produktu un dzērienu ražošana;
●  Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un 

informācijas un komunikācijas pakalpojumi;
●  Būvniecība;
●  metālu un metālizstrādājumu ražošana;
●  tūrisms.

transports un loģistika
rīgas BrīVosta

galvenie fakti un skaitļi par rīgas brīvostu:
●  Daugavas krastos 15 km garumā;
●  kopējā teritorija – 6 348 ha;
●  atvērta kuģošanai visos gadalaikos;
●  Brīvās ekonomiskās zonas statuss
●  kopējais piestātņu garums – 18,2 km;
●  maksimālā iegrime pie piestātnes – 14,5 m;
●  noliktavu platība – 370 979 m2;
●  kravu laukumu platība – 1 926 362 m2;
●  Brīvostas termināļu kravu pārkraušanas jauda - 58,2 

milj. tonnu gadā;
●  saldētavu kapacitāte – 25 500 t;
●  rezervuāru ietilpība – 665 063 m3;
●  2013. gadā lielākā Baltijas valstu osta pēc kravu ap-

grozījuma – 35,5 milj. tonnu;
●  kuģu skaits 2013. gadā – 3 850;
●  Līdz 77 % no kravu apgrozījuma - tranzītkravas nosū-

tīšanai uz vai saņemšanai no nVs;
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● Darbojas 34 stividorkompānijas un 27 kuģu aģentu 
kompānijas;

●  galvenās kravas - konteineri, dažādi metāli, koks, og-
les, minerālmēsli, ķīmiskās kravas un naftas produkti.8

pārkrauto kravu struktūra 2014. gada janvāris – augusts

Ķīmiskās kravas
6,1 %

konteinerizētās 
kravas
9,6 %

naftas produkti
25,2 %

ogles
36,9 %

kokmateriāli
7,5 %

citas
14,7 %

8  rīgas brīvostas pārvalde: www.rop.lv 
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kruīza kuģu ienācienu un pasažieru skaits rīgas Brīvostā

prāmju pasažieru skaits rīgas Brīvostā

2009 2010 2011 2012 20132004 2005 2006 2007 2008

50 828
53 891

45 043
53 651 80 589

158 700

152 315
158 700

196 483
206 438

271 831
280 974

319 272
327 622

416 000
360 211 444 769

370 261

118 897
388 768

iebraukušie
izbraukušie

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

61 431

48 824
40 811

65 461

50 176

69 413

58 564
63 527

83 091
66 968

107

84

60

90

76

88

64 69

92

65

kuģu 
ienācieni

pasažieru 
skaits
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starptaUtiskā LiDosta „rīga”
2013. gada konkurētspējīgākā lidosta eiropā (saskaņā ar „air 
transport research society” ikgadējo pētījumu).9

kravas (t), lidojumi un pasažieri starptautiskajā lidostā „rīga”

Vidējais tranzīta pasažieru īpatsvars – 9 %, tranzīta / transfēra 
pasažieru apjoms 36,8 %.

2009 2010 2011 2012 20132004 2005 2006 2007 2008

27 325

8 751

34 552

15 896

40 162

12 558

47 347

8 130

57 232

7 669

60 087

9 431

68 145

12 294

72 855

12 665

68 572

32 953

62 486

51 087

1 060 426

1 878 035

2 495 020

3 160 945

3 690 549
4 066 854

4 663 647
5 106 926

4 767 764
4 464 859

krava (t)lidojumipasažieri

9  Vas “starptautiskā lidosta “rīga””: www.riga-airport.com
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LatVijas DZeLZceļš

Dzelzceļa savienojumi ar krieviju, Baltkrieviju un igauniju.

kravu apgrozījums dzelzceļa transportā (milj. t/km)10

pārvadāto kravu apjoms (tūkst. tonnu)11:
kopā t.sk. caur ostām

2009 53 679 45 117
2010 49 164 39 056
2011 59 385 47 738
2012 60 601 49 035
2013 55 831 45 240

2009 2010 2011 2012 20132004 2005 2006 2007 20082002 200320012000

13 310
14 179

15 020

17 955
18 618

19 779

16 831
18 313

19 581
18 725

17 179

19 532

21 867
21 410

10  centrālā statistikas pārvalde. kravu pārvadājumi pa dzelzceļu. pieejams: www.csb.gov.lv
11  Vas “Latvijas dzelzceļš”: www.ldz.lv
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pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā 2013. gadā sa-
sniedza 729 milj. pasažieru/km, kas ir par četriem milj. pasa-
žieru/km vairāk nekā iepriekšējā gadā.12

sauszemes kravu pārvadājumi
sauszemes kravu pārvadājumi sastāda apmēram 29 % no 
kopējo kravu pārvadājumiem valstī un 2013. gadā vairāk 
nekā 80 % no sauszemes pārvadājumiem veidoja tieši iekš-
zemes pārvadājumi ar autotransportu.

kravu pārvadājumi ar autotransportu (tūkst. tonnu)13

tūrisms
●  tūrisma mītnes: 115
●  gultasvietu skaits: 13 187
●  gultasvietu noslogojums: 64,1 %
●  Vislielākais tūristu skaits 2013. gadā: no krievijas 
    Lietuvas, Zviedrijas, igaunijas, Vācijas un norvēģijas14

12  Latvijas republikas satiksmes ministrija. pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā 2014. g.   
  i.cet. pieejams: www.sam.gov.lv
13  centrālā statistikas pārvalde. kravu pārvadājumi pa dzelzceļu. pieejams: www.csb.gov.lv
14  centrālā statistikas pārvalde. Viesnīcas un citas tūristu mītnes. pieejams: www.csb.gov.lv

2010 2011 2012 2013

7 600
9 149 9 564

10 12539 209
44 787 43 057

50 48446 809
53 936 52 621

60 609

starptautiskajos 
pārvadājumos

iekšzemes 
pārvadājumos



11Rīga skaitļos

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto tūristu skaits rīgā 
2009. – 2013. gadā15

rīgas tūrisma attīstības birojs - galvenais tūrisma veicinā-
tājs un nozares attīstības virzītājs, kurš plašāk pazīstams pēc 
sava tūrisma zīmola „Live riga”. Birojs nodarbojas ar tūrisma 
veicināšanu un rīgas tūrisma iespēju popularizēšanu ārval-
stīs, apvienojot gandrīz 200 dažādus uzņēmumus un veido-
jot rīgas pilsētas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību. 

ārvalstu viesi

apkalpotās 
personas kopā

2010 2011 2012 2013

779 852
676 945

943 671
823 698

971 728
845 681

1 112 990
971 303

15  centrālā statistikas pārvalde. Viesnīcas un citas tūristu mītnes. pieejams: www.csb.gov.lv
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izglītības pakalpojumi16

augstākās izglītības iestādes 46

studentu skaits augstākās izglītības iestādēs 77 000

ārvalstu studentu skaits 5 %

3. teritorija
Vides pieejamība: 39 % dabas teritoriju, t.sk. 16 % ūdeņi, 
23 % apstādījumi un dabas teritorijas. Zaļā zona kopumā – 
85,09 km2. 

plānotais rīgas teritorijas izmantošanas veids17

apdzīvojamās platības 
91,03 km2 (29,9 %)

rūpnieciskās platības 
6,9 km2 (2,3 %)

tehniskās apbūves 
teritorijas 

8,65 km2 (2,9 %)

ceļi (ielas) 
 45,19 km2 (14,9 %)

zaļā zona 
85,09 km2 (28,0 %)

ūdens 47,67 km2 
(15,7 %)

ostas teritorijas 
16,66 km2 (5,5 %)

lidlauka teritorijas 
2,86 km2 (0,9 %)

16  pārskats par izglītības iestāžu darbību 2012./2013. mācību gadā. rīgas domes izglītības,  
 kultūras un sporta departaments. pieejams: www.iksd.riga.lv  

17  rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem. paskaidrojuma raksts.
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