Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 15
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu””
Rīgas pilsētas pašvaldība plašāk iesaistīsies ekonomikas sildīšanas pasākumos būtiski
palielinot pieteikto investīciju projektu apjomu. Covid-19 krīzes izraisīto seku mazināšanai tiks
īstenoti augstas gatavības investīciju projekti, risināti pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības
jautājumi, būvējot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes vai paplašinot esošās, un realizēti citi
investīciju projekti, veicot izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides
labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos.
Jauno investīciju projektu īstenošana notiek saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vai Izglītības un zinātnes ministrijas izskatītajiem un atbalstītajiem
pašvaldības investīciju projektiem. Projektu īstenošanai tiek izmantots aizņēmums vai valsts
budžeta transferts, kā arī pašvaldības līdzfinansējums.
Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu apjoma pieaugums jauno investīciju projektu
īstenošanai 2021. gadā palielinās pašvaldības saistības par 12 miljoniem euro, ļaujot īstenot
papildu investīciju projektus ekonomikas sildīšanai un saglabājot pašvaldības finanšu stabilitāti –
naudas līdzekļu uzkrājumu gada beigās. Aizņemšanās nosacījumi jaunajiem pašvaldību
investīciju projektiem ir komplicēti, tie ir vērsti uz maksimāli ātru projekta uzsākšanu un
īstenošanu, nosakot, ka pašvaldībām aizņēmumu pieprasījumi jāiesniedz atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktai kārtībai.
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 24 121 631 euro, t. sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumu samazinājums no nekustamā īpašuma nodokļa un azartspēļu
nodokļa 1 300 000 euro. Plānotie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tiek samazināti par
700 000 euro, pamatojoties uz Saeimas 2020. gada 5. jūnija pieņemtā Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma 5. pantu un Rīgas domes 2021. gada 24. marta lēmumu
Nr. 471 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu”. Nodokļa par šī gada
pirmajiem diviem ceturkšņiem maksāšanas termiņš tika pārcelts uz 15. jūniju, tāpēc netiek
piemērota nokavējuma nauda par šo periodu. Covid-19 krīzes ierobežojošie pasākumi apturēja
azartspēļu darbību spēļu zālēs. Tā rezultātā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumus no
azartspēļu nodokļa plānots samazināt par 600 000 euro un otrajā pusgadā ieņēmumus plāno tikai
653 033 euro apmērā.
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 5 194 944 euro, t. sk. akciju sabiedrības “Rīgas
siltums” 2021. gada 12. maija akcionāru sapulces sēdes lēmums (prot. Nr. 2) – Rīgas pilsētas
pašvaldības budžetā iemaksāt dividendes 5 957 944 euro. Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības
un nodibinājuma “Rīgas tūrisma attīstības birojs” noslēgtā deleģēšanas līguma Nr. RD-16-513-lī
“Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums” pirmstermiņa izbeigšanu atmaksāta dotācija
237 000 euro. Savukārt atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti ieņēmumi no pārējiem
nenodokļu ieņēmumiem par 1 000 000 euro.
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1.3. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 19 908 067 euro, t. sk. palielinājums Rīgas
domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmai 01.27.00. “Investīciju programmas
realizācija” – mērķdotācija pašvaldības investīciju projektu realizācijai 15 665 630 euro, Rīgas
domes Mājokļu un vides departamentam 9 866 euro, Rīgas pašvaldības policijai 48 637 euro,
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 6 843 267 euro un Rīgas
domes Labklājības departamenta programmām 231 328 euro, samazinājums programmai
01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” – Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2 890 661 euro.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 213 150 euro, t. sk. palielinājums Rīgas domes
Mājokļu un vides departamentam 390 815 euro, Rīgas domes Īpašuma departamentam
120 099 euro, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 1192 euro, Rīgas
domes Labklājības departamenta programmām 2732 euro un Rīgas domes un Rīgas domes
Finanšu departamenta programmām 284 705 euro, samazinājums Rīgas Austrumu
izpilddirekcijai 125 099 euro, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 97 806 euro, Rīgas Ziemeļu
izpilddirekcijai 54 534 euro un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
programmām 308 954 euro.
1.5. Palielinājums pašvaldību budžetu transfertiem 105 470 euro – Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes”
15 470 euro un programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 90 000 euro .
2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 2021. gada 13. aprīļa noteikumus Nr. 240
“Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu
būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”, 2021. gada 13. aprīļa
noteikumus Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas
un finansējuma piešķiršanas kārtība” un 2021. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 258 “Kārtība, kādā
izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu
saņemšanai”, palielināts kopējais aizņēmuma apjoms par 11 974 895 euro. Ņemot vērā Rīgas
pilsētas pašvaldības noslēgtos aizņēmumu līgumus investīciju projektu finansēšanai,
paskaidrojuma rakstam pievienots pielikums “Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu
un ilgtermiņa saistību apmērs”.
3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu
palielinājums 98 872 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.11.00. “Rīgas
atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” un novirzīts piemaksām par papildu
darbu Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras projekta “Rail Baltica” integrēšanai Rīgas
pilsētā 80 000 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
18 872 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 47 362 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 47 162 euro (35 portatīvo datoru iegādei 45 710 euro un stacionārā datora
iegādei 1452 euro) un izdevumi kompensācijām, kuras izmaksājamas, pamatojoties uz tiesu
nolēmumiem, par 200 euro.
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Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un
izdevumu palielinājums 665 908 euro:
- programmai 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā
īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” izdevumu palielinājums 395 908 euro.
Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 12 846 euro (pašvaldības līdzfinansējums)
un novirzīts atalgojumam 8565 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 4281 euro.
Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas
Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" un ņemot vērā Rīgas
pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas komisijas 2021. gada 30. aprīļa vēstuli Nr. RD21-149-dv "Par ziņojumu", pārcelts finansējums 198 963 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi
120 099 euro un novirzīti 19 amata vietu atlīdzībai 214 545 euro no šī gada 1. maija (no tiem
atalgojumam 167 136 euro) un pārņemto ēku un mazdārziņu uzturēšanai 104 517 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas,
atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” 64 000 euro
un novirzīts izdevumu segšanai par neparedzētiem sniega tīrīšanas darbiem no iestāžu jumtiem.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 7000 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 7000 euro portatīvo datoru iegādei;
- programmai 03.02.00. “Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai un dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai” izdevumu palielinājums
270 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas
pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju
vajadzībām”, lai atbilstoši konkursa rezultātiem nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu un sakrālā mantojuma saglabāšanas projektu īstenošanai.

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un
izdevumu palielinājums 61 580 euro:
- programmai 04.04.00. “Rīgas pilsētas velotransporta attīstības programmas
nodrošinājums” izdevumu palielinājums 12 100 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem projekta “Rīgas vasara 2021” realizācijai – pārvietojamo
velostatīvu iegādei (kapitālie izdevumi);
- programmai 04.05.00. “Pilsētas ceļa zīmju uzturēšana” izdevumu palielinājums
49 480 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
satiksmes organizācijas izmaiņām projekta “Rīgas vasara 2021” laikā 47 900 euro un Pasaules
hokeja čempionāta laikā 1580 euro.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma un izdevumu palielinājums 903 825 euro:
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības
nodrošinājums” izdevumu palielinājums 32 099 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes
2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi,
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju" un ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas
komisijas 2021. gada 30. aprīļa vēstuli Nr. RD-21-149-dv "Par ziņojumu", pārcelts finansējums
56 728 euro un novirzīts 4 amata vienību atlīdzībai no šī gada 1. maija 46 489 euro (no tiem
atalgojumam 36 216 euro) un monumentālā karoga masta apsaimniekošanai AB dambī
10 239 euro (no tiem kapitālie izdevumi 6000 euro).
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Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 15 000 euro un novirzīta
projekta “Rīgas vasara 2021” nodrošināšanai – atkritumu urnām un sabiedrisko tualešu nomai un
apkalpošanai.
Pārcelts finansējums uz programmu 05.08.00. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”
24 000 euro, attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi, un uz programmu 05.17.00. “Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana” 15 629 euro, un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi;
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu
palielinājums 144 910 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no Rīgas krematorijas
ēkas un krāsns nomas 186 910 euro novirzīts kapsētu uzturēšanas izdevumu segšanai
168 910 euro un 6 piemiņas akmens stēlu uzstādīšanai Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem I Meža
kapos un II Meža kapos 18 000 euro (kapitālie izdevumi).
Pārcelts finansējums uz programmu 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un
apsaimniekošana” 42 000 euro;
- programmai 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu
samazinājums 134 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides
objektu uzturēšana un apsaimniekošana” 10 000 euro un saņemts valsts budžeta transferts
9866 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies pašvaldībai 2020. gadā, apglabājot mirušās
personas, kuru personība nav noskaidrota;
- programmai 05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” izdevumu
palielinājums 334 416 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra lēmumu
Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju
pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" un
ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas komisijas 2021. gada 30. aprīļa
vēstuli Nr. RD-21-149-dv "Par ziņojumu", pārcelts finansējums 294 416 euro un novirzīts
peldvietu un atpūtas zonu uzturēšanai.
Pārcelts finansējums no programmas 05.08.00. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”
40 000 euro, lai uzlabotu vides pieejamību pie ūdens objektiem cilvēkiem, kuri pārvietojas
ratiņkrēslos (Vecāķu un Mangaļsalas pludmalē cietā seguma takas sakārtošana, Daugavgrīvas un
Vakarbuļļu pludmalē nobrauktuves pie jūras sakārtošana un ceļu uz ezeru peldvietām
pielāgošana līdz peldvietai);
- programmai 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu
pārvaldīšana” izdevumu palielinājums 48 905 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada
20. janvāra lēmumu Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas
domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju" un ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas
komisijas 2021. gada 30. aprīļa vēstuli Nr. RD-21-149-dv "Par ziņojumu", palielināti budžeta
iestāžu ieņēmumi no nedzīvojamo telpu nomas par 3905 euro un novirzīti pašvaldības īpašumā
esošo telpu pārvaldīšanai.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 45 000 euro un novirzīta
trīsistabu dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā Mežrozīšu ielā 22–1 telpu pārprojektēšanai un remontam
(ar iebūvētu virtuves iekārtu), lai īstenotu sociālo pakalpojumu bērniem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem (kapitālie izdevumi);
- programmai 05.08.00. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” izdevumu
palielinājums 222 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par 88 000 euro un pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un
vides departamenta darbības nodrošinājums” 24 000 euro , kas novirzīts projekta “Rīgas vasara
2021” nodrošināšanai – parkletu nomai un apzaļumošanai.
Pārcelts finansējums uz programmu 05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība”
40 000 euro un programmu 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un
apsaimniekošana” 50 000 euro.
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Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas
daudzveidības samazināšanu) 200 000 euro novirzīts ielu un pašvaldības iestāžu teritorijās
augošo kokaugu vainagu kopšanai 55 000 euro, krūmu zāģēšanai satiksmes drošības uzlabošanai
20 000 euro un bīstamo (avārijas stāvoklī esošo) koku zāģēšanai 125 000 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 20 000 euro un
palielināti kārtējie izdevumi par 20 000 euro (Krasta ielas apstādījumu kopšanai);
- programmai 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana”
izdevumu palielinājums 106 000 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra
lēmumu Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes
Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju
likvidāciju" un ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas komisijas
2021. gada 30. aprīļa vēstuli Nr. RD-21-149-dv "Par ziņojumu", pārcelts finansējums 4000 euro
un novirzīts Mazjumpravas muižas dīķa strūklakas uzturēšanai (elektrībai un remontdarbiem).
Pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana”
10 000 euro un programmas 05.08.00. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”
50 000 euro un novirzīts strūklakas “Gadalaiki” (Vērmanes dārzā) baseina atjaunošanai
30 000 euro un strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) bojātās kanalizācijas sistēmas
nomaiņai, hidroizolācijas atjaunošanai un elektroinstalācijai 30 000 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”
42 000 euro un novirzīts sešu dzeramā ūdens uzpildes staciju (brīvkrānu) apliecinājumu karšu
izstrādei, iegādei un uzstādīšanai Esplanādē, Vērmanes dārzā, Ziedoņdārzā, Mežaparkā,
Dzegužkalnā un Krišjāņa Barona ielā pie bērnu laukuma (kapitālie izdevumi);
- programmai 05.17.00. “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” izdevumu palielinājums
15 629 euro. Pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta darbības nodrošinājums” un novirzīts būvgružu izvešanai un utilizācijai dabas
parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Daugavgrīva”.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu samazinājums
523 967 euro. Sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 398 868 euro un budžeta iestāžu
ieņēmumi par 125 099 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 394 195 euro
(atalgojumam 422 308 euro), kārtējie izdevumi par 128 617 euro un izdevumi dotācijai par
1 155 euro, pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 “Par Rīgas
pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju” un ņemot vērā Rīgas
pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas komisijas 2021. gada 30. aprīļa vēstuli
Nr. RD-21-149-dv “Par ziņojumu”.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu samazinājums
594 046 euro. Sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 496 240 euro un budžeta iestāžu
ieņēmumi par 97 806 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 488 481 euro (no tiem
atalgojumam 424 038 euro) un kārtējie izdevumi par 105 565 euro, pamatojoties uz Rīgas domes
2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi,
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju” un ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas
komisijas 2021. gada 30. aprīļa vēstuli Nr. RD-21-149-dv “Par ziņojumu”.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu samazinājums
474 480 euro. Sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 419 946 euro un budžeta iestāžu
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ieņēmumi par 54 534 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 378 219 euro (no tiem
atalgojumam 350 003 euro) un kārtējie izdevumi par 96 261 euro, pamatojoties uz Rīgas domes
2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi,
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju” un ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas
komisijas 2021. gada 30. aprīļa vēstuli Nr. RD-21-149-dv “Par ziņojumu”.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums
48 637 euro. Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai, kas radušies
laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 7. februārim, lai nodrošinātu pašvaldības
policijas darbiniekiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksu par nakts darbu, kontrolējot
iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu, 48 637 euro novirzīts atlīdzībai (no tiem
atalgojumam 39 353 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi uzturdevu kompensācijām par
170 000 euro un kārtējie izdevumi par 190 euro un palielināti izdevumi piemaksām par nakts
darbu, virsstundu darbu un darbu svētku dienās par 170 000 euro un sociālie pabalsti par
190 euro (valsts nodeva).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Samazināti kārtējie izdevumi par 1510 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 1510 euro
(datoru iegādei 1350 euro un tulkošanas programmatūras licences iegādei 160 euro).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma un izdevumu palielinājums par 8 910 778 euro:
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” veikta
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 15 000 euro un palielināti
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 15 000 euro;
- programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” veikta
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par 13 395 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 13 395 euro;
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums
1 541 597 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums vienreizējām piemaksām pirmsskolas
izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles
pakalpojumus klātienē Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada
28. janvāra rīkojumu Nr. 56 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” – novirzīts atalgojumam 1 247 342 euro un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 294 255 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 558 452 euro un
izdevumi pakalpojumiem par 97 833 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 558 452 euro un kapitālajiem izdevumiem par
97 833 euro, kā arī ieekonomētie līdzekļi par komunālajiem pakalpojumiem 727 050 euro
novirzīti pakāpeniskai mēbeļu un inventāra nomaiņai pirmsskolas izglītības iestādēs (30 euro
vienam bērnam x 24 235 (bērnu sk.));
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu
palielinājums 5 277 029 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.01. “Pašvaldības
līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmu finansēšanā” 60 000 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.
Pārcelts finansējums no programmas 16.28.00. “XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku procesa nodrošināšanai” 422 476 euro (tautas tērpu fonda atjaunošanai un papildināšanai
308 131 euro un, atbilstoši Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas Sporta komisijas
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noteiktajai ledus kombaina izmantošanas kārtībai, tā iegādei 114 345 euro), programmas
16.06.00. “Speciālās internātskolas” 179 063 euro (likvidēto/reorganizēto izglītības iestāžu
darbiniekiem kompensāciju izmaksām) un programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības
iestādes” 135 000 euro (interešu izglītības programmu nodrošināšanai vispārizglītojošās skolās)
un novirzīts atalgojumam 314 063 euro, kārtējiem izdevumiem 308 131 euro un kapitālajiem
izdevumiem 114 345 euro.
Valsts budžeta transferta palielinājums 4 600 490 euro novirzīts pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas
2020. gada 21. decembra vēstuli Nr. 4/7e/20/4467 “Par mērķdotācijām pašvaldībām 2021. gadā”,
1 262 231 euro, izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītībai un pieredzes
pasākumu organizēšanai valsts ģimnāzijās, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, 20 109 euro,
patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai, pamatojoties uz noslēgtajiem
līgumiem, 2000 euro, vienreizējām piemaksām profesionālās ievirzes sporta izglītības
pedagogiem par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei
Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumu
Nr. 236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””, 91 343 euro un skolotāju un atbalsta personāla individuālo
konsultāciju apmaksai mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2021. gada 23. marta rīkojumu Nr. 110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 3 226 109 euro – novirzīts
atalgojumam 3 438 419 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
1 156 535 euro, kapitālajiem izdevumiem 6838 euro, kā arī samazinājums 1 302 euro
programmai “Latvijas skolas soma”, un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumiem par
1302 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 211 435 euro un kapitālajiem izdevumiem par
828 237 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 149 928 euro, kārtējie izdevumi par
885 130 euro, uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 4614 euro, kā arī no
ieekonomētajiem līdzekļiem no vispārizglītojošo skolu komunālajiem pakalpojumiem
1 118 020 euro novirzīti Rīgas Valsts 3. ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai mācību
līdzekļu, mazvērtīgā inventāra un žalūziju iegādei renovētajiem mācību kabinetiem
240 020 euro, izglītības iestāžu telpu iekārtošanai ar mēbelēm un tehnoloģijām pēc telpu
renovācijas un tīkla infrastruktūras ierīkošanas 367 114 euro (Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas
Juglas vidusskolā, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā) un
datortehnikas un mācību satura apguves iekārtas STEM iegādei 510 886 euro (stacionārie datori,
3D drukas iekārtas, grafiskās planšetes, informatīvie ekrāni, CNC iekārtas, pārtikas krāsvielu
tintes printeri u.c.) un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 385 776 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 385 776 euro.
- programmai 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu
palielinājums 60 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas” sakarā ar līdzfinansēto privātskolu un skolēnu skaita pieaugumu;
- programmai 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 6500 euro un palielināti uzturēšanas
izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 6500 euro;
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 160 379 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”
179 063 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.
Valsts budžeta transfertu palielinājums 339 442 euro novirzīts speciālajām izglītības iestādēm,
kas nodrošina internāta pakalpojumus, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas
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2020. gada 21. decembra vēstuli Nr. 4/7e/20/4467 “Par mērķdotācijām pašvaldībām 2021. gadā”,
152 261 euro un vienreizējām piemaksām speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām,
kuras sniedz aukles pakalpojumus klātienē Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumu Nr. 56 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 187 181 euro un novirzīti
atalgojumam 195 425 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
35 730 euro, kārtējiem izdevumiem 58 287 euro un kapitālajiem izdevumiem 50 000 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 356 242 euro un
palielināti izdevumi atalgojumam par 282 906 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par 69 994 euro un kapitālie izdevumi par 3342 euro;
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums
121 216 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un
vidusskolas” 135 000 euro (izdevumi atalgojumam) un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un
mākslas skolas” 15 665 euro (kārtējie izdevumi).
Pārcelts finansējums no programmas 16.28.00. “XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku procesa nodrošināšanai” 29 449 euro un novirzīts tautas tērpu fonda atjaunošanai un
papildināšanai.
Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 15 470 euro un
palielināti pašvaldību budžetu transferti par 15 470 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 16 420 euro un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1718 euro un palielināti izdevumi
atalgojumam par 14 342 euro un kapitālajiem izdevumiem par 3796 euro;
- programmai 16.07.02. “Datortehnikas iegādei” veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Samazināti kapitālie izdevumi par 95 475 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 95 475 euro
(no tiem pirmsskolas izglītības iestāžu interneta pieslēgumam 47 950 euro);
- programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 55 314 euro. Palielinājums
pašvaldību budžetu transfertiem 90 000 euro par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
novirzīts uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem.
Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
pārcelts finansējums 34 686 euro uz programmu 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta
darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” 12 846 euro, programmu
01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 6424 euro un programmu
18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 15 416 euro un attiecīgi samazināti izdevumi
atalgojumam par 28 062 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par 6624 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 13 610 euro un palielināti
izdevumi dotācijai par 3610 euro un kapitālie izdevumi par 10 000 euro;
- programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai”
izdevumu palielinājums 91 339 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums vienreizējām
piemaksām profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem par papildu slodzi un palielināto
darbu apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr. 236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, novirzīts atalgojumam
73 905 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 434 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 52 065 euro un palielināti
izdevumi atalgojumam par 42 127 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par 9938 euro;
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- programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu palielinājums
1137 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts izdevumiem dotācijai.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 2000 euro, darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 472 euro un kārtējie izdevumi
par 31 028 euro un palielināti izdevumi dotācijai par 33 500 euro;
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta
manēža”” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par
44 895 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par 20 000 euro un kārtējiem izdevumiem par 24 895 euro;
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 700 000 euro. Pārcelts
finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes
rezerves fonds)” – finansējums U19 Pasaules kausa izcīņas basketbolā norisei Rīgā 200 000 euro
un Pasaules čempionāta hokejā norisei Rīgā 500 000 euro;
- programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 60 134 euro. Pārcelts
finansējums no programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” Rīgas Centrālās bibliotēkas
filiālbibliotēkas izveidei Eduarda Smiļģa ielā 46, nodrošinot pieejamību divās maiņās un
6 dienas nedēļā, – atalgojumam 10 725 euro (4,5 jaunas amata vienības no šī gada 1. oktobra),
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2530 euro, kārtējiem
izdevumiem 2220 euro un kapitālajiem izdevumiem 44 659 euro (bibliotēku fondu
komplektēšanai, datorkomplektu, krāsu printera, rokas svītru kodu skenera un čeku printera
iegādei un citiem izdevumiem);
- programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu
palielinājums 328 057 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums, pamatojoties uz Izglītības
un zinātnes ministrijas 2021. gada 11. marta vēstuli Nr. 4-7e/21/919 “Par valsts budžeta
finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2021. gadam”, novirzīts
mācību līdzekļu iegādei 255 545 euro un mācību grāmatu iegādei 72 512 euro (kapitālie
izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi (mācību līdzekļu iegādei) par
15 416 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 15 416 euro (mācību grāmatu iegādei);
- programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 2 064 893 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 414 442 euro un novirzīts
koncertorganizācijai “Ave Sol” 100 950 euro (brāļu Kokaru piemiņas bareljefa izveidei
Mežaparka Lielajā estrādē 30 000 euro un filmkoncerta “BrāliBrāli” realizācijai 70 950 euro),
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centram “Mazā ģilde” 3871 euro – 17. Latvijas bērnu un
jauniešu vokālistu konkursa “Putnu bērni 2021” nodrošināšanai, Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu apvienībai maksas pakalpojumu ieņēmumu samazināšanās kompensācijai 309 621 euro
un programmas 16.28.00. “XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa
nodrošināšanai” 75 525 euro un novirzīti tautas tērpu fonda atjaunošanai un papildināšanai
34 575 euro un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības izstāžu zāles “Rīgas mākslas telpa”
kultūras programmas nodrošināšanai 40 950 euro (Visvalža Asara un Baibas Ābelītes izstādei
“Zeme” 14 000 euro, Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstādei “Skaņurīki” 11 000 euro,
Luīzes Rukšānes izstādei “8” 5100 euro, bērnu izglītības programmai “Piloti” 4150 euro un
mākslas un mūzikas koncertvakariem “1xMMM” 6700 euro) – atalgojumam 216 169 euro,
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 52 062 euro un pakalpojumu
apmaksai 221 736 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 1 522 349 euro un
pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 58 029 euro un programmas
16.28.00. “XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai”
304 169 euro un novirzīti jaunizveidotās pašvaldības kultūras iestādes “Ziemeļu Rīga” darbības
nodrošināšanai no šī gada 1. augusta 1 884 547 euro – atalgojumam 14,5 jaunajām amata
vienībām un esošo amata vienību atalgojuma palielinājumam 115 300 euro, darba devēja valsts
9

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19 580 euro, komunālo pakalpojumu apmaksai
un inventāra iegādei 385 068 euro (biroja mēbeles, stikla vitrīnas, koka plaukti un pārējais
inventārs) un kapitālajiem izdevumiem 1 364 599 euro (datortehnikas, LED ekrānu, projektoru,
ekrānu, gaismas tehnikas iegādei).
Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 309 621 euro un attiecīgi
samazināti izdevumi atalgojumam par 210 000 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par 45 000 euro, kārtējie izdevumi par 39 621 euro un kapitālie izdevumi
par 15 000 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2003 euro, izdevumi pakalpojumu samaksai par
12 454 euro un kapitālie izdevumi par 2000 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par
6007 euro un sociālajiem pabalstiem 10 450 euro;
- programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums 617 605 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.12.00. “Bibliotēkas” 60 134 euro, programmu 16.15.00.
“Kultūras centri un nami” 472 471 euro un programmu 16.22.00. “Pilsētas pasākumu
noformējums” 100 000 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 70 257 euro,
kārtējiem izdevumiem par 297 348 euro un izdevumi dotācijai par 265 000 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 15 000 euro no tirdzniecības vietām Hanzas tirgū
2021. gada 21. un 22. augustā novirzīts pakalpojumu izdevumu samaksai.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 21 742 euro,
pakalpojumu samaksai par 377 881 euro un sociālajiem pabalstiem par 5000 euro un palielināti
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 123 euro un
izdevumi dotācijai par 404 500 euro;
- programmai 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” veikta
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi dotācijai par 23 560 euro un palielināti
izdevumi atalgojumam par 14 200 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par 6359 euro un kārtējie izdevumi par 3001 euro;
- programmai 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums
24 091 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.28.00. “XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai” 8426 euro tautas tērpu fonda atjaunošanai un
papildināšanai un programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 15 665 euro
mūzikas skolu 2021. gada nometnēm – atalgojumam 3690 euro, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 871 euro un kārtējiem izdevumiem 19 530 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 21 700 euro un
kapitālie izdevumi par 6820 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 6820 euro un izdevumi
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 21 700 euro;
- programmai 16.21.00. “Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 15 500 euro, kārtējie izdevumi par
35 155 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 4000 euro un palielināti
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1155 euro un
izdevumi dotācijai par 53 500 euro;
- programmai 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums
183 332 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 100 000 euro
projektā “Rīgas vasara 2021” īstenotajām pilsētvides aktivitātēm, nodrošinot atbilstošu Rīgas
pilsētvides tematisku noformējumu un informācijas pieejamību, un no programmas 01.19.00.
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 83 332 euro 2021. gada
Pasaules čempionāta hokejā norises nodrošināšanai Rīgā.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 28 000 euro, darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1900 euro, sociālajiem
pabalstiem par 18 000 euro un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par
5000 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 52 900 euro;
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- programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Samazināti izdevumi atalgojumam par 3778 euro, kārtējiem izdevumiem par 12 683 euro un
uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 2682 euro un palielināti izdevumi
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 355 euro un izdevumi
dotācijai par 18 788 euro;
- programmai 16.24.00. “Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās
profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu
palielinājums 102 342 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts vienreizējām
piemaksām profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmās
nodarbinātajiem pedagogiem par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību
satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojieties uz Ministru kabineta 2021. gada
9. aprīļa rīkojumu Nr. 236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, – atalgojumam 82 808 euro un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19 534 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 2500 euro un
palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
2500 euro.
- programmai 16.28.00. “XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa
nodrošināšanai” izdevumu samazinājums 1 000 045 euro. Saskaņā ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2021. gada 29. aprīļa sēdes protokolu Nr. 11 “Par XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku plānotajiem norišu modeļiem” nolemts svētkus 2021. gadā
neorganizēt – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
840 045 euro un valsts budžeta transferti par 160 000 euro un attiecīgi samazināti izdevumi
atalgojumam par 50 488 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
par 11 910 euro un izdevumi pakalpojumiem par 937 647 euro.
Pārcelts finansējums 840 045 euro uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un
vidusskolas” 422 476 euro, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes”
29 449 euro, programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 379 694 euro un programmu
16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 8426 euro.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un
izdevumu palielinājums 1 173 948 euro:
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums
168 811 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes
Finanšu departaments” 20 231 euro veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmas (VAPUS)
integrācijas nodrošināšanai ar resursu vadības sistēmu ACTO ERP (kapitālie izdevumi).
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47. panta otro daļu un Covid-19
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu, lai pašvaldībai daļēji
kompensētu izdevumus piemaksām par darbu ar Covid-19 inficētu personu un šo personu
kontaktpersonu aprūpi un individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi,
pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas
domes rezerves fonds)” 106 901 euro un palielināti valsts budžeta transferti par 41 679 euro un
novirzīti atalgojumam 481 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 113 euro, sociālajiem pabalstiem 126 883 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transfertiem uz citiem budžetiem 21 103 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 3000 euro un sociālie
pabalsti par 4000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 3000 euro (portatīvo datoru iegādei)
un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 4000 euro;
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- programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 2187 euro un palielināti
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 2187 euro;
- programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”
izdevumu palielinājums 841 371 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par 391 823 euro un novirzīta aprūpes mājās pakalpojuma vaučera 140 bērniem
ieviešanai no šī gada 1. jūlija 343 000 euro, sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšanai
Pārdaugavā vēl 20 bērniem ar saskarsmes problēmām no šī gada 1. septembra 22 003 euro,
individuālajām sociālās rehabilitācijas programmām un divām atbalsta grupām no vardarbības
cietušām personām un ģimenēm no šī gada 1. septembra 26 820 euro (sociālie pabalsti).
Pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās
līgumorganizācijās” 449 548 euro sakarā ar atsevišķu sociālo pakalpojumu administrēšanas
funkcijas nodošanu Rīgas Sociālajam dienestam no šī gada 1. aprīļa (sociālie pabalsti).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti sociālie pabalsti par 9632 euro un palielināti
izdevumi dotācijai par 9632 euro;
- programmai 18.02.02. “Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu
palielinājums 2732 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no atmaksātā finansējuma
par pārmaksāto asistenta pakalpojumu novirzīts pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem
uz citiem budžetiem (nepamatoti izmaksātā finansējuma pārskaitīšana Labklājības ministrijai);
- programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu
palielinājums 25 278 euro. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
47. panta otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu,
lai pašvaldībai daļēji kompensētu izdevumus piemaksām par darbu ar Covid-19 inficētu personu
un šo personu kontaktpersonu aprūpi un individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas
līdzekļu iegādi, pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 15 079 euro un palielināti valsts budžeta transferti
par 10 199 euro un novirzīti atalgojumam 12 280 euro, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2896 euro un kārtējiem izdevumiem 10 102 euro;
- programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās
līgumorganizācijās” izdevumu samazinājums 449 548 euro. Pārcelts finansējums uz
programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un
attiecīgi samazināti sociālie pabalsti.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas būtībai
samazināti sociālie pabalsti par 79 euro un palielināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
uz citiem budžetiem par 79 euro;
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums
147 153 euro. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47. panta otro daļu
un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu, lai pašvaldībai
daļēji kompensētu izdevumus piemaksām par darbu ar Covid-19 inficētu personu un šo personu
kontaktpersonu aprūpi un individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi,
pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas
domes rezerves fonds)” 71 193 euro un palielināti valsts budžeta transferti par 54 924 euro un
novirzīti atalgojumam 54 490 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 12 856 euro un kārtējiem izdevumiem 58 771 euro.
Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 15 416 euro un novirzīts atalgojumam
12 047 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3369 euro.
Valsts budžeta transfertu palielinājums par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un
centros līdz 1998. gada 1. janvārim, 5050 euro un Labklājības ministrijas finansējums projekta
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“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska
situācijās esošām personām” izpildei 570 euro novirzīti klientu uzturēšanās izdevumu segšanai;
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 61 289 euro. Saskaņā ar
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47. panta otro daļu un Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu, lai pašvaldībai daļēji kompensētu
izdevumus piemaksām par darbu ar Covid-19 inficētu personu un šo personu kontaktpersonu
aprūpi un individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi, pārcelts finansējums
no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”
32 969 euro un palielināti valsts budžeta transferti par 28 320 euro un novirzīti atalgojumam
17 794 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4198 euro un
kārtējiem izdevumiem 39 297 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 28 300 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 28 300 euro (izziņošanas sistēmas uzstādīšanai);
- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes - līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums
349 376 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 260 531 euro izdevumu segšanai par sociālo
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem līdzekļiem Covid-19 infekcijas izplatības izraisīto
seku pārvarēšanai un infekcijas izplatības turpmākai novēršanai sociālo pakalpojuma
sniedzējiem, kuriem ir līgums ar Rīgas pilsētas pašvaldību par sociālo pakalpojumu sniegšanu,
lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu Covid-19 infekcijas izplatības laikā un infekcijas
izplatības turpmākai novēršanai, pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 16. decembra lēmumu
Nr. 258 “Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem sociālajā jomā un tam
nepieciešamo finansējumu 2021. gadā”, un atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra un
Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām par Covid-19 izplatības mazināšanu.
Valsts budžeta transfertu palielinājums 88 845 euro atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada
26. februāra rīkojumam Nr. 125 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībai radušies
2020. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola
reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī;
- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 6540 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas
domes rezerves fonds)”, lai kompensētu izdevumus individuālo aizsardzības līdzekļu un
dezinfekcijas līdzekļu iegādei, pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 16. decembra lēmumu
Nr. 258 “Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem sociālajā jomā un tam
nepieciešamo finansējumu 2021. gadā”.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 9479 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 9479 euro datortehnikas iegādei;
- programmai 18.08.00. “Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un
ģimenes veselības veicināšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie
izdevumi par 1987 euro un sociālie pabalsti par 10 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par
11 987 euro (Veselības takas atjaunošanai pie Rīgas Rīnūžu vidusskolas 3987 euro un
videomateriāla par projektā “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā!” organizētajām aktivitātēm un
informatīvi izglītojoša materiāla par traumatisma profilaksi pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem izveidei 8000 euro);
- programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu palielinājums 4802 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas
domes rezerves fonds)” 3061 euro, lai kompensētu izdevumus par Covid-19 inficēto klientu un
kontaktpersonu aprūpes nodrošināšanu grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanas ietvaros,
pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 16. decembra lēmumu Nr. 258 “Par Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem sociālajā jomā un tam nepieciešamo
finansējumu 2021. gadā”.
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Valsts budžeta transfertu palielinājums 1741 euro – Labklājības ministrijas finansējums par
grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu
nodrošināšanu personas dzīvesvietā";
- programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu
palielinājums 16 144 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”, lai kompensētu izdevumus SIA
“Rīgas 1. slimnīca” par Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas darbu karantīnas laikā sakarā ar
Covid-19 infekcijas izplatību iestādē, pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 16. decembra
lēmumu Nr. 258 “Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem sociālajā jomā
un tam nepieciešamo finansējumu 2021. gadā”.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu
palielinājums 43 062 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem un novirzīta projekta “Rīgas vasara 2021” nodrošināšanai – papildu trošu
uzstādīšanai un spuldzīšu virteņu montāžas un demontāžas darbiem (piemaksām par papildu
darbu 15 938 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
3760 euro, materiālu iegādei 16 270 euro un pārējiem izdevumiem 7094 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – sakarā ar to, ka Rīgas pašvaldības aģentūras darbinieki veic
ielu apgaismojuma kapitālos remontdarbus Biķernieku ielā, posmā no Burtnieku ielas līdz
Kastrānes ielai, dzīvojamā masīva Maskavas ielā divos posmos un Eksporta ielā, posmā no
Hanzas ielas līdz Mastu ielai, plānotie kapitālie izdevumi 153 133 euro tiek pārstrukturizēti
piemaksām 43 020 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
10 149 euro un kārtējiem izdevumiem 99 964 euro (remontmateriālu un degvielas iegādei
71 442 euro, maksai par ceļu seguma atjaunošanu 14 784 euro un citiem izdevumiem
13 738 euro).

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” (jauna
programma 21.01.00.) izdevumi 1 839 024 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada
24. marta lēmumu Nr. 498 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma
aģentūra” izveidošanu", pārcelts finansējums no programmas 01.11.00. “Rīgas atpazīstamības un
investīciju piesaistīšanas programma” un novirzīts atlīdzībai 586 380 euro (no tiem atalgojumam
455 761 euro), kārtējiem izdevumiem 1 182 386 euro un kapitālajiem izdevumiem 70 258 euro.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Samazināti izdevumi telpu remontam, afišu izlīmēšanai uz Rīgas pilsētas pašvaldībai
piederošiem stabiem un Klientu attiecību vadības informācijas sistēmas (KAVIS)
papildinājumiem par 72 700 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 72 700 euro (50 portatīvo
datoru un 40 mobilo tālruņu iegādei).

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.)
veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 974 euro un
palielināti kapitālie izdevumi par 974 euro (ofisa moduļa iegādei un uzstādīšanai 962 euro
apsaimniekojamajā teritorijā Varoņu ielā 12 un citiem izdevumiem 12 euro).
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Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo
programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1192 euro:
- programma 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 19 939 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu
palielinājums 1192 euro novirzīts kapitālajiem izdevumiem (stacionārā datora iegādei 730 euro,
mobilā viedtālruņa iegādei 315 euro un arhīva skapju/plauktu iegādei 147 euro).
Pārcelts finansējums no programmas 27.02.00. “Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas
procesa tehniskā nodrošināšana” 18 747 euro un novirzīts atalgojumam 5950 euro, darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1404 euro un kapitālajiem izdevumiem
11 393 euro (informācijas sistēmas “Līgumi 3” funkciju papildināšanai 3394 euro, gaisa
attīrītāju iegādei 6455 euro un arhīva skapju/plauktu iegādei 1544 euro);
- programma 27.02.00. “Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā
nodrošināšana” izdevumu samazinājums 18 747 euro. Pārcelts finansējums uz programmu
27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana”
un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma
28.01.00.) izdevumu palielinājums 40 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas
01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma
iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” un novirzīts metu konkursu “Monumentāli
dekoratīvais akcents Neatkarības laukumā, Rīgā” un “Zolitūdes piemiņas laukums”
organizēšanai – žūrijas komisijas un ekspertu atalgojumam 16 992 euro, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4008 euro un naudas balvu izmaksai metu
konkursu laureātiem 19 000 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti
izdevumi inventāra iegādei par 9547 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 9547 euro sešu
portatīvo datoru iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.)
izdevumu palielinājums 28 424 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem un novirzīta divu jaunu amata vienību (energoefektivitātes speciālists ar mēnešalgu
1287 euro) izveidei no šī gada 1. jūlija (slēdzot terminētus darba līgumus līdz šī gada
31. decembrim) – atalgojumam 15 444 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 3644 euro, atalgojuma palielinājumam esošajām amata vienībām
reorganizācijas rezultātā 735 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 173 euro, veselības apdrošināšanas polišu iegādei 1290 euro, komunālo maksājumu
segšanai 1581 euro, mājaslapas uzturēšanai 936 euro (kapitālie izdevumi) un tiesvedības
izdevumu kompensēšanai 4621 euro (no tiem vidējās izpeļņas samaksai 3355 euro, darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 791 euro) saskaņā ar Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu lietā Nr. C30815719, pamatojoties uz Rīgas
pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” 2021. gada 29. aprīļa vēstuli Nr. REA-2175-dv “Par tiesas spriedumu”.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma un izdevumu palielinājums 23 690 720 euro:
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu
palielinājums 983 271 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par 94 914 euro un novirzīta grīdas seguma maiņai sēžu zālē Rātsnamā 24 914 euro un
juridiskajiem pakalpojumiem 70 000 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra
lēmumu Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes
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Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju
likvidāciju” un ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidācijas komisijas
2021. gada 30. aprīļa vēstuli Nr. RD-21-149-dv “Par ziņojumu”, pārcelts finansējums
1 073 508 euro un novirzīts Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes 20 amata vienību,
Rīgas domes Saimniecības pārvaldes 15 amata vienību, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju
centra 38 amata vienību u.c. atlīdzībai no šī gada 1. maija 1 016 317 euro (no tiem atalgojumam
791 736 euro) un pārņemto telpu uzturēšanas izmaksām 57 191 euro. Pārcelti budžeta iestāžu
ieņēmumi 25 596 euro un novirzīti komunālo pakalpojumu samaksai.
Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” un novirzīts atlīdzībai 6424 euro (no tiem
atalgojums 5198 euro) un no programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu,
sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un
citiem projektiem" 180 000 euro (bērnu rotaļlaukumu aprīkojuma remontam, vasaras puķu stādu
iegādei, kopšanai un uzturēšanai ziemas periodā, ielu tirdzniecības vietu uzturēšanai un projekta
“Rīgas vasara 2021” nodrošināšanai).
Pārcelts finansējums uz programmu 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta
programma” 376 250 euro (kapitālie izdevumi), programmu 01.18.00. “Rīgas pilsētas
pašvaldības mūža pabalsts” 690 euro un programmu 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības
departaments” 20 231 euro (kapitālie izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi, kas saistīti ar ārvalstu
delegāciju uzņemšanu, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi, par 47 735 euro un palielināti
izdevumi atlīdzībai par 47 735 euro (no tiem atalgojumam 33 852 euro);
- programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu
palielinājums 26 066 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”, lai segtu Rīgas pašvaldības SIA
“Rīgas satiksme” sniegtā pakalpojuma izmaksas par autobusu izmantošanu Pasaules hokeja
čempionāta norises laikā no šī gada 21. maija līdz 6. jūnijam;
- programmai 01.11.00. “Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma”
izdevumu samazinājums par 2 422 441 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada
24. marta lēmumu Nr. 500 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu nodibinājumā
“Rīgas Tūrisma attīstības birojs”” un Rīgas domes 2021. gada 24. marta lēmumu Nr. 498 “Par
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" izveidošanu”, pārcelts
finansējums uz programmu 21.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas tūrisma un investīciju
aģentūra”” 1 839 024 euro, programmu 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
darbības nodrošinājums” 98 872 euro un programmu 01.19.00 “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 484 545 euro;
- programmai 01.13.00. “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti kapitālie izdevumi par 500 000 euro un palielināti kārtējie
izdevumi par 500 000 euro transporta būvju uzturēšanai;
- programmai 01.15.00. “Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” veikta
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi bankas pakalpojumiem par 664 667 euro
un palielināti izdevumi procentu maksājumiem par 664 667 euro;
- programmai 01.18.00. “Rīgas pilsētas pašvaldības mūža pabalsts” palielinājums par
690 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu
departaments”, lai nodrošinātu Rīgas domes 1996. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 3126 izpildi
atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā šī gada martā publicētajiem datiem par
2020. gadā strādājošo mēneša vidējo darba samaksu – mūža pabalsta izmaksai Uļjanai
Semjonovai;
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- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves
fonds)” samazinājums 600 271 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 01.06.00.
“Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsēta” 26 066 euro, programmu 16.11.00. “Sporta
pasākumi” 700 000 euro, programmu 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” 83 332 euro,
programmu 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 106 901 euro, programmu
18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 15 079 euro, programmu 18.04.00.
“Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 71 193 euro, programmu 18.05.00. “Rīgas patversme”
32 969 euro, programmu 18.06.00. “Rīgas patversmes - līgumorganizācijas” 260 531 euro,
programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 6540 euro, programmu 18.14.00. “Grupu
mājas/dzīvokļi” 3061 euro un programmu 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un
rehabilitācija” 16 144 euro.
Palielinājums dotācijai no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 237 000 euro
(nodibinājuma “Rīgas Tūrisma attīstības birojs” noslēgtā deleģēšanas līguma pirmstermiņa
izbeigšana un līdzekļu atmaksa).
Pārcelts finansējums no programmas 01.11.00. “Rīgas atpazīstamība un investīciju piesaistīšanas
programma” 484 545 euro.
Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 36 687 euro un palielināti izdevumi
vienreizēja pabalsta izmaksai par 36 687 euro;
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums
42 713 984 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 2021. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas
izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai, 2021. gada
13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas,
izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” un 2021. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 258
“Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta
aizņēmumu saņemšanai” piešķirts finansējums investīciju projektu realizācijai saskaņā ar
saistošo noteikumu 7. pielikumu. Valsts budžeta transferti 15 665 630 euro;
- programmai 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un
nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu
samazinājums 374 000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 03.01.00. “Rīgas domes
Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu
nodrošinājums” 64 000 euro, programmu 03.02.00. “Līdzfinansējums kultūras pieminekļu
saglabāšanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai”
270 000 un programmu 28.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitektu birojs””
40 000 euro;
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem
projektiem” izdevumu samazinājums 180 000 euro. Sakarā ar izpilddirekciju likvidāciju un
pašvaldības teritoriju uzturēšanas funkciju pārņemšanu pārcelts finansējums uz programmu
01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” Rīgas domes Teritorijas
labiekārtošanas pārvaldei 180 000 euro (bērnu rotaļlaukumu aprīkojuma remontam, vasaras puķu
stādu iegādei, kopšanai un uzturēšanai ziemas periodā, ielu tirdzniecības vietu uzturēšanai un
citiem pakalpojumiem).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 367 euro un palielināti
izdevumi atalgojumam par 297 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par 70 euro atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu
novirzīšanu;
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- programmai 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma”
izdevumu palielinājums 582 290 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par 206 040 euro un novirzīta Rātsnama sēžu zāles modernizācijai un balsošanas
sistēmas maiņai 21 228 euro, multimediju tehnikas iegādei Rīgas domes Komunikācijas
pārvaldes vajadzībām 10 800 euro, portatīvo datoru iegādei (10 gab.) 8500 euro, informācijas
sistēmas “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” uzturēšanas izdevumiem
87 500 euro, attālinātās balsošanas sistēmas "sede.riga.lv" nomai 24 053 euro, atbalsta
infrastruktūras uzturēšanai 11 676 euro, informāciju sistēmu (“Bank link”, TA, PERS, KADRI,
DZIMTS) pielāgojumiem 26 883 euro un programmas “Bedres” papildinājumiem 15 400 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu
departaments” 376 250 euro (pašvaldības iestāžu datu analīzes risinājuma projekta
nodrošināšanai 30 250 euro, informāciju sistēmas “Horizon” (atlīdzības sadaļai) konsultāciju
pakalpojuma nodrošināšanai 25 000 euro, pārējo informācijas sistēmu attīstībai 321 000 euro
saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 2020. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 250-r “Par finanšu
līdzekļu ieguldījumu informatīvajās sistēmās”, lai nodrošinātu iespēju īstenot īpašas
nepieciešamības pilnveidojumus informācijas sistēmās).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 52 998 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 52 998 euro (informāciju sistēmu SOPA un SPOLIS datu apmaiņas
papildināšanai);
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem
projektiem” izdevumu samazinājums 17 038 869 euro. Samazināti valsts budžeta transferti
par 2 890 661 euro, dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 14 407 317 euro
un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 259 109 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu
un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, veikta izdevumu pārstrukturizācija starp
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti kapitālie
izdevumi par 13 026 457 euro, kārtējie izdevumi par 4 021 217 euro un palielināti izdevumi
atlīdzībai par 8805 euro (no tiem atalgojums 7125 euro).

4. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi palielināti par 11 128 euro un izdevumi palielināti par
11 129 euro. Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības auditēto 2020. gada pārskatu precizēts naudas
līdzekļu atlikums gada sākumā par 1 euro un novirzīts izdevumu segšanai.

Rīgas domes Īpašuma departaments (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums
186 euro. Mazjumpravas muižas ūdensdzirnavās Rumbas ielā 40, Rīgā, stenda ierīkošanai, lai
papildinātu ekspozīciju, sakarā ar funkciju pārņemšanu, pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada
20. janvāra lēmumu Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas
domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju”.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu samazinājums
186 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 “Par Rīgas
pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju”, pārcelts finansējums uz
programmu 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departaments””.
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Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu
izdevumu palielinājums 6500 euro:
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Samazināti kapitālie izdevumi par 500 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 500 euro Rīgas
Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra mācību procesa nodrošināšanai un funkciju
paplašināšanai.
Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par 500 euro un
palielināti juridisko personu ziedojumi par 500 euro (Kanādas Militārās policijas labdarības
fonda “Militārās policijas fonds neredzīgiem bērniem” ziedojums);
- programmai 16.07.00. “Sporta un interešu izglītības iestādes” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti kapitālie izdevumi par 1082 euro un palielināti kārtējie
izdevumi par 1082 euro Rīgas Futbola skolas darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma
uzlabošanai.
Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par 1082 euro un
palielināti juridisko personu ziedojumi par 1082 euro – SIA “Greencarrier Liner Latvia”
ziedojums;
- programmai 16.10.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 6500 euro.
Borisa un Ināras Teterevu fonda ziedojums novirzīts autorlīguma apmaksai 500 euro un
Aleksandra Čaka piemiņas plāksnes – bareljefa izgatavošanai 6000 euro.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu
palielinājums 4245 euro:
- programmai 18.03.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums
4200 euro. Fiziskas personas ziedojums Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” 1200 euro
novirzīts burbuļu sienas ar gaismas šķiedrām iegādei (kapitālie izdevumi). SIA “Elfa Distrelec”
ziedojums Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” 3000 euro novirzīts roku dezinfekcijas
iekārtu iegādei 1283 euro, autobusa īrei 572 euro un skābekļa elpināšanas aparāta iegādei
1145 euro (kapitālie izdevumi);
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 45 euro. Fiziskas
personas ziedojums novirzīts inventāra iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.)
izdevumu palielinājums 384 euro. Privātpersonu ziedojums 383 euro un precizētais naudas
līdzekļu atlikums gada sākumā 1 euro novirzīti valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Dārzu un
parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi”” pieminekļu restaurācijai.

Rīgas domes priekšsēdētājs

M.Staķis
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