Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 15
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu””

Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu izpilde 9 mēnešos bija
695,9 miljoni euro, kas atbilda plānotajam apjomam. Kopējie budžeta izdevumi bija
667,7 miljoni euro jeb 62% no gada plāna. Ņemot vērā budžeta izpildi, Rīgas domes
priekšsēdētājs 2021. gada 17. septembra vadības uzdevumā Nr. RD-21-85-vu “Par budžeta
grozījumiem un budžeta komisijas sēdes sasaukšanu” uzdeva budžeta izpildītājiem pārskatīt
institūciju budžeta izdevumus un sagatavot priekšlikumus grozījumiem Rīgas domes 2021. gada
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu”,
precizējot investīciju programmā projektus atbilstoši Ministru kabinetā vai Izglītības un zinātnes
ministrijā apstiprinātajiem projektiem, to finansējumam un sadalījumam pa gadiem. Vienlaicīgi
uzdots budžeta grozījumos iestrādāt līdzekļu piešķīrumus no budžeta programmas 01.19.00.
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”, piešķirtos valsts budžeta
transfertus un saimnieciskajā gadā reorganizēto/likvidēto iestāžu budžeta līdzekļus saistību
pārņēmējiem.
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU SAMAZINĀJUMS 8 295 838 euro, t. sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumu samazinājums no azartspēļu nodokļa par 500 000 euro. Rīgas
pilsētas pašvaldības faktiskie ieņēmumi no azartspēļu nodokļa Covid-19 pandēmijas rezultātā
budžetā pēc mēneša pārskata uz 2021. gada 1. oktobri bija tikai 72 tūkstoši euro, tāpēc plānots
samazināt prognozēto ieņēmumu apjomu vēl par 500 000 euro. Precizētais plāns azartspēļu
nodoklim 153 033 euro.
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 3 800 000 euro, t. sk. atbilstoši faktiskajai izpildei
palielināti ieņēmumi no pašvaldības nodevām par 1 000 000 euro un pārējiem nenodokļu
ieņēmumiem par 2 800 000 euro no pašvaldības īpašuma atsavināšanas.
1.3. Valsts budžeta transfertiem samazinājums 11 892 829 euro, t. sk. samazinājums Rīgas
domes Finanšu departamenta programmām 11 426 765 euro, Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta programmām 590 445 euro un palielinājums Rīgas domes Mājokļu un vides
departamentam 7576 euro, Rīgas domes Īpašuma departamentam 18 842 euro, Rīgas pašvaldības
aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 200 euro un Rīgas domes Labklājības departamenta
programmām 97 763 euro.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 593 865 euro, t. sk. samazinājums Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 16 401 euro, Rīgas pilsētas būvvaldei
12 785 euro, Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 105 949 euro, Rīgas domes
un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 875 045 euro un palielinājums Rīgas domes
Mājokļu un vides departamentam 133 625 euro, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas
aģentūra” 1870 euro, Rīgas pašvaldības policijai 72 379 euro, Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentam 206 186 euro, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” 1998 euro un Rīgas
bāriņtiesai 257 euro.
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1.5. Pašvaldību budžetu transfertiem palielinājums 890 856 euro – Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”
608 840 euro un programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”
265 048 euro un Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.03.00. “Rīgas
pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 16 968 euro.
2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA.
Īstenojot Ministru kabinetā un Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātos Rīgas pilsētas
pašvaldības augstas gatavības investīciju projektus Covid-19 infekcijas izplatības radīto seku
mazināšanai, atbilstoši 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”, Ministru kabineta
2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju
projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības
iestāžu paplašināšanai”, Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas
gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas
kārtība” un Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 258 “Kārtība, kādā izvērtē
pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai”
precizēts investīciju objektu finansēšanai piesaistītais aizņēmumu apjoms un aizņēmumi Eiropas
Savienības fondu līdzfinansēto projektu realizēšanai. Kopējais aizņēmumu apjoms samazināts
par 9 640 054 euro. Rīgas pilsētas pašvaldības noslēgtie aizņēmumu līgumi investīciju, kā arī no
Eiropas Savienības fondiem finansēto projektu finansēšanai pievienoti paskaidrojuma raksta
pielikumā “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 2 206 176 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 10. februāra lēmumu
Nr. 380 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas
būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentam””, pārcelts finansējums no programmas 28.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas pilsētas arhitekta birojs”” 220 854 euro, programmas 22.01.00. “Rīgas pilsētas būvvalde”
– dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 1 742 936 euro un budžeta iestāžu
ieņēmumi 12 785 euro un novirzīti atalgojumam 1 155 816 euro un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 245 030 euro, kārtējiem izdevumiem 509 392 euro,
izdevumiem sociālajiem pabalstiem 19 480 euro un kapitālajiem izdevumiem 46 857 euro.
Sakarā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju, pamatojoties uz Rīgas pilsētas
izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir “Par Rīgas pilsētas pašvaldības
centrālās administrācijas reorganizāciju”, pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas
dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 36 200 euro dalības maksai un konferenču
nodrošināšanai Rīgā un komandējuma izdevumiem, turpinot sadarbību noslēgto līgumu ietvaros.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 193 401 euro novirzīts atalgojumam 134 945 euro,
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 31 833 euro un pievienotās
vērtības nodokļa par zemes nomu samaksai 26 623 euro.

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu
palielinājums 15 426 euro. Palielināts valsts budžeta transferts par 10 000 euro (Nacionālā
kultūras mantojuma pārvaldes finansējums) un novirzīts Rīgas 40. vidusskolas aktu zāles
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restaurācijas projekta izstrādei (kapitālie izdevumi) un sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības
iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, palielināts transferts par 8842 euro
(Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīts atalgojumam.
Pamatojoties uz Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes 2021. gada 5. oktobra vēstuli Nr. RDKP21-80-dv “Par komunikācijas jomas pilnveidošanu un centralizāciju” no 2021. gada 1. novembra
pārcelta 1 amata vieta uz programmu 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu
departaments” un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 3416 euro (no tiem atalgojumam
par 2764 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 154 856 euro un
palielināti izdevumi atlīdzībai par 83 782 euro (no tiem atalgojumam par 65 890 euro) un
kapitālo izdevumu transferti par 71 074 euro (tranferts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai).

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un
izdevumu palielinājums 4 199 399 euro:
- programmai 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums”
izdevumu samazinājums 601 euro. Sakarā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju,
pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas reorganizāciju”, pārcelts finansējums no
programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” komandējuma
izdevumiem 1500 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes 2021. gada
5. oktobra vēstuli Nr. RDKP-21-80-dv “Par komunikācijas jomas pilnveidošanu un
centralizāciju” no 2021. gada 1. novembra pārcelta 1 amata vieta uz programmu 01.01.00.
“Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai
par 2101 euro (no tiem atalgojumam par 1700 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 4000 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 4000 euro (datortehnikas un sakaru līdzekļu iegādei);
- programmai 04.03.00. “Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu palielinājums
4 200 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.14.00. “Iekškvartālu piebraucamo un
koplietošanas ceļu un teritoriju remonts” 2 000 000 euro un programmas 01.39.00.
“Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” 2 200 000 euro un novirzīts
pilsētas transportbūvju uzturēšanai.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma un izdevumu palielinājums 141 201 euro:
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības
nodrošinājums” izdevumu samazinājums 50 578 euro. Pārcelts finansējums uz programmu
05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 19 036 euro un kārtējie izdevumi par 14 130 euro un
palielināti izdevumi atalgojumam par 19 036 euro un kapitālie izdevumi par 14 130 euro
(datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei);
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu
palielinājums 130 000 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija lēmumu
Nr. 651 “Par grozījumiem Rīgas domes 19.03.2013. lēmumā Nr. 5964 “Par Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem””, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi
un attiecīgi novirzīti atlīdzībai 55 616 euro (no tiem atalgojumam 45 000 euro) kapraču akorda
algas tarifa palielinājumam no šī gada 1. novembra un kapsētu uzturēšanas izdevumu segšanai
74 384 euro.

3

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 12 920 euro un
palielināti kārtējie izdevumi par 12 920 euro;
- programmai 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu
samazinājums 10 000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.16.00. “Sadzīves bīstamo
atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana”;
- programmai 05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” izdevumu
palielinājums 61 723 euro. Pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. “Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” 50 578 euro un novirzīts 12 pludmales
stiklplasta kabīņu iegādei Vakarbuļļu un Ķīpsalas peldvietās (kapitālie izdevumi).
Valsts budžeta transfertu palielinājums (Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”) 7520 euro tiks novirzīts 7 solu izgatavošanai
un uzstādīšanai Vakarbuļļu pludmalē (kapitālie izdevumi).
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums atbilstoši faktiski noslēgtajiem līgumiem par
iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos 3625 euro novirzīts neparedzētiem izdevumiem,
kas saistīti ar ūdens uzraudzību.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 9970 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 9970 euro (pārģērbšanās kabīņu cilvēkiem ar kustību traucējumiem
izgatavošanai un uzstādīšanai Vecāķu peldvietā);
- programmai 05.05.00. “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 51 468 euro un palielināti kapitālie
izdevumi par 51 468 euro (Spilves poldera atjaunošanai);
- programmai 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu
pārvaldīšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par
130 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 130 000 euro (pašvaldības brīvo dzīvokļu
atjaunošanai);
- programmai 05.08.00. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” veikta
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 60 000 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 60 000 euro (celiņu atjaunošanai pilsētas parkos);
- programmai 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana”
veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 9984 euro, darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4058 euro un kapitālie izdevumi
par 68 482 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 82 524 euro (Rīgas Kongresu nama
strūklakas baseina bojātās virsmas atjaunošanai 68 000 euro un dažādu remontdarbu veikšanai
strūklakās un sabiedriskajās tualetēs 14 524 euro);
- programmai 05.13.00. “Transportēšana ekspertīzei valsts SIA “Patoloģijas centrs””
izdevumu samazinājums 1300 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.16.00. “Sadzīves
bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana”;
- programmai 05.16.00. “Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu
apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 11 300 euro. Pārcelts finansējums no programmas
05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” 10 000 euro un programmas
05.13.00. “Transportēšana ekspertīzei valsts SIA “Patoloģijas centrs”” 1300 euro un novirzīts
sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanas punktu apsaimniekošanai;
- programmai 05.17.00. “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” izdevumu palielinājums
56 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums (vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta
dienesta) novirzīts dabas parka labiekārtojuma uzturēšanai.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums
131 149 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 46 000 euro finansiālam atbalstam iestādes
struktūrvienībām, kurās vakcinēto personu un Covid-19 pārslimojošo personu skaits ir ne
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mazāks kā 80% no visiem darbiniekiem un novirzīts mazvērtīgā inventāra iegādei 30 200 euro
un kapitālajiem izdevumiem 15 800 euro.
Sakarā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju, pamatojoties uz Rīgas pilsētas
izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir “Par Rīgas pilsētas pašvaldības
centrālās administrācijas reorganizāciju”, pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas
dome un Rīgas domes Finanšu departaments” dalības maksai starptautiskajā pilsētu tīklā
“Eiropas Pilsētu drošības forums” (EFUS) 7970 euro un komandējuma izdevumiem 4800 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no uzliktajiem naudas sodiem par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem) 72 379 euro novirzīts videonovērošanas sistēmas
programmatūras licenču Milestone iegādei 39 710 euro, mobilo telefonu iegādei 23 356 euro un
datortehnikas nomaiņai 9313 euro (kapitālie izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 120 659 euro un
palielināti kapitālie izdevumi par 120 659 euro (datortehnikas un portatīvo datoru iegādei
83 066 euro, pie ķermeņa piestiprināmo AXIS kameru un lietošanas licenču iegādei 28 789 euro,
mobilo telefonu iegādei 4104 euro, videoiekārtu atjaunošanai glābšanas stacijā “Vecāķi”
2200 euro un multimediju projektora iegādei 2500 euro).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 109 485 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas
domes rezerves fonds)”, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas
2021. gada 12. augusta lēmumu (sēdes prot. Nr. 20), 101 728 euro speciālo piemaksu izmaksai
Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem un, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu
komitejas 2021. gada 25. augusta lēmumu (sēdes prot. Nr. 21), 7500 euro finansiālam atbalstam
iestādes struktūrvienībām, kurās vakcinēto personu un Covid-19 pārslimojošo personu skaits ir
ne mazāks kā 80% no visiem darbiniekiem, un novirzīts piemaksām 88 312 euro un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20 916 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 257 euro (saņemta naudas atmaksa par apmācībām
saskaņā ar noslēgto līgumu, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku) un novirzīts kārtējiem
izdevumiem.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 500 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 500 euro (10 datoru iegādei trūkstošais finansējums).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma un izdevumu palielinājums par 1 320 522 euro:
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments”
izdevumu palielinājums 20 980 euro. Sakarā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju,
pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas reorganizāciju” un Rīgas domes
Personāla nodaļas 2021. gada 13. jūlija vēstuli Nr. PN-21-103-dv “Par naudas līdzekļu
pārcelšanu”, pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes
Finanšu departaments” komandējuma izdevumiem 3500 euro un 2 amata vienību atlīdzībai
17 480 euro (no tiem atalgojumam 14 144 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6000 euro un
palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
6000 euro;
- programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” veikta
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 4300 euro un palielināti
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4300 euro;
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums
846 387 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 342 500 euro finansiālam atbalstam Rīgas pilsētas
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pašvaldības izglītības iestādēm Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanai un kvalitatīvai mācību
procesa organizēšanai 2021./2022. mācību gadā atbilstoši Rīgas domes Finanšu un
administrācijas lietu komitejas 2021. gada 16. jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 19) un novirzīts
atlīdzībai 71 093 euro (no tiem atalgojumam 57 523 euro), kārtējiem izdevumiem 194 615 euro
un kapitālajiem izdevumiem 76 792 euro.
Valsts budžeta transferta palielinājums 58 479 euro – precizēts mērķdotācijas sadalījums
pašvaldības izglītības iestādēm 2021. gadam (no tiem samazinājums 264 842 euro piešķirtajām
vienreizējām piemaksām pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus klātienē
Covid-19 pandēmijas laikā u.c.) un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai par 62 480 euro (no
tiem atalgojumam par 284 024 euro), kapitālie izdevumi par 31 381 euro un samazināti kārtējie
izdevumi par 35 382 euro.
Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 608 840 euro no savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem skolu komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”
9056 euro un programmu 16.06.00. “Speciālās internātskolas” 154 376 euro un attiecīgi
samazināti izdevumi atlīdzībai par 154 376 euro (no tiem atalgojumam par 126 293 euro) un
kārtējiem izdevumiem par 9056 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 609 euro un
palielināti kapitālajiem izdevumiem par 609 euro;
- programmai 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības programmu īstenošanai” izdevumu samazinājums 400 000 euro. Pārcelts
finansējums uz programmu 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana”;
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu
samazinājums 650 855 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu
izglītības iestādes” 114 345 euro (samazināti kapitālie izdevumi), programmu 16.07.02.
“Datortehnikas iegādei” 91 043 euro (samazināti kārtējie izdevumi) un programmu 16.07.04.
”Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai” 77 193 euro (samazināti
izdevumi atalgojumam).
Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 9056 euro
(pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 24. februāra lēmumu Nr. 385 “Par Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2021. gadā”, likvidēta Rīgas
15. pirmsskolas izglītības iestāde, pievienojot to Rīgas 7. pamatskolai), programmas 16.07.01.
“Sporta un interešu izglītības iestādes” 47 277 euro (brīvā laika centru darbības nodrošināšanai),
programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 75 441 euro (sporta inventāra iegādei Rīgas pilsētas
vispārējās izglītības iestādēm) un programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
(Rīgas domes rezerves fonds)” 545 000 euro finansiālam atbalstam Rīgas pilsētas pašvaldības
izglītības iestādēm Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanai un kvalitatīvai mācību procesa
organizēšanai 2021./2022. mācību gadā atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu
komitejas 2021. gada 16. jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 19) – attiecīgi palielināti kārtējie
izdevumi par 400 714 euro, izdevumi atlīdzībai par 139 909 euro (no tiem atalgojums par
113 202 euro) un kapitālie izdevumi par 136 151 euro.
Valsts budžeta transferta samazinājums 1 310 096 euro – precizēts mērķdotācijas sadalījums
pašvaldības izglītības iestādēm 2021. gadam (no tiem palielinājums izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
1 244 712 euro un samazinājums par 2 629 294 euro piešķirtajām vienreizējām piemaksām
skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksai mācību satura apguvei Covid19 pandēmijas laikā u.c.) – attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 1 337 789 euro (no tiem
atalgojumam par 821 330 euro), kārtējiem izdevumiem par 137 422 euro, kā arī palielināti
uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 300 euro un kapitālie izdevumi par
164 815 euro.
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Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 265 048 euro no savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem skolu komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 62 183 euro un palielināti
izdevumi atlīdzībai par 7704 euro (no tiem atalgojumam par 6733 euro), uzturēšanas izdevumu
transfertiem uz citiem budžetiem par 2001 euro un kapitālajiem izdevumiem par 52 478 euro;
- programmai 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” izdevumu palielinājums
400 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” pašvaldības un privāto
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un 1.–12. klases audzēkņu ēdināšanas izdevumu
nodrošināšanai;
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 10 165 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”
154 376 euro un programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes
rezerves fonds)” 35 000 euro finansiālam atbalstam Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēm Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanai un kvalitatīvai mācību procesa organizēšanai
2021./2022. mācību gadā atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas
2021. gada 16. jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 19) un novirzīts atlīdzībai 174 376 euro (no tiem
atalgojumam 142 475 euro), kārtējiem izdevumiem 6250 euro un kapitālajiem izdevumiem
8750 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes”
63 190 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.
Valsts budžeta transfertu samazinājums 116 021 euro (precizēts mērķdotācijas sadalījums
pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gadam) un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par
21 917 euro (no tiem atalgojumam palielinājums par 46 377 euro), kārtējie izdevumi par
59 676 euro un kapitālie izdevumi par 34 428 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 22 887 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 22 887 euro;
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums
542 100 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un
vidusskolas” 47 277 euro (samazināti kārtējie izdevumi).
Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”
114 345 euro (ledus kombaina iegādei, tā uzskaiti pamatlīdzekļos paredzēt Hokeja skolai “Rīga”
(bija plānots Rīgas 84. vidusskolai)), programmas 16.06.00. “Speciālās internātskolas”
63 190 euro (naudas balvas izmaksai), programmas 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde
“Rīgas Nacionālā sporta manēža”” 87 285 euro (sporta skolai “Arkādija” no likvidētās Rīgas
Nacionālās sporta manēžas), programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 51 374 euro (sporta
inventāra iegādei), programmas 16.16.00. “Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta
pasākumiem un sporta organizācijām” 92 642 euro (sporta inventāra iegādei) un programmas
01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 67 500 euro
finansiālam atbalstam Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Covid-19 pandēmijas seku
ierobežošanai un kvalitatīvai mācību procesa organizēšanai 2021./2022. mācību gadā atbilstoši
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 2021. gada 16. jūlija sēdē nolemtajam
(prot. Nr. 19) – attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai par 180 232 euro (no tiem atalgojumam
par 157 893 euro), kārtējiem izdevumiem par 165 509 euro un kapitālajiem izdevumiem par
130 595 euro.
Valsts budžeta transferta palielinājums 80 911 euro – precizēts mērķdotācijas sadalījums
pašvaldības izglītības iestādēm 2021. gadam un novirzīts atlīdzībai 79 152 euro (no tiem
atalgojumam 41 226 euro), dotācijai 1759 euro un kapitālajiem izdevumiem 3350 euro, kā arī
līdzekļu samazinājums kārtējiem izdevumiem 3350 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 32 130 euro (pārcelti ieņēmumi no likvidētās
programmas 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža””) un
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novirzīts izdevumiem atlīdzībai 2133 euro (no tiem atalgojumam 1785 euro), kārtējiem
izdevumiem 20 997 euro un kapitālajiem izdevumiem 9000 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 31 506 euro un palielināti
izdevumi atlīdzībai par 811 euro (no tiem atalgojumam par 675 euro) un kapitālajiem
izdevumiem par 30 695 euro;
- programmai 16.07.02. “Datortehnikas iegādei” izdevumu palielinājums 189 210 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”
91 043 euro un novirzīts datortehnikas iegādei sakarā ar cenas pieaugumu (kapitālie izdevumi).
Valsts budžeta transferta palielinājums 98 167 euro (Izglītības un zinātnes ministrijas
finansējums interneta nodrošinājuma uzlabošanai izglītības iestādēs) novirzīts kārtējiem
izdevumiem 7884 euro un kapitālajiem izdevumiem 90 283 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 189 144 euro un
palielināti kapitālie izdevumi par 189 144 euro;
- programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 670 898 euro. Valsts
budžeta transfertu palielinājums 670 871 euro, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu ar
Valsts izglītības satura centru par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanai” īstenošanu, novirzīts izdevumiem dotācijai.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 27 euro (soda nauda par neizpildītām līgumsaistībām)
novirzīts izdevumiem dotācijai.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 22 202 euro (no tiem
atalgojumam par 17 480 euro), kārtējie izdevumi par 9099 euro un uzturēšanas izdevumu
transferti uz citiem budžetiem par 30 620 euro un palielināti izdevumi dotācijai par 28 976 euro,
sociālajiem pabalstiem par 466 euro un kapitālie izdevumi par 32 479 euro;
- programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai”
izdevumu palielinājums 20 131 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00.
“Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 77 193 euro, lai nodrošinātu darba samaksu
pedagoģiskajiem darbiniekiem (no tiem atalgojumam 54 729 euro).
Valsts budžeta transfertu samazinājums 57 062 euro, pamatojoties uz grozījumiem 2021. gada
20. janvāra profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas līgumā, un attiecīgi
samazināti izdevumi atlīdzībai par 57 062 euro (no tiem atalgojumam par 26 971 euro);
- programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atlīdzībai par 1395 euro (no tiem atalgojumam par
947 euro), dotācijai par 2500 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 3895 euro;
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta
manēža”” izdevumu samazinājums 119 415 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada
10. marta lēmumu Nr. 436 “Par Rīgas Nacionālās sporta manēžas likvidāciju”, iestāde pievienota
sporta skolai “Arkādija” un pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu
izglītības iestādes” 119 415 euro, tajā skaitā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem 87 285 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi 32 130 euro, un attiecīgi samazināti
izdevumi atlīdzībai par 65 081 euro (no tiem atalgojumam par 46 015 euro), kārtējie izdevumi
par 46 329 euro un kapitālie izdevumi par 8005 euro;
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums 191 201 euro. Pārcelts
finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 75 441 euro,
programmu 16.07.01. ”Sporta un interešu izglītības iestādes” 51 374 euro, programmu 16.14.00.
“Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā”
32 166 euro un programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 30 000 euro un attiecīgi
samazināti izdevumi atlīdzībai par 6692 euro (no tiem atalgojumam par 5330 euro), kārtējiem
izdevumiem par 97 649 euro, izdevumiem dotācijai par 83 540 euro un sociālajiem pabalstiem
par 1100 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 2220 euro, un attiecīgi samazināti izdevumi dotācijai;
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- programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 8000 euro un
kārtējiem izdevumiem par 2555 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 8000 euro un
kapitālajiem izdevumiem par 2555 euro;
- programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 32 711 euro (kārtējie
izdevumi) un palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 32 711 euro (kapitālie izdevumi);
- programmai 16.14.00. “Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem
sasniegumiem sportā” izdevumu palielinājums 32 166 euro. Pārcelts finansējums no
programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” Rīgas sportistu, Tokijas olimpisko spēļu uzvarētāju
apbalvošanai;
- programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 282 307 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 30 000 euro (pašvaldības
kultūras iestādei “Ziemeļrīgas kultūras apvienība” pasākuma “Rīgas sporta laureāts”
organizēšanai), programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 236 307 euro, tajā skaitā Lāčplēša
dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai veltīto pasākumu nodrošināšanai
66 770 euro, Adventa un Ziemassvētku koncertu un pasākumu nodrošināšanai 81 090 euro,
nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanai 23 700 euro, pašvaldības kultūras iestādei
“Ziemeļrīgas kultūras apvienība” 45 968 euro (tajā skaitā Ziemassvētku un Jaungada pilsētvides
objektu nodrošināšanai 34 107 euro, izrāžu nodrošināšanai 5200 euro un mazākumtautību
amatiermākslas kolektīvu skatēm, bērnu vokālo ansambļu uzveduma nodrošināšanai 6661 euro),
Porcelāna muzejam ekspozīcijas iegādei 6250 euro, Rīgas Jūgendstila muzeja krājumu
papildināšanai 6000 euro, Rīgas kultūras centram “Iļģuciems” skursteņa remontam 4250 euro,
Aleksandra Čaka memoriālajam muzejam manuskripta iegādei 500 euro un Rīgas kultūras un
tautas mākslas centram “Mazā ģilde” vokālo ansambļu skates nodrošināšanai 1779 euro un
programmas 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” 16 000 euro
(Porcelāna muzejam 3000 euro (Ivetas Aigares autordarbi), Rīgas mākslas telpai un Rīgas
Kultūras un atpūtas centram “Imanta” 11 153 euro (datortehnikas un videokameru iegādei) un
Kultūras un tautas mākslas centram “Ritums” 1847 euro (projektora un datortehnikas iegādei) –
attiecīgi novirzīti izdevumiem atlīdzībai 75 672 euro (no tiem atalgojumam 75 079 euro),
kārtējiem izdevumiem 200 085 euro, sociālajiem pabalstiem 300 euro un kapitālajiem
izdevumiem 6250 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 9000 euro un sociālajiem pabalstiem par 8000 euro un
palielināti izdevumi atalgojumam par 9000 euro un kārtējiem izdevumiem par 8000 euro;
- programmai 16.16.00. “Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem
un sporta organizācijām” izdevumu samazinājums 92 642 euro. Pārcelts finansējums uz
programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” un attiecīgi samazināti izdevumi
dotācijai.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 220 euro (no tiem
atalgojumam par 183 euro) un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 170 euro un
izdevumi dotācijai par 50 euro;
- programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums 250 552 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 236 307 euro un
attiecīgi samazināti izdevumi dotācijai.
Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 14 245 euro, tajā skaitā samazinājums 15 000 euro no
plānotajiem ieņēmumiem par tirdzniecības vietām Hanzas tirgū 2021. gada 21. un 22. augustā,
(izpilde tika administrēta (uzskaitīta) programmā 16.15.00. “Kultūras centri un nami”), un
palielinājums 755 euro (ieņēmumi no soda naudas un līdzfinansējums), un attiecīgi samazināti
kārtējie izdevumi.
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Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi dotācijai par 133 659 euro, izdevumi
atlīdzībai par 89 103 euro (no tiem atalgojumam par 79 841 euro) un uzturēšanas izdevumu
transfertiem uz citiem budžetiem par 6360 euro un palielināti kārtējie izdevumi par
229 122 euro;
- programmai 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem”
izdevumu samazinājums 32 800 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. “Kultūras
centri un nami” 16 000 euro un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas”
16 800 euro un attiecīgi samazināti izdevumi dotācijai par 32 220 euro un uzturēšanas izdevumu
transfertiem uz citiem budžetiem par 580 euro;
- programmai 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums
59 300 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu
vadītājiem un speciālistiem” 16 800 euro un novirzīts mūzikas instrumentu iegādei 14 000 euro
(saksafons, kontrabass, kokle, sitamie instrumenti un citi instrumenti) un daudzfunkcionālā
lāzerprintera iegādei 2800 euro, pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 42 500 euro finansiālam atbalstam
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanai un
kvalitatīvai mācību procesa organizēšanai 2021./2022. mācību gadā atbilstoši Rīgas domes
Finanšu un administrācijas lietu komitejas 2021. gada 16. jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 19)
un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai par 15 000 euro (no tiem atalgojumam par
12 138 euro), kārtējie izdevumi par 20 337 euro un kapitālie izdevumi par 23 963 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 26 749 euro un izdevumi
atlīdzībai par 7400 euro (no tiem palielinājums atalgojumam par 7964 euro) un palielināti
kapitālie izdevumi par 34 149 euro;
- programmai 16.21.00. “Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” izdevumu
palielinājums 2801 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.23.00. “Festivālu
mērķprogramma” 2764 euro kultūras pasākumu finansēšanai (izdevumiem dotācijai).
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 37 euro (soda nauda par līguma nosacījumu neizpildi)
novirzīts kultūras programmu finansēšanai (izdevumiem dotācijai).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 1791 euro (no tiem
atalgojumam par 938 euro) un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 1365 euro,
izdevumi dotācijai par 47 euro un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par
379 euro;
- programmai 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atlīdzībai par 5836 euro (no tiem atalgojumam par
2994 euro) un palielināti kārtējie izdevumi par 5836 euro;
- programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” izdevumu samazinājums 2764 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.21.00. “Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma”
2764 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai (no tiem atalgojumam par 2378 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 433 euro un kārtējiem
izdevumiem par 404 euro un palielināti izdevumi dotācijai par 837 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
samazinājums 15 694 euro. Valsts budžeta transferta samazinājums, pamatojoties uz
grozījumiem profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanas
līgumā, un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 11 650 euro un
palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
11 650 euro.
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Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un
izdevumu palielinājums 834 150 euro:
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums
158 392 euro. Sakarā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju, pamatojoties uz Rīgas
pilsētas izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir “Par Rīgas pilsētas
pašvaldības centrālās administrācijas reorganizāciju”, pārcelts finansējums 12 382 euro no
programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” dalības maksai
Pasaules Veselības organizācijā 5500 euro, dalības maksai starptautiskajā organizācijā “Eiropas
Sociālais tīkls” 1170 euro un komandējuma izdevumiem 5712 euro un pārcelts finansējums no
programmas 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās”
61 210 euro un novirzīts karšu lasītāju (termināļu) iegādei 8985 euro un kapitālajiem
izdevumiem 52 225 euro (sociālās palīdzības administrēšanas sistēmas (SOPA) un atvieglojumu
vienotās informācijas sistēmas (AVIS) integrācijas nodrošināšanai Rīgas pašvaldības
mazaizsargāto iedzīvotāju ēdināšanas pakalpojuma projektā 47 118 euro un veselības aprūpes
pakalpojumu uzskaites sistēmas (VAPUS) integrācijas nodrošināšanai ar resursu vadības sistēmu
5107 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)” 61 449 euro, palielināti valsts budžeta transferti par 23 301 euro un
novirzīts atalgojumam 13 112 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 3093 euro un sociālajiem pabalstiem 61 314 euro, un pašvaldību uzturēšanas
izdevumu transfertiem uz citām pašvaldībām 7231 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 50 euro (no pārdotajiem metāllūžņiem) novirzīts
iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 13 500 euro un
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz citām pašvaldībām par 2605 euro un palielināti
sociālie pabalsti par 2605 euro un kapitālie izdevumi par 13 500 euro (portatīvo datoru un
mobilo telefonu iegādei);
- programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu
palielinājums 458 214 euro. Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. “Veco ļaužu
uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 440 621 euro un novirzīts sociālo pabalstu izmaksai.
Valsts budžeta transfertu palielinājums 17 593 euro, t. sk. izdevumu kompensēšanai pašvaldībai
par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu
2020. gadā 8967 euro, izdevumu kompensēšanai par pabalsta palielinājumu audžuģimenē
ievietota bērna uzturam 5896 euro un izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par pabalstu krīzes
situācijā nodrošināšanai 2730 euro novirzīts sociālajiem pabalstiem;
- programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”
izdevumu palielinājums 454 178 euro. Pārcelts finansējums no programmas 18.03.01.
“Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” 4242 euro (drošās ģimenes
vides pakalpojuma finansēšanai no 2021. gada 1. aprīļa), programmas 18.04.01. “Veco ļaužu
uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 434 837 euro (sociālās aprūpes dzīvesvietā
pakalpojumam), programmas 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 6540 euro (Covid-19 pozitīvo
klientu aprūpei mājās), kā arī 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
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līdzekļu iegādi, pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 17 021 euro (sociālie pabalsti).
Valsts budžeta transfertu samazinājums 8462 euro, un attiecīgi samazināti izdevumi sociālajiem
pakalpojumiem.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz
citām pašvaldībām par 7781 euro un palielināti sociālie pabalsti par 6734 euro un izdevumi
dotācijai par 1047 euro;
- programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu
palielinājums 36 442 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 8000 euro finansiālam atbalstam
iestādes struktūrvienībām, kurās vakcinēto personu un Covid-19 pārslimojošo personu skaits ir
ne mazāks kā 80% no visiem darbiniekiem, un novirzīts atlīdzībai (no tiem atalgojumam
6473 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)” 2544 euro, palielināti valsts budžeta transferti par 2544 euro un novirzīti
atalgojumam 3680 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
868 euro un kārtējiem izdevumiem 540 euro.
Palielinājums pašvaldības saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām 16 968 euro novirzīts
remontdarbiem struktūrvienībās “Krīzes centrs”, “Ziemeļi” un žoga atjaunošanai struktūrvienībā
“Ezermala”.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 6386 euro atbilstoši faktiskajai izpildei novirzīts
iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 27 787 euro un kapitālie izdevumi par 81 300 euro un
palielināti izdevumi atalgojumam par 27 787 euro un kārtējiem izdevumiem par 81 300 euro
(telpu remontam);
- programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās
līgumorganizācijās” izdevumu samazinājums 65 452 euro. Pārcelts finansējums uz
programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 4242 euro
un programmu 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 61 210 euro un attiecīgi
samazināti sociālie pabalsti;
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums
8122 euro. Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes –
līgumorganizācijas” 79 568 euro klientu aprūpes izdevumu segšanai. 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)”
10 302 euro un palielināti valsts budžeta transferti par 8800 euro un novirzīti atalgojumam
3572 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 842 euro un
kārtējiem izdevumiem 14 688 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 20 000 euro finansiālam atbalstam
iestādei, ja vakcinēto personu un Covid-19 pārslimojošo personu skaits ir ne mazāks kā 80% no
visiem darbiniekiem, un novirzīts mazvērtīgā inventāra iegādei 18 336 euro un kapitālajiem
izdevumiem 1664 euro.
Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
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palielināts valsts budžeta transferts par 10 317 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras
finansējums) un novirzīts atalgojumam.
Valsts budžeta transfertu par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un centros līdz
1998. gada 1. janvārim, samazinājums par 8480 euro, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.
Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 112 385 euro – sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem
netika nodrošināts plānotais vietu aizpildījums, un attiecīgi samazināti iestādes uzturēšanas
izdevumi.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram “Gaiļezers” samazināti
izdevumi atalgojumam par 2524 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības
gadījumā par 2524 euro, Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” samazinātas darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 4782 euro un kārtējie izdevumi par
26 740 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 4782 euro un kapitālie izdevumi par
26 740 euro (funkcionālo gultu, dušas krēslu ar riteņiem un gaisa attīrīšanas un jonizācijas
iekārtu iegādei) un Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” samazināti kapitālie izdevumi
par 17 086 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 17 086 euro (klientu istabu un sanitāro
mezglu remontam);
- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu
samazinājums 1 024 398 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.00. “Sociālie pabalsti
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 440 621 euro, programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi
dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 434 837 euro, programmu 18.04.00. “Veco ļaužu
uzturēšanās iestādes” 79 568 euro un programmu 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” 69 372 euro
un attiecīgi samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 739 085 euro un pašvaldību
uzturēšanas izdevumu transferti uz citām pašvaldībām par 285 313 euro;
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 43 254 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)”
3999 euro un palielināti valsts budžeta transferti par 3939 euro, novirzīti atalgojumam
5818 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1372 euro un
kārtējiem izdevumiem 748 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 5000 euro finansiālam atbalstam
iestādei, ja vakcinēto personu un Covid-19 pārslimojošo personu skaits ir ne mazāks kā 80% no
visiem darbiniekiem, un novirzīts atlīdzībai (no tiem atalgojumam 4046 euro).
Valsts budžeta transfertu palielinājums 30 316 euro, tajā skaitā Nacionālā veselības dienesta
finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 28 816 euro novirzīts
ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai (atalgojumam 20 985 euro, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4950 euro un kārtējiem izdevumiem 2881 euro) un
Labklājības ministrijas finansējums novirzīts izdevumu kompensēšanai par apmācībām un
supervīzijām sociālā darba speciālistiem 1500 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1169 euro un
kārtējiem izdevumiem par 3750 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības
gadījumā par 1169 euro un kapitālie izdevumi par 3750 euro (mēbeļu un vārtu iegādei);
- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums
658 798 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 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
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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”, kā arī atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra
un Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām par Covid-19 izplatības mazināšanu;
- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 30 164 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas
domes rezerves fonds)” 352 euro un palielināti valsts budžeta transferti par 352 euro, 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”. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 22 000 euro finansiālam atbalstam
iestādes struktūrvienībām, kurās vakcinēto personu un Covid-19 pārslimojošo personu skaits ir
ne mazāks kā 80% no visiem darbiniekiem, un novirzīts mazvērtīgā inventāra iegādei, kā arī
pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas
iedzīvotājiem” 6540 euro.
Valsts budžeta transfertu palielinājums 14 000 euro – Labklājības ministrijas finansējums
izdevumu kompensēšanai par apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 27 736 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 27 736 euro (datortehnikas, mobilo telefonu iegādei un WiFi tīkla
ierīkošanai);
- programmai 18.09.00. “Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” veikta
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 367 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 367 euro (atbilstoši faktiskajai izpildei papildu finansējums jaunu
pacēlāju iegādei);
- programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu palielinājums 72 915 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes –
līgumorganizācijas” 69 372 euro pakalpojuma cenas palielinājumam no šī gada 1. aprīļa.
Valsts budžeta transfertu palielinājums 3543 euro – Labklājības ministrijas finansējums par
grupu dzīvokļa pakalpojumu 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 3521 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 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”.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma
un izdevumu palielinājums 296 886 euro:
- programmai 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” izdevumu
palielinājums 294 888 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
un novirzīta maksai par elektroenerģiju līdz gada beigām sakarā ar straujo cenu kāpumu
elektroenerģijas tirgū.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 11 371 euro un kapitālie
izdevumi par 13 238 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 24 609 euro bērnu rotaļu un
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vingrošanas laukumu apgaismojuma ierīkošanas darbiem Mežciema ielā, Rostokas ielā un
Mirdzas Ķempes ielā, kā arī ielu apgaismojuma balstu tīrīšanas darbiem Jēkaba laukumā;
- programmai 20.02.00. “Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums 1998 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (samaksa par luksoforu darbības izmaiņām
velomaratona un citu publisku pasākumu laikā, kā arī saņemta apdrošināšanas atlīdzība par
bojāto luksofora objektu Lāčplēša ielas un Satekles ielas krustojumā) novirzīts atalgojumam
1099 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 259 euro un
remontmateriālu iegādei 640 euro.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” (programma
21.01.00.) izdevumu palielinājums par 46 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas
01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” sakarā ar Rīgas domes Ārlietu
pārvaldes likvidāciju, pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija
rīkojumu Nr. RD-21-422-ir “Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas
reorganizāciju”, dalības maksājumiem starptautiskajās organizācijās.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 24 416 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 24 416 euro aģentūras darba telpu iekārtošanai.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu samazinājums
1 755 721 euro. Sakarā ar iestādes likvidāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 1 742 936 euro un budžeta iestāžu
ieņēmumi par 12 785 euro, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 1 294 269 euro (no tiem
atalgojumam par 1 090 655 euro), kārtējie izdevumi par 417 215 euro, sociālie pabalsti par
480 euro un kapitālie izdevumi par 43 757 euro, pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada
10. februāra lēmumu Nr. 380 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam”.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.)
izdevumu palielinājums 200 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts Eiropas
Kultūras mantojuma dienas pasākumu organizēšanai 2021. gada 17. septembrī (kārtējie
izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 3227 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 3227 euro (ģeneratora un augstspiediena mazgājamās iekārtas iegādei
2750 euro un citiem izdevumiem 477 euro).

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma
28.01.00.) izdevumu samazinājums 220 854 euro. Sakarā ar iestādes likvidāciju un
atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par 220 854 euro, attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 65 162 euro un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 11 426 euro, kārtējie izdevumi par
125 266 euro un izdevumi sociālajiem pabalstiem par 19 000 euro, pamatojoties uz Rīgas domes
2021. gada 10. februāra lēmumu Nr. 380 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas
arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam”.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.)
izdevumu palielinājums 4370 euro. Sakarā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju,
pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas reorganizāciju”, pārcelts finansējums no
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programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” dalības maksai
Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijā “Energy Cities”
2500 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1870 euro novirzīts komandējuma izdevumiem
1370 euro un pievienotās vērtības nodokļa samaksai 500 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 17 099 euro, darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1880 euro un palielināti kārtējie
izdevumi par 14 699 euro (Klimata festivāla organizēšanai iedzīvotāju iesaistes un informētības
veicināšanas pasākumiem 12 099 euro, profesionālās darbības pakalpojumiem 2000 euro un
citiem izdevumiem 600 euro) un kapitālie izdevumi par 4280 euro portatīvā datora un
termokameras iegādei.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma un izdevumu palielinājums 30 429 200 euro:
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu
samazinājums 24 777 euro. Sakarā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju, pamatojoties
uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir “Par Rīgas
pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas reorganizāciju”, pārcelts finansējums uz
programmu 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 4500 euro,
programmu 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums”
36 200 euro, programmu 14.01.00. “Rīgas pašvaldības policija” 12 770 euro, programmu
16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 20 980 euro (no tiem
atalgojums 14 144 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
3336 euro), programmu 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 12 382 euro,
programmu 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departaments” 1500 euro, programmu 21.01.00.
“Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”” 46 000 euro un
programmu 33.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”” 2500 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta
programma” 201 908 euro un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi.
Palielināts valsts budžeta transferts par 4446 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums)
programmas “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” nodrošināšanai un novirzīts
atalgojumam.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 22 000 euro (soda nauda par līguma pārtraukšanu)
novirzīts funkciju auditiem un iepirkuma procesa centralizācijas izvērtējuma veikšanai.
Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu
sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un
citiem projektiem” 282 000 euro un novirzīts dažādu atkritumu izvešanai un nodošanai
47 000 euro, piespiedu izpildes nodrošināšanai teritorijas sakopšanai ziemas periodā
10 000 euro, smilts iegādei gājēju celiņu uzturēšanai ziemas periodā 50 000 euro un kapitālajiem
izdevumiem 175 000 euro (2 jaunu traktoru iegādei ar papildu aprīkojumu 168 000 euro (kauss,
V-veida lāpsta, birste, kaisītājs) un spēļu laukuma elementu nomaiņai 7000 euro. Pamatojoties uz
Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes 2021. gada 5. oktobra vēstuli Nr. RDKP-21-80-dv “Par
komunikācijas jomas pilnveidošanu un centralizāciju”, no 2021. gada 1. novembra 2 amata
vietas pārceltas no programmas 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un
nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” ar finansējumu 3416 euro un
programmas 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departaments” ar finansējumu 2101 euro un
novirzīts atlīdzībai 5517 euro (no tiem atalgojumam 4464 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija atbilstoši sniegtā pakalpojuma ekonomiskajai būtībai –
samazināti kapitālie izdevumi par 175 749 euro un palielināti izdevumi pakalpojumiem par
175 749 euro;
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- programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu
palielinājums 2 966 309 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”, lai segtu Rīgas pašvaldības SIA
“Rīgas satiksme” zaudējumus sabiedriskā transporta tīklā, kuri radušies, nodrošinot piesardzības
pasākumus Covid-19 izraisītās pandēmijas laikā (periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz
2021. gada 31. martam);
- programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 39 600 euro un palielināti kapitālie
izdevumi par 39 600 euro biroja tehnikas iegādei (portatīvie datori un skeneri);
- programmai 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”” izdevumu
palielinājums 229 916 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” Covid-19 infekcijas izraisītās
pandēmijas laikā negūto ieņēmumu no ieejas biļetēm un citiem maksas pakalpojumiem
kompensēšanai SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”;
- programmai 01.10.00. “Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 208 712 euro un palielināti kapitālie
izdevumi par 208 712 euro (gājēju celiņa seguma atjaunošanai Esplanādē 149 342 euro un
meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanai Spilves polderī 59 370 euro);
- programmai 01.14.00. “Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas
remonts” izdevumu samazinājums 2 000 000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu
04.03.00. “Pilsētas transportbūvju uzturēšana”;
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves
fonds)” samazinājums 4 001 781 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 01.06.00.
“Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” 2 966 309 euro, programmu 01.08.00.
“Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”” 229 916 euro, programmu 14.01.00.
“Rīgas pašvaldības policija” 46 000 euro, programmu 15.01.00. “Rīgas bāriņtiesa” 109 228 euro,
programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 342 500 euro, programmu
16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 545 000 euro, programmu 16.06.00.
“Speciālās internātskolas” 35 000 euro, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības
iestādes” 67 500 euro, programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 42 500 euro,
programmu 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 61 449 euro, programmu
18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 17 021 euro,
programmu 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 10 544 euro, programmu
18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 30 302 euro, programmu 18.05.00. “Rīgas
patversme” 8999 euro, programmu 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas”
658 798 euro, programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 22 352 euro un programmu
18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” 3521 euro.
Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 1 198 345 euro un palielināti izdevumi
vienreizēja pabalsta izmaksai (sakarā ar trīnīšu piedzimšanu) par 5845 euro un kārtējiem
izdevumiem par 1 192 500 euro.
Palielinājums dotācijai no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 1 195 158 euro iespējamo
saistību segšanai pēc atbilstoša juridiskā izvērtējuma saņemšanas;
- programmai 01.24.00. “Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas
programma” izdevumu samazinājums 280 000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu
01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto
postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem”;
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” samazinājums
20 707 060 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”, Ministru kabineta
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2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju
projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības
iestāžu paplašināšanai”, Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas
gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas
kārtība” un Ministru kabineta 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
sadalījumā pa objektiem. Valsts budžeta transferti samazināti par 1 865 085 euro, precizētais
valsts budžeta transfertu apjoms – 13 800 545 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 2000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu
01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 282 000 euro un attiecīgi
samazināti kārtējie izdevumi.
Pārcelts finansējums no programmas 01.24.00. “Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu
īstenošanas programma” 280 000 euro un novirzīts kārtējiem izdevumiem 100 000 euro un
kapitālajiem izdevumiem 180 000 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 61 170 euro un palielināti
izdevumi dotācijai par 25 000 euro un kapitālie izdevumi par 36 170 euro;
- programmai 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma”
izdevumu palielinājums 341 999 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par 7020 euro un novirzīta nolietoto videonovērošanas kameru (54 gab.)
demontāžai. Piešķirti valsts budžeta transferti no Izglītības un zinātnes ministrijas interneta
pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības un speciālās izglītības
iestādēs par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam 56 715 euro un
Labklājības ministrijas finansējums informācijas sistēmas SOPA papildinājumiem 71 856 euro
(kapitālie izdevumi).
Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu
departaments” 201 908 euro (Ministru kabineta noteikumu Nr. 344 “Gada pārskata
sagatavošanas kārtībā” izpildei, lai nodrošinātu pārskata slēguma procedūru). Sakarā ar Rīgas
domes Ārlietu pārvaldes likvidāciju, pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada
28. jūnija rīkojumu Nr. RD-21-422-ir “Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas
reorganizāciju” un Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 26. augusta vēstuli
Nr. RD-21-275-dv “Par finanšu līdzekļu pārcelšanu”, pārcelts finansējums no programmas
01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” komandējuma izdevumiem
4500 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 45 000 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 45 000 euro (datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei);
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem
projektiem” izdevumu samazinājums 6 951 806 euro. Samazināti valsts budžeta transferti par
9 694 697 euro, dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 2 307 898 euro un
budžeta iestāžu ieņēmumi par 897 045 euro. Piesaistīti aizņēmuma līdzekļi 5 947 834 euro
Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai. Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un
administrācijas lietu komitejas lēmumiem, veikta izdevumu pārstrukturizācija starp
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti kapitālie
izdevumi par 5 849 183 euro, kārtējie izdevumi par 1 606 734 euro un palielināti uzturēšanas
izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 294 380 euro un pašvaldības kapitālo izdevumu
transferti par 209 731 euro.
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4. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi palielināti par 5551 euro.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošās
programmas:
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu
samazinājums 10 000 euro. Samazināti juridisko personu ziedojumi par 5000 euro un fizisko
personu ziedojumi par 5000 euro;
- programmai 16.07.00. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums
10 000 euro. Fizisko personu ziedojums Tehniskās jaunrades namam “Annas 2” komandējuma
izdevumu segšanai 1790 euro, mācību līdzekļu iegādei 4230 euro un 3D printeru iegādei
3980 euro (kapitālie izdevumi).
Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti juridisko personu ziedojumi par 500 euro un
palielināti fizisko personu ziedojumi par 500 euro;
- programmai 16.09.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” veikta izdevumu
pārstrukturizācija. Samazināti kapitālie izdevumi par 1000 euro un palielināti kārtējie
izdevumi par 1000 euro Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai mūzikas instrumentu iegādei;
- programmai 16.10.00. “Kultūras centri un nami” veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 4790 euro un palielināti izdevumi atalgojumam
par 4504 euro autoratlīdzības līguma samaksai par Aleksandra Čaka piemiņas plāksnes –
bareljefa izgatavošanu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
286 euro.

Rīgas domes Labklājības departamentam (programma 18.02.00.) izdevumu
palielinājums 4183 euro. Juridiskas personas ziedojums struktūrvienībai “Imanta” futbola
laukuma seguma uzklāšanai.
Samazināti fizisko personu ziedojumi par 500 euro un palielināti juridisko personu ziedojumi par
500 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 2300 euro un palielināti
kārtējie izdevumi par 2300 euro sporta un sadzīves inventāra, mīkstā un virtuves inventāra un
grāmatu iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.)
izdevumu palielinājums 1368 euro. Nodibinājuma “Brīvības pieminekļa izgaismošanas
fonds” ziedojums novirzīts Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta realizēšanai.

Rīgas domes priekšsēdētājs

M. Staķis
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