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Paskaidrojuma raksts 
par grozījumiem Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 

“Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 
 
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 9882058, t.sk.: 
1.1. IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS NO NODOKĻU UN NENODOKĻU 
IEŅĒMUMIEM Ls 7050000, t.sk.: 

- Ls 5100000 iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums, 
- Ls 200000 nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi), 
- Ls 1100000 nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām un būvēm), 
- Ls 150000 maksājumi par pašvaldības kapitāla izmantošanu, 
- Ls 500000 pārējie nenodokļu ieņēmumi. 

 
1.2. Iekļauta DOTĀCIJA no Valsts budžeta iestādēm (no Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts 
budžetā paredzētajām programmām)  Ls 2159529, t.sk.: 

- no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 09.19.00. “Dotācija pašvaldību izglītības 
iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  Ls 806950,  
- no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 01.14.00. “Mācību literatūras iegāde”    
Ls 321719, 
- no Kultūras ministrijas programmas 02.08.00. “Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Ls 1030860. 

 
1.3. MAKSAS PAKALPOJUMU UN CITU PAŠU IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 
(atbilstoši Rīgas domes komitejās akceptētajam) Ls 672529, t.sk.: 
 - Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam par Ls 343003, 
 - Rīgas domes Kultūras pārvaldei Ls 244910, 
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 58058, 
- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 26558.  
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS  PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums           
Ls 112921 (naudas līdzekļu atlikums): 
- programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” naudas līdzekļu atlikums Ls 79972 novirzīts kārtējiem izdevumiem, t.sk., 
papildu sakaru pakalpojumu apmaksai Ls 4000 saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar SIA “Lursoft”, 
kurjerpastu “TNT Latvia”, Ls 25000 līgumdarbu apmaksai –  profesionāliem speciālistiem juridisko 
un administratīvo pakalpojumu jomā, ES projektu izstrādāšanai, vides noformēšanai,  kursu un 
semināru apmaksai, presei Ls 15000, Ls 9000 citiem izdevumiem, maksai par elektroenerģiju         
Ls 10000, maksai par degvielu Ls 3000, saimniecības materiālu iegādei u.c. izdevumiem. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 07.04.2004. sēdē (protokols Nr.123) akceptēti 
grozījumi, palielinot atalgojumu par Ls 221211 un soc. nodokļa maksājumus par Ls 53289,  
samazinot izdevumus telpu remontam par Ls - 274500. 
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Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 928207 
(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 3824 un naudas līdzekļu atlikums Ls 924383):  
- programmai 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības nodrošinājums” 
palielinājums Ls 925199, t.sk., naudas līdzekļu atlikums Ls 921375 novirzīts kārtējo un kapitālo 
izdevumu palielinājumam (Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejas 
19.04.2004. sēdes protokols Nr. 128), t.sk.: atalgojumam Ls 86294 (Īpašuma departamenta iztērētie 
līdzekļi līgumdarbinieku darba algām Rīgas pilsētas īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā, kuras bija 
paredzēts segt no pilsētas attīstības fonda), Ls 20788 soc. nod. maksājumiem,  nekustamo īpašumu 
tirgus vērtējumu sagatavošanai un atsevišķu zemes gabalu vērtējumu sagatavošanai Valsts Zemes 
dienestam, nekustamā īpašuma apsekošanai, ekspertīzei un apsaimniekošanas koncepcijas izstrādei 
Ls 35000, darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu apmaksai, konkursu, semināru 
organizēšanai un departamenta darbības nodrošināšanai Ls 40000, ēku, būvju un telpu remontam   
Ls 250000, datoru un datoru tīklu programmatūras papildinājumu izstrādei Ls 17000, ielu un 
inženierbūvju uzskaites metodikas izstrādei un ieviešanai, kā arī objektu tehniskā stāvokļa 
novērtējumu un citas tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izdevumiem 70000,  nodokļu 
maksājumiem Ls 272851,  datortehnikas nomaiņai Ls 31001  u.c. izdevumiem. Palielinājums -   
autotransporta nomai Ls 3824, samazinot programmu 01.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar 
autotransportu” par Ls - 3824 (Rīgas domes Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols 
Nr.124). 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 377886  
(naudas līdzekļu atlikums):  
- programmai 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
naudas līdzekļu atlikums Ls 227378 novirzīts kārtējo un kapitālo izdevumu palielinājumam 
(Satiksmes un transporta lietu komitejas 17.03.2004. sēdes protokols Nr.116), kā arī akceptēts 
atlikuma novirzījums un līdzekļu pārstrukturizācija starp programmām, t.sk., atalgojumam             
Ls 21198 (kontroles dienesta reorganizācijai un 2003.gada septembrī izveidoto 3 štata vienību 
atalgojumam Ls 16148, iekšējā auditora štata vietas izveidošanai   Ls 5050), soc. nod. 
maksājumiem Ls 5107, līgumdarbu apmaksai par dažādu ekspertīžu veikšanu, juridisko 
pakalpojumu apmaksai    Ls 23433, Satiksmes departamenta telpās esošās ventilācijas sistēmas 
aprīkošanai ar dzesēšanas sistēmu Ls 16700, ar satiksmes drošību saistīto iekārtu remontiem Ls 
11000, satiksmes infrastruktūras uzlabošanai Ls 113598, datorkomplektu, kancelejas mēbeļu, 
programmatūras iegādei u.c. izdevumiem Ls 36342.  
- programma 04.06.00. “. “Pilsētas rajonu (priekšpilsētu) nozīmes ielu uzturēšana” 
samazināta par    Ls – 348684  un konkursa rezultātā ieekonomētie līdzekļi novirzīti: 

- Ls 319677 programmai 04.03.00. “Pilsētas ielu un ceļu uzturēšanas programma” 
sabiedriskā transporta pieturvietu un brauktuvju tekņu zonu kopšanai 

- Ls 29007 programmai 04.07.00. “Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana” 
sakarā ar ielu skaita un platību pieaugumu, kur nepieciešams horizontālais apzīmējums, 
samazinot programmu 04.06.00. “Pilsētas rajonu (priekšpilsētu) nozīmes ielu 
uzturēšana” par Ls – 29007. 

 
Rīgas domes Komunālajam departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 33547 
(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 11868 un naudas līdzekļu atlikums Ls 21679): 
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
palielinājums Ls 12150, t.sk., Ls 282 naudas līdzekļu atlikums novirzīts maksai par degvielu. 
Palielinājums Ls 9448 - autovadītāja atalgojumam un soc.nod. maksājumiem Ls 2420 un  
autotransporta nomai Ls 9448, samazinot programmu 01.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar 
autotransportu” par Ls - 11868 (Rīgas domes Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols 
Nr.124), 
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- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” naudas līdzekļu atlikums Ls 7693 
novirzīts remontu veikšanai Mārtiņa un Jaunciema kapu kantoros Ls 4693, remontmateriāliem      
Ls 3000. Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejas 19.04.2004. sēdē (protokols 
Nr.95) akceptētas izmaiņas izdevumu struktūrā, palielinot atalgojumu par Ls 2793,  kapitālos 
izdevumus par Ls 2557 (motorzāģa, zāles pļāvēja, 2 zāles trimmeru, pārnēsājamā metināmā aparāta 
un benzīna dzinēja iegādei), 
- programmai 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” naudas līdzekļu 
atlikums Ls 13704 novirzīts kārtējiem izdevumiem. 
 
Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) palielinājums Ls 45240 – naudas 
līdzekļu atlikums novirzīts zemes nomas nomaksai zemes īpašniekiem, ēku un telpu remontam u.c. 
kārtējiem izdevumiem. 
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 38667 
(naudas līdzekļu atlikums): 
- programmai 07.01.00. “Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija” naudas līdzekļu atlikums   
Ls 15447 novirzīts prēmiju maksājumiem  Ls 5000, soc. nod. maksājumiem Ls 1205, zemes nomas 
maksājumiem zemes īpašniekiem Ls 3818, mēbeļu, žalūziju, kondicionēšanas iekārtas un tērpu 
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem iegādei Ls 2292 u.c. izdevumiem Ls 3132. 
-programmai 07.02.00. “Buļļu salas piejūras teritorijas sakopšanai un uzturēšanai” naudas 
līdzekļu atlikums Ls 23220 novirzīts pludmales atpūtas un kāpu zonas sakopšanas darbiem, 
pludmales ģērbtuvju un solu izgatavošanai un uzstādīšanai, boju un to nostiprinājuma inventāra 
iegādei u.c. izdevumiem. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) palielinājums Ls  80162 - 
naudas līdzekļu atlikums novirzīts dzīvojamo māju balkonu rekonstrukcijai, ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai, pagrabu pārsegumu pastiprināšanai Ls 64675, videoprojektora 
iegādei Ls 4392, projektu dokumentācijas izstrādei dzīvojamās mājas celtņu pārsegumu  
renovācijai, katlu mājas rekonstrukcijai, balkonu renovācijai Ls 5370 u.c. izdevumiem Ls 5725.   
 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) palielinājums Ls 32451, 
t.sk., Ls 5893 naudas līdzekļu atlikums novirzīts degvielas un saimniecības materiālu iegādei,         
maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums Ls 26558 novirzīts kompensācijas 
izmaksai Ls 6380, soc. nod. maksājumiem Ls 1537, zemes nomas nomaksai zemes īpašniekiem     
Ls 6900, apkurei Ls 2329, izpilddirekcijas ēkas kosmētiskajam remontam Ls 4207 u.c. izdevumiem. 
 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) palielinājums Ls 759 - 
naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējo izdevumu segšanai. 
 
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 7909 
(naudas līdzekļu atlikums): 
- programmai 11.01.00. “Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija” naudas līdzekļu atlikums      
Ls 7907 novirzīts kompensāciju izmaksai Ls 1720, soc. nod. maksājumiem Ls 339, izpilddirekcijas 
ēkai logu nomaiņai Ls 4955 u.c. izdevumiem. 
 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 41221 
(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 5467 un naudas līdzekļu atlikums Ls 35754): 
 - programmai 12.01.00. “Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs” palielinājums Ls 19412, 
t.sk., Ls 13945 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem Ls 12875 un kapitālajiem izdevumiem     
Ls 1070.  Palielinājums  Ls 5467 - autovadītāja  atalgojumam un soc.nod. maksājumiem Ls 2420 un  
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autotransporta nomai Ls 3047, samazinot programmu 01.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar 
autotransportu” par Ls - 5467 (Rīgas domes Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols 
Nr.124), 
- programmai 12.02.00. “Organizatorisko, informatīvo un izglītojošo pasākumu programma” 
palielinājums Ls 21809 - naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējo izdevumu segšanai. 
 
Rīgas Narkomānijas profilakses centra pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 44742 
(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 6264 un naudas līdzekļu atlikums Ls 38478): 
- programmai 13.01.00. “Rīgas Narkomānijas profilakses centrs” palielinājums Ls 17674, 
t.sk.,  Ls 6928 naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojuma palielinājumam Ls 2268, maksai par 
apkuri un ūdeni, par elektroenerģiju u.c. izdevumiem Ls 4515 un rakstāmgaldu iegādei  Ls 145. 
Palielinājums Ls 6264 -  autovadītāja atalgojumam un soc.nod. maksājumiem Ls 2420 un   
autotransporta nomai Ls 3844, samazinot programmu 01.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar 
autotransportu” par Ls - 6264 (Rīgas domes Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols 
Nr.124). 
Algu fonda paaugstināšanai Ls 3612 un soc. nod. maksājumiem Ls 870, samazinot programmu 
13.02.00. “Rīgas Narkomānijas profilakses centrs – pasākumu plāns narkomānijas ierobežošanai”  
par Ls – 4482 (Drošības un kārtības jautājumu  komitejas 15.04.2004. sēdē (protokols Nr.109). 
-programmai 13.02.00. “Rīgas Narkomānijas profilakses centrs – pasākumu plāns 
narkomānijas ierobežošanai” palielinājums Ls 27068, t.sk., Ls 31550 naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts kārtējiem izdevumiem un Ls – 4482 pārnests uz programmu 13.01.00. “Rīgas 
Narkomānijas profilakses centrs”. Drošības un kārtības jautājumu  komitejas 18.03.2004. sēdē 
(protokols Nr.107) akceptēti grozījumi, palielinot atalgojumu par Ls 2936, samazinot pakalpojumu 
apmaksu par Ls -2936. 

 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) palielinājums Ls 242269 (dotācija no 
vispārējiem ieņēmumiem Ls 31081 un naudas līdzekļu atlikums Ls 211188), t.sk., Ls 211188 
naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumam Ls 41016 samaksai par darbu ārpus noteiktā darba 
laika, soc, nod. maksājumiem Ls 9881, darbinieku profesionālā riska, veselības un  dzīvības 
apdrošināšanai Ls 66110, biroja tehnikas darbības nodrošināšanai Ls 20000, remontmateriālu un 
saimniecības materiālu iegādei Ls 6000, formas tērpu iegādei Ls 10379, šaujamieroču- pistoļu un  
bruņu vestu iegādei Ls 12960, seifu, eļļas sildītāju, papīra smalcinātāju, digitālās fotokameras, faksa 
aparātu, kopētāju iegādei Ls 34239 u.c. izdevumiem. Palielinājums Ls 31081 - autotransporta 
nomai, samazinot programmu 01.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar autotransportu” par            
Ls - 31081 (Rīgas domes Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols Nr.124). 
 
Rīgas Bāriņtiesai (programma 15.01.00.) palielinājums Ls 70713 (dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem Ls 8860 un naudas līdzekļu atlikums Ls 61853), t.sk., Ls 61853 naudas līdzekļu 
atlikums novirzīts atalgojumam Ls 30126 (5 tiesas locekļu, lietvedības sekretāra, tiesas sēžu 
sekretāra, tehniskā sekretāra, jurista, nodrošinājuma nodaļas vadītāja, saimniecības pārziņa, 
arhivāra algošanai un pabalstu izmaksai), 27 monitoru, 27 datoru un 17 printeru iegādei Ls 23251 
u.c. izdevumiem. Palielinājums Ls 8860 -  autovadītāja atalgojumam un soc.nod. maksājumiem Ls 
2554  un autotransporta nomai, samazinot programmu 01.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar 
autotransportu” par Ls - 8860 (Rīgas domes Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols 
Nr.124). 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam palielinājums Ls 3805155 
(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 2162284 (t.sk. dotācija no valsts budžeta Ls 1128669), 
maksas pakalpojumi Ls 343003 un naudas līdzekļu atlikums Ls 1299868):  
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments” 
palielinājums  Ls 30517, t.sk., naudas līdzekļu atlikums Ls 26933 novirzīts kārtējiem izdevumiem 
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Ls 25985, t.sk., atalgojumam Ls 8517, un kapitālajiem izdevumiem Ls 948, maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 1500 novirzīts kārtējiem izdevumiem, piešķirti papildus līdzekļi         
Ls 2084 papildus štata vienības atalgojumam un soc. nod. maksājumiem (galvenais speciālists 
centrālās grāmatvedības sporta virzienam), 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu iestādes” palielinājums Ls 725838, t.sk.,              
Ls 350416 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem, t.sk., atalgojumam Ls 159166,    
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 133621 novirzīts ēdināšanas u.c. kārtējiem 
izdevumiem, piešķirti papildus līdzekļi Ls  241801, t.sk., atalgojuma palielinājumam 
pedagoģiskajiem darbiniekiem par Ls 10 un soc. nod. maksājumiem Ls 101091, ēdināšanas 
izdevumu palielinājumam par 10%    Ls 4815, vidējās algas palielinājumam medmāsām un ārstiem, 
kā arī medicīnas darbinieku amata skaita palielinājumam Ls 17282, 11 grupu atvēršanai pirmskolas 
bērnu iestādēs ar 1.septembri un Ls 8167, pirmskolas bērnu iestādes “Māra” apsaimniekošanas 
izdevumiem Ls 55000  un atalgojuma palielinājumam par 25% un soc. nod. maksājumiem 
audzinātāju (skolotāju) palīgiem un nakts auklēm Ls 55446, 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” palielinājums                   
Ls 42181, t.sk., 18476 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 17729, t.sk., 
atalgojumam Ls 10434, un kapitālajiem izdevumiem Ls 747, maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 6220 novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 5609 un kapitālajiem izdevumiem         
Ls 611, papildus piešķirti līdzekļi Ls 17485, t.sk., ēdināšanas izdevumu palielinājumam par 10%    
Ls 6577, vidējās algas palielinājumam medmāsām un ārstiem, kā arī medicīnas darbinieku amata 
skaita palielinājumam Ls 2403, atalgojuma palielinājumam par 25% un soc. nod. maksājumiem 
audzinātāju (skolotāju) palīgiem un nakts auklēm Ls 8505, 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” palielinājums                   
Ls 465779, t.sk., 315128 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 300872, t.sk., 
atalgojumam Ls 81740, un kapitālajiem izdevumiem Ls 14256, maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 96836 novirzīts kārtējiem izdevumiem, papildus piešķirti līdzekļi Ls 29959, t.sk., 
atalgojuma palielinājumam pedagoģiskajiem darbiniekiem par Ls 10 un soc. nod. maksājumiem    
Ls 6909, ēdināšanas izdevumu palielinājumam par 10% Ls 4531, vidējās algas palielinājumam 
medmāsām un ārstiem, kā arī medicīnas darbinieku amata skaita palielinājumam Ls 15093, 
atalgojuma palielinājumam par 25% un soc. nod. maksājumiem audzinātāju (skolotāju) palīgiem un 
nakts auklēm Ls 1141, video novērošanas sistēmas uzstādīšanai Rīgas Āgenskalna sākumskolā       
Ls 2285 un par Ls 23856 veikta līdzekļu pārstrukturizācija, attiecīgi samazinot programmu 
19.07.05. “Pārējo programmu realizācija” par Ls - 23856, 
- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” samazinājums                   
Ls - 5590, t.sk., 2713 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 2447, t.sk., 
atalgojumam Ls 1193, un kapitālajiem izdevumiem Ls 266, maksas pakalpojumu ieņēmumiem 
samazinājums par Ls - 24548,  piešķirti papildus līdzekļi Ls 14411, t.sk., ēdināšanas izdevumu 
palielinājumam par 10% Ls 11304, vidējās algas palielinājumam medmāsām un ārstiem, kā arī 
medicīnas darbinieku amata skaita palielinājumam Ls 1506, atalgojuma palielinājumam par 25% un 
soc. nod. maksājumiem audzinātāju (skolotāju) palīgiem un nakts auklēm Ls 1601  un  Ls 1834 
veikta līdzekļu pārstrukturizācija, attiecīgi samazinot programmu 19.07.05. “Pārējo programmu 
realizācija” par Ls - 1834, 
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” palielinājums Ls 32348, t.sk., Ls 9410 
naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 9346, t. sk., atalgojumam Ls 4052, un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 64, maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums par Ls - 1341, 
piešķirti papildus līdzekļi Ls 17412, t.sk., vidējās algas palielinājumam medmāsām un ārstiem, kā 
arī medicīnas darbinieku amata skaita palielinājumam Ls 2375, ēdināšanas izdevumu 
palielinājumam par 10% Ls 12240, atalgojuma palielinājumam par 25% un soc. nod. maksājumiem 
audzinātāju (skolotāju) palīgiem un nakts auklēm Ls 2797 un Ls 6867 veikta līdzekļu 
pārstrukturizācija, attiecīgi samazinot programmu 19.07.05. “Pārējo programmu realizācija” par    
Ls - 6867, 
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- programmai 16.07.01. “Pārējās interešu izglītības iestādes” palielinājums Ls 511274, t.sk., 
naudas līdzekļu atlikums Ls 330092 novirzīts kārtējiem izdevumiem, t.sk., atalgojumam Ls 230578,  
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 57083 novirzīts kārtējiem izdevumiem, piešķirti 
papildus līdzekļi vidējās algas palielinājumam medmāsām un ārstiem, kā arī medicīnas darbinieku 
amata skaita palielinājumam  Ls 4031, Hokeja skolas “Rīga” jauniešu komandas dalībai turnīrā 
Austrijā Ls 1700 un Ls 118368 veikta līdzekļu pārstrukturizācija, attiecīgi samazinot programmu 
19.07.05. “Pārējo programmu realizācija” par Ls - 118368, 
- jauna programma 16.07.04. “Izglītības ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (valsts budžeta programma 09.19.00.)              
Ls 806950, 
- programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” palielinājums Ls 70923, t.sk.,         
Ls 133 naudas līdzekļu atlikums  novirzīts  kārtējiem izdevumiem, piešķirti papildus līdzekļi         
Ls 70790 pirmsskolas bērnu iestādes “Māra” remontdarbiem Ls 55800 un jumta remontdarbiem 
pirmskolas bērnu iestādē “Kadiķītis” Ls 14990, 
- programmai 16.07.03. “Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” palielinājums Ls 91569 - naudas līdzekļu atlikums  
novirzīts kārtējiem izdevumiem, t.sk., atalgojumam Ls 40, 
- programmai 16.07.05. “Pārējo programmu realizācija” samazinājums Ls - 75939, t.sk.,        
Ls 74986 naudas līdzekļu atlikums  novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 74606, t.sk., atalgojumam 
Ls 370, un kapitālajiem izdevumiem Ls 380, samazinājums par Ls – 150925 veikta līdzekļu 
pārstrukturizācija starp programmām, 
- programmai 16.07.07. “Bērnu un jauniešu sporta centrs “Daugavas sporta nams”” 
palielinājums Ls 148377, t.sk., Ls 74745 naudas līdzekļu atlikums  novirzīts  kārtējiem 
izdevumiem Ls 58745, t.sk., atalgojumam Ls 18266 un kapitālajiem izdevumiem16000, maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 73632 novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 70232 un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 3400, 
- programma 16.08.00. “Pedagoģisko darbinieku veselības apdrošināšana (zaļās polises 
iegādei darbiniekiem, kas nostrādājuši ne mazāk kā 3 mēnešus ar pilnu darba slodzi)            
Ls 606160, pārnests no Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajām 
programmām, 
- programma 16.08.00. “Izglītības ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei no valsts 
budžeta programmas 01.14.00. “Mācību literatūras iegāde” palielinājums Ls 322121, t.sk.,    
Ls 321719 dotācija mācību literatūras iegādei un Ls 402 naudas līdzekļu atlikums novirzīts mācību 
literatūras iegādei, 
-programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” palielinājums Ls 27782 - Rīgas komandu startam 
Latvijas Olimpiādē 2004.gada jūlijā Ventspilī Ls 17332 (Rīgas domes Finanšu komitejas 
21.04.2004. sēdes protokols Nr.130) un sportistu formas tērpu iegādei Latvijas Olimpiādei 
Ventspilī Ls 10450 (Rīgas domes priekšsēdētāja  30.04.2004. rīkojums Nr.366-r “Par līdzekļu 
piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda”. 
 
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centra pārziņā esošo programmu palielinājums 
Ls 7318 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 2048 un naudas līdzekļu atlikums Ls 5270):          
- programmai 17.01.00. “Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs” palielinājums 
Ls 3094 - naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējo izdevumu segšanai, 
- programmai 17.02.00. “Varšavas Tūrisma informācijas centrs” palielinājums Ls 4224, t.sk, 
Ls 2176 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējo izdevumu segšanai un palielinājums 
atalgojumam un soc. nod. maksājumiem par Ls 2048 saskaņā ar koplīgumu darbinieku materiālai 
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stimulēšanai par sasniegtajiem darba rezultātiem un pabalstu izmaksai 100% algas apmērā aizejot 
atvaļinājumā. 
 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta centra pārziņā esošo programmu palielinājums        
Ls 480739 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 272807, maksas pakalpojumi Ls 58058 un 
naudas līdzekļu atlikums Ls 149874): 
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” palielinājums Ls 9473, t.sk., 
5473 naudas līdzekļu atlikums  novirzīts atalgojumam - darbinieku prēmēšanai, Ls 4000 maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts atalgojumam - vienreizējām piemaksām par darbu 
iepirkumu komisijās, 
- programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” palielinājums Ls 88631, t.sk., Ls 4012 
naudas līdzekļu atlikums novirzīts apkures, ūdens apmaksai, maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 8854 novirzīts ēdināšanas izdevumiem, palielinājums Ls 27582 -  autovadītāja 
atalgojumam un  soc.nod. maksājumiem Ls 7662 un  autotransporta nomai Ls  19920, samazinot 
programmu 01.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar autotransportu” par Ls - 27582 (Rīgas domes 
Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols Nr.124) un piešķirti papildus līdzekļi Ls 48183, 
t.sk., RBSRAC “Marsa gatve” papildu 2 amata vienību atalgojumam un soc. nod. maksājumiem     
Ls 5559, bērnu nama “Imanta” sporta kluba atbalstam Ls 5257, ēdināšanas izdevumu 
palielinājumam par 10 % 2.pusgadam sakarā ar cenu pieaugumu Ls 9418, darbinieku atalgojuma 
palielinājumam līdz 30%  un soc. nod. maksājumiem Ls 27949, 
- programmai 18.03.01. “Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” palielinājums      
Ls 55058, t.sk., Ls 31297 naudas līdzekļu atlikuma novirzījums līgumsaistību izpildei ar b/o SIA 
“Grašu bērnu nams” un RO “Pestīšanas armija” Āgenskalna bērnu namu Ls 2302, 50 bērnu 
ievietošanai ilgtermiņa rehabilitācijas centrā “Māras centrs” Ls 17470, bērnu invalīdu uzturēšanai 
specializētajos bērnu invalīdu centros Ls 3712 un līgumsaistību izpildei ar S/O “Latvijas sarkanais 
krusts” Ls 7813, piešķirti papildus līdzekļi Ls  23761, t.sk., Ls 9958 ēdināšanas izdevumu 
palielinājumam par 10 %  2.pusgadam sakarā ar cenu pieaugumu un Ls 13803 papildus 10 bērnu 
uzturēšanai b/o SIA “Bērnu oāze”, 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” palielinājums Ls 105175, t.sk.,        
Ls 9301 naudas līdzekļu atlikuma novirzījums atalgojumiem un soc. nod. maksājumiem Ls 8474, 
maksai par apkuri Ls 827, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 39916 novirzīts 
atalgojumam un soc. nod. maksājumiem Ls 3724, darbinieku ēdināšanas izdevumiem Ls 9720, SAC 
“Gaiļezers” saimnieciskās darbības nodrošināšanai Ls 26472 un piešķirti papildus līdzekļi Ls 55958 
ēdināšanas izdevumu palielinājumam 2.pusgadam Ls 12117, darbinieku atalgojuma palielinājumam 
līdz 30% un soc. nod. maksājumiem Ls 43841, 
- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” palielinājums 
Ls 21986, t.sk., Ls 10668 naudas līdzekļu atlikuma novirzījums līgumsaistību izpildei ar B/O SIA 
“Pansionāts Dzimtene” Ls 4928, Tukuma rajona TDP pansionātu “Rauda” Ls 4685 un B/O VSIA 
“SAC “Ezerkrasti”” Ls 1055, piešķirti papildus līdzekļi Ls 11318 ēdināšanas izdevumu 
palielinājumam par 10 % 2.pusgadam sakarā ar cenu pieaugumu, 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” palielinājums Ls 9399, t.sk., Ls 726 naudas 
līdzekļu atlikums novirzīts kancelejas preču iegādei un inventāra remontam, maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 4370 novirzīts atalgojumam Ls 3670, soc. nod. maksājumiem un 
darbinieku apmācībai Ls 700, piešķirti papildus līdzekļi Ls 4303, t.sk., ēdināšanas izdevumu 
palielinājumam 2.pusgadam Ls 2052, darbinieku atalgojuma palielinājumam līdz 30% un soc. nod. 
maksājumiem Ls 2251,  
- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes - līgumorganizācijas” palielinājums Ls 33679, 
t.sk.,  Ls 1841 naudas līdzekļu atlikums novirzīts papildus vietu nodrošināšanai bezpajumtniekiem 
aukstajos ziemas mēnešos un piešķirti papildus līdzekļi Ls 31838 pakalpojumu nodrošināšanai, 
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- programmai 18.09.00. “Sociālās mājas” palielinājums Ls 24207 – naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts sociālo māju apsaimniekošanas izdevumiem Ls 16219 u.c. izdevumiem, 
 
 
 
- programmai 18.07.00. “Sociālās palīdzības dienesti” palielinājums Ls 28075, t.sk., Ls 18042 
naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumam Ls 7108, ēkas Ieriķu ielā 2b uzturēšanas 
izdevumiem Ls 5614 un sociālo dienestu saimnieciskās darbības nodrošināšanai Ls 5320, maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 845 novirzīts kārtējo izdevumu segšanai un piešķirti 
papildus līdzekļi Ls 9188 darbinieku atalgojuma palielinājumam līdz 30% un soc. nod. 
maksājumiem, 
- programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” palielinājums Ls 4079, 
t.sk., Ls 703 naudas līdzekļu atlikums novirzīts dotācijām un piešķirti papildus līdzekļi Ls 3376, 
t.sk., Ls 1120 jaunam sociālajam pakalpojumam “Personīgais asistents – pavadonis” un Ls 2256 
projekta “Vispasaules Asins Donoru Diena ar devīzi “Asinis ir dāvana dzīvībai. Paldies Jums” 
ietvaros – Latvijas asins donoru godināšanas pasākumam, 
- jauna programma 18.20.00. “B hepatīta vakcīnas iegāde - četrpadsmitgadīgo bērnu 
vakcinācijas nodrošināšanai” Ls 57300, 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 79672, t.sk.: 
- programmai 19.01.00. “Rīgas domes Vides departaments” palielinājums Ls 4382 - naudas 
līdzekļu atlikums novirzīts kārtējo izdevumu segšanai, 
- programmai 19.03.00. “Dotācija zaudējumu, kas radušies, uzturot un atjaunojot Rīgas 
pilsētas dārzus, parkus, skvērus, strūklakas un ielu apstādījumus, segšanai un pašu kapitāla 
atjaunošanai – p/u b/o “Rīgas dārzi un parki” palielinājums Ls 75290, t.sk., Ls 27290 naudas 
līdzekļu atlikums novirzīts uzturēšanas izdevumiem, piešķirti papildus līdzekļi Ls 48000 trīs 
traktoru iegādei, 
 
Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā esošo programmu palielinājums Ls  2164142, 
(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 1561925 (t.sk. dotācija no valsts budžeta Ls 1030860), 
maksas pakalpojumi Ls 244910 un naudas līdzekļu atlikums Ls 357307): 
- programmai 21.01.00. “Rīgas domes Kultūras pārvalde” palielinājums Ls 33487, t.sk.,         
Ls 6883 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 2863 un mēbeļu iegādei       
Ls 4020, maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums Ls 26604 novirzīts 
atalgojumam Ls 13833 darbinieku materiālai stimulēšanai, līgumdarba apmaksai, Ls 3332 soc. nod. 
maksājumiem, remontdarbu veikšanai u.c. izdevumiem 9439, 
- programmai 21.02.00. “Bibliotēkas” palielinājums Ls 32598 – naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts kārtējiem izdevumiem, t.sk., atalgojumam Ls 5473, prēmijām, pabalstiem un 
kompensācijām, atalgojumam ārštata darbiniekiem Ls 5473, apdrošināšanas polisēm Ls 22125, 
telpu remontiem u.c. izdevumiem, 
- programmai 21.09.00. “Muzeji” palielinājums Ls 253, t.sk., Ls 193 naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts kārtējiem izdevumiem un piešķiti papildus līdzekļi Ls 60 darbinieku atalgojuma 
palielinājumam un soc. nod. maksājumiem, 
- programmai 21.03.00. “Kultūras centri un nami” palielinājums Ls 142317, t.sk., Ls 101867 
naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumam Ls 9686 (apsardzes, mākslinieka, remontstrādnieka 
algošanai), soc. nod. maksājumiem Ls 1033, Mazās ģildes 2.stāva remontiem Ls 25357, Kongresa 
nama ēkas un iekārtu apdrošināšanai Ls 10000, dalības maksai “MICE executive congress 2004 “ 
Ls 5294, apkurei, elektroenerģijas apmaksai, remontmateriālu un saimniecības materiālu iegādei    
Ls 11110 kapitālajiem izdevumiem Ls 26303 - saliekamās skatuves iegādei Ls 2500, k/c “Imanta” 
kinozāles un citu remontdarbu apmaksai Ls 23803, piešķirti papildus līdzekļi Ls 40450 darbinieku 
atalgojuma palielinājumam un soc. nod. maksājumiem, 



 9

- programmai 21.14.00. “Latvijas Dailes teātra atbalsta programma” Ls 66000 - pārnesta 
programma  no Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajām programmām, 
 
 
 
- programmai 21.04.00. “Kultūras pasākumi” palielinājums Ls 109602 - naudas līdzekļu 
atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem, t.sk., atalgojumam  Ls 17863, soc. nod. maksājumiem   
Ls 634, kārtējiem izdevumiem, t.sk., Ziemassvētku un Jaungada pasākumu nodrošināšanas 
pasākumiem Ls 88565 u.c. izdevumiem Ls 2540, 
- programmai 21.13.00. “Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” palielinājums            
Ls 69220 - naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem, t.sk., atalgojumam Ls 10390, 
soc. nod. maksājumiem Ls 771, kultūras projektu uzvarētāju finansējumam Ls 56059 u.c. 
izdevumiem Ls 4540, 
- jauna programma 21.08.00. “Eiropas tautas festivāls “Eiropiāde 2004” Ls 557550,  t.sk., 
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 341600 un maksas pakalpojumu ieņēmumi  Ls 215950 - 
līdzekļi paredzēti festivāla organizēšanas izdevumiem, 
- programmai 21.05.00. “Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai” 
palielinājums Ls 284 - naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem, 
- programmai 21.06.00. “Pūtēju orķestris “Rīga ” palielinājums Ls 4070, t.sk., piešķirti 
papildus līdzekļi Ls 2115 darbinieku atalgojuma palielinājumam un soc. nod. maksājumiem,          
Ls 1955 naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem, 
- programma 21.15.00. “Starptautiskā kinoforuma “Arsenāls” organizēšanas programma”     
Ls 60000 – pārnests no Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajām 
programmām, 
- programma 21.11.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” palielinājums Ls 37061, t.sk.,       
Ls 34705 naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumam Ls 13770 atvaļinājuma naudai par 
2003.gadu, soc. nod. maksājumiem Ls 3317, inventāra, koncertflīģeļa iegādei 16185 un autortiesību 
maksājumiem u.c. izdevumiem, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 2356 novirzīts 
koncertflīģeļa iegādei (iztrūkstošā summa), 
- programma 21.12.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolu pedagoģisko darbinieku veselības 
apdrošināšana” Ls 20840 - pārnests no Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta 
pārziņā esošajām programmām, 
- jauna programma 21.20.00. “ Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (Valsts budžeta 
programma 02.08.00.” Ls 1030860. 
 
 Rīgas Vides centram “Agenda 21”  palielinājums Ls 5834 - naudas līdzekļu atlikums novirzīts 
kārtējiem izdevumiem. 
 
Rīgas domei un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums 
Ls 2587260 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 514164 un naudas līdzekļu atlikums             
Ls 2073096): 
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” palielinājums 
Ls 924973, t.sk., Ls 290441 naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumiem Ls 38440 koplīgumu 
saistību izpildei autovadītājiem, soc. nod. maksājumiem Ls 11260, autovadītāju veselības 
apdrošināšanai un apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem Ls 15400, telpu īrei Terēzes ielā 5        
Ls 98600, apkures un energoresursu tarifu izmaiņām Ls 24491, žalūziju iegādei Kungu ielā 3 un 
Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldību ieņēmumu pārvaldei pārcelšanās izdevumiem uz 
Terēzes ielu 5 Ls 102250. Palielinājums - autovadītāja atalgojumam un  soc.nod. maksājumiem       
Ls 96118 un autotransporta nomai Ls 184008, samazinot programmu 01.07.00. “Pašvaldības 
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nodrošināšana ar autotransportu – programma” par Ls - 280126 (Rīgas domes Finanšu komitejas 
25.02.2004. sēdes protokols Nr.124), Ls 1500 suvenīru iegādes līdzekļu atjaunošanai (Rīgas domes 
Saimniecības nodaļai – Rīgas domes priekšsēdētāja 23.03.2004. rīkojums Nr.227-r), Ls 7690 
virsstundu darba apmaksai Rīgas domes Saimniecības nodaļai sakarā ar pārcelšanos no 
Kr.Valdemāra ielas 3 uz Rātsnamu, Ls 120000 Rīgas domes Informācijas un sabiedrisko attiecību 
nodaļai – iedzīvotāju informētības nodrošināšanai masu medijos un sabiedriskajā televīzijā, Ls 4033 
papildus štata vienībai (Rīgas pilsētas izpilddirektora vecākā referente), Ls 5162 Apmeklētāju 
pieņemšanas centram “Vienas pieturas aģentūra” atalgojumam un soc. nod. maksājumiem, Ls 3388 
Apmeklētāju pieņemšanas centram “Vienas pieturas aģentūra” trīs štata vienību atalgojumam un 
soc. nod. maksājumiem, Ls 484 Rīgas domes Drošības un kārtības komitejas sekretāres 
atalgojumam un soc. nod. maksājumiem, Ls 1799 Rīgas domes 3 darbinieku mācību izdevumiem 
saskaņā  ar  Rīgas  domes  izpilddirektora  vienošanos, Ls 58243 Apmeklētāju pieņemšanas centram  
“Vienas pieturas aģentūra” 17 darba vietu iekārtošanai Kungu ielā 7/9, 1.un 2. stāvā, Ls 131755 
Rīgas domes Ārlietu nodaļai sadarbībai ar ārvalstu institūcijām, Ls 20352 Rīgas domes 
Saimniecības nodaļas reorganizācijai un Rīgas domes Saimniecības pārvaldes izveidošanas 
izdevumiem sakarā ar darba apjoma palielināšanos, 
- programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” palielinājums Ls 161192 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumiem     
Ls 20650 sakarā ar ITC pārstrukturizāciju, veidojot uz klientu orientētu struktūrvienību, esošo 
darbinieku darba samaksas palielināšanai, Ls 4975 soc. nod. maksājumiem, Ls 30680 
grāmatvedības programmas “Apvārsnis” apmācībai Rīgas domes izpildinstitūcijām, Ls 64887 
iekārtu tehniskajai apkalpošanai un remontam, tīkla rekonstrukcijas darbiem, Rātsnama lokālā tīkla 
paplašināšanai un Ls 40000 datortehnikas iegādei u.c. izdevumiem, 
- programmai 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un 
nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” palielinājums par         
Ls 120000, apvienojot programmas, finansējums pārnests no programmai 01.20.00. “Nekustamā 
īpašuma iegāde izmantojot pirmpirkuma tiesības”, 
- programmai 01.44.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolu pedagoģisko darbinieku veselības 
apdrošināšana” samazinājums Ls – 20840 - pārnesta Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā, 
- programmai 01.43.00. “Pedagoģisko darbinieku veselības apdrošināšana (zaļās polises 
iegādei darbiniekiem, kas nostrādājuši ne mazāk kā 3 mēnešus ar pilnu darba slodzi) 
samazinājums Ls – 606160 - pārnesta  Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
pārziņā, 
- programmai 07.07.00. “Pašvaldības nodrošināšana ar autotransportu – programma” 
samazinājums Ls – 375072 – veikta līdzekļu pārstrukturizācija uz citām programmām (Rīgas 
domes Finanšu komitejas 25.02.2004. sēdes protokols Nr.124), 
- programmai 01.28.00. “Latvijas Dailes teātra atbalsta programma” samazinājums              
Ls - 66000 - pārnesta  Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā, 
- programmai 01.25.00. “Starptautiskā kinoforuma “Arsenāls” organizēšanas programma” 
samazinājums Ls - 60000 - pārnesta Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā, 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums Ls 981354, ņemot 
vērā iepriekšējos gados piešķirto finansējumu, daļēji iekļaujot un pārnesot Ls 6596530 uz 
2005.gadu, 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” palielinājums Ls 26350 - 
atjaunoti līdzekļi Rīgas domes rezerves fondā pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 
09.03.2004. rīkojumu Nr.193-r “Par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda” Ls 40000, 
bet samazinājums par Ls  – 13650 - novirzīts programmām 16.07.01. “Pārējās interešu izglītības 
iestādes” Ls 1700 Hokeja skolas “Rīga” jauniešu komandas dalībai turnīrā Austrijā, programmai 
16.11.00. “Sporta pasākumi” Ls 10450 sportistu formas tērpu iegādei Latvijas olimpiādei Ventspilī 
un programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” Ls 1500 suvenīru 
iegādes līdzekļu atjaunošanai (Rīgas domes Saimniecības nodaļai).   
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3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
 Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem samazināti par Ls 49434, tajā 
skaitā: 
programmai 01.01.01. “Autoceļu (ielu) fonds” 
- Ls 241134  īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (autoceļu fonds) samazināti saskaņā ar Latvijas 
autoceļu direkcijas 16.12.2003. vēstuli Nr.1.3-186 “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un 
ielām 2004.gadā” - mērķdotācija Ls 4258866, (apstiprināts budžetā Ls 4500000 – Ls 241134 =       
Ls 4258866), 
 Ls 191700 palielināta mērķdotācija pasažieru regulāriem pārvadājumiem ar autobusiem. Saskaņā 
ar LR Satiksmes ministrijas pasažieru pārvadājumu departamenta informāciju – mērķdotācija               
Ls 467700 (budžetā apstiprināts Ls 276000 + Ls 191700 =  Ls 467700) 
 

Ziedojumu un dāvinājumu fonda ieņēmumu palielinājums par Ls 43878, tajā skaitā: 
- Ls 39712 Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošajās programmās plānoti 
ziedojumi no juridiskajām personām Ls 23612 un fiziskajām personām  Ls 16100 un novirzījums 
plānots Ls 12393 vasaras nometņu organizēšanai, Ls  3782  semināru un konferenču organizēšanai, 
Ls  8500  kopējamās iekārtas iegādei, Ls  3100  skeitparku ierīkošanai, Ls  11937 kancelejas preču, 
saimniecības materiālu, transporta pakalpojumiem skolēnu braucieniem uz starptautiskajām mācību 
olimpiādēm un pieredzes apmaiņas braucieniem.            
- Ls 4166  Rīgas domes Labklājības departamentam, tajā skaitā: 
Ls  732 programmai 18.01.01. “Informatīvā kampaņa cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 
veicināšanai” 2004.gadā turpinās Sabiedrības Integrācijas fonda līdzfinansējums projekta “Atbalsts 
bērnu un jauniešu invalīdu iekļaušanai mācību iestādēs un pozitīvas attieksmes veidošana pret 
invalīdiem sabiedrībā” īstenošanai. Projekta mērķis – veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku ar 
invaliditāti integrācijas nozīmi un mazināt aizspriedumus par cilvēkiem ar invaliditāti, 
Ls 896 programmai “Vienota sekundārās profilakses tīkla izveide intravenoziem narkotiku 
lietotājiem” pamatojoties uz 03.10.2003. noslēgto sadarbības līgumu LAT 01/006 starp Valsts 
iestādi “Aids profilakses centrs”, Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmu Latvijā 
“UNDP” un Rīgas domes  Labklājības departamentu, 2004.gadā turpinās aizsāktā projekta  
īstenošana, 
Ls 112 programmai “Bērnu uzturēšanās iestādes” plānots ziedojums no juridiskas personas 
remontmateriālu iegādei remonta veikšanai “Baltezera” vasaras nometnē, 
Ls 2426 programmai “Pieredzes apmaiņa sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar ģimenēm 
ar bērniem Rīgā” – Rīgas domes Labklājības departaments saņēmis Zmeļu Ministru Padomes 
Ierēdņu apmaiņas programmai finansējumu. Projekta mērķis – salīdzināt sociālos pakalpojumus 
ģimenēm ar bērniem Rīgā, Pori un Stokholm Maria Gamla stan (rajons Stokholmā), kā arī 
pilnveidot sociālo darbinieku iemaņas un zināšanas. 
 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā apstiprināts Ls 7321263 apjomā (Rīgas 
domes 16.12.2003. noteikumi Nr.43). Faktiskie naudas līdzekļu atlikumi uz 01.01.2004. budžeta 
institūciju kontos Ls 11505525, no tiem Ls 2165611 novirzīti speciālā budžeta programmu 
izdevumu palielinājumam – kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem atbilstoši Rīgas domes 
komitejās akceptētajam sadalījumam, tajā skaitā: 
-   Ls   269925 pašvaldības ceļu fonda izlietojuma programmai (8.pielikums), 
-   Ls 483775 privatizācijas fonda līdzekļu nesadalītā atlikuma novirzījums, tajā skaitā; 
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Ls 340000 pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanai – jumtu remontam, pašvaldības brīvo 
dzīvokļu renovācijai, liftu remontam),  
Ls 8000 Ziemeļu rajona namu pārvalžu reorganizācijas optimālā modeļa ekonomiskā
 pamatojuma izstrādāšanai, 
Ls 135775 zaudējumu segšanai SIA “Rīgas ūdens” par uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumu un 
dzīvokļu skaitītāju rādījumu zaudējumu atmaksai.  

- Ls 157345 Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas meža aģentūra” - mežu apsaimniekošanai, 
- Ls 633231 Vecrīgas ielu seguma rekonstrukcijas darbu veikšanai, apgaismošanas sistēmas 

rekonstrukcijai  un  citu  projektu  realizēšanai,  kas  saistīti  ar Vecrīgas attīstību un 
aizsardzību,   

- Ls  120229 Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošajās 
programmās – iestāžu remontdarbiem, kancelejas, saimniecības preču, inventāra iegādei un 
ēdināšanas izdevumu apmaksai sacensībās, 

- Ls 120769 Rīgas domes Vides departamentam – pilsētas apstādījumu atjaunošanai, koku un                   
krūmu apzāģēšanai un Vides departamenta izdevumiem. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs       G.Bojārs 


