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Paskaidrojuma raksts 
grozījumiem Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 

“Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 
 
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI PALIELINĀJUŠIES PAR Ls 2375838, t.sk.: 
1.1. IEŅĒMUMI NO NODOKĻU UN NENODOKĻU IEŅĒMUMIEM 
PALIELINĀJUŠIES PAR Ls 2373338, t.sk.: 
- Ls 150000 no nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi), 
- Ls 1600000 no nekustamā īpašuma nodokļa (par ēkām un būvēm), 
- Ls 5293 no īpašuma nodokļa maksājumiem, 
- Ls 23442 no zemes nodokļa parāda maksājumiem, 
- Ls 390000 no azartspēļu nodokļa, 
- Ls 235000 no maksājumiem par pašvaldības kapitāla izmantošanu, 
- Ls 122000 no valsts un pašvaldības nodevām un maksājumiem, 
- Ls 145000 no naudas sodu maksājumiem, 
- Ls 2603 no nodokļu maksātāju pamatparāda kapitalizācijas rezultātā saņemtajiem 

maksājumiem, 
- par Ls 300000 samazinājušies pārējo nenodokļu ieņēmumi. 
 
1.2. IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN CITIEM PAŠU 
IEŅĒMUMIEM PALIELINĀJUŠIES PAR  Ls 2500 (atbilstoši Rīgas domes Sociālo 
jautājumu komitejas 07.12.2004. sēdē akceptētajam), t.sk.: 
- Rīgas domes Labklājības departamentam par Ls 2500. 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS  PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošām programmām līdzekļi palielināti par  
Ls 242000 (Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas 07.12.2004. sēdes prot. Nr.142), 
t.sk.: 
- programmai 04.03.00. “Pilsētas ielu un ceļu uzturēšanas programma” palielinājums par            
Ls 180000 – piešķirti papildu līdzekļi; 
- programmai 04.04.00. “Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto 
krastmalu un metāla barjeru uzturēšanas programma” palielinājums par Ls 20000 – piešķirti 
papildu līdzekļi; 
- programmai 04.06.00. “Pilsētas priekšpilsētu (rajonu) nozīmes ielu uzturēšanas 
programma” palielinājums par Ls 42000 – piešķirti papildu līdzekļi. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošām programmām 
līdzekļi palielināti par  Ls 400000 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 400000), t.sk.:  
- programmai 16.08.00. “Izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku veselības apdrošināšana 
(polises iegādei darbiniekiem, kas nostrādājuši ne mazāk kā 3 mēnešus ar pilnu darba 
slodzi)” palielinājums par Ls 400000.  
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Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošām programmām līdzekļi palielināti par                   
Ls  1502500 – dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 1500000 un ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem Ls 2500 (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas 23.11.2004. sēdes prot. Nr.117 
un 07.12.2004. sēdes prot. Nr.119), t.sk.: 
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” palielinājums par Ls 2500 
–  ieņēmumi no maksas pakalpojumiem novirzīti kārtējo izdevumu segšanai; 
- programmai 18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem” palielinājums par         
Ls 1480270 – piešķirti  papildu  līdzekļi  Ls  1500000  vienreizējo  pabalstu   izmaksai   
maznodrošinātiem  Rīgas iedzīvotājiem (kuri atbilst maznodrošināto statusam, tajā skaitā, 
nepilnajās ģimenēs vecākiem un bērniem, pilnajās ģimenēs vienam no vecākiem un bērniem, kā arī 
pensionāriem/invalīdiem, kas dzīvo maznodrošinātās ģimenēs, izmaksai Ls 20, bet vientuļiem 
maznodrošinātiem pensionāriem/invalīdiem izmaksai Ls 25);  
samazinājums par Ls 15720 – veikta līdzekļu pārdale,   palielinot  līdzekļus programmai 18.06.00.  
“Rīgas  patversmes –  līgumorganizācijas”, un par  Ls 4010 – veikta līdzekļu pārdale, palielinot 
finansējumu programmai 18.02.02. “Pabalsti aizgādņiem un aizbildņiem”; 
- programmai 18.02.02. “Pabalsti aizgādņiem un aizbildņiem” palielinājums par Ls 4010 – 
piešķirti papildu līdzekļi; 
- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” palielinājums par Ls 15720 
– veikta līdzekļu pārdale, samazinot līdzekļus programmai 18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem”; 
- programmai 18.09.00. “Sociālās mājas” veikta izdevumu pārstrukturizācija ekonomisko 
klasifikācijas kodu griezumā – samazināti izdevumi dotācijām par Ls 16000, bet palielināti kārtējie 
izdevumi par Ls 16000. 
 
Rīgas domei un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošām programmām līdzekļi  
samazināti par  Ls  1742000 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls  1742000): 
- programmai 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un 
nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” samazinājums par             
Ls  600000; 
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” 
samazinājums par  Ls 1774000; 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazinājums par Ls 12831 –  
saskaņā ar Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu komitejas lēmumiem un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumiem un novirzīts Ls 12831 rēķinu samaksai no programmas 01.19.01. 
“Izdevumu samaksa no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem saskaņā ar Rīgas domes un Rīgas 
domes Finanšu komitejas lēmumiem”; 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums par Ls 632000.              
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
 Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem palielināti par Ls 1672000, t.sk.: 
- programmai 01.06.03. “Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietojums saskaņā ar apstiprināto programmu” ieņēmumu palielinājums par Ls 172000, 
tajā skaitā:  

Ls 52000 Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta iestāžu kapitālajam 
remontam, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.11.2004. rīkojumu Nr.868 
“Par līdzekļu piešķiršanu neatliekamu pasākumu finansēšanai”; 
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Ls 90000 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza rekonstrukcijas darbu turpināšanai, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.11.2004. rīkojumu Nr.874 “Par līdzekļu piešķiršanu 
neatliekamu pasākumu finansēšanai”; 
Ls 30000 ieņēmumu daļas palielinājums renovācijas darbu pabeigšanai Putnu ielā 6.  

Privatizācijas fonda plānotais līdzekļu atlikums Ls 8776, no tiem Ls 2148 novirzīti izdevumu 
segšanai, tajā skaitā: 

Ls 961 eiro kursa svārstību segšanai, iegādājoties koncertflīģeļus Rīgas 2.mūzikas skolai un 
Pāvula Jurjāna mūzikas skolai; 
Ls 1187  renovācijas darbu pabeigšanai  Putnu ielā 6; 

- programmai 01.01.10. “Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu izlietojuma programma” 
palielinājums par Ls 1500000 – līdzekļi izdevumiem tiek novirzīti saskaņā ar Rīgas pilsētas 
attīstības fonda vadības sēdes lēmumiem;  
- programmai 01.02.06. “Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas mājoklis” darbības 
nodrošināšanai” – veikta izdevumu pārstrukturizācija ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā, 
palielināts atalgojums par Ls 30000 – papildu prēmijas piešķiršanai aģentūras darbiniekiem un 
sociālā nodokļa maksājumiem Ls 7227 (atbilstoši Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas 
lietu komitejas 15.11.2004. sēdē (prot. Nr.148) akceptētajam); 
- programmai  01.01.02. “Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekts” plānotais atlikums         
Ls 185060,  novirzīti Ls 123196 Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta 2.fāzes tehniskās 
uzraudzības līguma finansēšanai. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs       G.Bojārs 


