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Paskaidrojuma raksts 
par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2004. noteikumos Nr.61 

“Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu” 
 
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 21256775, t.sk.: 

1.1. IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS NODOKĻU IEŅĒMUMIEM Ls 10430697,  
ņemot vērā nodokļu ieņēmumu faktisko izpildi š.g. piecos mēnešos un izpildes prognozi 
2005.gadā, t.sk.: 
- Ls  9482219 iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums, 
- Ls 243455 nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi), 
- Ls 505023 nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām un būvēm), 
- Ls 200000 azartspēļu nodoklis. 

 
1.2. Palielinājums mērķdotācijai un dotācijai no valsts budžeta Ls 5727541, t.sk.: 
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
programmām Ls 5326286, 
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas domes Kultūras pārvaldes programmām Ls 13538, 
- dotācija 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 201146, 
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas domes Labklājības departamenta programmām             
Ls 13000, 
- dotācija no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00. “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” – Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Dž.Buša vizītes 
nodrošināšana Ls 111101, 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” Ls 52032 un Rīgas domes Finanšu 
departamentam “Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “MAXVEL” remontdarbiem”       
Ls 10438. 
  
1.3. MAKSAS PAKALPOJUMU UN CITU PAŠU IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 
(atbilstoši Rīgas domes komitejās akceptētajam) Ls 5098537, t.sk.: 

  - Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam par Ls 44470, 
  - Rīgas domes Kultūras pārvaldei Ls 174677, 

- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 465629, 
- Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 135144, 
- Rīgas Kurzemes rajona  izpilddirekcijai Ls 15555, 
- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 48588, 
- Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai Ls 42798, 
- Rīgas Narkomānijas profilakses centram Ls 2151, 
- Rīgas domes Vides departamentam Ls 26896, 
- Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijai Ls 5400, 
- Rīgas Bāriņtiesai Ls 64, 
- Rīgas domes Finanšu departamentam Ls 4137165. 
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2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums           
Ls  307695 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 109500, naudas līdzekļu atlikums                 
Ls 198195): 
- programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” palielinājums Ls 242310, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 132810 novirzīts 
piemaksām pie darba algas Ls 107027 un soc.nod. Ls 25783, piešķirti papildu līdzekļi Ls 109500 
Rīgas domes  Eiropas Savienības strukturālo fondu projektu pieteikumu un tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanas nodrošināšanai (t.sk. atalgojumam Ls 25062, soc.nod. Ls 6038, 
pakalpojumu apmaksai Ls 78400), veikta izdevumu pārstrukturizācija ekonomisko klasifikācijas 
kodu griezumā – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 16000 un izdevumi pakalpojumu apmaksai 
par Ls 1000, palielināti izdevumi piemaksām pie darba algas par Ls 11386, soc. nod. Ls 2743, 
kancelejas un saimniecības materiālu iegādei Ls 2871; 
- programmai 02.03.00. “Rīgas pilsētbūvniecības un arhitektūras centrs Sv.Pētera baznīca” 
palielinājums Ls 65385 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumam ārštata darbiniekiem     
Ls 4000, soc.nod. Ls 964, ārvalstu komandējumiem Ls 1100, tipogrāfiju un publikāciju 
pakalpojumiem Ls 4000, telpu remontiem Ls 44346, maksai par apkuri Ls 1400, maksai par 
elektroenerģiju Ls 900 un citiem izdevumiem Ls 8675. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums              
Ls 136129 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 25766, naudas līdzekļu atlikums Ls 110363): 
- programmai 03.01.00. “Rīgas domes  Īpašuma departamenta darbības nodrošinājums” 
palielinājums Ls 110363 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts SIA “BBH Partneri” – Rīgas 
17.vidusskolas un SIA “Mantra” – Rīgas 1.internātskolas darbības projektiem Ls 20787, Mežaparka 
Lielās estrādes, ēku Strēlnieku ielā 8, Kuģu ielā 15/17 apsardzei Ls 40179 un objekta “Līči” 
apsaimniekošanai un uzturēšanai Ls 4397, PVN maksājumiem Ls 45000; 
- programmai 03.03.00. “Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības 
izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai” palielinājums Ls 25766 – piešķirti papildu līdzekļi 
zemes nomas maksājumiem. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums            
Ls 836376 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 500000, naudas līdzekļu atlikums 336376): 
-programmai 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
palielinājums Ls 114756 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējo izdevumu palielinājumam    
Ls 100046, t.sk. atalgojumam Ls 22620 (trīs jaunu štata vienību – ES strukturālo fondu projektu 
vadītāji – atalgojumam Ls 18000 un pārējo darbinieku atalgojuma palielinājumam Ls 4620), soc. 
nod. Ls 5449, ventilācijas sistēmas pārbūvei ēkā Ģertrūdes ielā 36 un starpsienas izveidošanai 5. 
stāvā kopējamā aparāta novietošanai Ls 23098, topogrāfisko uzmērījumu apmaksai un norēķiniem 
par projektiem, kas saistīti ar atkārtotu ielu seguma atjaunošanu Ls 40760, dažādu ekspertīžu un 
juridisko pakalpojumu apmaksai Ls  6400, pārējo pakalpojumu apmaksai sakarā ar administrācijas 
darbības nodrošinājumu Ls 1719 un kapitālajiem izdevumiem Ls 14710, t.sk. 1997.gadā iegādātā 
mikroautobusa nomaiņai (iegādei) Ls 11790, 3 darba vietu iekārtošanai Ls 760, kopētāja, faksa 
aparāta, dokumentu iesienamā aparāta un mobilo telefonu iegādei Ls 2160; 
- programmai 04.03.00. “Pilsētas maģistrālo un rajona nozīmes ielu uzturēšana” 
palielinājums Ls 221620 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts ielu uzturēšanas darbu veikšanai;  
- programmai 04.06.00. “Rīgas pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana” palielinājums    
Ls 500000 � piešķirti papildu līdzekļi ielu seguma atjaunošanas darbiem. 
 
Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums           
Ls 7445 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 6480, naudas līdzekļu atlikums Ls 965):          
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- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
palielinājums Ls 7445 – naudas līdzekļu atlikums Ls 965 un papildu piešķirtie līdzekļi Ls 6480 
novirzīti darba samaksai Ls 6000, soc. nod. Ls 1445 sakarā ar darba apjoma pieaugumu personu 
iesniegumu reģistrācijai pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, veikta 
izdevumu pārstrukturizācija ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā – samazināti izdevumi 
saimniecības un remontmateriāliem par Ls 5466 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 5466 (trīs 
datoru iegādei Ls 2500, mēbeļu iegādei Ls 2600 un telefonu iegādei Ls 366); 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija 
ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par           
Ls 7693 un palielināti izdevumi atalgojumiem par Ls 5190 un soc.nod. Ls 2503. 
 
Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) palielinājums Ls 11778 �  
naudas līdzekļu atlikums novirzīts zemes nomas maksājumiem zemes īpašniekiem Ls 6226 par 
pārslēgtajiem līgumiem un kompensācijas izmaksai saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
spriedumu Ls 5552. 
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas pārziņā esošo programmu palielinājums           
Ls 17922 (naudas līdzekļu atlikums Ls 2367, maksas pakalpojumi Ls 15555): 
 - programmai 07.01.00. “Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija” palielinājums Ls 15555 –   
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts ārštata darbinieku atalgojuma 
palielinājumam Ls 1156, soc. nod. Ls 278, ēkas Gobas ielas 6A remontam Ls 10744, pamesto 
garāžu demontāžai Ls 700 un citiem izdevumiem Ls 2677; 
-programmai 07.02.00. “Buļļu salas piejūras teritorijas sakopšanai un uzturēšanai” 
palielinājums Ls 2367 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts Buļļusalas piejūras teritorijas 
sakopšanai un uzturēšanai. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) palielinājums                 
Ls 154028  (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 3993, naudas līdzekļu atlikums Ls 14891 un 
maksas pakalpojumi Ls 135144):  
 t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 14891 novirzīts kancelejas preču un materiālu iegādei Ls 2502, 
dzīvojamo māju remontdarbiem Ls 5339, projektēšanas darbiem Ls 7050 un maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums novirzīts darba kabineta kosmētiskajam remontam administratīvajā ēkā 
Daugavpils ielā 31 Ls 1200 un sīktirgotāju nojumes remontam Lubānas ielā 100 Ls 3700, teritorijas 
labiekārtošanai Ls 32554 (koku zāģēšanai Ludzas ielā 74, teritorijas apzaļumošanai, gājēju celiņu 
ierīkošanai un remontam, skulpturāla objekta – smilšu pulksteņa uzstādīšanai skvērā  Firsa 
Sadovņikova ielā – Lāčplēša ielā, teritorijas labiekārtošanai skvērā Mūrnieku ielā – Matīsa ielā, 
teritorijas sakopšanai Rēznas ielā 10B), topogrāfiskās uzmērīšanas un plāna saskaņošanas apmaksai 
Ls 4408 (Firsa Sadovņikova ielā – Lāčplēša ielā, Matīsa ielā 91, Jāņa Asara ielā 15, Mūrnieku ielā 
14, Kojusalas ielā un Grēdu ielā), automašīnas Volvo S60 nomai Ls 3745, kultūras pasākumu 
organizēšanai Rīgas Latgales priekšpilsētā Ls 4519, dzīvojamo māju remontdarbiem Ls 32632 
(dzīvojamās mājas Puškina ielā 2 katlumājas rekonstrukcijai, jumta seguma renovācijai Maskavas 
ielā 221, jumta seguma remontam Bruņinieku ielā 72A, Pērnavas ielā 56, balkonu renovācijai Stabu 
ielā 81, ārsienas renovācijai Avotu ielā 65, aukstā ūdensvada remontam Aleksandra Čaka ielā 132, 
kāpņu telpu remontam Maskavas ielā 247, pašvaldības dzīvokļu remontam pēc avārijas Avotu ielā 
60), mobilā telefona “Nokia 7260” iegādei Ls 175, dokumentu smalcinātāja iegādei Ls 507, 15 
galdu iegādei tirdzniecības vietā Lubānas ielā 100 Ls 1200, apgaismojuma rekonstrukcijai skvērā 
Firsa Sadovņikova ielā – Lāčplēša ielā, skvēra rekonstrukcijai Jersikas ielā – Mazajā Kalna ielā, 
apgaismojuma rekonstrukcijai Miera parkā, Ebreju parkā Ls 46245, projektēšanas darbu apmaksai 
Ls 4044, citiem izdevumiem Ls 215 un piešķirti papildu līdzekļi Ls 3993 video novērošanas 
sistēmas uzstādīšanai Maskavas ielā, “Siena tirgus” rajonā. 
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Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) palielinājums       
Ls 59047 (naudas līdzekļu atlikums Ls 10459, maksas pakalpojumi Ls 48588): 
 t.sk., naudas līdzekļu atlikums Ls 10459 novirzīts kompensācijas izmaksai Ls 3900 un soc. nod.     
Ls 940, tiesu izdevumiem Ls 251, rēķinu apmaksai par 2004.gadu Ls 5368 (“Juglas nami”, “Copy 
Pro”, “Lattelekom”, “Latvijas Statoil”, “Latvijas Mobilais telefons”, Rīgas domes Informācijas 
tehnoloģiju centram) un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts piemaksām pie 
darba algas Ls 36004 un soc. nod. maksājumiem Ls 8673, avārijas – ugunsdzēsības izejas durvju 
nomaiņai un evakuācijas plāna izstrādei Ls 1899, materiālai palīdzībai bērnunamiem, pensionāru 
biedrībai Ls 580 un citiem izdevumiem Ls 1432. 
 
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas pārziņā esošo programmu palielinājums            
Ls 48892 (naudas līdzekļu atlikums Ls 6094, maksas pakalpojumi Ls 42798): 
- programmai 11.01.00. “Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija” palielinājums Ls 43115, t.sk. 
naudas līdzekļu atlikums Ls 317 novirzīts zemes nomas maksājumiem zemes īpašniekiem un 
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 42798 novirzīts atlaišanas pabalstu un 
kompensācijas izmaksai Ls 4865, soc. nod. Ls 1172, telekomunikāciju pakalpojumiem Ls 3302, 
divu automašīnu nomai Ls 9123 un zemes nomas maksājumiem zemes īpašniekiem saskaņā ar 
Augstākās tiesas senāta Civillietu departamenta tiesas spriedumu Ls 5856, maksai par apkuri         
Ls 4705, maksai par elektroenerģiju Ls 4250, maksai par degvielu Ls 2324, kancelejas preču 
iegādei Ls 3000, remontmateriāliem Ls 884,  iekārtu, inventāra un aparatūras remontam, tehniskajai 
apkalpošanai Ls 1430 un citiem izdevumiem Ls 1887; 
-programmai 11.02.00. “Mangaļsalas un Vecāķu piejūras teritorijas sakopšanai un 
uzturēšanai” palielinājums Ls 5777 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts atbalsta sienas izbūvei 
Vecāķos, Pludmales ielā. 
 
Rīgas Narkomānijas profilakses centra pārziņā esošo programmu palielinājums           
Ls 22493 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 19808, naudas līdzekļu atlikums Ls 534 un 
maksas pakalpojumi Ls 2151): 
- programmai 13.01.00. “Rīgas Narkomānijas profilakses centrs” palielinājums Ls 7582, t.sk.  
naudas līdzekļu atlikums Ls 12 un papildu piešķirtie līdzekļi Ls 7570 novirzīti direktora algas 
palielināšanai Ls 1397, soc.nod. Ls 337, pakalpojumu apmaksai un kabinetu telpu remontam         
Ls 2908, trīs datoru iegādei Ls 2940; 
 -programmai 13.02.00. “Rīgas Narkomānijas profilakses centrs – pasākumu plāns 
narkomānijas ierobežošanai” palielinājums Ls 14911, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 522 un 
papildu piešķirtie līdzekļi Ls 12238 novirzīti pakalpojumu apmaksai (tipogrāfijas un publikācijas 
pakalpojumiem Ls 5320, līgumdarbu apmaksai Ls 6518, pārējiem pakalpojumiem Ls 922), maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 2151 novirzīts atalgojumam ārštata darbiniekiem Ls 
1030, soc.nod. Ls 248 un telpu īrei Ls 873.   
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) palielinājums Ls 193633 – naudas 
līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumam Ls 72000 samaksai par darbu ārpus noteiktā darba laika, 
soc. nod. Ls 17345, gāzes sistēmas apkures ierīkošanai Ludzas ielā 13/15 Ls 26840, fotoaparātu 
iegādei Ls 7200, apvidus automašīnas iegādei Ls 18800, divu kuteru un laivas iegādei Ls 51448.  
 
Rīgas Bāriņtiesai (programma 15.01.00.) palielinājums Ls 35860, t.sk. naudas līdzekļu 
atlikums Ls 44 un papildu piešķirtie līdzekļi Ls 35752 novirzīti atalgojumam Ls 28847, t.sk. 
atalgojumam 8 tiesas locekļiem Ls 1600, Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas palielinājumam       
Ls 2100, pārējo darbinieku amatalgas palielinājumam Ls 25147, soc. nod. Ls 6949, maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 64 novirzīts pasta pakalpojumu apmaksai un veikta 
izdevumu pārstrukturizācija ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā – samazināti kārtējie 
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izdevumi par Ls 6108, palielināti kapitālie izdevumi par Ls 6108 (2004.gadā iegādātās 
datortehnikas apmaksai). 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
palielinājums Ls 6661728 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 5881178 (t.sk. valsts budžeta 
dotācija un  mērķdotācija Ls 5378318), naudas līdzekļu atlikums Ls 736080 un maksas pakalpojumi 
Ls 44470): 
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments” 
palielinājums Ls 48573, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 40119 novirzīts darbinieku pabalstiem 
Ls 4266 un soc.nod. Ls 1566, uzturēšanas izdevumiem Ls 21932 (inventāra un kancelejas preču 
iegādei), kapitālajiem izdevumiem Ls 7407 – datortehnikas, kas piegādāta 2004.gada decembrī, 
rēķina apmaksai, piešķirti papildu līdzekļi Ls 8454, t.sk. atalgojumam jurista štata vienībai no 
2005.gada 1.septembra Ls 2000, soc.nod. Ls 482, naudas līdzekļu atlikums Ls 4948 un papildu 
piešķirtie līdzekļi Ls 5972 novirzīti 11 metodiķu atalgojumam Ls 8800, soc. nod. Ls 2120, 
samazinot programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” par Ls 5972; 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu iestādes” palielinājums Ls 811549, t.sk. naudas 
līdzekļu atlikums Ls 176726 novirzīts darbinieku pabalstiem Ls 708 un soc.nod. Ls 171, 
uzturēšanas izdevumiem Ls 164502 (ēdināšanai Ls 142015, remontdarbiem Ls 10200, inventāra un 
kancelejas preču iegādei Ls 8717), kapitālajiem izdevumiem Ls 3570, naudas līdzekļu atlikums       
Ls 7775 un papildu piešķirtie līdzekļi Ls 394347 novirzīti, t.sk. ar 2005.gada janvāri atvērto 14 
grupu darbinieku atalgojumam Ls 130406 (atalgojumam Ls 105090 un soc.nod. Ls 25316), ar 
2005.gada martu atvērto 4 grupu darbinieku atalgojumam Ls 31180 (atalgojumam Ls 25127 un 
soc.nod. Ls 6053), ar 2005.gada maiju atvērto 4 grupu darbinieku atalgojumam Ls 31050 
(atalgojumam Ls 25022 un soc.nod. Ls 6028), 2005.gada septembrī plānoto 14 grupu darbinieku 
atalgojumam Ls 43469 (atalgojumam Ls 35030 un soc.nod. Ls 8439), Dreiliņu mikrorajona 
pirmsskolas izglītības iestādes iekārtošanai Ls 99257 (inventāram Ls 30150, komunālajiem 
maksājumiem Ls 18200, personāla atalgojumam Ls 32966 un soc.nod. Ls 7941, kapitālajiem 
izdevumiem Ls 10000), atalgojuma palielināšanai par Ls 100 ar 01.09.2005. direktoru vietnieku 
saimnieciskajā darbā 134.5 amatalgām Ls 66760 (atalgojumam Ls 53800 un soc.nod. Ls 12960) un 
valsts budžeta mērķdotācija Ls 240476 – atalgojumam Ls 189763, soc.nod. Ls 45713, 
200.pirmsskolas izglītības iestādes remonta izdevumiem Ls 4735, kapitālajiem izdevumiem Ls 265; 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” palielinājums Ls 171714, 
t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 154368 – atalgojumam Ls 108246, soc.nod. Ls 32117, iestādes 
uzturēšanas izdevumiem Ls 14005, naudas līdzekļu atlikums Ls 10645 novirzīts iestādes komunālo 
maksājumu apmaksai Ls 7045, kapitālajiem izdevumiem Ls 3600 un piešķirti papildu līdzekļi       
Ls 6701 atalgojuma palielināšanai par Ls 100 ar 01.09.2005. direktoru vietnieku saimnieciskajā 
darbā 13.5 amatalgām (atalgojumam Ls 5400 un soc.nod. Ls 1301); 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” palielinājums                
Ls 4547153, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 4210039 – atalgojumam Ls 3388702, soc.nod.    
Ls 816337, 10.vidusskolas remontdarbiem Ls 3500 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1500, naudas 
līdzekļu atlikums Ls 192008 novirzīts pabalstiem darbiniekiem Ls 14134 un soc.nod. Ls 3664, 
uzturēšanas izdevumiem Ls 149436 (ēdināšanai Ls 2100, inventāra iegādei Ls 56602, saimniecības 
materiālu iegādei Ls 20144, remontmateriāliem Ls 32216), kapitālajiem izdevumiem Ls 13782, 
naudas līdzekļu atlikums Ls 10992 un papildu piešķirtie līdzekļi Ls 71724 atalgojuma palielināšanai 
par Ls 100 ar 01.09.2005. direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā 144.5 amatalgām (atalgojumam          
Ls 57800 un soc.nod. Ls 13924) un palielinājums Ls 84374, t.sk. palielinājums no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem Ls 76832 (no tiem, kapitālajiem izdevumiem Ls 1000) un palielinājums 
no maksas pakalpojumu ieņēmumiem Ls 7542 saistībā ar Rīgas domes 25.01.2005. lēmumu 
Nr.3858 “Par bērnu un jauniešu nama “Rīdze” likvidāciju”, samazinot programmu 16.07.01. 
“Sporta un interešu izglītības iestādes”; 
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- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” palielinājums             
Ls 96580, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 85925 – atalgojumam Ls 77753, soc.nod. Ls 16681, 
samazinājums iestādes uzturēšanas izdevumiem par Ls 8509, naudas līdzekļu atlikums Ls 8670 
novirzīts pabalstiem darbiniekiem Ls 444, iestādes komunālo maksājumu apmaksai Ls 7527, 
kapitālajiem izdevumiem Ls 699 un piešķirti papildu līdzekļi Ls 1985 atalgojuma palielināšanai par 
Ls 100 ar 01.09.2005. 4 direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā amatalgām (atalgojumam Ls 1600 
un soc.nod. Ls 385); 
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” palielinājums Ls 450029, t.sk. valsts budžeta 
mērķdotācija Ls 420799 – atalgojumam Ls 309739, soc.nod. Ls 60853, iestādes uzturēšanas 
izdevumiem Ls 20207, investīcijām Strazdumuižai Ls 30000, naudas līdzekļu atlikums Ls 25258 
novirzīts iepriekšējā gada investīciju projekta rēķinu apmaksai (t.sk., kapitālajiem izdevumiem       
Ls 14433) un piešķirti papildu līdzekļi Ls 3972 atalgojuma palielināšanai par Ls 100 ar 01.09.2005. 
8 direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā amatalgām (atalgojumam Ls 3200 un soc.nod. Ls 772); 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” palielinājums Ls 302915, t.sk. 
valsts budžeta mērķdotācija Ls 214679 – atalgojumam Ls 169779, soc.nod. Ls 40900, BJC 
“Skolēnu pils” teātra “Zīļuks” tehniskajam nodrošinājumam Ls 4000 (no tiem Ls 1597 kapitālajiem 
izdevumiem), naudas līdzekļu atlikums Ls 167471 novirzīts b/o SIA “Jaunība” likvidācijas 
izdevumiem Ls 1039,  interešu izglītības 147 pedagogu atalgojumam Ls 94739, soc.nod. Ls 34816, 
sporta bāzu uzturēšanas izdevumiem Ls 23172, kapitālajiem izdevumiem Ls 800 un naudas līdzekļu 
atlikums Ls 12905 novirzīts atalgojuma palielināšanai par Ls 100 ar 01.09.2005. 26 direktoru 
vietnieku saimnieciskajā darbā amatalgām (atalgojumam Ls 10400 un soc.nod. Ls 2505), 
palielinājums Ls 16059 no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem regulāri un ilgstoši organizētajiem 
Rīgas pilsētas mēroga pasākumiem, samazinot programmu 16.07.05. ”Centralizēto pasākumu 
īstenošana”, līdzekļu samazinājums Ls 84374 (t.sk. dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem 76832, 
maksas pakalpojumiem Ls 7542) saistībā ar Rīgas domes 25.01.2005. lēmumu Nr.3858 “Par bērnu 
un jauniešu nama “Rīdze” likvidāciju, pārceļot līdzekļus uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, 
pamatskolas un vidusskolas”, līdzekļu samazinājums Ls 10920 (dotācijai no vispārējiem 
ieņēmumiem), pārceļot 11 metodiķu slodzes uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, 
jaunatnes un sporta departaments”; 
- programmai 16.07.04. “Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldību izglītības 
iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” palielinājums Ls 4474 – naudas līdzekļu 
atlikums novirzīts atalgojumam Ls 3606, soc.nod. Ls 868; 
- programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” palielinājums Ls 52064 – naudas 
līdzekļu atlikums Ls 32 novirzīts remontdarbu apmaksai un piešķirta valsts budžeta dotācija           
Ls 52032 vētras radīto seku mazināšanai izglītības iestādēs; 
- programmai 16.07.03. “Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un to izlietojums” palielinājums Ls 75283 – naudas 
līdzekļu atlikums novirzīts remontdarbiem izglītības iestādēs Ls 59923, mājturības kabinetu bāzes 
atjaunošanai Ls 15360; 
- programmai 16.07.05. “Centralizēto programmu īstenošana” palielinājums Ls 16605, t.sk. 
naudas līdzekļu atlikums Ls 32664 novirzīts bērnu peldētapmācības nodrošināšanai Ls 27301 un 
pārējo programmu realizācijai Ls 5363, samazinājums Ls 16059 – finansējums pārcelts uz 
programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes”; 
- programmai 16.09.00. “Mācību grāmatu iegāde” palielinājums Ls 542 – naudas līdzekļu 
atlikums novirzīts mācību grāmatu iegādei; 
- programmai 16.10.01. “Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras 
iegādei” palielinājums Ls  889 –  naudas līdzekļu atlikums novirzīts grāmatu iegādei; 
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” palielinājums Ls 6041, t.sk. naudas līdzekļu 
atlikums Ls 1041 novirzīts plānoto sporta pasākumu organizēšanai (atalgojumam Ls 275, soc.nod. 
Ls 66) un piešķirti papildu līdzekļi futbola specgrupu atbalstam un Rīgas pašvaldības bērnu un 
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jaunatnes futbola attīstības programmas darbības turpināšanai Ls 5000 (t.sk. 2 specgrupu treneru 
atalgojumam Ls 1033, soc.nod. Ls 256); 
- programmai 16.12.00. “Sporta informācijas sagatavošana un sporta pasākumu 
popularizēšana” palielinājums Ls 5 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts kārtējiem izdevumiem; 
- programmai 16.13.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Reģionālais sporta centrs 
“Anniņmuiža”” palielinājums Ls 13824, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums      
Ls 12000 novirzīts atalgojumam Ls 1240, soc.nod. Ls 299, iestādes uzturēšanas izdevumu apmaksai 
Ls 6106, kapitālajiem izdevumiem Ls 4355, naudas līdzekļu atlikums Ls 235 novirzīts pakalpojumu 
apmaksai un piešķirti papildu līdzekļi Ls 1539 jaunas amatvienības izveidošanai (atalgojumam       
Ls 1280, soc. nod. Ls 308); 
- programmai 16.16.00. “Birojs “Hokejs 2006”” palielinājums Ls 18 – naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” 
palielinājums Ls 63470, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 32470 novirzīts 
piemaksām pie darba algas Ls 6130, soc.nod Ls 1477, iestādes uzturēšanas izdevumu apmaksai     
Ls 24503, kapitālajiem izdevumiem Ls 360 un piešķirti papildu līdzekļi Ls 31000 darbības 
nodrošināšanai vasaras mēnešos (t.sk., atalgojumam Ls 17550, soc.nod. Ls 4228). 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums        
Ls 1521547 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 142115 (t.sk. valsts budžeta mērķdotācija        
Ls 13000), naudas līdzekļu atlikums Ls 913803 un maksas pakalpojumi Ls 465629):  
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” palielinājums 18598, t.sk. 
naudas līdzekļu atlikums Ls 1533 novirzīts ārštata darbinieku atalgojumam Ls 735 un soc.nod.      
Ls 177, uzturēšanas izdevumiem Ls 621 un palielinājums Ls 17065 jaunas iekšējā audita nodaļas ar 
trīs darbiniekiem izveidei departamentā ar 01.07.2005. Ls 8710 (atalgojumam Ls 7020, soc. nod.   
Ls 1690) un departamenta direktora algas paaugstināšanai Ls 8355 (atalgojumam Ls 6733, soc. nod. 
Ls 1622), samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” par Ls 17065; 
- programmai 18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem” palielinājums Ls 829791 
– naudas līdzekļu atlikums novirzīts pabalstu izmaksai maznodrošinātiem iedzīvotājiem (2004.gada 
decembrī piešķirti pabalsti uz Ziemassvētkiem, bet izmaksāti 2005.gadā); 
- jauna programma 18.02.03. “Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” Ls 4500, 
samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” par Ls 4500; 
- programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” palielinājums Ls 7408 –  naudas līdzekļu 
atlikums novirzīts kapitālajiem izdevumiem; 
- programmai 18.03.01. “Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” palielinājums     
Ls 13000 –  naudas līdzekļu atlikums novirzīts noslēgto līgumu apmaksai par bērnu uzturēšanu; 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” palielinājums Ls 486965, t.sk.  
naudas līdzekļu atlikums Ls 8336 novirzīts uzturēšanas izdevumiem Ls 4156 un kapitālajiem 
izdevumiem Ls 4180, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 465629 (no tiem Ls 397573 
sakarā ar izmaiņām finansēšanas struktūrā no valsts budžeta saskaņā ar 07.01.2005. noslēgto 
līgumu Nr.6/2005 starp LM Sociālo pakalpojumu pārvaldi un Rīgas sociālās aprūpes centru 
“Gaiļezers” par 192 personu ar garīga rakstura traucējumiem aprūpi) novirzīts darbinieku 
atalgojumam Ls 183564, soc.nod. Ls 44220, kas saistīts ar līguma izmaiņām ar LM Sociālo 
pakalpojumu pārvaldi, vidējās pensijas pieaugumu un radinieku iemaksu palielinājumu, iestādes 
uzturēšanas izdevumiem            Ls 166269 (saskaņā ar līgumu aprūpes centrā uzturas 192 
iemītnieki, kuru uzturēšanas izdevumi nebija paredzēti) un kapitālajiem izdevumiem Ls 3500, 
valsts budžeta mērķdotācija Ls 13000 Rīgas domes sociālās aprūpes centriem “Stella maris”, 
“Gaiļezers” un “Mežciems” tehnisko palīgierīču iegādei (no tiem, kapitālajiem izdevumiem 
funkcionālo gultu iegādei Ls 9830 un riteņkrēslu iegādei Ls 1190, elektriskā pacēlāja iegādei Ls 
810); 



 8

- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes –  līgumorganizācijas” palielinājums 
Ls 48256, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 11922 novirzīts noslēgto līgumu apmaksai par veco 
ļaužu uzturēšanu un palielinājums Ls 36334, t.sk. līgumcenas paaugstināšanai par Ls 0,39 dienā 
vienam iemītniekam Tukuma rajona padomes pansionātā “Rauda” Ls 5265, jaunu vietu iekārtošanai 
b/o VSIA “Sociālās aprūpes centrs “Ezerkrasti”” Ls 11340, papildu 35 vietu finansēšanai b/o VSIA 
“Sociālās aprūpes centrs “Ezerkrasti”” Ls 19729, samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un 
ģimeņu atbalsta centri” par Ls 36334; 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” palielinājums Ls 9928 – ēdināšanas izdevumu 
segšanai, samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” par Ls 9928; 
  - programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” palielinājums Ls 55628, 
t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 10086 novirzīts noslēgto līgumu apmaksai par bezpajumtnieku 
izmitināšanu, palielinājums Ls 45542 patversmes pakalpojumu nodrošināšanai otrajā pusgadā, 
samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” par Ls 45542; 
- programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” palielinājums Ls 1144 – papildu sociālā 
aprūpētāja amatalgas apmaksai Putnu ielā 6, samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu 
atbalsta centri” par Ls 1144; 
- programmai 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” samazinājums Ls 135086  
(rehabilitācijas centra “Māra” un ģimenes krīzes centra “Mīlgrāvis” neapgūtie līdzekļi) – veikta 
līdzekļu pārstrukturizācija uz citām programmām; 
- programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” palielinājums Ls 13872 – naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts sociālo dienestu uzturēšanas izdevumu segšanai; 
- programmai 18.10.00. “Dienas centri personām ar garīgās attīstības traucējumiem” 
palielinājums Ls 17607 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts noslēgto līgumu apmaksai par personu 
ar garīgās attīstības traucējumiem rehabilitāciju; 
- programmai 18.18.00. “Dienas centrs personām ar psihiskās veselības traucējumiem un viņu 
piederīgajiem” palielinājums Ls 1253 – dienas centra 20 personām izveidei saskaņā ar “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” pašvaldība pirmajā gadā maksā 20% no uzturēšanas 
izdevumiem, samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” par Ls 1253; 
- programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām” palielinājums Ls 11839, 
t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 248 novirzīts plānoto pasākumu apmaksai un palielinājums           
Ls 11591, t.sk. akcijas “Labā zvaigzne” organizēšanai Ls 10591, Latvijas profesionālo veselības 
aprūpes kapelānu asociācijas konferences “Garīgums un veselība: kapelānu dienesta integrācija 
veselības aprūpē” organizēšanai Ls 1000, samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu 
atbalsta centri” par Ls 11591; 
- programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai” 
palielinājums Ls 129115 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda parāda 
nomaksai Ls 8252 un līdzfinansējuma nodrošināšanai 2005.gada II ceturksnim Ls 120863 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 10.05.2005. rīk. Nr.430-r); 
- programmai 18.16.00. “Rīgas pašvaldības ārstniecības iestāžu medicīnas māsu veselības 
apdrošināšana, kā arī Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas un pašvaldības stacionāro 
ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļas strādājošo veselības apdrošināšana un 
apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem” palielinājums Ls 7729 – medicīnas darbinieku 
apdrošināšanai, samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” par Ls 7729. 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 51492 
(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 23906, naudas līdzekļu atlikums Ls 690 un maksas 
pakalpojumi Ls 26896):  
- programmai 19.01.00. “Rīgas domes Vides departaments” palielinājums Ls 36656, t.sk.  
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 26896 novirzīts piemaksām pie darba algas        
Ls 14339, soc. nod. Ls 3454, puķu tirdziņa Tērbatas ielā skiču projekta izstrādei Ls 5000 un citiem 



 9

izdevumiem Ls 4103, piešķirti papildu līdzekļi Ls 9760 - atalgojumam  Ls 4800, soc.nod. Ls 1156, 
pārējiem izdevumiem Ls 2404 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1400 mēbeļu iegādei; 
- programmai 19.02.00. “Rīgas pilsētai piederošo nesakopto dabas pamatņu sakopšanai” 
palielinājums Ls 14836 – naudas līdzekļu atlikums Ls 690 un papildu piešķirtie līdzekļi Ls 14146 
novirzīti “Daugavgrīvas” dabas lieguma dambja rekonstrukcijai. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) palielinājums        
Ls 68851 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts kapitālajam remontam Ls 33091, transportlīdzekļu 
iegādei Ls 20000, datoru un perforatoru iegādei Ls 4500, saimnieciskajiem izdevumiem Ls 11260.  
 
Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā esošo programmu palielinājums                  
Ls 1061169 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 558332 (t.sk. mērķdotācija un dotācija no 
valsts budžeta Ls 214684), naudas līdzekļu atlikums Ls 328160 un maksas pakalpojumi                   
Ls 174677): 
- programmai 21.01.00. “Rīgas domes Kultūras pārvalde” palielinājums Ls 10228 – maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts atalgojumam Ls 6210 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
11.03.2005. rīkojums Nr.19-r  “Par darba samaksu Rīgas domē”), soc.nod. Ls 1496, pakalpojumu 
apmaksai Ls 924, kapitālajiem izdevumiem Ls 1598 darba vietu iekārtošanai; 
- programmai 21.09.00. “Muzeji” palielinājums Ls 906 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts 
Rīgas Porcelāna muzejam kataloga izdošanai;  
- programmai 21.03.00. “Kultūras nami un centri” palielinājums Ls 273086, t.sk. naudas 
līdzekļu atlikums Ls 87443 novirzīts ārštata darbinieku atalgojumam Ls 903, soc.nod. Ls 84, 
komandējumiem Ls 172, pakalpojumu apmaksai Ls 20807 (telpu kosmētiskajam remontam, 
sinhronās tulkošanas iekārtas nomai u.c. izdevumiem),  materiāliem un energoresursiem Ls 7278, 
kapitālajiem izdevumiem Ls 58199 – datora un programmatūras iegādei koncertorganizācijai “Ave 
Sol” Ls 1000,  biroja mēbeļu iegādei koncertorganizācijai “Ave Sol” Ls 3376, tehniskā aprīkojuma 
iegādei (16 radio mikrofonu komplekti) Ls 28000, līdzfinansējums koncertflīgeļa “Stainway” 
iegādei kultūras un tautas mākslas centram "Mazā Ģilde" Ls 25000,  kultūras centram “Imanta” 
skatuves aprīkošanai Ls 823, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 160853 novirzīts  
atalgojumam Ls 13669, t.sk. piemaksām pie darba algas  Ls 3000, pabalstiem un kompensācijām     
Ls 6400, atalgojumam ārštata darbiniekiem izstādes “Tradīciju soļi” nodrošināšanai, juristiem 
tiesvedības veikšanai, telpu noformēšanas un floristikas darbu apmaksai Ls 4269, soc.nod. Ls 1906, 
sakarā ar sakaru pakalpojumu nodrošinājumu preses centra darbībai ASV prezidenta vizītes laikā 
sakaru izdevumu palielinājumam Ls 52444, ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Ls 22399, ēku un 
telpu remontam Ls 10000, iekārtu, inventāra un aparatūras remontam, tehniskajai apkalpošanai       
Ls 5391 un citiem izdevumiem Ls 9416, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādei        
Ls 36991 sakarā ar inflāciju un vispārējo cenu kāpumu, aizkaru, video projektora un kopētāja 
iegādei Ls 8637, piešķirti papildu līdzekļi Ls 24790 koncertflīģeļa iegādei Mazās Ģildes 
koncertzālei;  
- programmai 21.04.00. “Kultūras pasākumi” palielinājums Ls 380498, t.sk. naudas līdzekļu 
atlikums Ls 121214 novirzīts ārštata darbinieku atalgojumam Ziemassvētku un Jaungada 
pasākumiem Ls 12955, komandējumiem Ls 10635, pakalpojumu apmaksai Ziemassvētku un 
Jaungada pasākumiem Ls 97624, piešķirti papildu līdzekļi Ls 251284, t.sk. mākslinieces 
Dž.Skulmes apbalvošanai sakarā ar tuvojošos 80 gadu jubileju Ls 1284 - atalgojumam Ls 1000, 
soc.nod. Ls 284 (Rīgas domes Finanšu komitejas 16.02.2005. sēdes prot. Nr.162), Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas 15.gadadienai veltīto pasākumu organizēšanai Ls 250000 
(Rīgas domes Finanšu komitejas 20.04.2005. sēdes prot. Nr.3) un valsts budžeta mērķdotācija       
Ls 8000 Rīgas domes Kultūras pārvaldes deju ansamblim “Teiksma” jaunas latviešu tautas deju 
programmas izveidei; 
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- programmai 21.13.00. “Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” palielinājums          
Ls 69885 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts kultūras projektu apmaksai atbilstoši konkursa 
komisijas lēmumam Ls 63885, atalgojumam Ls 5137, soc.nod. Ls 92 un citiem izdevumiem Ls 771; 
- programmai 21.05.00. “Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa” 
palielinājums Ls 6001, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 463 novirzīts pašdarbības kolektīvu 
vadītāju darba samaksai Ls 373 un soc.nod. Ls 90 un valsts budžeta mērķdotācija atalgojumam     
Ls 4463 un soc. nod. Ls 1075;  
- programmai 21.06.00. “Pārējās kultūras iestādes - pūtēju orķestris “Rīga”” palielinājums    
Ls 68632, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 1058 novirzīts pabalstiem Ls 200, pakalpojumu 
apmaksai Ls 470, nošu bibliotēkas repertuāra paplašināšanai Ls 388 un piešķirti papildu līdzekļi    
Ls 67574 - mūziķu atalgojumam Ls 54456 un soc.nod. Ls 13118; 
 - programmai 21.07.00. “Romja Bēma kolekcijas saglabāšana” palielinājums Ls 1747 –  
naudas līdzekļu atlikums novirzīts atalgojumam (līgumdarba apmaksai) Ls 1408 par R.Bēma 
kolekcijas kataloģizāciju, soc.nod. Ls 339; 
- programmai 21.11.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” palielinājums Ls 49040, t.sk. 
naudas līdzekļu atlikums Ls 45444 novirzīts atalgojumam Ls 3288, soc.nod. Ls 280,  
komandējumiem Ls 1294,  pakalpojumu apmaksai Ls 10167, materiālu un energoresursu iegādei 
mūzikas un mākslas skolām Ls 7392, un citiem kārtējiem izdevumiem Ls 797,  kapitālajiem 
izdevumiem Ls 22226 - Rīgas 3.mūzikas skolai flīģeļa iegādei, Rīgas 4.mūzikas skolai (čella un 
koncertksilofona iegādei) un Rīgas 5.mūzikas skolai (divu koncertkokļu, saksofona, baritona 
saksofona, klavieru, vijoļu iegādei), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 3596 
novirzīts atalgojumam ārštata darbiniekiem Ls 241, pakalpojumu apmaksai Ls 2395, projekta 
dalībnieku ēdināšanas un izvietošanas izdevumiem, transporta īrei, materiālu un energoresursu 
iegādei projekta dalībniekiem Ls 960; 
- programmai 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” palielinājums Ls 201146 –  
atalgojumam Ls 162097 un soc.nod. Ls 39049. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
palielinājums Ls 76766, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 54115 novirzīts Rīgas Brāļu kapu 
celiņu restaurācijai un Ls 22651 –  atalgojumam atbilstoši apstiprinātajam amatu sarakstam            
Ls 18254 un soc.nod. Ls 4397. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 
palielinājums Ls 76863 – piešķirti papildu līdzekļi Vērmanes dārza apsaimniekošanai no 
01.04.2005. līdz 31.12.2005. Ls 46863 (atalgojumam Ls 10260, soc.nod. Ls 2472) un 
Ziemeļblāzmas parka apsaimniekošanai no 01.05.2005. līdz 31.12.2005. Ls 30000 (atalgojumam   
Ls 9760, soc. nod. Ls 2351). 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
palielinājums Ls 10638442 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 9059409 (t.sk. investīciju 
programmai Ls 7415192 un valsts budžeta dotācija Ls 121539), naudas līdzekļu atlikums Ls 
346949 un maksas pakalpojumi  Ls 1232084): 
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” palielinājums 
Ls 1227118, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 1226684 novirzīts atalgojumam 
Ls 219908 koplīguma saistību izpildei Rīgas domes aparāta darbiniekiem un deputātiem 
(kompensācijas), soc.nod. Ls 52976, autovadītāju ekstrēmās braukšanas apmācībai Ls 60000, 
publiskā gada pārskata tipogrāfijas izdevumiem Ls 11790, Terēzes ielas 5 piektā stāva nomas 
maksai un komunālajiem pakalpojumiem Ls 21741, sakarā ar degvielas sadārdzinājumu 
autotransporta nomas maksājumiem Ls 120311, Dienvidu tilta finansēšanas līguma izvērtēšanai     
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Ls 200000, finanšu informācijas uzkrāšanas, apstrādes un analīzes nodrošinājuma pakalpojumu 
apmaksai Ls 400000, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra “Vienas pieturas aģentūra” 
darba vietu iekārtošanai un papildaprīkojumam Ls 59000, darba vietas iekārtošanai trešajam Rīgas 
domes priekšsēdētāja vietniekam Ls 10000, aizkaru un žalūziju iegādei Rātsnamam Ls 20000 un 
citiem kārtējiem izdevumiem Ls 50958, piešķirti papildu līdzekļi Ls 434 Rīgas Dzīvojamo telpu 
izīrēšanas komisijas darba samaksai (atalgojumam Ls 350, soc.nod. Ls 84);  
- programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” palielinājums Ls 254622 – klientu attiecību vadības sistēmas izstrādei               
Ls 150000, 2004.gada nogalē izpildīto Rīgas domes e-pilsētas projekta stratēģiskā partnera 
pakalpojumu apmaksai Ls 74622, auditam Ls 30000; 
- programmai 01.10.00. “Dalības maksa SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” un Rīgas 
plānošanas reģiona attīstības padomei”” palielinājums Ls 5660 – naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts dalības maksas palielinājumam, pamatojoties uz 09.11.2004. dalībnieku sapulces lēmumu; 
- programmai 01.26.00. “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai” palielinājums             
Ls 5400 –  maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts kārtējo izdevumu segšanai; 
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto 
postījumu novēršanai” palielinājums Ls 369140, t.sk. naudas līdzekļu atlikums Ls 28542 
novirzīts sniegto pakalpojumu apmaksai, piešķirti papildu līdzekļi Ls 300000 vētras un plūdu radīto 
zaudējumu segšanai (piešķirts no Rīgas domes rezerves fonda) un Ls 40598 vētras laikā Rīgas 
pilsētas apstādījumiem nodarīto zaudējumu novēršanai, veikta izdevumu pārstrukturizācija 
ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par           
Ls 2527 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1710, soc.nod. Ls 817 projekta “Skolēnu 
nodarbinātība vasaras mēnešos” finansēšanai; 
- programmai 01.30.00. “Centralizētā programma zemes nomas maksas daļējai samaksai 
zemes īpašniekiem” samazinājums Ls 112319 – dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 
samazinājums sakarā ar zemes nomas maksas iekļaušanu īres maksā un novirzīts programmai 
01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”; 
- programmai 01.33.00. “Latvijas Nacionālais teātris – interjera iegādei” palielinājums         
Ls 2537 – naudas līdzekļu atlikuma Valsts kases kontā novirzījums saskaņā ar līgumu garantijas 
naudas atmaksāšanai; 
- jaunai programmai “Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “MAXVEL” remontdarbiem”           
Ls 10438 – valsts budžeta dotācija vētras radīto seku mazināšanai; 
- programmai 01.02.00. “Valsts Mākslas muzeja ēkas renovācijas un restaurācijas projekta 
izstrāde” palielinājums Ls 24674 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts projekta izstrādei; 
- programmai 01.06.00. “Dotācija SIA “Rīgas satiksme” palielinājums Ls 782357 – piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda elektroģeneratoriem un DUS tīklu izveidei (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 22.03.2005. rīk. Nr.295-r) Ls 105057 un strādājošo darba samaksas 
palielināšanai par 5% no 2005.gada 1.jūlija Ls 677300 (vadītājiem, konduktoriem, strādniekiem un 
pārējiem darbiniekiem);  
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums Ls 7415192, 
ņemot vērā iepriekšējos gados piešķirto finansējumu; 
- programmai 01.17.00. “Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” samazinājums    
Ls 89425 – saskaņā ar Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumiem Nr.1065 “Noteikumi par 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2005.gadā” un novirzīts 
programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”; 
- jauna programma 01.04.00. “Dotācija no Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas 
41.02.00. “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” – Amerikas Savienoto Valstu prezidenta 
Dž.Buša vizītes nodrošināšana Ls 111101 – valsts budžeta  dotācija, t.sk. atalgojumam Ls 14485 
Rīgas pašvaldības policijas darbinieku iesaistīšanai kārtības pasākumos un Rīgas pašvaldības 
aģentūras “Rīgas dārzi un parki” darbinieku apmaksai, soc. nod. Ls 3490, radiostaciju „Motorola” 
iegādei Ls 11771 un pārējiem drošības pasākumiem Ls 81355; 



 12

- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 70387, t.sk. palielinājums 
Ls 1386489, t.sk. piešķirti līdzekļi Ls 900000, pārnesti līdzekļi Ls 89425 no programmas 01.17.00. 
“Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā”, Ls 112319 no programmas 01.30.00. 
„Centralizētā programma zemes nomas maksas daļējai samaksai zemes īpašniekiem”, līdzekļu 
atjaunošana Ls 284745 Rīgas domes Labklājības departamenta rezervētajos līdzekļos pabalstiem 
sakarā ar “īres griestu” paaugstināšanos, samazinājums Ls 1316102, t.sk. novirzīts finansējumam 
– asignējumu palielinājumam programmām Ls 785456, t.sk. programmai 01.06.00. “Dotācija SIA 
“Rīgas Satiksme” elektroģeneratoriem un DUS tīklu izveidei Ls 105057, programmai 21.04.00. 
“Kultūras pasākumi” Ls 251284, t.sk. mākslinieces Dž.Skulmes apbalvošanai sakarā ar tuvojošos 
80 gadu jubileju Ls 1284 un Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 15.gadadienai veltīto 
pasākumu organizēšanai Ls 250000, programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības stacijai” Ls 129115, programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju 
sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai” Ls 300000 un saskaņā ar Rīgas 
domes un Rīgas domes Finanšu komitejas lēmumiem un Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem 
novirzīts 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” Ls 
530646 un naudas līdzekļu atlikuma novirzījums Ls 30914 (saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 
rīkojumiem un Rīgas domes Finanšu komitejas lēmumiem līdzekļi piešķirti 2004.gadā, bet 
apmaksājami 2005.gadā). 
  
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
 Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi              
(privatizācijas fonda, dabas resursu nodokļa, pilsētas attīstības fonda līdzekļi ), ieņēmumi no 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi, 
kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem. 
   Rīgas pilsētas speciālais budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu 
attiecīgo programmu realizācijai. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā apstiprināts       
Ls 2519458 (Rīgas domes 14.12.2004. noteikumi Nr.61). Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz 
01.01.2005. budžeta institūciju kontos Ls 13222215, no tiem Ls 3791715 novirzīti speciālā budžeta 
programmu izdevumu palielinājumam – kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem atbilstoši Rīgas 
domes komitejās akceptētajam sadalījumam. 
 
Ziedojumu un dāvinājumu fonda palielinājums Ls 122168, t.sk.:  

- Ls 101913 Finanšu departamenta programmai 01.01.13. “Mērķziedojumi – ārvalstu valdību 
līdzekļi” – cieto sadzīves atkritumu izgāztuves projekta realizācijai Getliņos (Pasaules vides fonda 
dāvinājuma līgums TF 020124). Saskaņā ar likumu „Par budžetu un finanšu vadību” Rīgas domei 
piešķirtais dāvinājums jāiekļauj savā pārskatā; 

- Ls 20255 Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas programmai 08.01.00. – juridisku un 
fizisku personu ziedojumi novirzīti Mazā Kalna ielas teritorijas renovācijai un video novērošanas 
sistēmas iegādei un uzstādīšanai Mūrnieku ielā.  

 
Īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu palielinājums par Ls 8290774, t.sk.: 

- Ls 264034 Finanšu departamenta programmai 01.01.01. “Mērķdotācija pašvaldības 
autoceļiem (ielām)” – palielināta valsts mērķdotācija pasažieru regulāriem pārvadājumiem ar 
autobusiem; 

- Ls 1000000 Finanšu departamenta programmai 01.01.10. “Rīgas pilsētas attīstības fonda 
līdzekļu izlietojuma programma” – palielinājums, ņemot vērā faktisko izpildi uz 01.05.2005. 
(ieņēmumu daļas izpilde  Ls 2013825 jeb 55,8 %, izdevumi Ls 2493335 jeb 69,1%);  

- Ls 7000000 Īpašuma departamenta programmai 03.05.00. “Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas programma”  ieskaita ieņēmumus no Rīgas pašvaldības nekustamās mantas 
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atsavināšanas, ko saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem organizē Rīgas domes Īpašuma departaments. 
Atsavināšanas programmas līdzekļus izlieto Rīgas pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas 
izdevumu segšanai, atsavināmās nekustamās mantas nomniekam atlīdzināmo ieguldījumu 
atmaksāšanai un Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošanai. Saskaņā ar Rīgas domes 
Budžeta komisijas 20.05.2005. lēmumu Nr.2 izdevumu palielinājumam novirzīti Ls 3500000; 

- Ls 26740 Rīgas domes Satiksmes departamenta programmai 04.02.00. “Eiropas kopienas 
ārējā palīdzība” – valsts piešķirtais finansējums programmai “Drošais ceļš uz skolu”. Satiksmes 
departamentam ar Finanšu ministriju noslēgts (22.02.2005. līgums Nr.Ds-05-48-lī) granta līgums.   
 

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta speciālo budžetu veido juridisku 
un fizisku personu ziedojumi. Juridisku personu ziedojumi, piemēram, a/s “Aizkraukles banka”, 
Vācijas Kristofeļu misija, Akadēmisko programmu aģentūra, Itālijas valdības finansējums 2. 
vidusskolai – itāļu valodas skolotāja algošanai. Ziedojumu summas plānots novirzīt: grāmatu 
iegādei, telpu remontam, mācību līdzekļu, kancelejas preču, saimniecības materiālu un inventāra 
iegādei. 
 

Rīgas domes Labklājības departamenta speciālo budžetu veido:  
- īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi – Rīgas sociālās krīzes fonds. Saskaņā ar Rīgas domes 

03.07.2001. nolikumu Nr. 10 “Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja 
darbības nolikums” viens procents no pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā 
iegūtajiem līdzekļiem tiek pārskaitīts Labklājības departamentam. Fonds realizē darbību šādos 
virzienos: sniedz palīdzību invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kuras ir nokļuvušas 
krīzes situācijā; 

 - juridisku un fizisku personu ziedojumi. 
 
Naudas līdzekļu atlikuma novirzījums speciālā budžeta programmu izdevumu 
palielinājumam.   
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
palielinājums (naudas līdzekļu atlikums): 

- programmai 01.01.01. “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām)”  Ls 262576 
novirzīts pašvaldības autoceļu (ielu) kapitālajam remontam (8.pielikums “Rīgas pilsētas 2005.gada 
mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojuma programma”); 

- programmai 01.06.03. “Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda 
līdzekļu izlietojums saskaņā ar apstiprināto programmu” Ls 3088025 novirzīti: 2006.gada 
pasaules hokeja čempionāta sarīkošanai nepieciešamās mazās hokeja halles būvniecībai                 
Ls 2492752, valsts īpašuma privatizācijas fondā pārskaitāmās dotācijas palielinājumam Ls 100700,  
kapitālā remonta izmaksu segšanai Ls 253773, kompensācijas izmaksai Ls 191800 par ēku Marijas 
ielā 21 un Pērses ielā 16 saskaņā ar Rīgas domes Finanšu komitejas 18.05.2005. sēdes prot. Nr.6, 
Rīgas domes Komunālajam departamentam Ls 49000, t.sk. Ls 25000 Rīgas pašvaldības brīvo 
dzīvokļu renovācijai, Ls 20000 pirmsavārijas stāvoklī esošo liftu remonts vai nomaiņa pašvaldības 
mājās un Ls 4000 Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda brīvo dzīvokļu renovācijas ar pārplānošanu 
projektēšanas darbu izmaksām saskaņā ar Rīgas domes Budžeta komisijas  30.05.2005. lēmumu 
Nr.3 (privatizācijas fonda izlietojumu skat. 9.pielikumā); 

- programmai 01.05.03. “Izdevumi objektu sagatavošanai privatizācijai un 
privatizācijas procesa informatīvajam un tiesiskajam nodrošinājumam”  Ls 6698 novirzīts 
izdevumu segšanai objektu sagatavošanai privatizācijai; 

- programmai 01.02.04. “Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa 
tehniskajai nodrošināšanai” Ls 8816 novirzīti privatizācijas procesa darbības nodrošināšanai – 
2005.gadā būtiski sadārdzinājušās inventarizācijas lietu aktualizācijas izmaksas; 
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- programmai 01.02.05. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
darbības nodrošināšanai” Ls 15897 novirzīti atalgojuma palielinājumam Ls 12047 – 
privatizācijas process iegājis noslēguma fāzē un darbinieku amatalga, ņemot vērā straujo inflācijas 
pieaugumu, nav palielināta. Var rasties situācija, ka zinoši un kompetenti speciālisti pārtrauks darba 
attiecības ar Komisiju, tāpēc nebūtu lietderīgi pieņemt jaunus, privatizācijas jomā nekompetentus 
darbiniekus, bet palielināt darba samaksu esošajiem speciālistiem. Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu palielinājums Ls 2900, līgumdarbu apmaksai Ls 950 - datu bāzē nacionālo burtu 
digitālā šifrējuma koda nomaiņai; 

- programmai 01.01.09. “Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma 
zonā”  Ls 249657 novirzīti  Vecrīgas ielu seguma rekonstrukcijas darbu veikšanai, apgaismojuma 
sistēmas rekonstrukcijai un citu projektu realizēšanai, kas saistīti ar Vecrīgas attīstību;  

- programmai 01.01.10. “Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu izlietojuma 
programma”  Ls 2500000 saskaņā ar Rīgas domes prezidija lēmumiem novirzīts dažādu projektu 
realizācijai; 

- programmai 01.01.11. “Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas programma”  Ls 25672  
- gājēju tuneļu uzturēšanas darbu apmaksai; 

- programmai 01.01.12. “Mērķziedojumi – ārvalstu valdību līdzekļi” “Phare” un citiem 
projektiem ieskaitīto līdzekļu atlikums Ls 22911 novirzīts kārtējo izdevumu segšanai. 2004.gadā no 
“Phare” programmu līdzekļiem finansētas šādas programmas:  

1. “Cipech” – “Kultūras mantojums un vide pilsoniskā perspektīvā” Kalnciema ielas koka 
apbūves saglabāšanai;  

2. Eiropas Kopienas starptautiskā palīdzība projekta “On-line režīma atbalsts mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā – Virtuālais partneriāts (VIP)” ieviešanai; 

3. Eiropas Kopienas starptautiskā  palīdzība projekta “ES projektu sagatavošanas un 
attīstības mehānisma izveidošana II” ieviešanai; 

- programmai 01.01.14. “Mērķziedojums Juglas ielas un Brīvības gatves krustojuma 
projektēšanai un izbūvei”  Ls 1923 – novirzīts regulējamas gājēju pārejas ierīkošanai Brīvības 
gatvē 455; 

- programmai 01.01.16. “Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds”  Ls 42736 
saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem novirzīts dažādu projektu realizācijai. Fonda  izlietojumu 
katram gadam apstiprina ar Rīgas domes lēmumu; 

- programmai 01.01.23. “Mērķziedojumi” Ls 5789 no Vācijas Federatīvās Republikas 
vēstniecības saņemtais ziedojums genocīda (ebreju) upuru pieminekļa izveidei.  Šīs programmas 
atlikumu veido ziedojumi Melngalvju nama atjaunošanai Ls 2442, komunistiskā terora upuru 
pieminekļa celtniecībai (Kultūras ministrijas ieskaitītie līdzekļi) atlikums Ls 15844, Uzvaras 
pieminekļa atjaunošanai Ls 298 u.c.. 
 
Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators (programma 01.01.15.) saskaņā ar 
Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes sēdes 21.02.2005. prot. Nr. 1-3/4-2005  
akceptēta līdzekļu pārstrukturizācija, samazinot kārtējos izdevumus par Ls 8000 un palielinot 
kapitālos izdevumus par Ls 8000 , tajā skaitā: Ls 4000 datoru un skaitļošanas tehnikas iegādei,     
Ls 2000 kancelejas mēbeļu un telpu iekārtas iegādei. Regulatora darbību finansē no ieņēmumiem, 
kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās 
nozarēs. Atbilstoši likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” regulators ir neatkarīgs 
likumā noteikto funkciju pildīšanai. Savu lēmumu pieņemšanā un administratīvo aktu izdošanā 
regulators nav pakļauts pašvaldības, tās institūciju un amatpersonu lēmumiem un rīkojumiem. 
Regulators patstāvīgi sastāda un apstiprina savu budžetu atbilstoši paredzētajam finansējumam.  
 
Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums Ls 53216 (naudas 
līdzekļu atlikums):  
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- programmai 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas 
pārvaldes uzturēšanai”  Ls 13375 novirzīti: Ls 7542 atalgojuma palielinājumam, Ls 1817 valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam, Ls 4016 portatīvā datora un kopētāja 
iegādei;  

- programmai 03.02.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta Uzņēmējdarbības 
pārvaldes uzturēšanai”  Ls 23524 novirzīti: Rīgas domes prasījuma tiesību kapitalizācijas 
novērtējumiem Ls 9000, līgumdarbu apmaksai – pārvaldes uzdevumus deleģējošās metodikas 
izstrādāšanai Ls 6000,  kapitālsabiedrībās ieguldāmā nekustamā īpašuma novērtēšanai saskaņā ar 
komercreģistra  prasībām Ls 7000,  printeru nomaiņai pārvaldes darbiniekiem Ls 1524; 

- programmai 03.03.00. “Nekustamā īpašuma reģistrācija” Ls 8664 – izdevumu 
segšanai par materiālu sagatavošanu nodošanai Valsts zemes dienestam; 

- programmai 03.04.00. “Ilgtermiņa zemes nomas līgumu administrēšana” Ls 7653 –  
datoru, monitoru un printeru iegādei.   
 
Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.01.00.) Ls 6843 novirzīti dažādu 
ekspertīžu un juridisku pakalpojumu apmaksai.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai ”Rīgas meža aģentūra” (programma 06.01.00.)  Ls 729239 
novirzīti: atalgojuma palielinājumam Ls 63890, no tiem darbinieku atalgojuma palielinājums          
Ls 33190 – darba alga 4 amata vienībām un direktora algas palielinājums saskaņā ar Rīgas domes 
priekšsēdētāja 11.03.2005. rīkojumu Nr.19, ārštata darbinieku atalgojuma palielinājums par           
Ls 30700 pieaicināto speciālistu (meža pataloga, purvu speciālista, būvuzrauga, 3 ugunssargu u.c.) 
atalgojumam. 
Pakalpojumu izmaksas palielinātas par Ls 531158, t.sk.: 
 - meža biotopu inventarizācijai, ūdenstilpju apsaimniekošanas plāna izstrādei, meža 
inventarizācijai Ls 88800; 
- meža ceļu uzturēšanai un remontam, Mežaparka kopšanai un Rīgas mežniecības  mežu kopšanai 
Ls 166000; 
- rezerves fonda palielinājums par Ls 241358; 
- zemes gabalu uzmērīšanai Vārnukrogā, Valsts meža dienestam par ugunsdzēšanu un speciālo 
maisu iegādei stādmateriāla pārvietošanai Ls 35000; 
Kapitālie izdevumi palielināti par 114800 – traktoru agregātu iegādei meža tīrīšanai un kopšanai, 
atkritumu konteineru iegādei, bērnu laukuma izbūvei Kleistu ielā; 
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra” 2004.gada budžeta atlikuma sadale konceptuāli 
atbalstīta Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejas 09.05.2005. sēdē         
(prot. Nr.5). 
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) Ls 818 ziedojuma konta 
atlikums novirzīts bērnunamu telpu un sadzīvei nepieciešamā aprīkojuma iegādei, izglītojošo un 
izklaides pasākumu organizēšanai. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) Ls 3330 ziedojumu 
konta (ziedotājs SEB Unibanka) atlikums novirzīts betona globusa izgatavošanai un uzstādīšanai 
Klusajā parkā. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
palielinājums  Ls 211386, t.sk. atalgojumam projektu vadītājiem, komandējuma izdevumiem 
Starptautisko programmu ietvaros, medikamentu, materiālu iegādei remontdarbu veikšanai, 
kancelejas preču  iegādei Ls 169139, kapitālajiem izdevumiem Ls 42247 – datoru, printeru un 
ķīmijas kabineta iekārtas iegādei. 
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Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums         
Ls 16083 novirzīts pakalpojumu apmaksai Ls 3049, pabalstiem un palīdzībai trūcīgiem 
iedzīvotājiem ārkārtas situācijā Ls 13034.  
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu daļas 
palielinājums Ls 37447 novirzīts:  

- programmai 19.01.01. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”  Ls 32869, 
no tiem Ls 25469 novirzīti pakalpojumu apmaksai (Ls 3200 telefona abonēšanas maksai, vietējo un 
tālsarunu apmaksai, Ls 3000 darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai – projektu vadības kursu 
apmaksai, Ls 2000 transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam, Ls 17269 pilsētas apstādījumu 
atjaunošanai, kopšanai, sauso un bīstamo koku un papeļu sievišķo īpatņu zāģēšanai). Materiālu un 
energoresursu iegādei Ls 7400 (kancelejas preču un materiālu iegādei Ls 1500, degvielas iegādei 
Ls 5900 sakarā ar cenu pieaugumu un nepietiekamo finansējumu no pamatbudžeta); 

- programmai 19.01.02. “Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” Ls 4267 novirzīti:    
Ls 1800 atalgojumam Zvejniecības licencēšanas komisijas locekļiem, Ls 434 valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls 1829 Ķīšezera un Juglas ezera zivsaimniecisko 
ekspluatācijas noteikumu izstrādei, Ls 204 kancelejas preču iegādei; 

- programmai 19.01.03. “Suņu uzskaite un tiem domātās infrastruktūras izveidošana” 
Ls 311 novirzīti Rīgas pilsētas maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku bezmaksas sterilizācijai un 
eitanāzijai.       

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 
23.01.00.) Ls 2653 ziedojumu konta atlikums novirzīts urnas zem Mātes Latvijas tēla Brāļu kapos 
restaurācijai. 

 
          
 
 
Domes priekšsēdētājs            A.Aksenoks 


