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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 13083322, t.sk.: 

1.1. Palielinājums nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem Ls 10459599, ņemot vērā 
ieņēmumu faktisko izpildi š.g. astoņos mēnešos un izpildes prognozi 2005.gadā, 
t.sk.: 

- Ls  9232958 iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
- Ls 127429 nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi), 
- Ls 1087775 nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām un būvēm), 
- Ls 291437 maksājumiem par pašvaldību kapitāla izmantošanu, 
- Ls 280000 samazinājums pārējiem nenodokļu ieņēmumiem. 

 
1.2. Palielinājums mērķdotācijai un dotācijai no valsts budžeta Ls 723294, t.sk.: 
 - valsts budžeta mērķdotācija un dotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta programmām Ls 696258, 
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas domes Kultūras pārvaldes programmām Ls 15400, 
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 10000 un  
dotācija no valsts budžeta “Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “MAXVEL” vētras 
radīto seku novēršanai” Ls 1636. 
  
1.3. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums (atbilstoši Rīgas 
domes komitejās akceptētajam) Ls 1900429, t.sk.: 
- Rīgas domes Finanšu departamentam Ls 64280, 
- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 150000, 

  - Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai Ls 53732, 
- Rīgas Kurzemes rajona  izpilddirekcijai Ls 41445, 
- Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 61885, 
- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 122071, 
- Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai Ls 5800, 
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 42859, 
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam Ls 876949, 
- Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centram  Ls 11000, 
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 96369, 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” Ls 57000, 
- Rīgas domes Kultūras pārvaldei Ls 25094, 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 310995, 
- Rīgas domes Komunālajam departamentam samazinājums Ls 19050. 

 
 
 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
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Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu palielinājums           
Ls  155412: 
- programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 122818, t.sk. papildu piešķirti līdzekļi no Rīgas  
domes rezerves fonda Ls 50000 (no tiem Ls 16750 atalgojumam) – Rīgas attīstības plāna 2006.-
2018.gadam 2.redakcijas un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna 3.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas rīkošanas nodrošināšanai (Rīgas domes 05.08.2005. priekšsēdētāja 
rīkojums Nr.668-r), papildu piešķirti līdzekļi Ls 72818 – pirmā un sestā stāva ventilācijas sistēmas 
ierīkošanai Amatu ielā 4  Ls 7154, pirmā un sestā stāva kontroles sistēmas APOLLO papildināšanai 
Amatu ielā 4  Ls 11790, telpu remontdarbiem Amatu ielā 4 Ls 3778, degvielas apmaksai Ls 2000, 
programmatūru licenču iegādei Ls 10370, digitālā transporta modeļa uzturēšanai Ls 1820, 
būvprojektu pārraudzības un reģistrācijas informācijas sistēmas papildinājumiem Ls 9000, pirmā 
stāva telpu elektrotīklu, ventilācijas tehniskā projekta izstrādāšanai Amatu 4  Ls 10000, kopētāju 
tehniskai apkopei un uzturēšanai Ls 2000, kancelejas mēbeļu un telpu iekārtu iegādei Ls 14906.  
- jaunai programmai 02.02.00. “Dalības maksa biedrībā “Rīgas Kongresu birojs”” Ls 32594 – 
papildu piešķirti līdzekļi Rīgas domes dalības maksājumam biedrībai “Rīgas Kongresu birojs”. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums  Ls 343828: 
- programmai 03.01.00. “Rīgas domes  Īpašuma departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 163500, t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 62500 novirzīti Mežaparka 
īpašumu uzturēšanas nodrošināšanai (apkure un apsardze) Ls 10000, ēkas Kronvalda bulvārī (Jūras 
akadēmijas ēka) uzturēšanai līdz rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanai Ls 15000,  Rīgas domes 
Īpašuma departamenta arhīva projektēšanai un izveidošanai Ls 30000, nekustamo īpašumu nomas 
līgumu uzskaites sistēmai, līgumiem funkcionalitātes papildināšanai Ls 5000, datu pārnešanai un 
ievadīšanai no sistēmas “LUKSS” uz sistēmu “LĪGUMI” Ls 2500 un finansējuma un izdevumu 
palielinājums Ls 101000 nekustamā īpašuma nodokļa segšanai Rīgas domes Īpašuma departamenta 
valdījumā pārņemtai ēkai Kaļķu ielā 28;  
- programmai 03.03.00. “Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem pašvaldības 
izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 110328 – piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda – Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 
Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42, telpu nomas maksas segšanai (Rīgas domes priekšsēdētāja 
09.09.2005. rīkojums Nr.767-r); 
- jaunai programmai 03.05.00. “Līdzfinansējums mākslīgā ledus slidotavas Līvu laukumā 
ierīkošanai un uzturēšanai” Ls 70000 – piešķirti papildu līdzekļi mākslīgā ledus slidotavas Līvu 
laukumā uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumiem 2005./2006.gada sezonā.  
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 471000 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 321000, no maksas 
pakalpojumiem Ls 150000): 
 -programmai  04.01.00. “Rīgas  domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 370000, t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 220000 novirzīti lietus –   
ūdens sūkņu staciju darbības nodrošināšanai, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums            
Ls 150000 novirzīts atalgojumam – Licencēšanas komisijas locekļu darba samaksas palielināšanai 
šī  gada 4 ceturksnī Ls 1500, soc. nod. Ls 361, projektiem, kas saistīti ar atkārtotu seguma 
atjaunošanu un topogrāfisko uzmērījumu apmaksu, un ēkas Ģertrūdes ielā 36 restu iebūvēšanai 
1.stāva kabinetu logos Ls 138139 un 605.kabineta pārbūvei Ls 10000; 
- programmai 04.03.00. “Pilsētas maģistrālo un rajona nozīmes ielu uzturēšana” izdevumu 
palielinājums Ls 101000 – papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti ielu uzturēšanas darbu veikšanai. 
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Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 126830 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums Ls 145880, no 
maksas pakalpojumiem samazinājums Ls 19050 ):          
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls  126830 – papildu piešķirtie līdzekļi Ls 145880 novirzīti darba 
samaksai Ls 47137 saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2005. lēmumu Nr.218 “Par darba samaksu Rīgas 
domē” un koplīguma prasību izpildei, telpu uzturēšanas izdevumiem Ls 19300, komunālajiem 
maksājumiem Ls 5753,  Kapsētu pārvaldei kancelejas mēbelēm un telpu iekārtām Ls 3000, trīs 
zāles pļāvēju – trimmeru iegādei Ls 1110, kopētāja iegādei Ls 980 un printera iegādei Ls 215; 
 - programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi soc.nod. par Ls 1807 un palielināti izdevumi atalgojumiem par Ls 1807, 
samazināti izdevumi materiālu, energoresursu un inventāra iegādei par Ls 1354 un palielināti 
izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 244 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 1110 (metāla vārti 
Ls 306 un astoņi informatīvie stendi Ls 804).  
 
Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) izdevumu palielinājums             
Ls 53732, t.sk.: maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts darbinieku materiālai 
stimulēšanai Ls 11317, soc.nod. Ls 2726, komandējumiem Ls 1100, pašvaldības ēkas Krišjāņa 
Barona ielā 80 kanalizācijas trases remontam Ls 9995, neparedzētiem izdevumiem avārijas seku 
likvidēšanai Ls 7828, citiem izdevumiem Ls 4275 (transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam, 
telpu īrei Ziemassvētku pasākumiem, sporta pasākumiem, rajona labāko sētnieku konkursa 
organizēšanas izdevumiem, informatīviem materiāliem prezentācijas vajadzībām),  kancelejas preču 
un materiālu iegādei Ls 700, inventāra iegādei Ls 441, maksai par apkuri Ls 150, maksai par 
elektroenerģiju Ls 1000, remontmateriāliem Ls 1000, transportlīdzekļu uzturēšanas un 
remontmateriālu iegādei Ls 200, degvielas iegādei Ls 1000, piecu krēslu iegādei Ls 1000, divu 
kopētāju iegādei Ls 1000, piecu printeru iegādei Ls 1000, septiņu kondicionieru iegādei Ls 7000, 
kodoskopa iegādei Ls 600, piecu mobilo telefonu iegādei Ls 1000, laminēšanas aparāta iegādei      
Ls 100, digitālā fotoaparāta iegādei Administratīvās inspekcijas vajadzībām Ls 300. 
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 55944 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 14499, no maksas 
pakalpojumiem Ls 41445): 
 t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 14499 novirzīti rekonstruējamās ēkas Dzirciema ielā 24–3 
mēbeļu, interjera un interjera iekārtu individuālā interjerdizaina projekta izstrādei Dzimtsarakstu 
nodaļas, Administratīvās un bērnu jaunatnes komisijas Kurzemes rajona apakškomisijas un 
kafejnīcas – ēdnīcas vajadzībām, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 41445 novirzīts 
piemaksām Ls 25299, soc. nod. Ls 6095, ēkas Stūrmaņu ielā 31A jumta remontam Ls 19002, ēkas 
Dzirciema ielā 26 otrā stāva 21 telpas remontam Ls 1302, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 61885, t.sk:  
 maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts dzīvojamo māju remontdarbiem Ls 22696 
(dzīvojamās mājas Salacas ielā 32 kāpņu telpu logu aizpildījuma rekonstrukcijai, skārda jumta 
seguma nomaiņai Pērnavas ielā 37 k –2 un Matīsa ielā 48 k –1), skvēra Jersikas ielā – Mazajā 
Kalna ielā rekonstrukcijai Ls 5596, projekta dokumentācijas izstrādei norādēm ielās Rīgas Latgales 
priekšpilsētas Maskavas forštates teritorijā, Mūrnieku ielas namu fasāžu krāsu panorāmas 
ierīkošanai, ēkas fasāžu renovācijai Matīsa ielā 89A un Matīsa ielā 91, Mūrnieku ielā 2 un 
Mūrnieku ielā 14 Ls 3814, skvēru Mūrnieku ielā – Matīsa ielā, Jersikas ielā – Mazajā Kalna ielā, 
Lazdonas ielā – Katoļu ielā, Gogoļa ielā – Strūgu ielā un Rumbulas memoriāla labiekārtošanai Ls 
29779, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija.  
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Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 210393 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 88322, no maksas 
pakalpojumiem Ls 122071): 
 t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 88322 novirzīti otrā pasažieru lifta nomaiņai Ls 28084 un 
iekļuves mezgla izbūvei Ls 11552 izpilddirekcijas ēkā Brīvības gatvē 266, individuālā 
siltummezgla uzstādīšanai Burtnieku ielā 37 Ls 11800, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas 
sistēmas uzstādīšanai un ugunsdzēsības mezglu nomaiņai Ls 16583, aizsargnožogojuma izbūvei 
Brīvības gatvē 266 liters 2 Ls 1208, sniega tīrāmās mašīnas un zāles pļāvēja iegādei Ls 4250, 
izpilddirekcijas mazās zāles remontam un konferenču zāles izveidošanai Ls 9899, apsardzes 
signalizācijas, videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai Dzimtsarakstu nodaļas ēkā Zemgaļu ielā 1 
Ls 2893, inventāra iegādei Ls 2053 un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 122071 
novirzīts piemaksām pie darba algas Ls 2879, pabalstiem Ls 20650 un soc. nod. Ls 25668 (t.sk. Ls 
20000 līdzekļu atjaunošanai), apkurei Ls 9782, maksai par elektroenerģiju Ls 3095, degvielas 
iegādei      Ls 3530, remontmateriāliem un saimniecības materiāliem Ls 1150 un citiem izdevumiem 
Ls 18275 (līdzekļu atjaunošanai, jo izpilddirekcijas 05.09.2005. veiktajos tāmes grozījumos tika 
veikta izdevumu pārstrukturizācija ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā un līdzekļi novirzīti 
pasažieru lifta nomaiņas un individuālā siltummezgla uzstādīšanas darbu apmaksai), Dzimtsarakstu 
nodaļas ēkas nomai Zemgaļu ielā 1 Ls 504 sakarā ar zemes nomas maksas palielināšanos, zemes 
nomas maksājumiem zemes īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas pašvaldības īpašums Ls 2434, 
telekomunikāciju pakalpojumiem Ls 2160, dāvanu kartēm izpilddirekcijas darbiniekiem Ls 3750, 
peldvietu daļējai sakārtošanai un sporta laukumu izveidei pie Bābelīša, Dambjapurva un Juglas 
ezera Ls 15190, rotaļu laukuma izveidei Brīvības gatvē 266 Ls 11602 un citiem izdevumiem         
Ls 1402.  
 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 9077 – papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti linoleja grīdas seguma nomaiņai      
Ls 6707 un telpu sienu krāsošanas darbiem Ls 2370 izpilddirekcijas ēkā Eduarda Smiļģa ielā 46. 
 
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 
Ls 9453 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 3653, no maksas pakalpojumiem Ls 5800): 
t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 3653 novirzīti zemes nomas maksājumiem zemes īpašniekiem 
saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu un maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 5800 novirzīts atlaišanas pabalstu un kompensāciju izmaksai Ls 6924, 
soc. nod. Ls 1668, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija. 
 
Rīgas Atkarības profilakses centram (programma 13.01.00.) izdevumu palielinājums      
Ls 7452 – papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti mācību telpas remontam Ls 3000, telpu īrei Brīvības 
gatvē 266  Ls 515, atkarības profilakses reidu jauniešu izklaides vietā nodrošināšanai Ls 497 (no 
tiem atalgojumam Ls 320), mazvērtīgā inventāra iegādei Ls 840, kancelejas mēbeļu iegādei mācību 
telpām Ls 2600.  
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 201525 
(no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 158666, no maksas pakalpojumiem Ls 42859): 
t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 158666 novirzīti 7 videonovērošanas kameru iegādei Ls 77936, 
21 pārnēsājamās rokas radiostacijas iegādei Ls 30975, 45 datoru komplektu iegādei Ls 27000,       
10 portatīvo datoru iegādei Ls 8000, 45 lāzerprinteru iegādei Ls 9000, tīkla lielformāta krāsainās 
drukas iekārtas iegādei Ls 5200, lādētāja iegādei Ls 555. Veikta izdevumu pārstrukturizācija - 
samazināti kārtējie izdevumi par Ls 158763  un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums      
Ls 42859 novirzīts četru mikroautobusu iegādei Ls 70000, 1 vieglās automašīnas sedana tipa 
iegādei Ls 10500, 2 laivu iegādei Ls 10000, 2 laivu dzinēju iegādei Ls 10000, kancelejas mēbeļu 
iegādei Ls 4733, Ūdenslīdēju un glābšanas dienesta jaunā aprīkojuma iegādei Ls 7860, 5 jauno 
automašīnu speciālā aprīkojuma iegādei Ls 4825, pārējiem kustamiem īpašumiem Ls 83704 – 
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mikroviļņu krāsns, televizors, papīra smalcinātājs, ledusskapis, digitālais diktafons, video 
domofons, digitālās videokameras u.c.). 
  
Rīgas Bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 47597 – papildu 
piešķirtie līdzekļi novirzīti pieciem darbiniekiem veselības apdrošināšanai Ls 2640, tiesas locekļiem 
kvalifikācijas celšanas kursiem Ls 1980, saskaņā ar SIA “Rīgas nami” telpu nomas līgumu 
uzturēšanas izdevumiem Ls 23143 un telpu nomai Ls 6856, komunāliem pakalpojumiem Ls 4781, 
inventāram un kancelejas mēbelēm Ls 7272 u.c. izdevumiem Ls 925. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
palielinājums Ls 4571514 (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 3694565 (t.sk. valsts budžeta 
dotācija un  mērķdotācija Ls 696258), maksas pakalpojumi Ls 876949): 
- programmai 16.01.00. “Izglītības jaunatnes un sporta departaments” palielinājums Ls 
83985, t.sk. valsts budžeta dotācija Ls 15000 – līdzekļi no valsts budžeta programmas 01.02.00. 
“Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” - atbalsts bērnu projektiem par rotaļu 
un atpūtas laukumu iekārtošanu realizēšanai un saskaņā ar līgumu ar Bērnu un ģimenes lietu 
ministriju novirzīts izdevumiem, kas saistīti ar projektiem bērnu laukumu ierīkošanai priekšpilsētās 
(atalgojumam ārštata darbiniekam Ls 82, soc.nod. Ls 18, mazvērtīgā inventāra iegādei un 
uzstādīšanas izdevumiem Ls 9900, pamatlīdzekļu iegādei Ls 5000), papildu piešķirtie līdzekļi       
Ls 50480 novirzīti kopētāju iegādei rajonu nodaļām Ls 7500 (Ls 2500 x 3 gab.), inventāra iegādei 
centralizētās grāmatvedības izveidošanai Ls 11000, inventāra iegādei Vidzemes priekšpilsētas 
nodaļā Ls 7000, Skolotāju izglītības centram Ls 24980 (t.sk. 13480 pamatlīdzekļu iegādei), maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 4300 novirzīts izdevumiem, kas saistīti ar energoresursu 
sadārdzināšanos Ls 4300 un papildu līdzekļi Ls 14205 novirzīti ēkas Kaņiera ielā 15 uzturēšanas 
izdevumiem (atalgojumam apkopējām un sargiem Ls 5829 un uzturēšanas izdevumiem Ls 8376), 
samazinot programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas”, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi soc.nod. Ls 398 un pamatlīdzekļu iegādei Ls 11487 un 
novirzīti izdevumiem, kas saistīti ar energoresursu sadārdzināšanos Ls 11885; 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu iestādes” palielinājums Ls  591265,  t.sk. valsts 
budžeta mērķdotācija Ls 123986 piešķirta: vienreizējiem pasākumiem Ls 22000 (Rīgas 
200.pirmsskolas izglītības iestādei materiāltehniskās bāzes uzlabošanai Ls 7000, Rīgas 234. 
pirmsskolas izglītības iestādei materiāltehniskās bāzes uzlabošanai Ls 10000, Rīgas 44. pirmsskolas 
izglītības iestādei materiāltehniskās bāzes uzlabošanai Ls 5000) un investīcijām Ls 101986 (Rīgas 
221.pirmsskolas izglītības iestādei logu nomaiņai Ls 21000, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei 
“Māra” telpu remontam Ls 16486, Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestādei telpu remontam          
Ls 29500, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Kadiķītis” remontam Ls 15000, Rīgas 200. 
pirmsskolas izglītības iestādei remontam Ls 20000), papildu piešķirtie līdzekļi Ls 204050 novirzīti 
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Madariņa” mazvērtīgā inventāra iegādei Ls 7500, 
pamatlīdzekļu iegādei visām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēm Ls 31550, inventāra iegādei 
visām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēm Ls 30000 (Ls 2000 x 15 iestādes), durvju kodu 
ierīkošanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs Ls 80000, mācību līdzekļu iegādei Ls 55000, 
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 237142 (no maksas par sniegtajiem izglītības 
pakalpojumiem Ls 230924, no ieņēmumiem par telpu īri Ls 2018, no citiem ieņēmumiem Ls 4200) 
novirzīts atalgojumam Ls 1649, soc.nod. Ls 481, komandējumu izdevumiem Ls 32, uzturēšanas 
izdevumiem Ls 234551, pamatlīdzekļu iegādei Ls 429, palielinājums, reorganizējot Poļu 
sākumskolu par pirmsskolas izglītības iestādi, Ls 26087 (dotācija Ls 19719, maksas pakalpojumi    
Ls 6368), samazinot programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas”, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti soc.nod. maksājumi Ls 44679, izdevumi pamatlīdzekļu 
iegādei Ls 7335 un ieekonomētie uzturēšanas izdevumi Ls 8586 novirzīti atalgojumam 
vienreizējām prēmijām un piemaksām Ls 60600; 
- jaunai programmai 16.02.01. “Pirmsskolas bērnu iestādes - līgumorganizācijas” Ls  200000 
līdzdalības maksājumiem par bērnu ievietošanu privātajos bērnudārzos;  
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- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” palielinājums Ls 114077, 
t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 113927 iestādes uzturēšanas izdevumiem, maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 150 novirzīts uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 150, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi soc.nod. Ls 18233 un novirzīti pamatlīdzekļu 
iegādei Ls 200, atalgojumam Ls 16833, izdevumiem, kas saistīti ar energoresursu sadārdzināšanos, 
Ls 1200; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” palielinājums                
Ls 1146345, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 104000 - vienreizējiem pasākumiem Ls 14000 
(Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas prezentācijas tehnikas iegādei Ls 4000, Rīgas 6.vidusskolas koncertzāles 
projekta izstrādei Ls 5000, Rīgas 6.vidusskolas remontam Ls 5000) un investīcijām Ls 90000 
(Rīgas 13.vidusskolas energoefektivitātes pasākumiem Ls 60000, Bolderājas sākumskolas logu un 
ārdurvju nomaiņai Ls 30000), papildu piešķirtie līdzekļi Ls 643530 novirzīti sporta inventāra 
iegādei visām skolām Ls 79000 (t.sk. pamatlīdzekļu iegādei Ls 50000), inventāra iegādei skolās Ls 
63400 (t.sk. pamatlīdzekļu iegādei Ls 63400), Rīgas 95.vidusskolas viesu mājas inventāra iegādei 
Ls 7630, videonovērošanas kameru uzstādīšanai Ls 50000, dabas zinību kabinetu materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanai Ls 371000 (t.sk. pamatlīdzekļu iegādei Ls 185500), mājturības 
kabinetu inventāra iegādei Ls 72500, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 439107 (no 
maksas par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Ls 239366, no ieņēmumiem par telpu īri Ls 
187210, no citiem ieņēmumiem Ls 12531) novirzīts atalgojumam Ls 84089, soc.nod. Ls 8029, 
uzturēšanas izdevumiem Ls 333980, grāmatu iegādei Ls 340, pamatlīdzekļu iegādei Ls 12669, 
samazinājums, reorganizējot Poļu sākumskolu par pirmsskolas izglītības iestādi, Ls 26087 (dotācija 
Ls 19719, maksas pakalpojumi Ls 6368), palielinot programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu 
iestādes” un ēkas Kaņiera ielā 15 uzturēšanas izdevumiem Ls 14205, attiecīgi palielinot programmu 
“Izglītības jaunatnes un sporta departaments”, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi soc.nod. Ls 230370, pamatlīdzekļu iegādei Ls 34442 un novirzīti atalgojumam 
vienreizējām prēmijām un piemaksām Ls 212383 un izdevumiem energoresursu apmaksai Ls 
12137; 
- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” palielinājums             
Ls 116372, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 115505 - iestādes uzturēšanas izdevumiem,  maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 867 novirzīts uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 867, kā 
arī  veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi soc.nod. Ls 415 un ieekonomētie 
līdzekļi uzturēšanas izdevumiem Ls 2293 novirzīti atalgojumam Ls 415 un pamatlīdzekļu iegādei 
Ls 2293; 
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” palielinājums Ls 230068, t.sk. valsts budžeta 
mērķdotācija Ls 228480 novirzīta iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 155480, vienreizējiem 
pasākumiem Ls 3000 (Strazdumuižas internātvidusskolai neredzīgu bērnu darbam piemērotu datoru 
un skaņu iekārtu iegādei) un investīcijām Ls 70000 (Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas logu un 
ārdurvju nomaiņai), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 1588 novirzīts uzturēšanas 
izdevumu segšanai Ls 1218, pamatlīdzekļu iegādei Ls 370, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija - ieekonomētie līdzekļi uzturēšanas izdevumiem Ls 14908 novirzīti atalgojumam 
Ls 8759, soc.nod. Ls 5004, pamatlīdzekļu iegādei Ls 1145; 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” palielinājums Ls 282586, t.sk. 
valsts budžeta mērķdotācija Ls 5900 novirzīta vienreizējiem pasākumiem (“Rīgas skolēnu pils 
teātra “Zīļuks” tehniskajam nodrošinājumam), papildu piešķirtie līdzekļi Ls 243300 novirzīti flīģeļa 
iegādei bērnu un jauniešu centram “Laimīte” Ls 7000, universālo frēzmašīnu iegādei Rīgas 
tehniskās jaunrades namam, Tehniskās jaunrades centram, Bērnu jaunatnes centram “Kurzeme”      
Ls 10500 (Ls 3500 x 3 gab.), metāla virpu iegādei Rīgas tehniskās jaunrades namam, Tehniskās 
jaunrades centram, Bērnu jaunatnes centram “Kurzeme” Ls 3300 (Ls 1100 x 3 gab.), brīvā laika 
centra iekārtošanai Bērnu jaunatnes centram “Daugmale” Ls 5500 (t.sk. pamatlīdzekļu iegādei       
Ls 3500), skeitlaukuma rampu nomaiņai Bērnu jaunatnes centram “Kurzeme” Ls 10000, keramikas 
apdedzināšanas krāšņu iegādei Ls 7000, videonovērošanas kameru uzstādīšanai Ls 50000, vienādu 
sporta formu iegādei visām Rīgas sporta skolām Ls 100000 (Ls 20 x 5000 formas), inventāra 
iegādei sporta skolām Ls 50000 (t.sk. pamatlīdzekļu iegāde Ls 10000), maksas pakalpojumu 
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ieņēmumu palielinājums Ls 33386 novirzīts uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 33386, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi soc.nod. Ls 4824, pamatlīdzekļu iegādei          
Ls 14153 un novirzīti atalgojumam Ls 11823, izdevumiem energoresursu apmaksai Ls 7154; 
- programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” palielinājums Ls 552939 – piešķirti 
papildu līdzekļi grupu atjaunošanai pirmsskolas izglītības iestādēs Ls 258904 un neatliekamajiem 
remontdarbiem Ls 294035; 
- programmai 16.07.03. “Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un to izlietojums” palielinājums Ls 70138 – maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts atalgojumam Ls 35029, soc.nod. Ls 8439 un 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 26670, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai Ls 124653 un novirzīti atalgojumam Ls 61642, soc.nod. Ls 16549, 
komandējuma izdevumiem Ls 1400, inventāra iegādei Ls 10616, dotācijām pārējām iestādēm        
Ls 30000 (sadarbībai ar sabiedriskām organizācijām) un pamatlīdzekļu iegādei Ls 4446;  
- programmai 16.08.00. “Izglītības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana” palielinājums 
Ls  148925 – papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti medicīniskā personāla apdrošināšanai Ls 23515 un 
apdrošināšanas a/s “Rīgas Slimokase” sniegto pakalpojumu sadārdzinājumam Ls 125410; 
- programmai 16.14.00. “Latvijas skolu jaunatnes IX dziesmu un deju svētku programma” 
palielinājums Ls 89811 no Valsts jaunatnes iniciatīvu centra līdzfinansējuma maksājumiem svētku 
dalībnieku ēdināšanai, kā arī saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas 
15.09.2005. lēmumu veikta izdevumu pārstrukturizācija – ietaupītie līdzekļi no pakalpojumu 
apmaksas Ls 90072, konkursa rezultātā ietaupītie līdzekļi par materiālu iegādi Ls 80717, grāmatu 
iegādes Ls 1668 novirzīti vienreizējām prēmijām svētku organizatoriem, dalībniekiem Ls 22084, 
soc.nod. Ls 5319 un mūzikas instrumentu iegādei Ls 145054; 
- 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 139486 novirzīts 
atalgojumam Ls 112407, soc.nod. Ls 27079; 
- programmai 16.07.05. “Centralizēto programmu īstenošana” palielinājums Ls 52300, 
papildu piešķirtie līdzekļi Ls 52300 novirzīti slidotapmācības pilotprojekta realizācijai Ls 11300, 
pirmsskolas pedagogu studiju atbalsta programmai Ls 34000, makšķerēšanas skolai Ls 7000, kā arī  
veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti uzturēšanas izdevumi Ls 16383 un novirzīti 
atalgojumam Ls 9751, soc.nod. Ls 2353, komandējumiem Ls 1279, pamatlīdzekļu iegādei Ls 3000; 
- programmai 16.09.00. “Mācību grāmatu iegāde” palielinājums Ls  200000 – papildu piešķirti 
līdzekļi mācību grāmatu iegādei; 
- programmai 16.10.01. “Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras 
iegādei” (valsts budžeta programma 01.14.00.) samazinājums Ls  150026; 
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” palielinājums Ls 349374 –  papildu piešķirtie 
līdzekļi novirzīti līdzfinansējumam S.Žoltoka hokeja turnīra organizēšanai Ls 9500 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 09.09.2005. rīkojums Nr.768-r), Rīgas pilsētas komandas dalībai Ziemas olimpiādē 
Ls 12050, finansējumam telpu nomai Olimpiskajā centrā Grostonas ielā Ls 6405, sieviešu volejbola 
komandas darbības nodrošināšanai Ls 10000, medicīnas inventāra somu ar medikamentiem iegādei 
sporta skolu mediķiem Ls 5600 (t.sk.pamatlīdzekļu iegādei Ls 2600), hokeja specgrupu ledus 
nodarbību apmaksai hokeja skolā “Rīga” Ls 4500, Rīgas pašvaldības bērnu un jaunatnes futbola 
attīstības programmas realizācijai Ls 79319 (t.sk. atalgojumam Ls 14550), boulinga turnīra 
“Pavasaris” atbalstam Ls 2000, F-2000 ūdens formulu pasaules čempionāta posma rīkošanai          
Ls 90000, rallijreidu komandas “Rīga” atbalstam autorallijā Parīze-Dakāra Ls 80000, J.Vintera 
motosporta komandas dalībai rallija reidā “Lisabona – Dakāra” Ls 30000, Rīgas vīriešu volejbola 
komandas atbalstam Ls 20000; 
- programmai 16.15.00. “Nodibinājums “Sporta klubs Rīga”” palielinājums Ls 315000 – 
papildu pieškirtie līdzekļi novirzīti TTT sieviešu basketbola komandas atbalstam Ls 15000, vīriešu 
basketbola komandas “Rīga” atbalstam Ls 300000; 
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- programmai 16.13.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Reģionālais sporta centrs 
“Anniņmuiža”” palielinājums Ls 9441, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums        
Ls 460 novirzīts komunālo izdevumu apmaksai un papildu piešķirtie līdzekļi Ls 8981 novirzīti 
atalgojumam Ls 4225, soc.nod. Ls 1018, pakalpojumu apmaksai Ls 2713, komunālo pakalpojumu 
maksājumiem Ls 1025, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti remontdarbiem 
paredzētie līdzekļi Ls 6745 un pamatlīdzekļu iegādei paredzētie līdzekļi Ls 3255 un novirzīti 
atalgojumam Ls 8059, soc.nod. Ls 1941; 
- programmai 16.16.00. “Birojs “Hokejs 2006”” – veikta izdevumu pārstrukturizācija –  
samazināti uzturēšanas izdevumi Ls 1663 un pamatlīdzekļu iegādei paredzētie izdevumi Ls 1564 un 
novirzīti komandējuma izdevumiem, lai Sanktpēterburgas un Londonas tūrisma izstādēs 
popularizētu pasaules čempionātu Rīgā Ls 3227; 
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” 
palielinājums Ls 29428 - papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti darbības nodrošināšanai no septembra 
līdz gada beigām atalgojumam 17490, soc.nod. 4213, pakalpojumu apmaksai Ls 1925 un 
komunālajiem maksājumiem Ls 5800, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi remontdarbiem un inventāra iegādei 12955 un novirzīti atalgojumam Ls 10440 un 
soc.nod. Ls 2515. 
 
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs (programma 17.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 11000 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts 
komandējumiem uz starptautisko tūrisma gadatirgu Sanktpēterburgā un Barselonā Ls 4716, 
tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumu apmaksai Ls 4554, kapitālajiem izdevumiem (datora un 
kopētāja iegādei) Ls 1730. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta centra pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 1868356 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 1771987, no maksas 
pakalpojumiem Ls 96369):  
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums    
Ls 4000 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts piemaksām pie darbinieku 
atalgojuma par darbu iepirkuma komisijās Ls 3000, soc.nod. maksājumiem Ls 300, degvielas 
iegādei Ls 700;  
- programmai 18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums                
Ls 1464400 – papildus piešķirti līdzekļi Ls 135045 no Rīgas domes rezerves fonda (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 14.09.2005. rīkojums Nr.611-r) un izdevumu palielinājums Ls 1329355 pabalstu 
izmaksai maznodrošinātiem iedzīvotājiem; 
- programmai 18.02.01. “Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem” izdevumu palielinājums      
Ls 70000 - pabalstu izmaksai jaundzimušajiem rīdziniekiem; 
- programmai 18.02.02. “Pabalsti aizgādņiem un aizbildņiem” izdevumu palielinājums          
Ls 17000 pabalstu izmaksai aizbildņiem un aizgādņiem; 
- programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 2838 –  
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts ēdināšanas izdevumiem Ls 1400, apkures 
izdevumiem Ls 500, citiem uzturēšanas izdevumiem Ls 892, pamatlīdzekļu iegādei bērnu namam 
“Imanta” Ls 2136, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazinot atalgojumu ārštata 
darbiniekiem Ls 690, soc.nod. Ls 1400, kas saistīts ar samazinātām iemaksām atkarībā no 
darbinieku vecuma; 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 74068, 
t.sk. izdevumu palielinājums Ls 5860 remontdarbiem SAC “Stella Maris”, no maksas pakalpojumu 
ieņēmumiem Ls 68208 – SAC “Mežciems” darbinieku vienreizējai prēmēšanai, kas saistīta ar 
iestādes 30 gadu jubileju, Ls 8000, SAC “Gaiļezers” koridoru remontam Ls 12000, apkures 
izdevumiem Ls 3065, ēdināšanas izdevumiem Ls 23835, citiem uzturēšanas izdevumiem Ls 21148 
un faksa iegādei Ls 160; 
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- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
palielinājums Ls 6661 – papildus piešķirtie līdzekļi novirzīti 20 papildu vietu finansēšanai ar 
01.10.2005.  Ls 6661 (Ls 3.62 x 20 vietas x 92 dienas); 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 8778, t.sk. papildus 
piešķirti līdzekļi Ls 3370 no Rīgas domes rezerves fonda – avārijas situācijas likvidēšanai 
patversmei Bārddziņu ielā 2 (Rīgas domes priekšsēdētāja 25.08.2005. rīk. Nr.710-r) un maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 5408; 
- programmai 18.09.00. “Sociālās mājas” izdevumu palielinājums Ls 3611 – veikta līdzekļu 
pārdale starp programmām, samazinot programmu 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” un 
programmu 18.17.00. “Reģionālie integrācijas centri personām ar garīga rakstura traucējumiem”, 
līdzekļi novirzīti dotācijām iedzīvotājiem apkures izdevumu segšanai Ls 1158 un sociālo dzīvojamo 
māju kosmētiskajam remontam Ls 2453; 
- programmai 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu samazinājums Ls 25264  
(rehabilitācijas centra “Māra” un ģimenes krīzes centra “Mīlgrāvis” neapgūtie līdzekļi) – veikta 
līdzekļu pārstrukturizācija uz programmu 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un 
rehabilitācija”; 
- programmai 18.17.00. “Reģionālie integrācijas centri personām ar garīga rakstura 
traucējumiem ” izdevumu samazinājums Ls 17937 (neapgūtie līdzekļi) – veikta līdzekļu 
pārstrukturizācija uz programmu 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija”; 
- programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” izdevumu palielinājums Ls 15915 – maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts piemaksām pie amatalgas Ls 2450 un sociālo 
dienestu uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 13465; 
- programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu 
palielinājums Ls 33730 – veikta līdzekļu pārdale starp programmām, samazinot programmu 
18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” un programmu 18.17.00. “Reģionālie integrācijas 
centri personām ar garīga rakstura traucējumiem”, līdzekļi novirzīti ārstniecības iestāžu sniegto 
pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai” 
izdevumu palielinājums Ls 190740 – papildus piešķirti līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda –   
līdzfinansējuma nodrošināšanai 2005.gada II pusgadam (Rīgas domes priekšsēdētāja 13.09.2005. 
rīk. Nr.772-r); 
- programmai 18.20.00. “B hepatīta vakcīnas iegāde un vakcinācijas nodrošināšana 
četrpadsmitgadīgiem bērniem” izdevumu palielinājums Ls 19816 ārstu un medmāsu darba 
apmaksai, veicot pirmsvakcinācijas apskati un injekcijas. 
 
Rīgas domes Vides departamentam (programma 19.01.00.)  izdevumu palielinājums     
Ls 2681, t.sk. ārvalstu komandējumiem Ls 400, iekārtas, inventāra un aparatūras remontam un  
pārējai īrei Ls 2281.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 137000, t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 80000 novirzīti izglītības 
pirmsskolas iestāžu teritoriju apgaismošanai, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums          
Ls 57000 novirzīts atalgojumam Ls 9900 divu jaunu štata vietu izveidei (kabeļtīklu rajona 
darbinieku atalgojumam un darba apmaksai par 2000 veco gaismas ķermeņu nomaiņu pret 
energoefektīvākiem gaismas ķermeņiem), soc. nod. Ls 2385, jaunu transportlīdzekļu iegādei           
Ls 39000 (automašīnas ar manipulatoru un puspiekabi iegādei Ls 14000 un divu avārijas dienesta 
automašīnu iegādei Ls 25000) un pārvietojamā kompresora iegādei Ls 5715. 
 
Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums   
Ls 244730 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 219636 (t.sk. mēķdotācija no valsts 
budžeta Ls 15400), no maksas pakalpojumiem Ls 25094): 
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- programmai 21.01.00. “Rīgas domes Kultūras pārvalde” izdevumu palielinājums Ls 32024, 
t.sk. no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 16427 darbinieku materiālajai stimulēšanai         
Ls 2000, soc.nod. Ls 521,  pakalpojumu apmaksai Ls 9089, mēbeļu iegādei Ls 4817,  no maksas 
pakalpojumu ieņēmumiem Ls 15597 darbinieku materiālajai stimulēšanai Ls 12030, kapitālajiem 
izdevumiem Ls 3567;   
- programmai  21.02.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums  Ls 28991 – no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem līgumdarbu apmaksai Ls 500, grāmatu, žurnālu iegādei Ls 28491; 
- programmai 21.09.00. “Muzeji” – veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot kapitālos 
izdevumus par Ls 1000 un palielinot kārtējos izdevumus par Ls 1000 (Porcelāna muzejam muzeja 
krājumu priekšmetu restaurācijai un kataloga iespieddarbiem Ls 630 un materiālu un energoresursu 
iegādei Ls 370);  
- programmai 21.03.00. “Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 20000, t.sk.  
papildu piešķirtie līdzekļi Ls 5000 –  valsts uzņēmuma kultūras pils ”Ziemeļblāzma” telpās esošās 
kustamās mantas iegādei, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 5000 novirzīts  Rīgas 
kultūras centra “Iļģuciems” darbinieku atalgojumam Ls 300, pakalpojumu apmaksai Ls 2308,  
materiālu un energoresursu iegādei Ls 2392. Veikta izdevumu pārstrukturizācija Rīgas Kongresu 
namam, samazinot par Ls 10580 kapitālos izdevumus un palielinot par Ls 10580 kārtējos 
izdevumus (darbinieku atalgojumam  Ls 6580, pakalpojumu apmaksai  Ls 2800, materiālu un 
energoresursu iegādei Ls 1200), un piešķirta valsts budžeta mērķdotācija Ls 10000 kultūras nama 
“Iļģuciems” remontam; 
- programmai 21.04.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 127941 – papildu 
piešķirti līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 12541, t.sk. konferences „Sibīrija – reiz bija” 
norisei un video filmai Ls 3080 (Rīgas domes priekšsēdētāja 05.07.2005. rīkojums Nr.569-r), 
pasākumam “Ūdens formulas kultūras programmai” Ls 9461 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
05.07.2005. rīkojums Nr.670-r), papildus piešķirtie līdzekļi Ls 110000 (no tiem atalgojumam           
Ls 3500) novirzīti 11.,18.novembra svētku, Ziemassvētku  pasākumu noformējumam  Ls 100000 un 
Ziemassvētku tirdziņam Ls 10000 un valsts budžeta mērķdotācija Ls 5400 Rīgas domes Kultūras 
pārvaldes deju ansamblim “Teiksma” tērpu iegādei. Veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot 
par Ls 23036  kārtējos izdevumus un palielinot par Ls 23036 atalgojumu;  
- programmai 21.13.00. “Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” – veikta izdevumu 
pārstrukturizācija, samazinot kārtējos izdevumus par Ls 18116 un palielinot par Ls 18116 
atalgojumu kultūras projektu un pasākumu projektu konkursa komisijas locekļu darba samaksai un 
honorāru izmaksai projektu un pasākumu konkursu uzvarētājiem; 
- programmai 21.05.00. “Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa”-  
veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot kārtējos izdevumus par  Ls 3806  un palielinot  
atalgojumu par Ls 3806; 
- programmai 21.11.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 4497 
– maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 1510 
(galvenokārt, materiālu un energoresursu iegādei, samazinājums ārštata  darbinieku atalgojumam     
Ls 672) un kapitālajiem izdevumiem Ls 2987; 
- programmai 21.15.00. “Starptautiskā kinoforuma „Arsenāls” organizēšanas programma un 
līdzfinansējums Starptautiskajam Kinoaktieru festivālam “Baltijas pērle”” izdevumu 
palielinājums Ls 25000 – papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti līdzfinansējumam Starptautiskajam 
kinoaktieru festivālam „Baltijas pērle”; 
- programmai 21.12.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolu pedagoģisko darbinieku veselības 
apdrošināšana” izdevumu palielinājums Ls 6277 – papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti veselības 
apdrošināšanas polišu iegādei sakarā ar polišu cenas ( no Ls 53,80 uz 65,50) palielināšanos.  
  
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 314022 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 3027, no 
maksas pakalpojumiem Ls 310995): 



 11

t.sk. papildu piešķirtie līdzekļi Ls 3027 novirzīti direktora atalgojuma palielinājumam Ls 1350 
saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2005. lēmumu Nr. 218, līgumdarbu apmaksai Ls 332, soc. nod.       
Ls 405, un kancelejas preču un citu saimniecības materiālu iegādei Ls 940, maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 310995, t.sk. Aizsardzības ministrijas dotācija Ls 267795 un Kultūras 
ministrijas dotācija Ls 39200, ko paredzēts novirzīt Rīgas Brāļu kapu restaurācijai, rekonstrukcijai 
un projektēšanas darbiem, un maksas pakalpojumu ieņēmumus Ls 4000 no Kolonādes kioska 
nomas plānots novirzīt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanas izdevumiem. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 45000 – papildu piešķirti līdzekļi laistāmās mašīnas iegādei. 
 
Jaunai programmai “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas mājoklis”” (programma 
26.01.00.) Ls 132933 - piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma nodrošināšanai darbiniekiem laikā  
no septembra līdz decembrim Ls 69767, soc.nod. Ls 15609 un pārējiem izdevumiem aģentūras 
darbības nodrošināšanai Ls 47557. 
 
Jaunai programmai “Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskajai 
nodrošināšanai” (programma 27.01.00.) Ls 118190 – piešķirti papildu līdzekļi Rīgas 
pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas 
procesa tehniskajai nodrošināšanai. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
izdevumu palielinājums Ls 3883768 (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 3819488, no 
tiem valsts budžeta mērķdotācija un dotācija Ls 11636,  no maksas pakalpojumiem Ls 64280):  
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments”  izdevumu 
samazinājums Ls 690825, t.sk. samazinājums Ls 705288 – veikta līdzekļu pārdale starp 
programmām, pārnesot līdzekļus uz jaunu programmu 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības 
ieņēmumu pārvalde” (Rīgas domes 22.02.2005. lēmums Nr.3961 „Par Rīgas pašvaldības iestādes – 
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izveidošanu un Rīgas domes Finanšu departamenta 
reorganizāciju”) un  papildus piešķirtie līdzekļi Ls 14463 novirzīti darba samaksai un koplīguma 
prasību izpildei Ls 11655 (Rīgas domes Saimniecības pārvaldē 2 autovadītāji, Rīgas domes 
Administratīvajā komisijā tehniskā sekretāre, Rīgas domes Juridiskajā pārvaldē Tiesiskās 
uzraudzības nodaļas galvenais jurists un mēnešalgas likmes paaugstināšanai Rīgas domes komiteju 
referentēm un palīgiem un Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra vadītājai un vadītāja 
vietniekam), soc.nod. Ls 2808 un veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi soc. 
nod. par  Ls 56300 sakarā ar ekonomiju un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 56300; 
- jaunai programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” Ls 705288 – 
veikta līdzekļu pārdale starp programmām, samazinot programmu 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas 
domes Finanšu departaments” (Rīgas domes 22.02.2005. lēmums Nr.3961 „Par Rīgas pašvaldības 
iestādes – Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izveidošanu un Rīgas domes Finanšu 
departamenta reorganizāciju) par Ls 705288 līdzekļi novirzīti atalgojumam Ls 458080, soc. nod.   
Ls 110351 un pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 136857 par telpu nomu un komunālajiem 
pakalpojumiem;  
- jaunai programmai 01.12.00. “Valsts mērķdotācija sabiedriskai organizācijai “Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācija”” Ls 10000 – valsts budžeta mērķdotācija lasītveicināšanas kultūras 
programmai bērniem Ls 5000 un grāmatu iegādei sociālās aprūpes iestādēm un grāmatu svētkiem   
Ls 5000; 
 
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto 
postījumu novēršanai” izdevumu palielinājums Ls 283688 – papildus piešķirtie līdzekļi novirzīti             
pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, no tiem 
Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai Ls 15274, Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai Ls 49872, 
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Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 121535, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas 
izpilddirekcijai Ls 17978, Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 33493, Rīgas Ziemeļu 
rajona izpilddirekcijai Ls 25536; 
- programmai “Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “MAXVEL” remontdarbiem” 
izdevumu palielinājums Ls 1636 – valsts budžeta dotācija vētras radīto seku mazināšanai; 
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” 
samazinājums Ls  705720  maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums par Ls 64280 citu 
institūciju līdzfinansējums projektu īstenošanai, to novirzot kārtējiem izdevumiem projektam 
“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai 
sabiedrībā un darba tirgū”; 
- programmai 01.06.00. “Dotācija SIA “Rīgas satiksme”” palielinājums Ls 1087704 – papildus 
piešķirtie līdzekļi Ls 947704  novirzīti  trolejbusa satiksmes organizēšanai pa 11. novembra 
krastmalu, Maskavas ielu, Puškina ielu līdz Akmens tiltam (2,8 km) Ls 756000, tramvaja maršruta 
sliežu ceļu, pieturvietu, kontakttīkla pārbūves projektēšanai posmā no Šmerļa ielas līdz Baltezera 
ielai Ls 100000, dzelzsbetona plātņu izgatavošanai tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcijai Ls 58000  
un iedzīvotāju bezmaksas braukšanas nodrošināšanai sabiedriskajos transportos Rīgā 18. novembrī 
Ls 33704  un trīs autobusu iegādei Ls 140000  (Riteņbraukšanas sporta skolai “Baltika” Ls 35000, 
Rīgas 71.vidusskolai Ls 35000, Rīgas Mūzikas internātvidusskolai Ls 35000 un Rīgas 2.speciālajai 
internātskolai Ls 35000); 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums           
Ls 3313521 saskaņā ar Rīgas domes noteikumu 7. pielikumu “Rīgas pilsētas investīciju programma 
2005.gadam”; 
- jaunai programmai 01.11.00. “Rīgas pašvaldības aģentūras „Telemedicīnas centrs” 
likvidācijas nodrošināšana” Ls 90000 – papildu piešķirtie līdzekļi novirzīti darbinieku 
atalgojumam un atlaišanas kompensāciju izmaksai Ls 45375 un soc.nod. Ls 10931, komandējuma 
izdevumiem Ls 1000 un pārējo līgumu apmaksai sakarā ar likvidācijas procesu Ls 32694; 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 936595, t.sk. palielinājums 
Ls 300000 – piešķirti līdzekļi Ls 300000 un samazinājums Ls  1236595, t.sk. līdzekļi novirzīti 
finansējumam – asignējumu palielinājumam programmām Ls 511524, t.sk. programmai 02.01.01. 
“Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments” Ls 50000 (Rīgas domes 05.08.2005. priekšsēdētāja 
rīkojums Nr.668-r), programmai 03.03.00. “Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem 
pašvaldības izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai” Ls 110328 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
09.09.2005. rīkojums Nr.767-r), programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās medicīniskās 
palīdzības stacijai” Ls 190740 (Rīgas domes priekšsēdētāja 13.09.2005. rīk. Nr.772-r),  programmai 
18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem” Ls 135045 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
14.09.2005. rīk. Nr.611-r), programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” Ls 3370 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 25.08.2005. rīk. Nr.710-r), programmai 21.04.00. “Kultūras pasākumi” Ls 12541  
(Rīgas domes priekšsēdētāja 05.07.2005. rīkojums Nr.569-r un Rīgas domes priekšsēdētāja 
05.07.2005. rīkojums Nr.670-r), programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” Ls 9500 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 09.09.2005. rīkojums Nr.768-r) un saskaņā ar Rīgas domes  un Rīgas domes Finanšu 
komitejas lēmumiem un Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem novirzīts rēķinu apmaksai no 
programmas 01.19.01. “Izdevumu samaksa no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem saskaņā ar 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu komitejas lēmumiem” Ls 725071.  
 
 
 
 
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
Speciālā budžeta ieņēmumi samazināti par  Ls 15772, tajā skaitā: 
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- Ls 117382 ieņēmumu samazinājums īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem; 
- Ls 101610 ieņēmumu palielinājums ziedojumiem un dāvinājumiem.  
 
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi palielināti par Ls 101610, t.sk.:  
- Ls 97490 Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošajās programmās 
palielinājums novirzīts uzturēšanas izdevumiem Ls 82893 (inventāra un kancelejas preču iegādei), 
kapitālajiem izdevumiem Ls 14597 (datoru, mēbeļu, kopētāja, kartupeļu tīrāmās mašīnas un 
transportlīdzekļa iegādei); 
- Ls  3520 Rīgas domes Labklājības departamentam, t.sk.: 

- Ls 2020 programmai (18.02.00.) ”Bērnu uzturēšanās iestādes” plānoto ziedojumu 
bērnu namam- patversmei ”Apīte” Ls 20 izlietos bērniem dāvanu iegādei. Rīgas bāreņu 
sociālās rehabilitācijas un atbalsta centrs ”Marsa gatve” sabiedrisko organizāciju  ziedojumu 
Ls 2000 izlietos kultūras pasākumu organizēšanai;   
- Ls 1500 programmai (18.05.00.) ”Rīgas patversme” mērķziedojumu no SIA ”Philip 
Morris Latvia” izlietos  Ls 999 remontdarbiem, Ls 301 mīkstā inventāra iegādei un Ls 200 
tvaika sūcēja iegādei.  

- Ls 600 programmai (23.01.00.) “Rīgas pašvaldības aģentūra ”Rīgas pieminekļu aģentūra”” 
saņemts Austrālijā dzīvojošās Vilmas Kaldrovskas kundzes ziedojums – Rīgas Brāļu kapu ansambļa 
noslēguma sienas Mātes Latvijas tēla pakājē esošās urnas un pakāpienu restaurācijai. 
  
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem (ieņēmumiem no dzīvojamo māju 
privatizācijas samazinājums un sociālās krīzes fonda palielinājums) samazināti par                
Ls 117382, t.sk.:  
- Ls 128082 programmai (01.02.06.) ”Rīgas pašvaldības aģentūras ”Rīgas mājoklis” darbības 
nodrošināšanai” samazinājums sakarā ar ieņēmumu samazināšanos no dzīvojamo māju 
privatizācijas. Aģentūras darbības nodrošināšana 2005.gada septembra – decembra mēnešos tiek 
iekļauta pamatbudžetā; 
- Ls 10700 Rīgas domes Labklājības departamenta programmai (18.01.00.) ”Rīgas Sociālās 
krīzes fonds”  ieņēmumu palielinājumu plānots izlietot dažādu pabalstu izsniegšanai krīzes 
situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem. 
  
Speciālā budžeta izdevumi palielināti par Ls 1803326, t.sk.: 
- Ls 15772 sakarā ar ieņēmumu izmaiņām; 
- Ls 1819098 sakarā ar naudas līdzekļu atlikuma gada beigās novirzījumu izdevumu segšanai, t.sk.: 

- Ls 497000 programmai (01.01.01.) ”Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) 
novirzīt Augusta Deglava ielas posma no Andreja Saharova ielas līdz Hipokrātra ielai 
rekonstrukcijas darbu apmaksai; 
- Ls 1349 programmai (01.02.06.) ”Rīgas pašvaldības aģentūras ”Rīgas mājoklis” 
darbības nodrošināšanai””  novirzīts pakalpojumu segšanai; 
- Ls 134951 programmai (01.01.09.) ”Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša 
režīma zonā” novirzīti Kungu ielas, Pils laukuma un Vecrīgas A daļas apgaismojuma 
rekonstrukcijai; 
- Ls 1185798 programmai (01.01.10.) ”Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu 
izlietojuma programma”  novirzīti izdevumu segšanai saskaņā ar Rīgas domes prezidijā 
nolemto (ņemot vērā faktisko izpildi uz 01.09.2005.). 
 
 
 
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai (03.03.00.) ”Nekustamā īpašuma 

reģistrācija”, nemainot kopējo budžeta izdevumu daļu,  palielināti izdevumi atalgojumam par       
Ls 8553, samazinot  kārtējos izdevumus. 
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Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai (03.04.00.) ”Ilgtermiņa zemes nomas 
līgumu administrēšana”, nemainot kopējo budžeta izdevumu daļu,  palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 5226, samazinot kārtējos izdevumus.  

Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai (03.05.00.) “Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas programma”, nemainot kopējo budžeta izdevumu daļu, palielināti izdevumi 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 1451 “Ēku, būvju, telpu remonts” par Ls 1873181 – teritorijas 
labiekārtošanai, projektēšanas darbiem, logu un ārdurvju nomaiņai, ventilācijas sistēmu izbūvei un 
graustu nojaukšanai, attiecīgi samazinot izdevumus kapitālajam remontam. 

 
      
 
 
 
Domes priekšsēdētājs            A.Aksenoks 


