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Paskaidrojuma raksts 
par grozījumiem Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.33 

“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžetu” 
 
 
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 33395311, t.sk.: 

1.1. Palielinājums nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem Ls 25080000, t.sk.: 
- Ls  25000000 iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
- Ls 80000 pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās. 

 
1.2. Palielinājums dotācijai no valsts budžeta Ls 609056, t.sk.: 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Kultūras departamenta 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” (valsts budžeta programma 
20.05.00.)  Ls 159956;  

- valsts budžeta dotācija Rīgas pašvaldības esošajās finanšu un budžeta vadības 
sistēmās ekonomisko klasifikatoru ieviešanai saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.934 un Nr.1031, kuri stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri              
Ls 437100; 

- valsts budžeta dotācija no valsts budžeta programmas “Bērna un ģimenes stāvokļa 
uzlabošana” sadaļas “Atbalsts bērnu projektiem rotaļu un atpūtas laukumu 
iekārtošanai” Ls 12000. 

 
1.3. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums (atbilstoši Rīgas 
domes komitejās akceptētajam) Ls 7706255, t.sk.: 
- Rīgas domes Komunālajam departamentam Ls 880; 
- Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 102321; 
- Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai Ls 1500; 
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 34819; 
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam Ls 436553; 
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 7095011 (t.sk. Rīgas Ātrās medicīniskās 
palīdzības stacijas maksas pakalpojumi Ls 6991902); 
- Rīgas domes Kultūras departamentam Ls 213203 (t.sk. Sv.Pētera baznīca + Ls 162803); 
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam samazinājums Ls 162803 (t.sk. Sv.Pētera 
baznīca - Ls 162803); 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” samazinājums Ls 15229. 

 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
samazinājums  Ls  9363: 
 - programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 197236 – līgumdarbu apmaksai par mājokļu vides 
revitalizācijas programmas izstrādi Ls 26500 un projekta  “Rīgas dienas Hamburgā” un citu 
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projektu realizācijai Ls 37110, bēniņu stāva rekonstrukcijai un klientu apkalpošanas centra 
paplašināšanai Amatu ielā 4 Ls 30000, 2005.gadā nepabeigto līgumdarbu saistību apmaksai      
Ls 37158, Starptautisko projektu nodaļas telpu īrei Ls 6000, Rīgas Vietvārdu un pilsētvides 
objektu nosaukumu komisijas darba nodrošināšanai Ls 8540 (t.sk. atalgojumam Ls 6882), kā arī 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Sanktpēterburgas dienu organizēšanai 
Rīgā no 23.03.2006. līdz 26.03.2006. Ls 23358 (Rīgas domes priekšsēdētāja 16.03.2006. 
rīkojums Nr.172-r), Rīgas prezidentūras Baltijas metropoļu sadarbības tīklā sekretariāta izveidei 
Ls 28570, no tiem atalgojumam Ls 11693 un kapitālajiem izdevumiem Ls 3310 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 03.03.2006. rīkojums Nr.143-r);  
-  programmai 02.03.00. “Rīgas pilsētbūvniecības un arhitektūras centrs Sv.Pētera 
baznīca” izdevumu samazinājums Ls 147092 – Rīgas pilsētbūvniecības un arhitektūras centra 
Sv.Pētera baznīcas darbiniekiem atalgojuma, kompensāciju izmaksai  Ls 7320, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1764, kārtējo rēķinu apmaksai Ls 6627 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 21.03.2006. rīkojums Nr.186-r) un maksas pakalpojumu samazinājums Ls 162803 
– veikta līdzekļu pārdale starp programmām, pārnesot līdzekļus uz Rīgas domes Kultūras 
departamenta programmu 21.17.00. “13.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Sv.Pētera 
baznīca” par periodu no 2006.gada marta līdz 2006.gada decembrim (Rīgas domes 21.02.2006. 
nolikums Nr.41 “Rīgas domes Kultūras departamenta nolikums”); 
-  programmai 02.04.00. “Dienvidu tilta būves direkcija” izdevumu palielinājums               
Ls 229493 – autoruzraudzībai Ls 54978, būvdarbu uzraudzībai Ls 132986, tehniskā projekta 
pavairošanai Ls 17529 un tehniskā projekta ekspertīzei Ls 24000; 
-  izslēgta programma 02.05.00. “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” Ls 289000 un izveidota 
jauna programma 28.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs””. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 211798:  
- programmai 03.01.00. „Rīgas domes  Īpašuma departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 111798 – atalgojuma palielinājumam Ls 40294 (Iekšējās kontroles 
un kvalitātes vadības nodaļas izveidei ar 4 štata vienībām), valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 9706, ēku un telpu uzturēšanai Ls 42498 (ar nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanu saistītie izdevumi), kapitālajiem izdevumiem – informācijas tehnoloģiju 
resursu iegādei četrām jaunām darbavietām Ls 4800, kancelejas mēbelēm un telpu iekārtām 
četru jaunu darbavietu izveidošanai Ls 8000 un pārējiem kustamiem īpašumiem Ls 2200, kā arī 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda ēkas Maskavas ielā 336 
inženiertehniskajai izpētei un uzmērīšanas darbiem Ls 4300 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
15.03.2006. rīkojums Nr.168-r); 
- programmai 03.03.00. „Zemes un telpu nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem 
pašvaldības izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 100000 
– sakarā ar zemes nomas līgumu apjoma pieaugumu. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 2125003: 
- programmai 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 155350 – 2005.gada pārejošo līgumu apmaksai un projektiem, kas 
saistīti ar atkārtotu seguma atjaunošanu, un topogrāfisko uzmērījumu apmaksai Ls 109490 un 
Dienvidu tilta 2.kārtas būvniecības nepieciešamo sagatavošanas darbu apmaksai Ls 45860 
(būvprojektēšanas pasūtītāja uzdevumu izstrādāšanai, līguma projektu un konkursa 
dokumentācijai, iespējamo finansēšanas un būves uzturēšanas modeļu apmaksai); 
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- programmai 04.03.00. “Pilsētas maģistrālo un rajonu nozīmes ielu uzturēšana” izdevumu 
palielinājums Ls 569534 – ielu bedrīšu remontam, plaisu aizliešanai, ielu tīrīšanai, tekņu zonu 
tīrīšanai, lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai, atkritumu savākšanai un ielu laistīšanai; 
- programmai 04.04.00. “Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto 
krastmalu un metāla barjeru uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 148119 – sakarā ar 
darbu apjomu palielināšanos, lai uzlabotu uzturēšanas līmeni; 
- programmai 04.05.00. “Pilsētas luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana” izdevumu 
palielinājums Ls 52000 – luksoforu objektu atjaunošanai pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ja 
nav konstatēts vainīgais, luksoforu pārprogrammēšanai, realizējot satiksmes organizācijas 
izmaiņas masu pasākumu un ārvalstu delegāciju uzturēšanās laikā; 
- programmai 04.06.00. “Rīgas pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana” izdevumu 
palielinājums Ls 1200000 – ielu seguma atjaunošanai. 
 
Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 64015, t.sk. maksas pakalpojumi Ls 880: 
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 23955 – darba devēja apmaksātiem veselības aprūpes pasākumiem     
Ls 5625 (redzes pārbaudei un briļļu iegādei 125 darbiniekiem), līgumdarbu apmaksai Ls 11710, 
no tiem – sakarā ar Enerģētikas aģentūras izveidošanu Ls 11210 un būvekspertīzes veikšanai 
dzīvojamajai mājai Rīgā, Lāčplēša ielā 117, Ls 500, citiem pakalpojumiem Ls 1233, 
departamenta automašīnu stāvvietu apmaksai Ls 300, telpu īrei un nomai Ls 767, 
transportlīdzekļu uzturēšanai Ls 400, kancelejas precēm un inventāram Ls 3080, kapitālajiem 
izdevumiem Ls 840 (marķējamās mašīnas iegādei); 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 26023 
– izdevumu segšanai par atkritumu izvešanu no kapsētām 2005.gada oktobrī un novembrī          
Ls 15143, Mārtiņa kapu kantora ēkas elektroapgādei un pirmsprojektēšanas darbiem Ls 10000, 
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 880 novirzīts pakalpojumu apmaksai Ls 464 
un remontmateriālu iegādei Ls 416; 
 - programmai 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu 
palielinājums Ls 14037 – pakalpojumu apmaksai sakarā ar bezpiederīgo mirušo skaita 
palielinājumu. 
  
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 7271 – būvju nojaukšanai Rīgā, Birzes ielā. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 102321 – iekšējā audita galvenā speciālista atalgojumam Ls 5500 un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1325, darba alga skolēnu nodarbinātības 
pasākuma vasaras mēnešos realizācijai Ls 3720 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 1352, jaunizveidojamā tūrisma informācijas centra filiāles Mūrnieku ielā 14 
renovācijas darbu veikšanai Ls 5921, balkonu renovācijas darbu Stabu ielā 81 pilnīgai apmaksai     
Ls 3586, kāpņu telpu logu aizpildījuma rekonstrukcijas darbu Salacas ielā 32 pilnīgai apmaksai     
Ls 928, kāpņu telpu logu aizpildījuma rekonstrukcijas darbu Zilupes ielā 31 pilnīgai apmaksai       
Ls 1486, Mazās Kalna ielas skvēra teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektu izstrādes 
pilnīgai apmaksai Ls 7375, Mazās Kalna ielas skvēra – bijušā “Siena tirgus” teritorijas 
rekonstrukcijas projekta realizācijai Ls 37894, sauso koku zāģēšanas, celmu frēzēšanas un 
koksnes atkritumu izvešanas darbu apmaksai Ls 8297, zāliena sēšanas un iestrādes darbu pilnīgai 
apmaksai Ls 7431, Latgales priekšpilsētas ielu norāžu stabu izvietojuma piesaistes skiču projekta 
pilnīgai apmaksai Ls 5167, tehniskā projekta fasāžu renovācijas darbu pilnīgai apmaksai           
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Ls 9280, skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem un saimniecisko izdevumu apmaksai Ls 2474, telpu 
Daugavpils ielā 31  remontam Ls 585. 
 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 72757 – 2005.gadā noslēgto līgumdarbu apmaksai (SIA “Flaneks”, SIA 
“Entra”, SIA “SunStone”, SIA “Purvciema nami”,  SIA “Apneri” u.c.) un neapmaksāto rēķinu 
apmaksai (SIA “Juglas nami” u.c.). 
 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 4057 – viena transportlīdzekļa nomai uz septiņiem mēnešiem no SIA “Rīgas 
satiksme”. 
 
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 1500 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts mēbeļu un 
telpu iekārtu iegādei, un veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot kārtējos izdevumus par    
Ls 482 un palielinot kapitālos izdevumus par Ls 482. 
 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centram (programma 12.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 8000 – telpu nomas maksai Ausekļa ielā 3.  
 
Rīgas Atkarības profilakses centram (programma 13.01.00.) izdevumu 
palielinājums      Ls 17212 – jauna Dienas centra riska grupas bērniem izveidei no šī gada 
1.septembra Ls 9000 (atalgojumam 8 darbiniekiem četros mēnešos Ls 5460, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1315, īres maksai un kabineta remontam Ls 1660, 
mēbeļu iegādei           Ls 565), atalgojuma palielinājumam direktoram Ls 702 (sakarā ar Rīgas 
domes 07.02.2006. lēmumu Nr.829 “Par grozījumiem Rīgas domes 12.07.2005. lēmumā Nr.218 
“Par darba samaksu Rīgas domē” un ar šo lēmumu apstiprinātajos sarakstos”) un atalgojuma 
palielinājumam par 10% 18 sociālajiem darbiniekiem Ls 3772, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 1078, īres maksai Centra rajona un Vidzemes priekšpilsētas 
konsultāciju kabinetiem Stabu ielā sakarā ar īres maksas sadārdzinājumu Ls 1860 un slēdzama 
datortehnikas skapja iegādei Ls 800. 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 82539 
–  papildus piešķirtie līdzekļi Ls 47720 un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums           
Ls 34819 novirzīti operatīvā kompaktklases autotransporta iegādei Ls 42500 (5 gab.), speciālā 
aprīkojuma automašīnām iegādei un uzstādīšanai Ls 4400, divu videonovērošanas sistēmu 
iegādei un uzstādīšanai pie Uzvaras pieminekļa Ls 20208, hidrotērpiem Ls 1700 (10 gab.), 
septiņu videonovērošanas kameru uzstādīšanai Ls 11781 un trīs glābšanas dēļu iegādei Ls 1950. 
 
Rīgas Bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 19583 – 
priekšsēdētāja atalgojuma palielinājumam Ls 600 (no Ls 680 līdz Ls 730 saskaņā ar Rīgas domes 
07.02.2006. lēmumu Nr.829 “Par grozījumiem Rīgas domes 12.07.2005. lēmumā Nr.218 “Par 
darba samaksu Rīgas domē” un ar šo lēmumu apstiprinātajos sarakstos”), valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 145 un apsardzes pakalpojumiem Ls 18838.  
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo 
programmu palielinājums Ls 2920664, t.sk. maksas pakalpojumi Ls 436553: 
- programmai 16.01.00. “Izglītības jaunatnes un sporta departaments” izdevumu 
palielinājums Ls 124478 – departamenta darbinieku atalgojuma palielināšanai Ls 120000 
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(atalgojumam Ls 96704, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 23296), 
licencēšanas komisijas darba apmaksai Ls 4067 (atalgojumam Ls 3277, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 790), pakalpojumu apmaksai un materiālu iegādei       
Ls 411; 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu iestādes” izdevumu palielinājums Ls  824693, 
t.sk. valsts budžeta mērķdotācijas samazinājums, kas saistīts ar izdevumu pārstrukturizāciju      
Ls 17618 (atalgojumam Ls 14198, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām            
Ls 3420), piešķirti līdzekļi atalgojuma palielināšanai par Ls 20 mēnesī ar 01.09.2006. 
pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 304541 
(atalgojumam Ls 245416, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 59125), 
atalgojuma palielināšanai medicīnas darbiniekiem par Ls 40 mēnesī ar 01.07.2006. Ls 60352 
(atalgojumam Ls 48636, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 11716), 
personāla atalgojumam 14 jaunu grupu darbības nodrošināšanai ar 01.09.2006. Ls 57289 
(atalgojumam Ls 46167, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 11122), 
inventāra iegādei 14 grupām Ls 70000 (inventārs Ls 48860, pamatlīdzekļi Ls 21140), inventāra 
iegādei Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābecītis” iekārtošanai pēc remonta Ls 87700 
(inventārs Ls 25800, pamatlīdzekļi Ls 61900), uzturēšanas izdevumiem grupām jaunuzceltajā 
piebūvē Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestādē Ls 42000 (atalgojumam Ls 12202, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2939, pakalpojumu apmaksai Ls 2004, 
inventāram un energoresursiem Ls 20481, pamatlīdzekļiem Ls 4374), atalgojumam Ls 229, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 55, pakalpojumu apmaksai Ls 787, 
ēdināšanas izdevumiem Ls 184841, pamatlīdzekļu iegādei Ls 512, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija, palielinot izdevumus pamatlīdzekļiem par Ls 15875 un samazinot uzturēšanas 
izdevumus par Ls 15875. Maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 34005 novirzīts 
pakalpojumu apmaksai Ls 68, ēdināšanas izdevumiem un materiālu iegādei Ls 33417, 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 520;   
- jaunai programmai 16.02.01. “Pirmsskolas bērnu iestādes – līgumorganizācijas”              
Ls 166484 – līdzdalības maksājumiem sakarā ar bērnu ievietošanu privātajos bērnudārzos 
2006.gada otrajā pusgadā; 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” izdevumu 
samazinājums Ls 32240, t.sk. valsts budžeta mērķdotācijas samazinājums, kas saistīts ar 
izdevumu pārstrukturizāciju Ls 40878, veikta izdevumu pārstrukturizācija, palielinot izdevumus 
pamatlīdzekļiem Ls 9900, atalgojumam Ls 10822, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 2607 un samazinot pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus, novirzīti inventāra 
iegādei Ls 38. Maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 8600 novirzīts ēdināšanas 
izdevumiem; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 297438, t.sk. valsts budžeta mērķdotācijas palielinājums, kas saistīts ar 
izdevumu pārstrukturizāciju Ls 4189, piešķirti līdzekļi atalgojuma palielināšanai par Ls 20 
mēnesī ar 01.09.2006. pedagoģiskajiem darbiniekiem (sporta un sociālie pedagogi), kas tiek 
finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 58108 (atalgojumam Ls 46828, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 11280), atalgojuma palielināšanai medicīnas 
darbiniekiem par Ls 40 mēnesī ar 01.07.2006. Ls 73799 (atalgojumam Ls 59472, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 14327),  inventāra iegādei A.Pumpura pamatskolas 
iekārtošanai pēc remonta Ls 30000 (inventāram Ls 8000, pamatlīdzekļiem Ls 22000), 
atalgojumam Ls 9986, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1838, 
pakalpojumu apmaksai Ls 12394, ēdināšanas izdevumiem un inventāra iegādei Ls 29666, 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 8660, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, palielinot izdevumus 
atalgojumam Ls 5320, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1282, 
komandējumiem Ls 249, grāmatu iegādei Ls 944, pamatlīdzekļiem Ls 25008 un samazinot 
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uzturēšanas izdevumus. Maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 68798 novirzīts 
atalgojumam Ls 2071, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 499, 
pakalpojumu apmaksai Ls 10325, ēdināšanas izdevumiem un materiālu iegādei Ls 45855, 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 10048; 
- jaunai programmai 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” Ls  95370 –
līdzdalības maksājumiem 2006.gada otrajā pusgadā;   
- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
samazinājums Ls 104510, t.sk. valsts budžeta mērķdotācijas samazinājums, kas saistīts ar 
izdevumu pārstrukturizāciju Ls 113807 (atalgojumam Ls 32849, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 7913, uzturēšanas izdevumiem Ls 73045), izdevumu palielinājums        
Ls 9297 pakalpojumu apmaksai, komunālajiem maksājumiem un ēdināšanas izdevumiem         
Ls 7696, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, palielinot izdevumus pamatlīdzekļiem         
Ls 7340 un samazinot pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 168114, t.sk. 
valsts budžeta  mērķdotācijas palielinājums, kas saistīts ar izdevumu pārstrukturizāciju              
Ls 168114 (atalgojumam Ls 32849, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām          
Ls 7913, uzturēšanas izdevumiem Ls 18530, pamatlīdzekļu iegādei Ls 108822) un izdevumu 
palielinājums Ls 677 inventāra iegādei un ēdināšanas izdevumiem, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija, palielinot līdzekļus pamatlīdzekļiem par Ls 20000 un samazinot pakalpojumu 
apmaksai par Ls 20000; 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums        
Ls 68002, t.sk. atalgojuma palielināšanai par Ls 20 mēnesī ar 01.09.2006. pedagoģiskajiem 
darbiniekiem (sporta pedagogiem), kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 
36757 (atalgojumam Ls 29624, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7133), 
atalgojuma palielināšanai medicīnas darbiniekiem par Ls 40 mēnesī ar 01.07.2006. Ls 15636 
(atalgojumam Ls 12600, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3036), 
atalgojumam Ls 89, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 21, uzturēšanas 
izdevumiem Ls 14499,  piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Mākslas dienu 
basketbola turnīra norisei Daugavas sporta namā Ls 1000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
18.04.2006. rīkojums Nr.258-r), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, palielinot līdzekļus 
atalgojumam par Ls 200, pamatlīdzekļiem par Ls 25882 un samazinot kārtējos izdevumus par     
Ls 26082;  
- programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” izdevumu palielinājums            
Ls 530000 – telpu remontam pirmsskolas izglītības iestādēs sakarā ar jaunu grupu atvēršanu      
Ls 446000 un telpu remontam Bolderājas sākumskolā Ls 84000; 
- programmai 16.07.03. “Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un to izlietojums” izdevumu palielinājums Ls 457454 –  
remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs Ls 182479, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, 
samazinot izdevumus pakalpojumu apmaksai par Ls 682 un novirzot  atalgojumam Ls 550, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 132, un maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums novirzīts atalgojumam Ls 168696, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 40639, maksai par citās pašvaldībās sniegtajiem pakalpojumiem Ls 65640; 
- programmai 16.07.05. “Centralizēto programmu īstenošana” izdevumu palielinājums         
Ls 212704 – izglītības iestāžu akreditācijas izmaksu sadārdzināšanās izdevumiem Ls 31900, 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu studiju programmai Ls 21396 un pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogu studiju programmas paplašināšanai 2006.gadā Ls 31000, nometnes “Džeza 
festivāls” darbības nodrošināšanai Ls 8000, medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanai          
Ls 17513 (atalgojumam Ls 8460), jaunatnes iniciatīvu atbalsta programmai Ls 18000 
(atalgojumam Ls 693), piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda raidījuma 
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jauniešiem par Rīgu izveidei Ls 2000, no tiem atalgojumam Ls 280 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
21.02.2006. rīkojums Nr.118-r), projekta skolu jaunatnei “Rīgas vēstures portāls” realizācijai    
Ls 28247 (Rīgas domes priekšsēdētāja 06.03.2006. rīkojums Nr.148-r), patriotiska projekta 
jauniešiem “Vēlais viesis” atbalstam Ls 4473 (Finanšu un administrācijas lietu komitejas 
12.04.2006. sēdes prot. Nr.47), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot izdevumus 
atalgojumam Ls 5460, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1316, palielinot 
pakalpojumu apmaksas izdevumus. Maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums  Ls 50175 
novirzīts atalgojumam Ls 34601 (ārštata darbinieku atalgojumam Ls 8000), valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6408, pakalpojumu apmaksai Ls 8166 un 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 1000; 
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 82000 – Daugavas 
stadiona īrei Rīgas skolu un sporta skolu vajadzībām Ls 11525, starptautiskam bērnu un jauniešu 
tenisa turnīram “ITT Riga open” Ls 3400, S.Žoltoka piemiņas turnīram hokejā Ls 10100, 
Pasaules kausa CE zonas jātnieku sportā norises nodrošināšanai Ls 3000, starptautiska telpu 
futbola turnīra “Rīgas kauss” norisei Ls 3000, pasākuma “Pasaules spēkavīru kauss 2006” 
atbalstam Ls 12000, starptautiska futbola turnīra bērniem “LFKA CUP 2006” atbalstam Ls 1500, 
starptautiska florbola turnīra jauniešiem “Riga open” atbalstam Ls 2000, Pasaules čempionāta 
brīvajā un grieķu - romiešu cīņā Rīgā organizēšanai Ls 10000, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas 
domes rezerves fonda Latvijas Ziemas olimpiādes zelta medaļu ieguvēju sveikšanai Ls 1600, 
t.sk. atalgojumam Ls 50 (Rīgas domes priekšsēdētāja 09.02.2006. rīkojums Nr.88-r), Rīgas 
sportistu I.Briča un M.Līdumas atbalstam pirms ziemas olimpiskajām spēlēm Turīnā Ls 7000 
(Rīgas domes priekšsēdētāja 13.02.2006. rīkojums Nr.99-r), projekta “Baltijas valstu fitnesa 
parāde” atbalstam Ls 1000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 20.02.2006. rīkojums Nr.114-r), 
atbalstam SEB BBL Zvaigžņu spēles sarīkošanā Ls 10000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
20.02.2006. rīkojums Nr.117-r), Krievijas hokeja veterānu izlases uzņemšanai Ls 3000 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 04.04.2006. rīkojums Nr.228-r), futbola spēles organizēšanai 
Sanktpēterburgas dienu Rīgā ietvaros Ls 2875 (Rīgas domes priekšsēdētāja 16.03.2006. rīkojums 
Nr.172-r); 
- programmai 16.15.00. “Nodibinājums “Sporta klubs Rīga”” izdevumu palielinājums          
Ls 30000 – kluba futbola nodaļas atbalstam Ls 30000. 
 
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centram (programma 17.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 470 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
Sanktpēterburgas dienu norisēm Rīgā (Rīgas domes priekšsēdētāja 16.03.2006. rīkojums   
Nr.172-r).  
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 8412112, t.sk. maksas pakalpojumi Ls 7095011, no tiem Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības stacijai Ls 6991902:  
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums      
Ls 89482 – amata vienības “Juridiskās nodaļas vadītājs” izveidošanai ar šī gada 1.jūniju Ls 7383 
(atalgojumam Ls 5950, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1433), 
departamenta darbinieku atalgojuma palielināšanai Ls 75000 (atalgojumam Ls 60440, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 14560), atlīdzības maksājumam Valdim 
Nagobadam saskaņā ar mierizlīgumu Ls 7099;  
- programmai 18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem” izdevumu 
palielinājums Ls 400000 – lai palielinātu pašvaldības palīdzību veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšanā ar  paplašinātu pakalpojumu klāstu veselības apdrošināšanas polisēm; 
- programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 112060 –
medicīnas un sociālo darbinieku darba algu palielināšanai vidēji par Ls 88,23 mēnesī un 
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administrācijas darbiniekiem vidēji par Ls 55,93 mēnesī (atalgojumam Ls 90306, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 21754); 
- programmai 18.03.01. “Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
palielinājums Ls 84965 – līgumcenas palielināšanai, lai nodrošinātu kvalificētā personāla darba 
algas paaugstināšanu; 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums           
Ls 257390 – medicīnas un sociālo darbinieku darba algas palielināšanai vidēji par Ls 91,3 
mēnesī un administrācijas darbiniekiem vidēji par Ls 48,54 mēnesī Ls 169521 (atalgojumam     
Ls 136611, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 32910), automašīnas īrei 
sociālās aprūpes centram “Stella Maris” uz 6 mēnešiem no SIA “Rīgas satiksme” Ls 3345 un 
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums  Ls 84524 novirzīts piemaksām pie darba algas   
Ls 22985, materiālu, energoresursu un inventāra iegādei Ls 61539; 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 17605 – medicīnas 
un sociālo darbinieku darba algas palielināšanai vidēji par Ls 77,89 mēnesī un administrācijas 
darbiniekiem vidēji par Ls 51,43 mēnesī Ls 9929 (atalgojumam Ls 8001, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1928), ēdināšanas izdevumu segšanai un dezinfekcijas 
pasākumiem sakarā ar klientu skaita palielināšanos aukstajā laikā Ls 7676; 
- programmai 18.10.00. “Dienas centri personām ar garīgās attīstības traucējumiem” 
izdevumu palielinājums Ls 26785 – līgumcenas palielināšanai, lai nodrošinātu kvalificētā 
personāla darba algas paaugstināšanu; 
- programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” izdevumu palielinājums Ls 198329 –  visu 
sociālajos dienestos strādājošo darbinieku darba algas palielināšanai vidēji par 15% Ls 168840 
(atalgojumam Ls 136063, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 32777), 
papildu 3 sociālo darbinieku (slimnīcās) atalgojumam ar šī gada 1.jūniju Ls 9530 (atalgojumam 
Ls 7680, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1850), ēkas Salaspils ielā 20 
uzturēšanas izdevumiem Ls 1374, un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 18585 
novirzīts energoresursu un inventāra iegādei;  
- programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu 
palielinājums Ls 125061 – Baltijas dermovenerologu kongresa atbalstam Ls 6000, kā arī 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda biedrībai “Možums” mikroautobusa 
aprīkošanai ar speciālu pacēlāju Ls 1501 (Rīgas domes priekšsēdētāja 03.03.2006. rīkojums  
Nr.144-r), Latvijas Nedzirdīgo savienības laikraksta “Kopsolī” izdošanai Ls 13246 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 21.02.2006. rīkojums Nr.119-r), deju kopas “Aspazija” dalībai festivālā Ls 3514 
(Rīgas domes priekšsēdētāja 13.03.2006. rīkojums Nr.164-r), sadarbības līgumam ar Rīgas 
Lutera evanģēlisko draudzi par sociālo pakalpojumu sniegšanu Ls 100000 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 18.04.2006. rīkojums Nr.259-r), Rīgas pensionāru savienībai 12 sabiedrisko 
darbinieku prēmēšanai Ls 800 (Rīgas domes priekšsēdētāja 18.04.2006. rīkojums Nr.257-r); 
- programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai” 
izdevumu palielinājums Ls 108533 – līdzfinansējuma nodrošināšanai 2006.gada otrajā pusgadā          
Ls 105533 un stipendiju izmaksai Ls 100 apmērā studentiem, kas piekrituši strādāt Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības stacijā 5 gadus pēc augstskolas beigšanas Ls 3000; 
- jaunai programmai 18.22.00. “Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas darbības 
nodrošināšanai” Ls 6991902 – maksas pakalpojumu ieņēmumu novirzījums atalgojumam           
Ls 3524945, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 849160, komandējumiem      
Ls 1000, pakalpojumu apmaksai Ls 2383274, materiālu, energoresursu un inventāra iegādei           
Ls 141654 un kapitālajiem izdevumiem Ls 91869 (medicīniskajam inventāram Ls 37939, 
kompresoram Ls 26000, datoriem Ls 8298, datorprogrammām Ls 13646 u.c. Ls 5986). 
 
Rīgas domes Vides departamentam (programma 19.01.00.) izdevumu palielinājums           
Ls 5428 – piemaksām pie darba algas Ls 1519, papildu štata vienības “preses sekretārs” 
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atalgojumam Ls 3909 no šī gada 1.jūnija ar mēnešalgu Ls 450 (atalgojumam Ls 3150 un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 759), kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija, samazinot pakalpojumu apmaksu par Ls 5000 un palielinot kapitālos 
izdevumus par Ls 5000 (gaisa monitoringa darbības nodrošināšanai, 3 mobilo telefonu iegādei 
un 3 digitālo kameru iegādei (melioratoram, ekologam un speciālistei celtniecības jautājumos)).                 
 
Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 880665, no tiem mēķdotācija no valsts budžeta Ls 159956, maksas 
pakalpojumi    Ls 213203: 
- programmai 21.01.00. “Rīgas domes Kultūras departaments” izdevumu palielinājums        
Ls 8195 – pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem un pārējiem pakalpojumiem Ls 3880,  
kabineta mēbeļu iegādei 3 jaunu amata vienību nodrošināšanai audita nodaļā Ls 2902, darba 
vietu komplektu iegādei Ls 1413;  
- programmai  21.02.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 19910 – pakalpojumu 
apmaksai filiālbibliotēkas Graudu ielā 59  telpu remontam; 
- programmai 21.03.00. “Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 72051 –  
ārštata darbinieku atalgojumam koru skates darbības nodrošināšanai, lietišķās mākslas studiju 
darbības koordinēšanai Ls 2398, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 578, 
pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem un citiem pakalpojumiem Ls 9394, datoru iegādei 
Rīgas Kongresu namam Ls 1986, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
projekta “Eksperimentālais kokļu būves centrs” realizācijai atbilstoši sadarbības līgumam, kas 
noslēgts ar valsts aģentūru “Tautas mākslas centrs”, telpu remontam Ls 7695 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 23.02.2006. rīkojums Nr.130-r), un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums 
Ls 50000 novirzīts pakalpojumu apmaksai Ls 37700 (PVN maksājumiem, darbinieku veselības 
apdrošināšanai, telpu noformējumam u.c. izdevumiem), energoresursu apmaksai Ls 300, darba 
vietu aprīkojumam ar datortehniku, mārketinga nodaļai mēbeļu iegādei un Rīgas Kongresu nama  
konferenču zāles tehnoloģijas iekārtu iegādei  Ls 12000; 
- programmai 21.04.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 124201 – sakarā 
ar Jūgendstila centra izveidi divu speciālistu atalgojumam Ls 10450 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2517, jūgendstila mājas lapas sagatavošanai, materiālu 
izgatavošanai un  apkopošanai,  tekstu  tulkošanai  Ls 3000, Rīgas līdzdalībai Eiropas jūgendstila 
pilsētu sadarbības tīklā RANN (Reseau Art Nouveau Network) Ls 6500, citiem pasākumiem       
Ls 4991, Starptautiskajam seno spēkratu salidojumam “Rīga Retro 2006” Ls 23850, festivālam 
“Baltijas saule” Ls 9000 un Senās mūzikas festivālam Ls 3000, kā arī piešķirti papildu līdzekļi 
no Rīgas domes rezerves fonda R.Kalniņa filmas “Rūgtais vīns” uzņemšanai Ls 60893 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 23.02.2006. rīkojums Nr.129-r);  
- programmai 21.13.00. “Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” izdevumu 
palielinājums Ls 21398 – 2005.gadā uzsākto kultūras projektu apmaksai;  
- programmai 21.06.00. “Pārējās kultūras iestādes – pūtēju orķestris “Rīga”” izdevumu 
palielinājums Ls 33606 – atalgojumam līgumdarba apmaksai Ls 300, jo 2005.gada beigās 
nauda tika ieskaitīta no Kultūrkapitāla fonda koncerta rīkošanai 2006.gada februārī, un 
izdevumiem  orķestra profesionālo instrumentu iegādei Ls 7494, orķestra administrācijas 
atalgojuma palielinājumam Ls 12001 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 
2891, mūziķu formastērpu šūšanai un koncerta apavu iegādei Ls 10920; 
- programmai 21.11.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums        
Ls 61051 – mūzikas instrumentu remontam un citiem pakalpojumiem Ls 5052, komunālo 
pakalpojumu apmaksai Ls 1673, mācību literatūras iegādei Rīgas 5.mūzikas skolas bibliotēkai   
Ls 1212, Rīgas 5.mūzikas skolai koncertflīģeļa iegādei Ls 17059, komunālajiem maksājumiem 
Ls 9400, Jāzepa Mediņa mūzikas skolas telpu nomai Ls 1557, mūzikas un mākslas skolu  
direktoru, viņu vietnieku un bibliotekāru atalgojuma palielināšanai Ls 18928 un valsts sociālās 
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apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4560, pamatojoties uz Ministru kabineta 24.08.2004. 
noteikumiem Nr.746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 400 novirzīts līdzfinansējumam Mākslas skolas plenēra organizēšanai Ls 400 
(no tiem atalgojumam Ls 360); 
- programmai 21.15.00. “Starptautiskā kinoforuma “Arsenāls” organizēšanas programma 
un līdzfinansējums starptautiskajam kinoaktieru festivālam “Baltijas pērle”” izdevumu 
palielinājums Ls 25000 – līdzfinansējumam Starptautiskajam kinoaktieru festivālam “Baltijas 
pērle”; 
- 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” (valsts budžeta 
programma 20.05.00.) izdevumu palielinājums Ls 159956 – valsts budžeta dotācija pedagogu 
darba samaksai Ls 128904 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 31052; 
- jaunai programmai 21.17.00. “13.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Sv.Pētera 
baznīca” palielinājums Ls 288297 – komandējumiem Ls 1200, ēkas remontam un uzturēšanai    
Ls 120580, datoru un kancelejas mēbeļu iegādei Ls 3600, pārējiem materiāliem Ls 114 un 
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 162803 (no tiem atalgojumam Ls 93712 un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 400) – veikta līdzekļu pārdale starp programmām 02.03.00 “Rīgas 
pilsētbūvniecības un arhitektūras centrs Sv.Pētera baznīca” un 21.17.00. “13.gs. valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis Sv.Pētera baznīca” (Rīgas domes 21.02.2006. nolikums Nr.41 “Rīgas 
domes Kultūras departamenta nolikums” 26.punkts);  
 - jaunai programmai 21.18.00. “Līdzfinansējums Rīgas Doma rekonstrukcijai” Ls 67000 – 
Rīgas Doma remonta darbu līdzfinansēšanai (finansējums izslēgts no Rīgas pilsētas 2005.gada 
apstiprinātās investīciju programmas un iekļauts pamatbudžetā). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 116306 – kārtējiem izdevumiem Ls 60645 – ielu apgaismojuma izdevumu 
segšanai 2006.gadā sakarā ar elektroenerģijas tarifu izmaiņām no 01.03.2006. un kapitālajiem 
izdevumiem Ls 55661, t.sk. divu mazās klases vieglo kravas furgonu iegādei Ls 13319 un 
2005.gadā iesākto izglītības pirmsskolas iestāžu teritoriju apgaismojuma kapitālā remonta 
programmai Ls 12342, Uzvaras parka slēpošanas – skrituļošanas  trases apgaismojumam            
Ls 30000. 
  
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 148706 – darba uzdevuma izstrādei Rīgas Brāļu kapu akmens 
materiāla inventarizācijai Ls 6986, smilšakmens plāksnīšu nomaiņai Ls 19475, Rīgas Brāļu kapu 
celiņu seguma II kārtas restaurācijai Ls 57622, informācijas stenda materiāla izveidei Ls 1355, 
inženierkomunikācijas projekta izstrādei Ls 10426, Brīvības pieminekļa aprūpei Ls 13111, 
Anhela Ganiveta pieminekļa restaurācijai Ls 955, Johana Gotfrīda Herdera pieminekļa 
restaurācijai Ls 2797, konsultatīvo pakalpojumu apmaksai Ls 4557, pieminekļu inventarizācijas 
uzskaites un novērtēšanas komisijas darba samaksai Ls 8100 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 1951, Brīvības pieminekļa sakopšanas papildu darbiem Ls 36600 
(trotuāru un ietvju apmaļu atjaunošanai, pilsētas ūdensvada pievada ierīkošanai, pieminekļa 
mākslinieciskā apgaismojuma uzlabošanai un papildināšanai, 10 ziedu vāžu nomaiņai, sastatņu 
nosedzošo sienu mākslinieciskajai apdrukai u.c.). Samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par 
Ls 15229. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 369376 – strādnieku dārza mājiņas un saimniecības ēkas projekta 
izstrādāšanai un būvniecībai Esplanādē, teritorijas sakopšanai Ls 50000, skrituļtrases izbūvei 
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Uzvaras parkā Ls 150000, Sanktpēterburgas pilsētas dāvinājuma – rotaļu laukuma ierīkošanai un 
ierīču uzstādīšanai Ls 8000, darbinieku atalgojumam Ls 32235, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 7765, ar iestādes darbību saistīto pakalpojumu apmaksai Ls 42000, 
materiālu un inventāra iegādei Ls 27074, pamatlīdzekļu iegādei Ls 52302, t.sk. laistāmajai 
mašīnai Ls 44805, traktora slotai Ls 6469, datoriem Ls 1028, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija, samazinot izdevumus materiālu un inventāra iegādei Ls 23195 un novirzot  
pamatlīdzekļu iegādei.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Reģionālais sporta centrs “Anniņmuiža”” 
(programma 25.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 675 – darbinieku atalgojumam Ls 
544 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 131. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas mājoklis” (programma 26.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 11293 – pasniedzēju darba apmaksai Ls 5872 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1414 par informatīvi izglītojošajiem semināriem 
“Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pamati”, telpu nomai semināru, 
konferenču rīkošanai Ls 3945 un pārējo pakalpojumu apmaksai Ls 62. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (jauna programma 
28.01.00.) Ls 289000 – sakarā ar aģentūras izveidošanu izslēgta Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta programma 02.05.00. “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un finansējums pārnests uz 
programmu 28.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”” (Rīgas 
domes 20.12.2005. nolikums Nr.31 „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta 
birojs” nolikums”). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūra “Mežaparks” (jauna programma 29.01.00.) Ls 166000 
– saskaņā ar Rīgas domes  11.04.2006. lēmumu Nr.1015 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras 
“Mežaparks” izveidošanu” 28 darbinieku atalgojumam Ls 62115 (direktoram, direktora 
vietniekam, galvenajai grāmatvedei – ekonomistei, personāla inspektoram, projektu asistentam, 
juristam, kultūras projektu speciālistam, datortīklu administratoram, sekretārei lietvedei un  
pārējam saimnieciskajam personālam), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām    
Ls 14963, pakalpojumu apmaksai Ls 48732, komunālo pakalpojumu apmaksai un kancelejas 
preču iegādei Ls 17690, kapitālajiem izdevumiem Ls 22500 (transportlīdzekļu iegādei, 
kancelejas mēbeļu un datoru iegādei). 

 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
izdevumu palielinājums Ls 13217639 (t.sk. dotācija no valsts budžeta Ls 449100):  
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums Ls 522721 – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes līdzdalības nodrošināšanai 
Eiropas Padomes Vietējās un reģionālās demokrātijas pastāvīgajās komitejās un līdzdalībai 
starptautiskajos kongresos, konferencēs un pieredzes apmaiņā Ls 7000, Rīgas domes Juridiskās 
pārvaldes Administrācijas tiesiskās nodaļas darbības nodrošināšanai Ls 5807 (atalgojumam        
Ls 4680 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1127), Rīgas domes 
30.04.1996. lēmuma Nr.3126 “Par mūža pabalstu Uļjanai Semjonovai” izpildei Ls 3566, Rīgas 
domes Administratīvās komisijas atalgojuma palielinājumam un papildu štata vienībām            
Ls 17000 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4095, Rīgas Centra rajona 
tiesas lēmuma izpildei par atlīdzības izmaksāšanu Denisam Gorbam Ls 4586, Rīgas domes 
Finanšu departamenta koplīguma Nr.DF-04-189-lī izpildei Ls 34708 (atalgojumam Ls 27970 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6738), dotācijas no valsts budžeta        
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Ls 437100 novirzījums izdevumiem Rīgas pašvaldības esošajās finanšu un budžeta vadības 
sistēmās ekonomisko klasifikatoru ieviešanas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.934 un Nr.1031, kuri stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri, Rīgas domes 
Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas darba samaksas palielinājumam Ls 11789 (Ls 9500 
atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2289), samazinājums 
kārtējiem izdevumiem par Ls 8540 (pārnests uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
kārtējiem izdevumiem Rīgas Vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisijas darbības 
nodrošināšanai), kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 5610 
Sanktpēterburgas žurnālistu delegācijas uzņemšanai, interneta teletilta – preses konferences 
nodrošināšanai un Sanktpēterburgas dienu popularizēšanai iedzīvotāju vidū Ls 3610, un 
Sanktpēterburgas foto un mākslas izstāžu iekārtošanai Ls 2000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
16.03.2006. rīkojums Nr.172-r); 
- programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu 
palielinājums Ls 34707 – Rīgas domes Finanšu departamenta koplīguma Nr.DF-04-189-lī 
izpildei Ls 34707 (atalgojumam Ls 27969 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 6738); 
- programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 399090 – papildu štata vienības darba samaksai     
Ls 9258 (pamatlīdzekļu sektora vadītāja mēnešalga Ls 550) un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 2230, informācijas tehnoloģiju projektiem saskaņā ar Informācijas 
tehnoloģiju un telekomunikāciju uzraudzības un koordinācijas padomē nolemto Ls 387102, kā 
arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Sanktpēterburgas dienu konferences 
dalībnieku identifikācijas karšu izgatavošanai Ls 500 (Rīgas domes priekšsēdētāja 16.03.2006. 
rīkojums Nr.172-r); 
- programmai 01.03.00. “Dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas lielo 
pilsētu asociācijai un biedrībai “Daugavas savienība”” izdevumu palielinājums Ls 2031 – 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Latvijas lielo pilsētu asociācijas dalības 
maksājumam (Rīgas domes priekšsēdētāja 25.01.2006. rīkojums Nr.49-r); 
- jaunai programmai 01.04.00. “Ielu tirdzniecības vietu un tām piegulošo teritoriju 
labiekārtošana” Ls 80000 – tirdzniecības vietām piegulošo teritoriju labiekārtošanai Ls 70000 
un tirdzniecību vietu iekārtošanai Ls 10000; 
- programmai 01.26.00. “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai” izdevumu 
palielinājums Ls 13000 – Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas darba samaksas palielināšanai un 
Rīgas domes Tiesas piesēdētāju vēlēšanu sagatavošanas komisijas darba samaksai Ls 10476 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2524; 
- programmai 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un 
nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu 
palielinājums Ls  1200000 – īpašuma iegādei pašvaldību funkciju nodrošināšanai saskaņā ar 
Rīgas domes lēmumiem; 
- programmai 01.13.00. “Iekšvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju 
remonts” izdevumu pārstrukturizācija, samazinot kapitālos izdevumus par Ls 520000 un 
palielinot kārtējos izdevumus par Ls  520000; 
- programmai 01.14.00. “Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošanai un uzturēšanai” 
izdevumu pārstrukturizācija, samazinot kapitālos izdevumus par Ls 120497 un palielinot 
kārtējos izdevumus par Ls 120497; 
- programmai 01.33.00. “Latvijas Nacionālais teātris - interjera iegādei” palielinājums           
Ls 2018 – līdzekļi Valsts kases kontā, kuri novirzīti saskaņā ar noslēgto līgumu; 
- programmai 01.02.00. “Valsts mākslas muzeja ēkas renovācijas un restaurācijas projekta 
izstrāde” palielinājums Ls 24674 – projekta izstrādei; 
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- programmai 01.15.00. “Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” izdevumu 
palielinājums Ls 279666 – bankas pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 01.06.00. “Dotācija SIA “Rīgas satiksme”” izdevumu palielinājums              
Ls 1869168 – piešķirti līdzekļi Ls 1800000 uzņēmuma darbības nodrošināšanai un nestrādājošo 
pensionāru, kas vecāki par 75 gadiem, bezmaksas pārvadājumu nodrošināšanai pilsētas 
sabiedriskajā transportā no šī gada 1.jūlija un Ls 69168 autobusu nomai izglītības iestādēm 
(Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai Ls 8970, Rīgas 2.speciālajai internātpamatskolai un 
Rīgas 71.vidusskolai bērnu pārvadāšanai Ls 18000, Rīgas Skolēnu pils kolektīvu 
koncertizbraukumiem  Ls 42198); 
- jaunai programmai 01.05.00. “Atbalsts projektiem rotaļu un atpūtas laukumu 
iekārtošanai” Ls 12000 - dotācija no valsts budžeta programmas bērnu un ģimenes stāvokļa 
uzlabošanas sadaļas rotaļu un atpūtas laukumu ierīkošanai Rīgas priekšpilsētu (rajonu) 
teritorijās; 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums           
Ls 7586958 – saskaņā ar 7.pielikumu “Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 
2006.gadam”; 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 714233, t.sk. 
palielinājums Ls 1206473 (no tiem palielinājums Ls 1000000 un atjaunotie līdzekļi Ls 206473) 
un samazinājums Ls 492240. Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi saskaņā ar 
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumiem Ls 313683 – asignējumu palielinājumam Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta, Rīgas domes Īpašuma departamenta, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes 
un sporta departamenta, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas domes Kultūras 
departamenta, Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām, Rīgas domes 
Informācijas tehnoloģiju centram, Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centram. Pārējie 
piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 477373 – novirzīti 
saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumiem rēķinu apmaksai, no tiem Ls 298816 iepriekšējā gadā piešķirto 
līdzekļu apmaksa. 
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
 Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 
(privatizācijas  fonda,  dabas  resursu nodokļa, Rīgas 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. 
  

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā apstiprināts Ls 4997345 (Rīgas domes 
20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.33). Faktiskais naudas līdzekļu atlikums 01.01.2006. budžeta 
institūciju kontos Ls 15081978, no tiem Ls 5494857 novirzīti speciālā budžeta programmu 
izdevumu palielinājumam – kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem atbilstoši Rīgas domes 
komitejās akceptētajam sadalījumam.  
 
 
 
Īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu palielinājums  Ls 3114916:  
 
- Ls 2810413  Rīgas domes Finanšu departamenta programmai 01.01.01. ”Mērķdotācija 
pašvaldības autoceļiem un ielām” novirzīta pašvaldības autoceļu (ielu) remontam. Ieņēmumu 
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palielinājums saskaņā ar valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi”  21.03.2006. vēstuli 
Nr.13/945 ”Par mērķdotāciju 2006.gadam”, Rīgas domei piekrītošā mērķdotācijas daļa 
2006.gadā kopsummā veidos Ls 7188598 (palielinājums Ls 2810413);  
- Ls 285741 programmai 06.01.00. ”Rīgas meža aģentūra” ieņēmumu palielinājums novirzīts: 

- Ls 140000 Norupes kokaudzētavai konteinersēšanas līnijas iegādei, 
- Ls 58000 ugunsdzēšanas mašīnu (3 gab.) iegāde no ES struktūrfondu līdzekļiem, 
- Ls 50000 meža meliorācijas sistēmas remontam, 
- Ls 28080 stādu konteineru un konteineru paliktņu iegādei, 
-    Ls 9661 ķimikāliju un stādāmā materiāla iegādei. 

- Ls 9162 Rīgas domes Satiksmes departamenta programmai 04.02.00. ”Granta līgums 
projektam START” – Eiropas Komisijas Saprātīgās enerģijas izpildaģentūras un Gēteborgas 
pilsētas Sabiedriskā transporta administrācijas 15.12.2005. parakstīts granta līgums projektam 
START par finansējumu īstermiņa pasākumiem preču transporta reorganizācijai; 
- Ls 9600 Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.01.00. ”Rīgas Sociālās 
krīzes fonds” ieņēmumu palielinājumu plānots izlietot dažādu pabalstu izsniegšanai krīzes 
situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem. 
 
Ziedojumu un dāvinājumu programmām ieņēmumu un izdevumu samazinājums Ls 84345:          
- Ls 84700 Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām plānoto ieņēmumu 
samazinājums šādām programmām: 

- Ls 4200 programmai 16.02.00.”Pirmsskolas bērnu iestādes” – juridisko personu 
ieņēmumu samazinājums, 

- Ls 32000 programmai 16.04.00. ”Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 
ieņēmumu samazinājums, jo netika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fondā 
iesniegtais 95.vidusskolas projekts Ls 52000 apmērā. Rīgas Lietuviešu vidusskola 
saņems finansējumu no Mazākumtautību un imigrācijas departamenta Ls 20000 
apmērā – telpu remontdarbiem,  

- Ls 50000 programmai 16.05.00. ”Internātskolas un sanatorijas internātskolas” 
ieņēmumu samazinājums, jo Mūzikas internātskolai netiks ieskaitīti plānotie 
ziedojumi no SIA ”Arko & CO”,  

- Ls 1500 programmai 16.07.00. ”Pārējie interešu izglītības pasākumi” ieņēmumu 
palielinājums – juridisko personu ziedojums Sporta skolai ”Arkādija”, kuru izlietos 
autotransporta nomai. 

- Ls 355 Labklājības departamenta programmai 18.02.00. ”Bērnu uzturēšanās iestādes” 
ieņēmumu palielinājums bērnu namam ”Apīte”, kuru novirzīs: Ls 105 – bērniem dažādu 
pasākumu apmeklēšanai un Ls 250  –  remontdarbiem. 
 

Naudas līdzekļu atlikuma novirzījums speciālā budžeta programmu izdevumu 
palielinājumam – kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem atbilstoši Rīgas domes komitejās 
akceptētajam sadalījumam: 

 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
palielinājums Ls 3411641 (naudas līdzekļu atlikums): 
- Ls 1184424 programmai 01.01.01. ”Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām”  
novirzīti pašvaldības autoceļu (ielu) kapitālajam remontam (8.pielikums ”Rīgas pilsētas 
pašvaldības 2006.gada mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) no valsts budžeta”); 
- programmai 01.02.02. ”Rīgas vides aizsardzības fonds” veikti tāmes iekšējie grozījumi: par    
Ls 6302 palielināti izdevumi Fonda padomes locekļu atalgojumam par darbu fonda padomes 
sēdēs, fonda darbības nodrošināšanai un ekspertu darba samaksai, kā arī valsts sociālās 
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apdrošināšanas obligātajām iemaksām novirzīti Ls 1520, attiecīgi samazinot izdevumus 
pakalpojumu apmaksai; 
- Ls 1694183  programmai 01.06.03. ”Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 
fonda līdzekļu izlietojums saskaņā ar apstiprināto programmu”, no tiem Ls 1534183 
novirzīti kapitālajam remontam (9.pielikums ”Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 
fonda līdzekļu izlietojuma programma 2006.gadam”), Ls 80000 atalgojumam – Rīgas pilsētas 
pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesa kvalitātes projekta un privātās partnerības 
pilotprojektu realizācijai, Ls 19275 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 
- Ls 3094 programmai 01.05.03. ”Izdevumi objektu sagatavošanai privatizācijai un 
privatizācijas procesa informatīvajam un tiesiskajam nodrošinājumam” novirzīti 
pakalpojumu apmaksai; 
-  Ls 20741 programmai ”Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
darbības nodrošināšanai” novirzīti:  

- Ls 3257 atalgojuma palielinājumam komisijas priekšsēdētājam un komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. lēmumu Nr.218 ”Par 
darba samaksu Rīgas domē”, 

-  Ls 784 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam, 
-  Ls 16700 telpu remontam - otrajā stāvā esošās zāles pārbūvei par arhīva telpām.  

- Ls 483679 programmai 01.01.09. ”Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša 
režīma zonā” novirzīti Vecrīgas ielu seguma rekonstrukcijas darbu veikšanai, apgaismojuma 
sistēmas rekonstrukcijai un citu projektu realizēšanai, kas saistīti ar Vecrīgas attīstību; 
- Ls 19743 programmai 01.01.11. ”Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas programma”  
novirzīti gājēju tuneļu uzturēšanas darbu apmaksai;  
- Ls 5777 programmai 01.01.23. ”Mērķziedojumi” no Vācijas Federatīvās Republikas 
vēstniecības saņemtais ziedojums piemiņas objektam koncentrācijas nometnē cietušajiem Meža 
prospektā -  plākšņu uzstādīšanai un karkasa metināšanas darbiem. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošajām programmām izdevumu 
palielinājums Ls 1760484: 
- Ls 270638 programmai 03.01.00. ”Rīgas pašvaldības mantas atsavināšanas un 
privatizācijas procesu administrēšana” palielināta dotācija no privatizācijas fonda līdzekļu 
atlikuma gada sākumā par Ls 267480 un programmas līdzekļu atlikums Ls 3158 novirzīts:  

- Ls 196464 atalgojumam (Ls 54754 algas – saskaņā ar Īpašuma departamenta 
organizatoriskajām izmaiņām izveidotas četras jaunas štata vienības un saskaņā ar 
Darba koplīgumu darbinieku darba samaksai un sociālajai nodrošināšanai; Ls 
94500 – piemaksa Zemju pārvaldes darbiniekiem, kuru tiešajos pienākumos ietilpst  
atsevišķu darbību izpilde, kas saistīta ar dokumentu sagatavošanu pašvaldībai 
piederošo apbūvēto un neapbūvēto zemes gabalu privatizācijas un atsavināšanas 
procesa nodrošināšanai (30 darbinieki x Ls 262,50 vidējā mēneša piemaksa x 12 
mēneši); Ls 5400 – saskaņā ar Darba koplīgumu studiju maksas segšanai 50% 
apmērā darbiniekiem, kuri sekmīgi nokārtojuši I semestri, un darbinieku sociālajai 
nodrošināšanai; Ls 41810 atalgojums ārštata darbiniekiem – darba līgumi par 
noteiktu darba apjomu privatizācijas procesa nodrošināšanai (vidēji Ls 3484,17 x 12 
mēneši);  

-  Ls 47329 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;  
- Ls 14455 pakalpojumu apmaksai (Ls 3158 pārvaldes telpu kosmētiskajam remontam,  

Ls 7340  privatizācijas un atsavināšanas reģistra pilnveidošanai, Ls 1870 darba 
devēja apmaksātie veselības izdevumi, Ls 400 darbinieku kvalifikācijas celšanai,     
Ls 100  tipogrāfiju un publicēšanas pakalpojumiem);  

- Ls 2590 kancelejas preču un materiālu iegādei;  
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- Ls 9800 kapitālie izdevumi (Ls 4800  jaunu datoru, monitoru un printeru iegādei,       
Ls 5000 jaunu darbvietu iekārtošanai); 

 
- Ls 2060 programmai 03.02.00. ”Rīgas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārraudzības 
organizatoriskais nodrošinājums” – kancelejas preču un materiālu iegādei; 
- Ls 4635 programmai 03.03.00. ”Nekustamā īpašuma reģistrācijas nodrošinājums” – 
izdevumu segšanai par Rīgas pilsētas īpašumu reģistrēšanu kadastra reģistrā un zemes gabalu 
robežplānu noformēšanu iesniegšanai zemesgrāmatā;  
- Ls 30171 programmai 03.04.00. ”Ilgtermiņa zemes nomas līgumu tiesiskā 
administrēšana” – tiesiskās palīdzības, advokātu pakalpojumu apmaksa; 
- Ls 1452980 programmai 03.05.00. ”Nekustamā īpašuma atsavināšanas programma”, t.sk.:  

-  Ls 75468 izsoles un novērtēšanas komisijas locekļu darba samaksai, 
-  Ls 18180 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,  
- Ls 1359332 kapitālie izdevumi -  būvniecības un īpašuma uzturēšanas remontdarbu   

veikšanai. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 1117 – ekspertīžu un juridisku pakalpojumu 
apmaksai. 
 
Rīgas domes Komunālajam departamentam Ls 8878 – Jaunciema kapu kantora ēkas 
remontdarbu samaksai.  
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 12591 – Jersikas un Mazās Kalna ielas 
skvēra teritorijas renovācijai un topogrāfisko uzmērījumu apmaksai. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo speciālā budžeta 
programmu naudas līdzekļu atlikums Ls 187935 novirzīts:  

- Ls 26002  pulciņu pedagogu atalgojumam,  
- Ls 3549 valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,  
- Ls 16157 ārvalstu komandējumu izdevumu segšanai starptautisko programmu 

ietvaros,  
- Ls 52526 iekārtu, inventāra un telpu remontdarbu apmaksai, transportlīdzekļu 

nomai,   
-  Ls 44562 mācību līdzekļu, saimniecības materiālu un kancelejas preču iegādei, 
-  Ls 2700  mācību grāmatu iegādei,  
- Ls 42439 biroja tehnikas, mēbeļu, trauku mazgājamās mašīnas, sporta inventāra   

iegādei.  
        
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu naudas līdzekļu 
atlikums Ls 13979 novirzīts:  

- Ls 12073  pabalstu izsniegšanai krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem,  
- Ls 732 remontmateriālu iegādei, 
-  Ls 1174 veļas mašīnu, elektriskās plīts un skapju iegādei. 

 
 
 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums        
Ls 82740 novirzīts:  
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- programmai 19.01.01. ”Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” Ls 73101 
novirzīti Rīgas pilsētas apstādījumu atjaunošanai, koku vainagu veidošanai un sauso zaru 
izgriešanai; 
- programmai 19.01.02. ”Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” Ls 4900 novirzīti zivju 
krājumu atjaunošanai un  kancelejas preču iegādei; 
- programmai 19.01.03. ”Suņu uzskaite un tiem domātās infrastruktūras izveide” Ls 2680 – 
veikti  tāmes  iekšējie  grozījumi,  samazināti  izdevumi  pakalpojumu apmaksai par Ls 26209 un 
palielināti kapitālie izdevumi, jo saskaņā ar 2005.gada 10. jūnijā noslēgto līgumu starp Vides 
departamentu un SIA ”SZMA Rīga” jāveic suņu pastaigu laukuma celtniecības darbu apmaksa; 
- programmai 19.01.04. ”Ziedojumi un dāvinājumi” Ls 2059 – projekta ”Zīriņu kolonijas 
izvietošanai Rīgā, Zaķusalas ziemeļu daļā” projektēšanas darbu turpināšanai. 
 
Programmai 23.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra ”Rīgas pieminekļu aģentūra”” Ls 3353 
– novirzīti noslēguma sienas piemiņas urnas altāra restaurācijai. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs               A.Aksenoks 


