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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 21618197. 

1.1. Palielinājums nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem Ls 14162213, t.sk.: 
- Ls 13000000 iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
- Ls 800000 azartspēļu nodoklis, 
- Ls 362213 pārējie nenodokļu ieņēmumi. 

 
1.2. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 5409141: 
- jaunai programmai 01.11.00. “Dotācija no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta 
programmas 01.00.00. “NATO valstu vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības 
pasākumu nodrošināšana”” Ls 421785; 
- valsts budžeta dotācijas Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
programmai 16.10.01. “Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras 
iegādei” (valsts budžeta programma 01.14.00. “Mācību literatūras iegāde”)  
samazinājums Ls 4713; 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam – 
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes dotācija Bērnu un jauniešu sporta 
centram “Daugavas sporta nams” – sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai 
(valsts budžeta programma 09.04.00. “Sporta būves”) Ls 10000; 
- dotācija un mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 4066381; 
- mērķdotācija pašvaldības pasākumiem un investīcijām pašvaldībām Ls 689000; 
- piešķirti līdzekļi no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Ls 226688 2005.gada 
janvāra vētras seku likvidēšanas izdevumu segšanai. 

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija, samazinot par Ls 513103 sadaļu “Ieņēmumi 
pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai” un 
pārnesot uz sadaļu “Ārvalstu finanšu palīdzība”, kā arī samazinot par Ls 150000 sadaļu 
“Pašvaldības nodevas un maksājumi” un pārnesot uz sadaļu “Naudas sodi”. 

 
1.3. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums  Ls 2046843, t.sk.: 
- Rīgas domes Īpašuma departamentam Ls 181050; 
- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 600000; 
- Rīgas domes Komunālajam departamentam Ls 12580; 
- Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai Ls 87458; 
- Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 141498 ; 
- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 6758; 
- Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 41000; 
- Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai Ls 55176; 
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam Ls 225831; 
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 77678; 
- Rīgas domes Vides departamentam Ls 30000; 
- Rīgas domes Kultūras departamentam Ls 111763; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” Ls 250000; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Dārzi un parki” Ls 300000; 
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- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” samazinājums Ls 73949. 
 

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums  Ls  261964: 
- programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 261964 – piešķirti papildu līdzekļi piemaksām 
par 10 vadības līgumiem Ls 21805, ārštata darbinieku atalgojumam Ls 5145, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6492, līgumdarbu apmaksai Ls 152622 (Daugavas 
kreisā krasta satiksmes infrastruktūras attīstības scenārija izstrādei Ls 55000, reklāmas stenda 
vietas rezervēšanai nekustamā īpašuma izstādē “MIPIM-2007” Ls 32622, Rīgas pilsētas 
būvvaldes  funkcionālajam auditam Ls 50000, tipveida ēku katalogu pasūtīšanai Ls 15000), 
tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumiem Ls 46000 (brošūras “Rīga kājāmgājējiem” atkārtotai 
tiražēšanai Ls 16000 un Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam dokumentu izdošanai     
Ls 30000), Rīgas pilsētas prezentācijas izstādē “MIPIM 2007” sagatavošanas 2006.gada sadaļai 
Ls 29900, kā arī veikta līdzekļu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi telpu remontam           
Ls 6060 un novirzīti  transportlīdzekļu uzturēšanas un citiem izdevumiem Ls 2550, 13 
ugunsdrošu skapju iegādei Ls 3510;  
-  programmai 02.04.00. “Dienvidu tilta būves direkcija” – veikta līdzekļu pārstrukturizācija, 
samazinot kārtējos izdevumus un palielinot kapitālos izdevumus par Ls 2600 (kopētāja iegādei).  
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 213705, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 181050 
novirzīts atalgojumam 3 jaunām štata vienībām Īpašumu iegādes nodaļā Ls 11025, prēmijām 
25% apmērā par paaugstinātu darba intensitāti privatizācijas procesā iesaistītajiem darbiniekiem 
Ls 78781, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 21634, kārtējiem 
izdevumiem Ls 61610 (pasta pakalpojumiem Ls 9503, veselības apdrošināšanas polišu iegādei 3 
darbiniekiem Ls 1050, nekustamo īpašumu koncepcijas izstrādāšanai Ls 12000, vienotas 
pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaites informācijas sistēmas izveidei Ls 9600, pievienotās 
vērtības nodokļa maksājumiem Ls 27457, citiem izdevumiem Ls 2000), kapitālajiem 
izdevumiem           Ls 8000 (3 jaunu darba vietu iekārtošanai Ls 1800, nolietotu mēbeļu 
nomaiņai atsevišķām darba vietām Ls 3200 un pārējiem kustamiem īpašumiem Ls 3000), kā arī 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 32655 Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēkas “Imanta” logu bloku un vitrīnu nomaiņai (Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas 20.09.2006. sēdes prot. Nr.67). 
  
Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 600000 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts 
atalgojumam Ls 9600 (zemās grīdas tramvaju projekta vienības izveidošanai Rīgā – 3  štata 
vienībām – tramvaju būves speciālists, jurists, ekonomists), valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 2313, pakalpojumu apmaksai Ls 562457 (programmas “Drošais ceļš 
uz skolu” projekta realizācijai Ls 56700, pilsētas asfaltbetona seguma remontam Ls 105742, 
intermodālā sabiedriskā transporta mezgla Rīgas vēsturiskajā centrā projekta sagatavošanas un 
ieviešanas darbiem Ls 50000, izstrādāto remonta projektu koriģēšanai un atkārtotai saskaņošanai 
Ls 64000, infrastruktūras objektu pārvērtēšanas turpināšanai Ls 35000, trešās satiksmes joslas 
izbūvei Gunāra Astras ielā Ls 28300, Eiropas Savienības TEN-T fonda līdzfinansētā projekta 
Austrumu maģistrāles un Brīvības ielas dubliera krustojuma, Austrumu maģistrāles un Viestura 
prospekta krustojuma satiksmes mezglu būvprojektu izstrādes sagatavošanas darbiem, konkursa 
dokumentācijas un citu darbu sagatavošanai projekta ieviešanai Ls 55000, satiksmes 
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reorganizācijas projektu pasūtīšanai Ls 22000, jaunu soliņu uzstādīšanai sabiedriskā transporta 
pieturvietās Ls 50750, kolektora remontam Prūšu ielā Ls 25000 un citiem izdevumiem              
Ls 69965), kapitālajiem izdevumiem Ls 25630 (kopējamās aparatūras iegādei lielformāta karšu 
kopēšanai, ceļa horizontālā apzīmējuma atstarojuma mērītāja, laminēšanas aparāta, faksa aparāta 
un niveliera iegādei).  
 
Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
samazinājums Ls 243802, t.sk. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums            
Ls 256382, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums par  Ls 12580: 
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 6850 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts 
transportlīdzekļu nomai, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem un citiem izdevumiem; 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” izdevumu palielinājums              
Ls 24344 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts ārštata darbinieku 
atalgojumam Ls 7444, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1794, maksai par 
elektroenerģiju Ls 1591, pārējiem pakalpojumiem Ls 13515; 
- programmai 05.04.00. “Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” izdevumu palielinājums 
Ls 48250 – maksas pakalpojumu ieņēmumi no denacionalizēto māju īpašnieku līdzfinansējuma 
dzīvojamās telpas jautājuma paātrinātai risināšanai novirzīti pabalstu izmaksai jaunu dzīvojamo 
telpu iegādei;  
 - programmai 05.05.00. “Neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu dzīvojamo telpu noma” 
izdevumu samazinājums Ls 325239, t.sk. plānots maksas pakalpojumu ieņēmumu 
samazinājums Ls 66869 – sakarā ar iepirkuma procedūras beigšanos bez rezultātiem; 
- programmai 05.07.00. “I Meža kapu kapličas logu vitrāžu ideju konkurss un vitrāžu 
izgatavošana” izdevumu palielinājums Ls 1993 – vitrāžu logu izgatavošanas papildu izmaksu 
segšanai.  
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 103589, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 13131 telpu dizaina un mēbeļu 
interjera projekta izstrādei Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas Apmeklētāju pieņemšanas 
centra un Dzimtsarakstu nodaļas telpām rekonstruējamajā ēkā Dzirciema ielā 24 k-3, maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 87458 novirzīts prēmijām Ls 39653, atalgojumam 2 
ārštata darbiniekiem Ls 3000, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 10275, 
kārtējiem izdevumiem Ls 22580 (ēkas Dzirciema ielā 26 foajē remontam Ls 3500, divu jaunu 
bērnu rotaļu laukumu izveidošanai un viena atjaunošanai Ls 7890, pasākuma “Pārdaugavas 
promenāde” organizēšanai Ls 6340, 4 bērnu rotaļu laukumu izgaismošanai Ls 4200 un citiem 
remontdarbiem Ls 650), kapitālajiem izdevumiem Ls 11950 (2 informācijas stendu izgatavošanai 
un uzstādīšanai Ls 300, 3 seifu iegādei Ls 1500, telpu iekārtu iegādei kabinetiem Ls 2700, 
digitālā fotoaparāta iegādei Ls 250, 9 kondicionēšanas sistēmu iegādei kabinetiem Ls 7200), 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 3000 Eiropas kaimiņu dienas 
pasākuma “Āgenskalna ielas svētki” organizēšanai (Rīgas domes priekšsēdētāja 31.05.2006. 
rīkojums Nr.390-r), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi 
komandējumiem par Ls 500, samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 141498 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts 
atalgojumam ārštata darbiniekiem Ls 1400, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Ls 337, kārtējiem izdevumiem Ls 5497 (topogrāfiskai uzmērīšanai  un topoplānu izgatavošanai 
Mūrnieku ielā 2, Mūrnieku ielā 14, Lokomotīves ielā un Maskavas ielā (Ķengaraga parks)         
Ls 3766, Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai Ls 600, Dzimtsarakstu nodaļas ēkas 
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Aglonas ielā 4B jumta karnīzes un notekcauruļu remontam Ls 726, komandējumiem Ls 405) un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 134264 (transportlīdzekļa iegādei Ls 11790, mēbeļu iegādei 
Dzimtsarakstu nodaļai Ls 1013, plauktu iegādei arhīvam Ls 11969, krāsainā kopētāja iegādei     
Ls 783, 3 jaunu tērpu iegādei Dzimtsarakstu nodaļas darbiniecēm Ls 1000, kāpņu telpas 
remontam Stabu ielā 81 Ls 11795, Mazās Kalna ielas skvēra rekonstrukcijai Ls 49742, atpūtas 
parka starp Kvadrāta ielu un Maskavas ielu apgaismojuma izbūvei Ls 10754, garāžu – sadzīves 
telpu remontam un ārsienu izolācijai Ls 11789, 29 kondicionieru iegādei un uzstādīšanai 
izpilddirekcijas administratīvās ēkas telpās Ls 22585, elektromontāžas darbu veikšanai 
administratīvajā ēkā Ls 1044). 
 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 6758 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts pakalpojumu 
apmaksai Ls 4590 (sabiedrisko un publisko pasākumu organizēšanai Ls 2710, Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 09.01.2006. sprieduma C-30437003 izpildei Ls 547, 
zīmogu un spiedogu izgatavošanai izpilddirekcijas darbiniekiem Ls 208, citiem izdevumiem      
Ls 1125), mēnešbiļešu iegādei dienesta braucieniem pilsētas sabiedriskajā transportā Ls 1192, 
saimniecības materiālu iegādei Ls 976. 
 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 41000 – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts prēmijām 
Ls 29400, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7082, atalgojumam jaunai 
štata vienībai (ekonomists) no šī gada novembra Ls 1000, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 241, divu automašīnu nomai no SIA "Rīgas satiksme" trīs mēnešiem 
Ls 2656, pārējiem izdevumiem Ls 621. 
 
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 74412, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 55176 
novirzīts prēmijām Ls 11035, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2658, 
kārtējiem izdevumiem Ls 35086 (Ziemas dārza jumta stiklojuma hermetizācijai, vēdināšanas 
logu ierīkošanai un apmetuma atjaunošanai Ls 5001, apgaismojuma ierīkošanai pie 
Dzimtsarakstu nodaļas Ls 930, sēžu zāles remontam Ls 1615, Dzimtsarakstu nodaļas ārējo 
durvju atjaunošanai Ls 350, remontdarbiem izpilddirekcijas telpās Ls 3785, sludinājumu 
ievietošanai laikrakstos “Latvijas vēstnesis”, “Rīgas Balss” Ls 500, reorganizēto namu pārvalžu 
pasu daļu dokumentu nodošanai Personāla dokumentu valsts arhīvā Ls 2753, Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas 03.05.2006. sprieduma lietā Nr.C32246004 izpildei Ls 10559, 
tirdzniecības vietu sakopšanai Ziemeļu rajona kapiem piegulošajā teritorijā un Sarkandaugavas 
ziedu tirgū Ls 7313  un citiem izdevumiem Ls 2280), kapitālajiem izdevumiem Ls 6397             
(6 tirdzniecības galdu nomaiņai tirdzniecības vietās pie Jaunciema kapiem Ls 1735,              
3 kondicionieru iegādei un uzstādīšanai Ls 1500, skenera iegādei Ls 90, atskaņošanas iekārtu 
iegādei Ls 150, printera iegādei Ls 87, digitālās kameras iegādei Ls 220, projektora iegādei        
Ls 1600, televizora iegādei   Ls 685, ekrāna iegādei Ls 250, DVD atskaņotāja iegādei Ls 80), kā 
arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 07.04.2004. sprieduma lietā Nr.C32230601 izpildei Ls 19236, t.sk norēķiniem ar Māri 
Graubiņu Ls 18330, valsts nodevas samaksai Ls 413,28 un ar tiesas nolēmumu izpildi saistītiem 
izdevumiem Ls 493,03 (Rīgas domes priekšsēdētāja 25.05.2006. rīkojums Nr.370-r). 
 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centram (programmai 12.01.00.) izdevumu 
pārstrukturizācija – kārtējo izdevumu samazinājums par Ls 4200 un atalgojuma 
palielinājums par grāmatvedības uzskaiti, kuru veic Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta grāmatvedība. 
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Rīgas Atkarības profilakses centra pārziņā esošo programmu izdevumu  
palielinājums Ls 6714: 
-  programmai 13.01.00. “Rīgas Atkarības profilakses centrs” izdevumu pārstrukturizācija 
– samazināti kārtējie izdevumi par Ls 366 un palielināti kapitālie izdevumi (žalūziju iegādei 
kabinetam Baznīcas ielā 19 Ls 250 un krēslu iegādei uzticības tālruņa nodaļā Ls 116); 
- programmai 13.02.00. “Rīgas Atkarības profilakses centrs – pasākumu plāns atkarības 
ierobežošanai” izdevumu palielinājums Ls 6714 – piešķirti papildu līdzekļi jauna projekta 
“Situācijas izpētei psihoaktīvo vielu lietošanā Rīgas skolās” realizācijai, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija, samazinot atalgojumu par Ls 1108 un palielinot izdevumus jaunā projekta 
realizācijai. 
     
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti kārtējie izdevumi par Ls 93521 un palielināti kapitālie izdevumi (servera 
videonovērošanas kameras ierakstu uzglabāšanai iegādei Ls 6000, mikroautobusa iegādei           
Ls 25000, vieglās automašīnas iegādei Ls 12500, gumijas laivas BRIG ar dzinēju SUZUKI DF 
70TL un treilera iegādei Ls 9900, arhīvu plauktu iegādei Ls 1500 un pārējiem kustamiem 
īpašumiem (33 digitālo fotoaparātu iegādei Ls 11550, 3 automašīnu speciālajam aprīkojumam   
Ls 3654, radiostacijas XTL 5000 iegādei Ls 3422, 14 radiostaciju GP 280 iegādei Ls 7350 
kopētāja iegādei Ls 3600, 10 papīra smalcinātāju iegādei Ls 2500, 7 mobilo telefonu iegādei        
Ls 1400 un citiem izdevumiem Ls 5145). 
 
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 105146 –  
piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam Ls 32208 (svētku pabalstiem saskaņā ar koplīgumu 
18.novembrī un Ziemassvētkos), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7759, 
prēmijām Ls 24825, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 5980, 
komandējumiem Ls 240, pakalpojumu apmaksai Ls 21667 (no tiem Rīgas bāriņtiesas 10 gadu 
pastāvēšanai veltīto pasākumu finansēšanai Ls 20539), kancelejas preču iegādei Ls 1735, 
komunālajiem pakalpojumiem Ls 2582 un kapitālajiem izdevumiem Ls 8150 (telpu iekārtu 
iegādei). 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo 
programmu palielinājums Ls 10548570, t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija       
Ls 4757668, maksas pakalpojumi Ls 225831: 
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments” 
izdevumu palielinājums Ls 33847, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 38847 – komunālo 
maksājumu sadārdzinājumam Ls 3973, departamenta Sporta virziena darbības nodrošināšanai     
Ls 3075, inventāra iegādei departamenta bibliotēkai un videocentram Kaņiera ielā Ls 19670 (no 
tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 14080), pabalstu izmaksai 6 speciālistiem Ls 6329 (atalgojums       
Ls 5100, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls  1229), inventāra iegādei Ls 500, 
kapitālajiem izdevumiem Ls 5300 (6 darba vietu iekārtošanai un nodrošināšanai ar 
datortehniku), maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums Ls 5000, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 1171 novirzīta 
atalgojumam un uzturēšanas izdevumi Ls 3573 novirzīti kapitālajiem izdevumiem; 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums      
Ls 1117325, t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija – Ls 202374 (t.sk. atalgojumam         
Ls 163086 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 39288) un Ls 3000 Rīgas 
213.pirmsskolas izglītības iestādei inventāra iegādei (kapitālie izdevumi), piešķirti papildu 
līdzekļi Ls 817817 – atalgojuma palielināšanai pedagoģiskajiem darbiniekiem Ls 30 mēnesī no 
01.09.2006. Ls 455168 (atalgojumam Ls 366804, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
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iemaksām Ls 88364), speciālo skolotāju logopēdu 18,8 likmju darba apmaksai no 01.11.2006.   
Ls 15118 (atalgojumam Ls 12183, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām            
Ls 2935), latviešu valodas skolotāju 51 likmju palielināšanai mazākumtautību pirmsskolas 
izglītības iestādēs Ls 34934 (atalgojumam Ls 28152, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 6782), komunālo pakalpojumu tarifu sadārdzinājumam Ls 30997, veļas komplektu 
iegādei Ls 9600, apgaismojuma uzlabošanai izglītības iestādēs Ls 240000 (no tiem kapitālajiem 
izdevumiem Ls 120000), mēbeļu iegādei Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādei “Ābecītis”      
Ls 22000 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 10000) un inventāra iegādei divām pirmsskolas 
izglītības iestādēm Ls 10000 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 3000), maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 63778 novirzīts atalgojumam Ls 18517, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4462, pakalpojumu apmaksai Ls 1257, uzturēšanas 
izdevumiem Ls 38642, kapitālajiem izdevumiem Ls 900, izdevumu palielinājums par Ls 30356, 
t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 2785 – veikta līdzekļu pārdale starp programmām 16.02.00. 
“Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” un 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 
(Rīgas domes 29.08.2006. lēmums Nr.1439 “Par Rīgas Bolderājas sākumskolas reorganizāciju”), 
kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
ekonomija Ls 22512 novirzīta atalgojumam un uzturēšanas izdevumi Ls 11665 novirzīti 
kapitālajiem izdevumiem (pamatlīdzekļu iegādei);  
- programmai 16.02.01. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes – līgumorganizācijas” 
izdevumu palielinājums Ls 7999 – pašvaldības dotācija privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm sakarā ar bērnu skaita pieaugumu par 48 bērniem; 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums Ls 110009, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 109476 (t.sk. atalgojumam        
Ls 88224 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 21252),  maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 533 novirzīts pakalpojumu apmaksai Ls 81, 
kapitālajiem izdevumiem Ls 452, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 3650 novirzīta atalgojumam, uzturēšanas 
izdevumi samazināti par Ls 3579 un novirzīti kapitālajiem izdevumiem (pamatlīdzekļu iegādei); 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 4527640, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – Ls 3084864 (t.sk. atalgojumam 
Ls 2485989 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 598875) un Ls 3000 
logu nomaiņai Rīgas 49.vidusskolai, piešķirti papildu līdzekļi Ls 1386827 – atalgojuma 
palielināšanai pedagoģiskajiem darbiniekiem Ls 30 mēnesī no 01.09.2006. Ls 87163 
(atalgojumam Ls 70242, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 16921), 
pedagoģisko darbinieku 22 likmju darba apmaksai brīvā laika centros no 01.11.2006. Ls 15070 
(atalgojumam Ls 12144, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2926), 
komunālo pakalpojumu tarifu sadārdzinājumam Ls 190724, kapitālajiem izdevumiem Ls 80000 
(videonovērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai), mācību līdzekļu iegādei dabaszinātņu 
kabinetiem Ls 200000 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 100000), Rīgas 3.speciālajai skolai 
mācību līdzekļu iegādei Ls 2800 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 1000), sporta zāles nomai 
Mežaparka sākumskolai Ls 720, brīvā laika centru darbības nodrošināšanai ar mācību līdzekļiem 
Ls 10350 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 4200), apgaismojuma uzlabošanai izglītības 
iestādēs Ls 800000 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 100000),  piešķirti papildu līdzekļi no 
Rīgas domes rezerves fonda Ls 47888, t.sk. tiesas sprieduma izpildei par privātās vidusskolas 
SIA “Patnis” finansēšanu Ls 38723 (Rīgas domes priekšsēdētāja 01.06.2006. rīkojums Nr.403-r) 
un Rīgas Pļavnieku ģimnāzijas alpīnisma sienas 2.kārtas izbūvei Ls 9165 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 08.09.2006. rīkojums Nr.630-r), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums   
Ls 35417 novirzīts pakalpojumu apmaksai Ls 32765, kapitālajiem izdevumiem Ls 2652, veikta 
līdzekļu pārdale starp programmām, samazinot finansējumu par Ls 30356, t.sk. valsts budžeta 
mērķdotāciju par Ls 2785 un pārnesot līdzekļus uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu 
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izglītības iestādes” (Rīgas domes 29.08.2006. lēmums Nr.1439 “Par Rīgas Bolderājas 
sākumskolas reorganizāciju”), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 90592 un līdzekļi pakalpojumu apmaksai          
Ls 2254 novirzīti atalgojumam Ls 92846, samazināti kapitālie izdevumi par Ls 22780 un 
palielināti izdevumi iestāžu uzturēšanai; 
- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 567462 – t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Ls 552800, t.sk.           
Ls 52800 (t.sk. atalgojumam Ls 42550 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Ls 10250) un Ls 500000 investīcijām Rīgas Mūzikas internātvidusskolai, maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 14662 novirzīts ēdināšanas izdevumiem, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 5545 un 
līdzekļi pakalpojumu apmaksai Ls 887 novirzīti atalgojumam Ls 6432, uzturēšanas izdevumi     
Ls 27716 novirzīti kapitālajiem izdevumiem (pamatlīdzekļu iegādei); 
 - programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 416251, t.sk. 
valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Ls 411506, t.sk. Ls 231506 (t.sk. atalgojumam              
Ls 186563 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 44943) un Ls 180000 
investīcijām Strazdumuižas internātvidusskolai Ls 30000 un Rīgas nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskolai Ls 150000, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 4745 novirzīts 
uzturēšanas izdevumiem Ls 4045 un kapitālajiem izdevumiem Ls 700, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 11529 un 
līdzekļi pakalpojumu apmaksai Ls 887 novirzīti atalgojumam Ls 12416, samazināti kapitālie 
izdevumi (pamatlīdzekļu iegādei) par Ls 1589 un palielināti izdevumu iestāžu uzturēšanai; 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums        
Ls 747832, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija – Ls 155426 (t.sk. atalgojumam Ls 125253 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 30173) un valsts budžeta dotācija         
Ls 10000 no valsts budžeta apakšprogrammas 09.04. “Sporta būves” bērnu un jauniešu sporta 
centra “Daugavas sporta nams” saimnieciskās darbības nodrošināšanai, piešķirti papildu līdzekļi 
Ls 565640 – atalgojuma palielināšanai pedagoģiskajiem darbiniekiem Ls 30 mēnesī no 
01.09.2006. Ls 55140 (atalgojumam Ls 44436, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 10704), komunālo pakalpojumu tarifu sadārdzinājumam Ls 45174, Specializētās 
olimpisko rezervju riteņbraukšanas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Baltika” līgumam ar SIA 
“Rīgas satiksme” par autotransporta nomu Ls 4191 (no tiem atalgojumam Ls 1250, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 301), kapitālajiem izdevumiem (brīvās cīņas 
paklāja iegādei) Ls 2500, brīvā laika centra “Kurzemīte” darbības nodrošināšanai Ls 5689        
(no tiem atalgojumam Ls 1200, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 289, 
kapitālajiem izdevumiem Ls 1200), brīvā laika centra “Zolitūde” darbības nodrošināšanai           
Ls 5355 (no tiem atalgojumam Ls 930, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām     
Ls 225, kapitālajiem izdevumiem Ls 2068), bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas Rīgas 
jauno tehniķu centrā darbības nodrošināšanai Ls 6194 (t.sk. atalgojumam Ls 720, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 174 un kapitālajiem izdevumiem Ls 5300), telpu īrei 
nodarbībām bērnu jaunatnes centram “Mīlgrāvis” kultūras centra “Ziemeļblāzma” renovācijas 
laikā Ls 991, esošo bērnu jaunatnes centru “Auseklis” un  “Daugmale” videonovērošanas 
sistēmu pieslēgšanai kopējam Rīgas pašvaldības policijas tīklam Ls 7820, reģionālā sporta centra 
“Laimīte” inventāra iegādei pēc renovācijas Ls 47040 (no tiem kapitālajiem izdevumiem           
Ls 37646), inventāra iegādei interešu izglītības iestādēm Ls 25546 (no tiem kapitālajiem 
izdevumiem – pamatlīdzekļu iegādei Ls 23466), apgaismojuma uzlabošanai izglītības iestādēs     
Ls 360000 (no tiem kapitālajiem izdevumiem – pamatlīdzekļu iegādei Ls 122000), kā arī 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda bērnu nometņu organizēšanai Ls 9700 
(Rīgas domes priekšsēdētāja 03.07.2006. rīkojums Nr.475-r), maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 7066 novirzīts pakalpojumu apmaksai, kā arī veikta izdevumu 
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pārstrukturizācija – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 14554 un 
līdzekļi  pakalpojumu apmaksai Ls 2190 novirzīti atalgojumam Ls 16744, samazināti kapitālie 
izdevumi Ls 2848 un palielināti iestāžu uzturēšanas izdevumi; 
- 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” izdevumu palielinājums Ls 229935 
– valsts budžeta dotācija Ls 229935 (t.sk. atalgojumam Ls 185587 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 44348); 
- programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” izdevumu palielinājums            
Ls 1382908, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 1188503 remontdarbiem izglītības iestādēs          
Ls 829800, dabaszinātņu kabinetu remontdarbiem Ls 358703, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no 
Rīgas domes rezerves fonda Ls 194405, t.sk. Angļu ģimnāzijas žoga remontam Ls 60000 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 16.06.2006. rīkojums Nr.445-r), skolas ēkas Baltajā ielā 10 remontam          
Ls 32520 (Rīgas domes priekšsēdētāja 03.08.2006. rīkojums Nr.550-r), Rīgas Centra 
humanitārās vidusskolas logu nomaiņai Ls 81029 (Rīgas domes priekšsēdētāja 18.07.2006. 
rīkojums Nr.514-r), Šampētera vidusskolas ķīmijas kabineta un laboratorijas telpu, kā arī kāpņu 
pakāpienu remontdarbiem Ls 18759 (Rīgas domes priekšsēdētāja 13.09.2006. rīkojums Nr.639-
r) un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas logu nomaiņai Ls 2097 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
21.09.2006. rīkojums Nr.669-r);          
- programmai 16.07.03. “Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un to izlietojums” izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināts atalgojums par Ls 16167, kapitālie izdevumiem par Ls 207 un palielināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai un inventāra iegādei; 
- programmai 16.07.05. “Centralizēto programmu īstenošana” izdevumu palielinājums         
Ls 271431, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 195915 – bērnu peldētprasmes apmācības 
programmai Ls 28000, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu studiju programmai Ls 38000, 
speciālo izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības programmai Ls 3525, sižetu veidošanai 
raidījumā UTRO.lv Ls 5000, slidotprasmes apmācības programmai Ls 26000, sociālajam un 
psiholoģiskajam atbalstam izglītības iestādēs Ls 1790 (t.sk atalgojumam Ls 1442, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 348), publiskajai slidotavai Līvu laukumā Ls 70000, 
publiskajai slidotavai Daugavas stadionā Ls 23600, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas 
domes rezerves fonda Ls 10886, t.sk. grāmatas “Mākslas vingrošana Latvijā” izdošanai Ls 2000 
(Rīgas domes priekšsēdētāja 11.07.2006. rīkojums Nr.493-r), interaktīva izglītojoša materiāla un 
grāmatas “Mācīsimies slēpot” izveidei Ls 3486 (Rīgas domes priekšsēdētāja 08.09.2006. 
rīkojums Nr.629-r), finansējumam Zelta fonda stipendiju palielināšanai Ls 5400 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 19.09.2006. rīkojums Nr.653-r), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums   
Ls 64630, t.sk. samazinājums pedagogu iemaksām Ls 4842, jo saņemts finansējums Ls 69472 
pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kursu organizēšanai, t.sk. atalgojumam Ls 25938, 
kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, samazinot līdzekļus dotācijai Ls 5582, kapitālajiem 
izdevumiem (pamatlīdzekļu iegādei) Ls 1000 un palielinot izdevumus pakalpojumu apmaksai     
Ls 1582 un komandējumiem Ls 5000; 
- jaunai programmai 16.07.06. “Līdzfinansējums akciju sabiedrībai “Rīgas siltums”          
Ls 105200 – līdzfinansējums 9 katlumāju remontiem izglītības iestādēs; 
 
 
- programmai 16.10.01. “Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību grāmatu 
iegādei” izdevumu samazinājums Ls 4713 – pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 
15.06.2006. vēstuli Nr.1-16/3241 “Par valsts budžeta dotāciju mācību literatūras iegādei 
2006.gadam”; 
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- jaunai programmai 16.02.02. “Pabalstu izmaksai vecākiem (aizbildņiem) par pirmsskolas 
vecuma bērnu nenodrošināšanu ar vietu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs” Ls 65000 – 
pabalstu nodrošināšanai 1300 vecākiem (mēnesī Ls 50) no 01.12.2006.; 
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 349099, t.sk. 
piešķirti papildu līdzekļi Ls 301000 – starptautiskam handbola turnīram “Rīgas kauss” Ls 15000, 
starptautiskam volejbola turnīram “Rīgas gaiļi” Ls 8500, atklātajam Rīgas čempionātam boksā 
(A.Knīša kauss) Ls 29000, pasaules čempionātam junioriem standartdejās Ls 33000, Eiropas 
junioru TOP-12 sacensībām galda tenisā Ls 14500, starptautiskajam šaha turnīram, kas veltīts 
H.Matisona piemiņai Ls 8000, Latvijas skolu kausa izcīņai futbolā Ls 25000, atbalstam sieviešu 
volejbola attīstībai Ls 23000, sabiedrisko organizāciju bērnu un jauniešu sporta projektu atbalsta 
programmai Ls 45000, Latvijas Modernās pieccīņas federācijai Eiropas čempionāta sarīkošanai 
Ls 10000, Latvijas Ūdens motosporta federācijai Pasaules čempionāta “Formula – 2000” 
ātrumlaivu sacensību Rīgas posma sarīkošanas licences iegādei Ls 90000, kā arī piešķirti papildu 
līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 48099, t.sk. sieviešu volejbola komandas prēmēšanai 
Ls 10000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 29.05.2006. rīkojums Nr.384-r), pasaules čempionāta 
spēkavīriem Rīgā organizēšanai Ls 30000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 31.05.2006. rīkojums 
Nr.389-r), prēmijai M.Sirmajam par sudraba godalgu Eiropas čempionātā Ls 534  (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 14.07.2006. rīkojums Nr.507-r), sporta deju sacensību “Riga Open” norises telpu 
īrei Ls 2980 (Rīgas domes priekšsēdētāja 25.08.2006. rīkojums Nr.591-r), sportistu invalīdu 
sēdvolejbola komandas “Rīga-Līdzās” dalībai sacensībās Ls 2585 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
08.09.2006. rīkojums Nr.628-r), starptautisko soļošanas sacensību atbalstam Ls 2000 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 13.09.2006. rīkojums Nr.668-r), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, 
samazinot līdzekļus kapitālajiem izdevumiem (pamatlīdzekļu iegādei) par Ls 10700 un palielinot 
izdevumus pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 16.15.00. “Nodibinājums “Sporta klubs Rīga”” izdevumu palielinājums          
Ls 582023, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 577543 – vīriešu volejbola komandai SK “Rīga”             
Ls 26543, hokeja nodaļai Ls 84000, futbola nodaļai Ls 55000, “Golfa mājas” remontam            
Ls 30000, slēpošanas inventāra iegādei Ls 13000, angāra uzstādīšanai Uzvaras bulvārī 10           
Ls 29000, basketbola klubam “ASK Rīga” Ls 300000, riteņbraukšanas nodaļai Ls 20000, 
basketbola klubam TTT/Rīga Ls 20000, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves 
fonda starptautiskā Rīgas maratona reklāmas izdevumu apmaksai Ls 4480 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 24.05.2006. rīkojums Nr.366-r); 
 - programmai 16.16.00. “Birojs Hokejs 2006” samazinājums Ls 3075 – programma 
beigusies 2006.gada jūlijā; 
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta 
manēža”” izdevumu palielinājums Ls 42397, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 2397 komunālo 
pakalpojumu tarifu sadārdzinājumam, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 40000 
novirzīts atalgojumam Ls 2000, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 482 un 
iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 37518. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 2224687, t.sk. maksas pakalpojumi Ls 77678: 
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu samazinājums 
Ls 544, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums Ls 3400, kas saistīts ar izmaiņām 
publisko iepirkumu likumā un neparedz maksu par dalību iepirkumos, un piešķirti papildu 
līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 2856 kapitālajiem izdevumiem – mobilā pacēlāja 
iegādei telpām Baznīcas ielā 19/23  (Rīgas domes priekšsēdētāja 24.08.2006. rīkojums Nr.590-
r);  
- programmai 18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem” izdevumu 
palielinājums Ls 2019360 – piešķirti papildu līdzekļi palielinātā pabalsta izmaksai politiski 
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represētajām personām Ls 24000, vienreizēja pabalsta izmaksai vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm Ls 151360, vienreizēja Ziemassvētku pabalsta izmaksai       
Ls 750000, palīdzības nodrošināšanai Ls 100000 saskaņā ar Rīgas domes 01.08.2006. 
saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”, Labklājības departamenta definētiem 
mērķiem Ls 994000; 
- programmai 18.02.01. “Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem” izdevumu palielinājums 
Ls 12000 – piešķirti papildu līdzekļi pabalstu izmaksai jaundzimušajiem rīdziniekiem; 
- programmai 18.02.02. “Pabalsti aizgādņiem un aizbildņiem” izdevumu palielinājums       
Ls 7600 – piešķirti papildu līdzekļi pabalstu izmaksai; 
- programmai 18.02.03. “Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” izdevumu 
samazinājums Ls 16200 – atbilstoši plānotajam līdzekļu izlietojumam; 
- programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu samazinājums Ls 193, t.sk. 
maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums Ls 1437 un piešķirti papildu līdzekļi SIA “Rīgas 
satiksme” paaugstinātās autotransporta nomas apmaksai Ls 1244;  
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums           
Ls 37540, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 29340 sociālā aprūpes centra “Gaiļezers” telpu 
remontam un iekārtošanai, lai nodrošinātu 16 papildu vietas no 01.01.2007. (no tiem 
kapitālajiem izdevumiem – pamatlīdzekļu iegādei Ls 3680) un maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 8200 novirzīts pakalpojumu apmaksai, materiālu un energoresursu apmaksai Ls 
6320 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1880 (inventāra iegādei);  
- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums Ls 21250 – atbilstoši plānotajam līdzekļu izlietojumam; 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 2024, t.sk. piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda avārijas situācijas novēršanai ēkā Bārddziņu    
ielā 2 Ls 984 (Rīgas domes priekšsēdētāja 06.07.2006. rīkojumu Nr.487-r) un maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 1040 novirzīts pakalpojumu apmaksai;  
- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes - līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 
Ls 57381 – piešķirti papildu līdzekļi zupas virtuvju darbības nodrošināšanai Ls 12025 un 
pakalpojumu paplašināšanai par 100 vietām no 01.10.2006. sadarbībā ar SIA “LatAISS”            
Ls 45356; 
- programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu palielinājums Ls 4000 – 
finansējums aprīkojuma un materiālu iegādei uz Ziemassvētkiem; 
- programmai 18.17.00. “Reģionālie integrācijas centri personām ar garīga rakstura 
traucējumiem” izdevumu palielinājums Ls 3000 – finansējums aprīkojuma un materiālu 
iegādei uz Ziemassvētkiem; 
- programmai 18.10.00. “Dienas aprūpes centri personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem” izdevumu palielinājums Ls 10500 – finansējums aprīkojuma un materiālu 
iegādei uz Ziemassvētkiem; 
- programmai 18.18.00. “Dienas centrs personām ar psihiskās veselības traucējumiem un 
viņu piederīgajiem” izdevumu palielinājums Ls 1500 – finansējums aprīkojuma un materiālu 
iegādei uz Ziemassvētkiem; 
- programmai 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu samazinājums          
Ls 135858 –  atbilstoši plānotajam līdzekļu izlietojumam (remontdarbu kavēšanās dēļ krīzes 
centrs “Māras centrs”, ģimenes krīzes centrs “Mīlgrāvis” un Diakonijas centra “Ģimenes atbalsta 
centrs un dienas centrs ielu bērniem” netika atvērti plānotajā  termiņā); 
- programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” izdevumu palielinājums Ls 76318, t.sk. piešķirti 
papildu līdzekļi Ls 48520 sociālo dienestu darbinieku prēmēšanai par papildu slodzi un papildu 
pienākumu pildīšanu (t.sk. atalgojumam Ls 39101 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
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iemaksām Ls 9419) un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 27798 novirzīts 
pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu 
palielinājums Ls 81629, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 73317 – biedrībai “DIA+LOGS”            
Ls 2014, cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai “SUSTENTO” Ls 2800, akcijas 
“Labā zvaigzne” organizēšanai Ls 2745, neparedzētiem izdevumiem Ls 2278, Latvijas mūzikas 
zvaigžņu  Ziemassvētku koncertam Rīgas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem Ls 15000, teātra 
izrādēm invaliditātes un vecuma pensiju saņēmējiem Ziemassvētkos Ls 36360, koncertam 
18.novembrī – dienas izrādei (R.Pauls) – politiski represētajām personām un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem Ls 12120, kā arī piešķirti līdzekļi no Rīgas domes rezerves 
fonda Ls 8312, t.sk. 3.Baltijas endokrinoloģijas kongresa un 21.Donavas simpozija par cukura 
diabēta jautājumiem organizēšanai Ls 4180 (Rīgas domes priekšsēdētāja 24.05.2006. rīkojums 
Nr.364–r) un aerobioloģiskā ziņojuma sagatavošanai vasaras mēnešos Ls 3282 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 27.06.2006. rīkojums Nr.460-r) un konferences “Inovācijas Latvijas nākotnes 
medicīnai” norisei nepieciešamās zāles īrei Ls 850 (Rīgas domes priekšsēdētāja 06.10.2006. 
rīkojums Nr.709-r);  
- programmai 18.20.00. “B hepatīta vakcīnas iegāde četrpadsmitgadīgo bērnu vakcinācijas 
nodrošināšanai” izdevumu samazinājums Ls 70560 – atbilstoši plānotajam līdzekļu 
izlietojumam, jo četrpadsmitgadīgo bērnu vakcinācijas nodrošināšana ir iekļauta Ministru 
kabineta 23.05.2006. noteikumu Nr.417 “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra 
noteikumos Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi”” vakcinācijas kalendārā, kā arī programmai 
piešķirts jauns nosaukums “B hepatīta vakcīnas iegāde četrpadsmitgadīgo bērnu vakcinācijai un 
vakcinācijas nodrošināšanai”; 
- programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai” 
izdevumu palielinājums Ls 84497 – līdzfinansējuma palielinājums neatliekamās medicīniskās 
palīdzības šoferu prēmēšanai par 2006.gada darba rezultātiem; 
- programmai 18.22.00. “Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 45477 – maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums novirzīts pakalpojumu apmaksai, materiālu un energoresursu apmaksai Ls 43198 
un kapitālajiem izdevumiem Ls 2279 (inventāra iegādei);  
- jaunai programmai 18.23.00. “Veselības veicināšanas programma – tehnisko 
palīglīdzekļu iegādei bērniem invalīdiem” Ls 26466 – tehnisko palīglīdzekļu iegādei bērniem 
invalīdiem.  
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 83000, t.sk. maksas pakalpojumi Ls 30000: 
- programmai 19.01.00. “Rīgas domes Vides departaments’’ izdevumu palielinājums         
Ls 32978, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 2978 – pilsētas galvenā melioratora mēnešalgas 
palielinājumam no 01.10.2006. Ls 744 (atalgojumam Ls 600, valsts sociālās apdrošināšanas  
obligātajām  iemaksām Ls 144) un papildu štata vienības “Projektu realizācijas nodaļas vadītājs” 
atalgojumam Ls 2234 no 01.10.2006. (atalgojumam Ls 1800, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 434), kā arī piešķirts finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda 
Ls 30000 projektam “Datu ieguve Rīgas aglomerācijas trokšņu   stratēģiskās   kartes  izstrādei”; 
- programmai  19.04.00. “Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgas pilsētā” 
izdevumu  palielinājums Ls 50022 – piešķirti papildu līdzekļi  413 papeļu zāģēšanai. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 380000, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 130000 – pakalpojumu apmaksai     
Ls 20000 (ceļu cietā seguma un zālāju atjaunošanai), remontmateriālu iegādei Ls 70000 un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 40000 (25 pirmsskolas izglītības iestāžu āra apgaismojuma 



 12

remontam), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 250000 novirzīts  kārtējiem 
izdevumiem Ls 68310, t.sk.  darbinieku prēmijām Ls 20000, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 4810, pakalpojumu apmaksai Ls 42300 (izdevumiem par ceļu cietā 
seguma un zālāju atjaunošanu Ls 11000, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 20000, 
ēku un telpu uzturēšanai, īrei un citiem izdevumiem Ls 11300), darbinieku nodrošināšanai ar 
spectērpiem Ls 1200 un kapitālajiem izdevumiem Ls 181690 atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 
par apgaismojuma izbūves veikšanu un trīs datorkomplektu iegādei. 
 
Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 387135, t.sk. maksas pakalpojumi Ls 111763: 
- programmai 21.01.00. “Rīgas domes Kultūras departaments” izdevumu palielinājums        
Ls 149560, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Kultūras departamenta iestāžu nekustamā īpašuma un 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai Ls 71000, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums 
Ls 78560 novirzīts darbinieku prēmijām Ls 7982, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 1277 un pakalpojumu apmaksai Ls 1152, kā arī Ls 68149 finansējums no Eiropas 
Savienības programmas “Kultūra 2000” projekta “Starptautiskais koru konkurss un festivāls 
“Mūzikas iedvesmas lauks 2007”” realizācijai (t.sk. atalgojumam Ls 26919, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3460 un pakalpojumu apmaksai Ls 37770); 
 - programmai  21.02.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 400 – maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums novirzīts Kultūrkapitāla fonda projektā iesaistīto 
darbinieku atalgojumam, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai Ls 400, palielināti izdevumi atalgojumam; 
- programmai 21.09.00. “Muzeji” izdevumu palielinājums  Ls 2758 – piešķirti papildu 
līdzekļi atalgojumam Porcelāna muzeja 1,5 amata vienībām un muzeja darbinieku vidējā 
atalgojuma palielinājumam vidēji par Ls 19  Ls 1465, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 353 un muzeju darbinieku veselības apdrošināšanai Ls 940 (5,5 štata vienības); 
- programmai 21.03.00. “Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 65943, t.sk. 
piešķirti papildu līdzekļi Ls 43552 – atalgojumam par kultūras centru projektiem Ls 6364, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1533, iestāžu komunālo pakalpojumu 
izdevumu segšanai Ls 25512, kapitālajiem izdevumiem (Rīgas Kongresu nama kinoekrāna un 
pacelšanas tehnikas iegādei) Ls 10143, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 22391 
novirzīts atalgojumam Ls 16100 par realizējamo projektu autoratlīdzībām, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4632, komandējumiem Ls 990, kapitālajiem 
izdevumiem Ls 669, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai Ls 4051, palielināti kapitālie izdevumi (kinoprojicēšanas tehnikas 
iegādei); 
- programmai 21.05.00. “Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksa” izdevumu palielinājums Ls 16306 – piešķirti papildu līdzekļi 36,5 jaunu štata 
vienību ieviešanai Ls 13140 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3166;  
- programmai 21.17.00. “13.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Sv.Pētera baznīca” 
izdevumu palielinājums Ls 8537 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
materiālā pabalsta izmaksai darbiniekam R.Zariņam Ls 6672, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumiem Ls 660 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1865 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 31.07.2006. rīkojums Nr.540-r); 
- programmai 21.11.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums        
Ls 21029 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam direktoriem, direktora vietniekiem mācību 
darbā, bibliotekāriem Ls 8556 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2061, 
maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 10412 novirzīts darbinieku prēmijām Ls 2251, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 366, pakalpojumu apmaksai Ls 2525, 
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mācību līdzekļu un kancelejas preču iegādei Ls 5270, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
palielināti uzturēšanas izdevumi par Ls 781, samazināti izdevumi iekšzemes komandējumiem; 
- programmai 21.04.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 105109 – piešķirti 
papildu līdzekļi Ls 5000 projektam “Rīgas balva 2006”, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas 
domes rezerves fonda Ls 100109, t.sk. videofilmas “Latvija, mosties” tulkojumam 
(atalgojumam) Ls 1020 (Rīgas domes priekšsēdētāja 24.05.2006. rīkojums Nr.365-r), koru 
“Kamēr” un “Gaudeamus” dalībai koru olimpiādē Ķīnā Ls 40000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
01.06.2006. rīkojums Nr.402-r), Tautas frontes muzeja rīkotajai izstādei Prāgā Ls 2732 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 09.06.2006. rīkojums Nr.433-r), dokumentālās filmas “Krievu mīts” 
uzņemšanai Ls 7180 (Rīgas domes priekšsēdētāja 09.06.2006. rīkojums Nr.434-r), festivāla 
“Saulkrasti Jazz 2006” rīkošanai Ls 10000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 06.07.2006. rīkojums 
Nr.488-r), piemiņas plāksnes Rainim un Aspazijai izgatavošanai un uzstādīšanai Cīrihē Ls 2500 
(Rīgas domes priekšsēdētāja 18.07.2006. rīkojums Nr.516-r), teātru festivālam “Homo alibi”    
Ls 10000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 31.07.2006. rīkojums Nr.541-r), zelta kāzu jubilāru 
pieņemšanai Rātslaukumā Ls 1347 (Rīgas domes priekšsēdētāja 08.08.2006. rīkojums Nr.552-r), 
finansiālam atbalstam Dziesmusvētku goda virsdiriģentu brāļu Imanta un Gido Kokaru 85 gadu 
jubilejas svinībām Ls 16580, no tiem atalgojumam Ls 2668 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
25.09.2006. rīkojums Nr.680-r), biedrības “Dzintariņš” ceļa izdevumu segšanai sakarā ar dalību 
starptautiskajā kultūras festivālā Meksikā Ls 5000 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
komitejas 04.10.2006. sēdes prot. Nr.69), mākslas darbu transportēšanas uz Lodzas biennāli 
izdevumu finansēšanai Ls 2950 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 
11.10.2006. sēdes prot. Nr.70), pieminekļa “Ki-ke-ri-gū” skiču konkursa otrās un trešās vietas 
godalgām Ls 800 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 11.10.2006. sēdes 
prot. Nr.70); 
- programmai 21.08.00. “Rīgas pilsētas izstāžu zāle” izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti kārtējie izdevumi par Ls 4548, palielināti kapitālie izdevumi (skaņu sistēmas, 
projektora iegādei un Machintosh Office programmas iegādei); 
- programmai 21.13.00. “Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 22300, palielināti 
izdevumi atalgojumam Ls 20000 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām          
Ls 2300; 
- programmai 21.16.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums           
Ls 17493 – piešķirti papildu līdzekļi Ls 17493 Rīgas rotāšanai NATO sammita laikā, kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam Ls 44624, ņemot vērā 
plānoto darbu specifiku, precizējot honorārlīgumu izdevumus, un palielināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par Ls 2689, materiālu iegādei Ls 39883  un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām    Ls 2052; 
- programmai 21.06.00. “Pārējās kultūras iestādes – pūtēju orķestris “Rīga”” izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 900 un palielināti 
izdevumi atalgojumam (vienam ārštata darbiniekam – sabiedrisko attiecību speciālista štata 
vienībai Ls 500 un pieaicinātiem māksliniekiem Ls 400); 
 
 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu samazinājums Ls 53952, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums par 
Ls 73949 sakarā ar Aizsardzības ministrijas grozījumiem Rīgas Brāļu kapu restaurācijas darbu 
finansēšanas plānā un piešķirti papildu līdzekļi Ls 19997 garantijas naudas atmaksai 15% 
apmērā no līguma summas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AKM” par Brīvības pieminekļa 
otrās un trešās kārtas restaurācijas darbiem, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
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samazināti kārtējie izdevumi Brīvības pieminekļa sakopšanai par Ls 5100, palielināti kapitālie 
izdevumi (10 puķu vāžu iegādei un uzstādīšanai pie Brīvības pieminekļa, mitruma regulatora un 
putnu atbaidīšanas aparatūras iegādei un uzstādīšanai un citiem izdevumiem). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 490542, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi nepārziemojošo 
apstādījumu atjaunošanai Kronvalda parkā, Vērmanes dārzā, Kanālmalā, Esplanādē Ls 11345 
(no tiem atalgojumam Ls 2872, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 692), 
prēmiju nodrošināšanai strādniekiem un darbu vadītājiem valsts svētkos Ls 76188 (no tiem 
atalgojumam Ls 61397 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 14791), 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 103009, t.sk. Kronvalda parka 
strūklakas granīta apdares tehniskajai apsekošanai Ls 432 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
27.06.2006. rīkojums Nr.459-r) un strūklakas Esplanādē remontam Ls 102577 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 30.08.2006. rīkojums Nr.559-r), kā arī maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 300000 novirzīts ar iestādes darbību saistīto pakalpojumu apmaksai Ls 175000, 
materiālu un inventāra iegādei Ls 125000.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūras “Reģionālais sporta centrs “Anniņmuiža”” 
(programma 25.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 2900 – piešķirti papildu līdzekļi 
iestādes uzturēšanai Ls 1460 un darbinieku veselības apdrošināšanai Ls 1440. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas mājoklis” (programma 26.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 6762, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 1236 Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektu īstenošanai (valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda pieaugušo neformālās izglītības 
programmas “Mājas meistars” īstenošanai Ls 5526, no tiem atalgojumam Ls 3511, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 845 (Rīgas domes priekšsēdētāja 23.08.2006. 
rīkojums Nr.587-r), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 
Ls 332 un palielināti kapitālie izdevumi (metāla plauktu iegādei arhīva telpām un neatkarīgas 
elektrības barošanas iekārtas iegādei).  
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
izdevumu palielinājums Ls 5955460, t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija              
Ls 424785:  
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums Ls 3520 – piešķirti papildu līdzekļi Ls 2962 Rīgas domes Saimniecības pārvaldes 
darbiniekiem par  nostrādātajām virsstundām un nakts darbu NATO sammita pasākumu laikā      
(t.sk. atalgojumam Ls 2387 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 575) un  
Rīgas domes Dzīvojamo telpu maiņas komisijas locekļa darba samaksai Ls 450 un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 108, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija  
– valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 79090 novirzīta atalgojumiem; 
- jaunai programmai 20.01.20. “Zigfrīda Meierovica pieminekļa skiču projekta izstrādei” 
Ls 3000 – valsts budžeta mērķdotācija projekta realizācijai; 
- programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu 
pārstrukturizācija – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ekonomija Ls 9582 
novirzīta atalgojumiem; 
- programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 337435 – piešķirti papildu līdzekļi informācijas 
tehnoloģijas projektiem – HiPath 4000 vadības programmatūras funkcionalitātes palielināšanai, 
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divu IP integrētās komutācijas un servisa iekārtas iegādei, grāmatvedības programmas 
“Apvārsnis” ieviešanai 32 objektos (objektu pieslēgšana Rīgas domes tīklam), programmas 
“Apvārsnis” papildināšanai pamatlīdzekļu inventarizācijas blokam un lietotāju centralizētai 
tiesību administrēšanai, videonovērošanas sistēmas pieslēgšanai videonovērošanas centram 
Kalēju iela 10, Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas SOPA, RDVIS funkcionalitātes 
paplašināšanai un citiem projektiem (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 304435) un Ls 18300 
Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbiniekiem par nostrādātajām virsstundām un 
nakts darba apmaksai NATO sammita pasākumu laikā (t.sk. atalgojumam Ls 14728 un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3548, pakalpojumu apmaksai Ls 24); 
- programmai 01.03.00. “Dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas lielo 
pilsētu asociācijai un biedrībai “Daugavas savienība”” izdevumu palielinājums Ls 1900 – 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Latvijas lielo pilsētu asociācijai 
konferences “Pilsētu loma un vieta mūsdienu Eiropā” organizēšanai  un citu iesākto projektu 
realizēšanai (Rīgas domes priekšsēdētāja 20.07.2006. rīkojums Nr.521-r); 
- programmai 01.04.00. “Ielu tirdzniecības vietu un tām piegulošo teritoriju 
labiekārtošana” izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 30000 un 
palielināti kapitālie izdevumi (tirdzniecības galdu un kiosku iegādei); 
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai” izdevumu palielinājums Ls 101185 – 
piešķirti papildu līdzekļi gāzes apkures katlumājas ierīkošanai Pētersalas ielā 2 Ls 17000,         
pagalma pārseguma atjaunošanai Brīvības ielā 70  Ls 63413  un pārējiem darbiem Ls 19587, kā 
arī SIA “Vides konsultācijas birojs” Bābelītes ezeram piegulošajā teritorijā veikto sanācijas 
darbu apmaksai Ls 1185 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas komitejas 27.09.2006. sēdes 
prot. Nr.68); 
- programmai 01.08.00. “Dotācija Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs”” izdevumu palielinājums Ls 130243 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes 
rezerves fonda katlumājas pabeigšanai (Rīgas domes priekšsēdētāja 30.05.2006. rīkojums 
Nr.387-r); 
- programmai 01.13.00. “Iekšvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju 
remonts” izdevumu palielinājums Ls 11700 – piešķirti papildu līdzekļi piebraucamo ceļu un 
laukumu asfaltbetona seguma remontdarbiem; 
- programmai 01.14.00. “Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošanai un uzturēšanai” 
izdevumu palielinājums Ls 5000 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
neorganizēto peldvietu zemūdens daļas apsekošanai (Rīgas domes priekšsēdētāja 21.07.2006. 
rīkojums Nr.523-r); 
- jaunai programmai 01.11.00. “Dotācija no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta 
programmas 01.00.00. “NATO valstu vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības 
pasākumu nodrošināšana”” palielinājums Ls 421785; 
- programmai 01.16.00. “Rīgas biedrības “JCI Latvia” projekta “Jauno līderu akadēmija” 
vasaras nometnes organizēšana” izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi 
par Ls 1500 un palielināta dotācija; 
- programmai 01.21.00. “Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” izdevumu 
palielinājums Ls 15000 - piešķirti papildu līdzekļi telpu nomas maksājumiem Ls 3363, 
komunālajiem maksājumiem, telpu uzturēšanas izdevumiem Ls 1637 un kapitālajiem 
izdevumiem Ls 10000 (mēbeļu iegādei darbinieku darba vietu iekārtošanai Rīgas Centra rajona 
izpilddirekcijas telpās); 
- programmai 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un 
nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu 
palielinājums Ls 362213 – piešķirti papildu līdzekļi īpašuma iegādei pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem; 
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- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” izdevumu palielinājums Ls 2000000 – piešķirti papildu līdzekļi projektu 
finansēšanai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija atbilstoši plānotajam līdzekļu 
izlietojumam starp kārtējiem izdevumiem un dotāciju; 
- programmai 01.15.00. “Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” izdevumu 
palielinājums Ls 145468 – piešķirti papildu līdzekļi bankas pakalpojumu apmaksai saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem; 
- programmai 01.06.00. “Dotācija SIA “Rīgas satiksme”” izdevumu palielinājums              
Ls 1888415 – piešķirti papildu līdzekļi Ls 1670000 uzņēmuma darbības nodrošināšanai,            
Ls 181567 nestrādājošo pensionāru virs 75 gadu vecuma bezmaksas pārvadājumu 
nodrošināšanai pilsētas sabiedriskajā transportā no 01.07.2006., Ls 19848 politiski represēto 
personu bezmaksas pārvadājumu nodrošināšanai pilsētas sabiedriskajā transportā no 
01.08.2006., Ls 10000 sabiedriskā transporta rotāšanai valsts svētkos (karodziņi un karodziņu 
turētāji) un Ls 7000 lietota mikroautobusa iegādei riteņbraukšanas klubam “Marss”; 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums           
Ls 893266 – saskaņā ar 7.pielikumu “Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 
2006.gadam”;  
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 840279, t.sk. 
palielinājums Ls 405400 (no tiem palielinājums Ls 400000 un atjaunotie līdzekļi Ls 5400) un 
samazinājums Ls 1245679. Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi saskaņā ar Rīgas 
domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas domes priekšsēdētāja 
rīkojumiem Ls 770070 – asignējumu palielinājumam Rīgas domes Īpašuma departamenta, Rīgas 
Kurzemes rajona izpilddirekcijas, Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas, Rīgas domes Izglītības, 
jaunatnes un sporta departamenta, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas domes Kultūras 
departamenta, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki”, Rīgas pašvaldības aģentūras 
“Rīgas mājoklis”, Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām.  Pārējie 
piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 475609 – novirzīti 
saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumiem rēķinu apmaksai. 
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
Speciālā budžeta ieņēmumi palielināti par Ls 9202978, t.sk.: 
- Ls 9160000 ieņēmumu palielinājums īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem; 
- Ls  42978 ieņēmumu palielinājums ziedojumiem un dāvinājumiem.   
 
Īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu ieņēmumu palielinājums par Ls 9160000 un 
izdevumi palielināti par Ls 9042796, t.sk.:  

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumi palielināti par            
Ls 4160000 (privatizācijas fonda ieņēmumu palielinājums Ls 3200000 un ieņēmumu no 
dzīvojamo māju privatizācijas palielinājums Ls 960000), no tiem izdevumu segšanai novirzīti    
Ls 3224818, t.sk.: 
- Ls 3000649 programmai 01.06.03. “Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 
fonda līdzekļu izlietojums saskaņā ar apstiprināto programmu” novirzīti izdevumu segšanai 
saskaņā ar 9.pielikumu “Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietojuma programma 2006.gadam”, t.sk. Ls 2902327 kapitālajiem izdevumiem, no tiem           
Ls 2700000 – ieguldījums Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas nami” pamatkapitālā; 
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- Ls 69300 programmai 01.05.03. “Izdevumi objektu sagatavošanai privatizācijai un 
privatizācijas procesa informatīvajam un tiesiskajam nodrošinājumam” ieņēmumu 
palielinājums novirzīts: 

- Ls 15500 atalgojumam, no tiem privatizācijas komisijas locekļu atalgojumam Ls 1512 
(sastāva palielinājums par diviem komisijas locekļiem) un Ls 13988 – privatizācijas 
komisijas locekļu un darbinieku papildu prēmēšanai sakarā ar straujo darba apjoma 
palielināšanos, jo tika pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, 
- Ls 3734 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājums, 
- Ls 50066 juridisko pakalpojumu apmaksai. 

- Ls 24818 programmai 01.02.05. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas darbības nodrošināšanai” ieņēmumu palielinājums novirzīts:  

- Ls 20000 atalgojumam – sakarā ar darbinieku aizvietošanu atvaļinājuma, slimības laikā, kā  
arī virsstundu apmaksai sakarā ar privatizācijas pieteikumu iesniegšanas termiņa beigšanos, 
- Ls 4818 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājums.  

-  Ls 130051 Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai 03.01.00. “Rīgas pašvaldības 
mantas atsavināšanas un privatizācijas procesu administrēšana” ieņēmumu palielinājums 
novirzīts: 

- Ls 81055 atalgojumam, no tiem Ls 35220 – plānots pieņemt 14 darbiniekus sakarā ar Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma pieņemšanu (ievērojami palielinājies iedzīvotāju iesniegumu skaits) Ls 45835 – 
piemaksas pie darba algas par paaugstinātu darba intensitāti 50% apmērā, 
- Ls 19526 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājums, 
- Ls 14190 pakalpojumu apmaksai, 
- Ls 18250 kapitālajiem izdevumiem – 14 jaunu darbavietu izveidošanai, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija. 

 
Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai  03.05.00 “Nekustamā īpašuma 

atsavināšanas programma” ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas palielināti par        
Ls 5000000 – par nekustamā īpašuma atsavināšanu ASV vēstniecībai. Nekustamā īpašuma 
iegādei pašvaldības institūciju vajadzībām novirzīti Ls 3247520, t.sk.: 

- Ls 1140000 Dienvidu tilta pievedceļa būvniecībai, 
- Ls 68000 Austrumu maģistrāles izbūvei posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai, 
- Ls 1000000 Grostonas un Ēveles ielas izbūvei, 
- Ls 161300 Rīgas pilsētas mēroga atpūtas nometnes bāzes pirmsskolas un skolas vecuma 

bērniem izveidošanai Puikules ielā 20, 
- Ls 210561 pirmpirkuma tiesību nodrošināšanai Slimnīcas ielā 13, 
- Ls 667659 citiem nekustamā īpašuma objektiem, kuru iegāde ir būtiska pašvaldības 

autonomo funkciju izpildes realizēšanai. 
 
Ziedojumu un dāvinājumu programmām ieņēmumi un izdevumi palielināti par      
Ls 42978, t.sk.: 
- Ls 42378 Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām plānoto ieņēmumu 
palielinājums šādām programmām: 

- Ls 4025 programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu iestādes” – juridisko un fizisko 
personu ziedojumi, kurus plānots izmantot ārvalstu komandējumiem COMENIUSS 
projekta ietvaros,  

- Ls 100 programmai 16.03.00.  “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” – 
vecāku ziedojumi kancelejas preču iegādei, 
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- Ls  37906 programmai “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” – juridisko personu 
ziedojumi Ls 36345, vecāku un absolventu ziedojumi Ls 1561, kurus plānots novirzīt:     
Ls 7826 – ārvalstu komandējumiem COMENIUSS projekta ietvaros, Ls 20538 – 
administratīvo izdevumu segšanai projektu “Jaunatne” un COMENIUS ietvaros, Ls 6883 
– kancelejas un saimniecības preču iegādei, kā arī ēdināšanas izdevumiem projekta 
“Jaunatne” ietvaros, Ls 2658 – mēbeļu iegādei, 

- Ls 4600 programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” ieņēmumu 
samazinājums, jo Rīgas sanatorijas internātskolai netiks ieskaitīti plānotie ziedojumi no 
Sabiedrības integrācijas fonda un Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas meža aģentūra”, 

- Ls 7540 programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” ieņēmumu samazinājums 
Rīgas 4.speciālajai internātskolai, jo saskaņā ar nolikumu skola nesaņems finanšu 
līdzekļus no COMENIUSS projekta, 

- Ls 12487 programmai 16.07.00. “Pārējie interešu izglītības pasākumi” juridisko personu 
ziedojumi, kurus plānots novirzīt: Ls 2089 – projekta “Mēs par tīru dabu” žūrijas un  
lektoru atalgojumam un valsts obligāto sociālo iemaksu veikšanai,  Ls 4100 – ārvalstu 
komandējumiem projekta SOCRATES ietvaros, Ls 3594 – administratīvo izdevumu 
segšanai projekta “Mēs par tīru dabu” ietvaros un ārvalstu viesu uzņemšanai projekta 
“Bērnu un jauniešu apmaiņa kultūras un izglītības jomā” ietvaros, Ls 2344 – materiālu un 
inventāra iegādes izdevumu segšanai projekta “Mēs par tīru dabu” un jaunatnes 
starptautisko programmu projekta ietvaros.  

- Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.03.00 “Veco ļaužu uzturēšanās 
iestādes” plānotais ieņēmumu palielinājums Ls 600 novirzīts sociālās aprūpes centra 
“Mežciems” telpu remontam.  

 
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 2567483, t.sk.: 
- Ls 638640 programmai 01.02.02. “Rīgas vides aizsardzības fonds” novirzīti projektu 
realizācijai saskaņā ar Rīgas domes prezidijā nolemto, 
- Ls 1889566 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 01.09.2006.), 
- Ls 39277 programmai 01.01.16. “Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” 
saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem novirzīti akceptēto projektu realizācijai. 

 
Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.02.00.) Ls 798 – “Phare” 

programmas projekta “Drošais ceļš uz skolu” realizācijai.  
 
 
Rīgas domes Komunālajam departamentam (programma 05.01.00.) Ls 2677, t.sk.: 

- Ls 1877 aizsargbarjeras izbūves finansēšanai aukstuma mašīnas tehniskās apkopes 
nodrošināšanai uz ēkas jumta Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 

- Ls 800 inventarizācijas lietu ēkas Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 8. un 9. stāvam 
izgatavošanai. 
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Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) Ls 1610 – 
pakalpojumu apmaksai rajona maznodrošinātajām vai trūcīgajām personām, kā arī labdarības 
pasākumu organizēšanai. 

 
 

 
Domes priekšsēdētājs               A.Aksenoks 


