
 
 

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

“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžetu” 
 
 
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU IZMAIŅAS.  
- sakarā ar likuma “Par valsts budžetu 2006.gadam” grozījumiem palielinājums 
ieņēmumos Ls 360119 dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta un novirzījums 
izdevumos pamatbudžeta programmām, t.sk.: 

- Ls 109165 programmai 01.11.00. “Dotācija no Aizsardzības ministrijas – NATO valstu 
vadītāju sanāksmes un ar to saistīto pasākumu nodrošināšanai”; 
- Ls 133602 valsts budžeta dotācija Rīgas domes Kultūras departamenta programmai 
21.20.00. “Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās 
ievirzes mākslas, mūzikas un kultūrizglītības programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (valsts budžeta programma 
20.05.00.); 
- Ls 38562 valsts budžeta dotācija programmai 14.01.00. “Rīgas pašvaldības policija” – 
darbinieku papildu atalgojumam saistībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu 
un valdību vadītāju sanāksmi; 
- Ls 78790 mērķdotācijas palielinājums pašvaldības pasākumiem, t.sk.:  
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 9500 Rīgas 
200.pirmsskolas izglītības iestādes renovācijai; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 50290, t.sk., 
Rīgas 6.vidusskolai ķīmijas un bioloģijas laboratorijas iekārtošanai Ls 5000, Rīgas 
80.vidusskolai sporta zāles remontam, aprīkojumam, skolas apgaismošanai un mēbeļu 
iegādei Ls 20000, Rīgas sākumskolas “Valodiņa” labiekārtošanai, mācību materiālās 
bāzes pilnveidošanai Ls 8290 un Rīgas speciālajai pamatskolai – attīstības centram 
remontmateriālu, skolas mēbeļu un inventāra iegādei Ls 7000 un Rīgas Franču licejam 
inventāra iegādei Ls 10000; 
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” Ls 10000 Strazdumuižas 
internātvidusskolai redzes noteikšanas projektora iegādei, datoru un programmatūras 
iegādei; 
- jaunai programmai 01.23.00. “Rīgas pamatskolai “Harmonija” datortehnikas, sporta 
inventāra iegāde – materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai” Ls 5000; 
- jaunai programmai 01.25.00. “Rīgas biedrībai “TDA Zelta sietiņš” pasākumu 
organizēšanai un inventāra iegādei” Ls 4000; 

 
 - palielinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim par Ls 3210000 un nekustamā īpašuma 
nodoklim (par ēkām un būvēm)  par Ls 2160667 un novirzījums izdevumiem: 
- programmai 03.04.00. “Dzīvojamo māju (dzīvokļu) un pirmsskolas bērnu izglītības iestādes 
iegāde” Ls 3210000 saistību izpildei pret SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pašvaldības vajadzībām 
nepieciešamo dzīvokļu iegādes izdevumu samaksai;  
- programmai 01.06.00. “Dotācija SIA “Rīgas satiksme” Ls 2000000 dotācijas palielinājumam;  
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- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām          
Ls 160667, t.sk.: 

- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” Ls 100667, t.sk. Latvijas Jātnieku federācijai 
Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posma jātnieku sporta šķēršļu pārvarēšanā 
organizēšanai Ls 12000, Latvijas Tautas sporta asociācijas rīkotajam Pasaules spēkavīru 
sacensību posmam Ls 15000, Eiropas čempionātam modernajā pieccīņā Ls 20000, 
starptautiskajam šaha turnīram sievietēm “Rīgas pavasaris” Ls 10000, Latvijas regbija 
izlasei divām Nāciju kausa spēlēm ar Horvātijas valstsvienību Horvātijā un Polijas 
valstsvienību Rīgā Ls 7000, SEB Baltijas basketbola līgas finālturnīra norisei Arēnā 
“Rīga” Ls 20000, Rīgas vieglatlētikas un vingrošanas sportistu un treneru prēmēšanai        
Ls 12500 un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksai Ls 4167; 
- programmai 16.15.00. “Nodibinājums “Sporta klubs Rīga”” Ls 60000, t.sk. basketbola 
nodaļas darbības nodrošināšanai Ls 5000, volejbola nodaļas darbības nodrošināšanai, 
gatavojoties Baltijas “Schenker” līgas sacensībām Ls 4360, Nacionālās sporta bāzes 
“Arkādija” darbības nodrošināšanai (universālā traktora “Stiga” uzlabotā komplektācijā 
iegādei) Ls 5950, aktīvā sporta atpūtas centra darbības nodrošināšanai (firmas “Montana” 
zābaku žāvētāja iegādei)  Ls 4690 un vīriešu meistarkomandai “ASK Rīga” Ls 40000; 

- sakarā ar piešķirtajiem līdzekļiem no Rīgas domes rezerves fonda programmai 01.19.00. 
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” izdevumu samazinājums Ls 306352. Budžeta 
iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
komitejas lēmumiem un Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Ls 180379 – asignējumu 
palielinājumam, t.sk.: 

- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmai 16.07.02. 
“Remontdarbi izglītības iestādēs – programma” Ls 69836;  
- Rīgas domes Kultūras departamenta programmai 21.04.00. “Kultūras pasākumi”         
Ls 110543.  

Pārējie piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 125973 – 
novirzīti saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas 
domes priekšsēdētāja rīkojumiem rēķinu apmaksai. 
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