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Paskaidrojuma raksts 

par grozījumiem Rīgas domes 19.12.2006. saistošajos noteikumos Nr.65 
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 

 
 
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 51762078. 
1.1. Palielinājums Ls 33000000 iedzīvotāju ienākuma nodoklim.  
 
1.2. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 16414816, t.sk.: 
- programmai 01.11.00. “Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo ēku Rīgā, Brantkalna ielā, 
būvniecībai” Ls 1309060; 
- programmai 01.08.00.”Dotācija Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 
bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveidei bērniem ar īpašām vajadzībām Ls 10000; 
- valsts budžeta mērķdotācija un dotācija Rīgas domes Kultūras departamenta programmām       
Ls 432931, t.sk. 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” Ls 370669, programmai 
21.05.00. “Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa” Ls 56262 un 
programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” Rīgas pilsētas tautas deju ansamblim „Dzintariņš” 
skatuves tērpu iegādei Ls 6000; 
- valsts budžeta mērķdotācija un dotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta programmām Ls 14655425 un mērķdotācija investīcijām Ls 5000 Rīgas Raiņa 
8.vakara (maiņu) vidusskolas zāles remontam; 
- Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija programmai 25.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra 
„Reģionālais sporta centrs „Anniņmuiža””” pakalpojumu apmaksai un inventāra iegādei           
Ls 2400. 
 
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu (maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu) 
palielinājums Ls 2347262, t.sk.: 
- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 270000; 
- Rīgas domes Komunālā departamenta programmām Ls 631479; 
- Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 2842;  
- Rīgas Atkarības profilakses centram Ls 7291; 
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām Ls 629377; 
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām Ls 670791; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Reģionālais sporta centrs „Anniņmuiža”” Ls 2000; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas kultūras aģentūra” Ls 178000; 
- Rīgas domes Vides departamentam maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums Ls 12191; 
-Rīgas domes Kultūras departamenta programmām maksas pakalpojumu ieņēmumu 
samazinājums Ls 32327. 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums  Ls 13070340: 
 - programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 1307135 – piešķirti papildu līdzekļi 
atalgojumam Ls 447324, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 107760, Rīgas 



 2

pilsētas dalības izstādē „MIPIM 2008” sagatavošanai Ls 96995, ārējo ekspertu piesaistei 
Ziemeļu koridora projekta sagatavošanai Ls 500000, Rīgas dienu norisei Sanktpēterburgā Ls 
87260, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda būvbedres aizbēršanai 
Dzelzavas ielā    Ls 15000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 23.01.2007. rīkojums Nr.42-r) un 
daudzkārt izmantojamo tirdzniecības paviljonu uzglabāšanai, pārvešanai un uzstādīšanai Rīgas 
domes Izglītības, jaunatnes centra „IK Auseklis” filiāles teritorijā  Ls 52796 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 22.03.2007.  rīkojums Nr.166-r); 
 - programmai 02.04.00. „Dienvidu tilta būves direkcija” izdevumu palielinājums Ls 8426 – 
piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai (atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām); 
 - jaunai programmai 02.05.00. „Mežparka Lielās estrādes rekonstrukcijas vadība”           
Ls 54779 – atalgojumam Ls 27600, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām         
Ls 6649, komandējumiem Ls 1600, pieaicināto ekspertu izdevumiem Ls 13300 un pārējiem 
pakalpojumiem Ls 5630. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 199401 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. 
nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba 
koplīgumu, kā arī veikta pārstrukturizācija starp pamatbudžetu un speciālo budžetu atbilstoši 
programmu mērķiem un uzdevumiem.  
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 1391093, t.sk. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 1121093, budžeta 
iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) Ls 270000: 
 - programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 561021, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 106093 
(atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) saskaņā ar Rīgas domes 
23.01.2007. nolikumu Nr.62. un Darba koplīgumu, 2006.gada pārejošo līgumu apmaksai           
Ls 119928, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda jauna piebraucamā 
ceļa projektēšanai un izbūvei Rīgā, Kalnciema ielā 160, Ls 65000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
14.04.2007. rīkojums Nr.218-r), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 270000 
novirzīts atalgojumam Ls 194584 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām         
Ls 46875, pārējo pakalpojumu apmaksai Ls 26741 – konsultāciju apmaksai un līdzekļu 
pieprasījuma sagatavošanai no ES Kohēzijas fonda Austrumu maģistrāles 1.kārtas – Vairogu 
ielas un Gaujas ielas satiksmes gaisa pārvada būvniecībai, komunālajiem pakalpojumiem           
Ls 1800 sakarā ar elektroenerģijas tarifu izmaiņām no 01.01.2007.; 
 - programmai 04.03.00. "Pilsētas maģistrālo un rajonu nozīmes ielu uzturēšana" 
izdevumu palielinājums Ls 680163 – līdzekļi paredzēti, lai nepazeminātu ielu uzturēšanas 
darbu kvalitāti un apjomu salīdzinājumā ar 2006.gadu sakarā ar inflāciju un minimālās algas 
pieaugumu;   
 - programmai 04.04.00."Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto 
krastmalu un metāla barjeru uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 118993 – līdzekļi 
paredzēti, lai nepazeminātu tiltu uzturēšanas darbu kvalitāti un apjomu salīdzinājumā ar 
2006.gadu sakarā ar inflāciju un minimālās algas pieaugumu; 
 - programmai 04.05.00."Pilsētas satiksmes luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana" izdevumu 
palielinājums Ls 30916 – 21 jaunu luksoforu uzturēšanai un elektroenerģijas maksājumiem 
sakarā ar elektroenerģijas tarifa paaugstināšanos no 01.01.2007.  
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Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 1243276, t.sk. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 611797 un budžeta 
iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) Ls 631479: 
 - programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 317592, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 254613 
(atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba koplīgumu, maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 62979 novirzīts veselības apdrošināšanas polišu iegādei Ls 26520, 
komunālajiem pakalpojumiem sakarā ar sadārdzinājumu un telpu uzturēšanai Ls 35048, biroja 
precēm un inventāra iegādei Ls 1111, kapitālajiem izdevumiem Ls 300 (divu seifu iegādei); 
 - programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” izdevumu palielinājums              
Ls 197049, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 22299 (atalgojumam, sociāla 
rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas 
domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas 
nolikums” un Darba koplīgumu, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 174750 
novirzīts kapsētas atkritumu izvešanai Ls 163000 un kapitālajiem izdevumiem 11750 (6 gaisa 
siltumsūkņu iegādei Ls 7200, 19 rokas ūdenssūkņu iegādei Ls 3895 un citam inventāram); 
 - programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu 
palielinājums Ls 29733 – piešķirti papildu līdzekļi bezpiederīgo apbedīšanai, kremēšanai un 
sludinājuma ievietošanai laikrakstā;  
 - programmai 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” izdevumu 
palielinājums Ls 393750 – maksas pakalpojumu ieņēmumi no denacionalizēto māju īpašnieku 
līdzfinansējuma dzīvojamās telpas jautājuma risināšanai novirzīti pabalstu izmaksai jaunu 
dzīvojamo telpu iegādei; 
 - programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. 
projektēšana)” izdevumu palielinājums Ls 274000 – pašvaldības 33 brīvo dzīvokļu 
kapitālajam remontam; 
- jaunai programmai 05.07.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Patoloģijas centrs” 
– programma” Ls 31152 – Rīgas pilsētā mirušo cilvēku ķermeņu nogādāšanai uz valsts 
sabiedrību SIA „Patoloģijas centrs”  2007.gada astoņiem mēnešiem     (1200 x Ls 25,96). 
 
Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) izdevumu 
palielinājums          Ls 180065 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 101565 
(atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba koplīgumu, kā arī par ēku Blaumaņa ielā 25 
nepamatoti ieskaitīto līdzekļu atmaksai             Ls 69468, jaunas automašīnas nomai Ls 6192 
atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, piešķirti papildu 
līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda      Ls 2840 Eiropas kaimiņu dienu svinību organizēšanai 
29.05.2007. (Rīgas domes priekšsēdētāja 16.05.2007. rīkojums Nr.289-r), kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija sakarā ar jauno klasifikāciju starp izdevumiem – samazināti izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 3350 un palielināti izdevumi pabalstiem un kompensācijām, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3350. 
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 302967 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 260912 
(atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem  un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām) ievērojot  Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības 
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darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba koplīgumu, kā arī sešu transportlīdzekļu nomai 
otrajam pusgadam Ls 18041 un Dzimtsarakstu nodaļas ēkas Dzirciema ielā 24 apskaņošanas 
inventāra iegādei Ls 21194, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 2820 
Eiropas kaimiņu dienu svinību organizēšanai 29.05.2007. (Rīgas domes priekšsēdētāja 
16.05.2007. rīkojums Nr.289-r), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija sakarā ar jauno 
klasifikāciju starp izdevumiem – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 52581 un palielināti 
izdevumi sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 52430 un izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 151. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 262361 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 233247 (atalgojumam, 
sociāla rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ) ievērojot   
Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas 
nolikums” un Darba koplīgumu, jaunas automašīnas nomai Ls 2897 atbilstoši noslēgtajam 
līgumam ar Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, dienas aprūpes centra bezpajumtniekiem 
projekta dokumentācijas izstrādei Ls 20000 un šķūnīšu nojaukšanai Ls 4617, kā arī piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 1600 Eiropas kaimiņu dienu svinību 
organizēšanai 29.05.2007. (Rīgas domes priekšsēdētāja 16.05.2007. rīkojums Nr.289-r). 
 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 98792 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 95485 (atalgojumam, 
sociāla rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ) ievērojot    
Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas 
nolikums” un Darba koplīgumu, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
Ls 3307 Eiropas kaimiņu dienu svinību organizēšanai 29.05.2007. (Rīgas domes priekšsēdētāja 
16.05.2007. rīkojums Nr.289-r). 
 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 164471, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 149921 
(atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba koplīgumu, kā arī papildus piešķirtie līdzekļi     
Ls 11708 un maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 2842 novirzīti trīs automašīnu 
nomai. 
 
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 181531 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 181531 (atalgojumam, 
sociāla rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot  
Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas 
nolikums” un Darba koplīgumu, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija sakarā ar jauno 
klasifikāciju starp izdevumiem – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 10556 un palielināti 
izdevumi sociāla rakstura pabalstiem par Ls 10556. 
 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centram (programmai 12.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 18716 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai (atalgojumam, sociāla 
rakstura pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas 
domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas 
nolikums” un Darba koplīgumu. 
 



 5

Rīgas Atkarības profilakses centram (programma 13.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 18953, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 5912 (atalgojumam 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. 
nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”, kā arī 
konsultāciju kabineta Kalnciema ielā 81 remontam Ls 5000, mēbeļu un telpu iekārtu iegādei 
(kapitālajiem izdevumiem) Ls 750, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 7291 
novirzīts reprezentācijas izdevumiem Eiropas Savienības programmas „Jaunatne” ietvaros 
(atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 105, reprezentācijas 
izdevumiem       Ls 7186), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
atalgojumam par       Ls 1800 un palielināti sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 
1800. 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums             
Ls 1122465 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam Ls 790555, virsstundu darba samaksai     
Ls 23574, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 190445 un Rīgas pašvaldības 
policijas Latgales teritoriālās pārvaldes Ludzas ielā 13/15 fasādes un pagraba telpu remontam 
(pakalpojumu apmaksai) Ls 117891, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 40000 un palielināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem par        
Ls 40000. 
  
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 72413 – piešķirti 
papildu līdzekļi trīs papildu štata vienību (2 lietvedes ar atalgojumu mēnesī Ls 350 un 1 
apkopēja ar atalgojumu mēnesī Ls 160) atalgojumam Ls 6708 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Ls 2648, Rīgas bāriņtiesas 
Ārlietu un samierināšanas pārvaldes izveidei Ls 63057, t.sk. papildu 6 štata vienību atalgojumam 
Ls 31184 (pārvaldes priekšnieks ar atalgojumu Ls 930, priekšnieka palīgs ar atalgojumu Ls 458, 
2 speciālisti samierināšanas jautājumos – psihologi ar atalgojumu Ls 570, jurists (eksperts) ar 
atalgojumu Ls 770, jurists ar atalgojumu Ls 600), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Ls 9048, komandējuma izdevumiem 
Ls 7650, pakalpojumu apmaksai Ls 8812 (telefona abonēšanai, pasta pakalpojumiem, 
komunālajiem izdevumiem, reprezentācijas izdevumiem, kvalifikācijas celšanas kursiem u.c.), 
kancelejas precēm un inventāram Ls 1167, kancelejas mēbelēm (kapitālie izdevumi) Ls 5196. 
Sakarā ar nenokomplektēto esošo štatu sarakstu algas fonda ekonomiju Ls 22915 novirzīt jaunu 
8,75 štata vienību finansēšanai 2007.gadā (divu nodaļu vadītāju palīgiem ar atalgojumu Ls 350, 
sešiem bāriņtiesas locekļu palīgiem ar atalgojumu Ls 370 un speciālistam darba aizsardzības un 
ugunsdrošības jautājumos ar atalgojumu Ls 292), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Ls 7400. Veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 91344, palielināti izdevumi sociāla 
rakstura pabalstiem, kompensācijām un pabalstiem par Ls 91344.  
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo 
programmu izdevumu palielinājums Ls 18083529, no tiem valsts budžeta dotācija un 
mērķdotācija Ls 14660425, budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) Ls 629377: 
 - programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments” 
izdevumu palielinājums Ls 12605 – piešķirti papildu līdzekļi komunālo maksājumu izdevumu 
sadārdzinājumam Ls 12000 un pakalpojumu apmaksai Ls 605; 
 - programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums      
Ls 2376835, t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Ls 2724931 (atalgojumam Ls 2195930 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 529001) un Ls 9500 Rīgas 
200.pirmsskolas izglītības iestādes renovācijai, piešķirti papildu līdzekļi Ls 435889 atalgojuma 
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palielināšanai medicīnas darbiniekiem – par Ls 70 mēnesī medmāsām, sasniedzot atalgojumu       
Ls 260 mēnesī un ārstiem par Ls 115 mēnesī sasniedzot atalgojumu Ls 365 mēnesī no 
01.07.2007. Ls 102356 (atalgojumam Ls 82485, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 19871), komunālo maksājumu izdevumu sadārdzinājumam Ls 131301, pedagogu 
darba samaksai par maksas pulciņu vadīšanu Ls 202232 (atalgojumam Ls 343, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 83, telefona pakalpojumiem Ls 152, ēdināšanas 
izdevumiem Ls 198083, mēbeļu iegādei Ls 3571), piemaksām pedagoģiskajiem darbiniekiem     
Ls 1072137 (atalgojumam Ls 864000 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām    
Ls 208137), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 255065 novirzīts pakalpojumu 
apmaksai Ls 150, audzēkņu ēdināšanas izdevumiem Ls 253454, kapitālajiem izdevumiem         
Ls 956, nodokļu nomaksai Ls 505, , izdevumu samazinājums par Ls 2120687 (atalgojumam         
Ls 1708991 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 411696), jo paralēli 
Rīgas pašvaldības dotācijai pirmsskolas pedagogu algu paaugstināšanai ar 01.01.2007. saņemts 
arī valsts finansējums šim mērķim Ls 2120687 apmērā, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija 
– samazināti inventāra iegādei plānotie izdevumi par Ls 8785 un palielināti kapitālie izdevumi 
par Ls 8785 (pamatlīdzekļu iegādei);  
- programmai 16.02.01. „Pirmsskolas bērnu iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
palielinājums Ls 19998 – piešķirti papildu līdzekļi sakarā ar bērnu skaita palielināšanos; 
 - programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums Ls 601139, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 594951 (t.sk. atalgojumam        
Ls 452210 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 108937, pakalpojumu 
apmaksai Ls 33804), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 6188 novirzīts ēdināšanas 
izdevumiem, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti inventāra iegādei plānotie 
izdevumi par Ls 2360 un palielināti kapitālie izdevumi (pamatlīdzekļu iegādei) par Ls 2360; 
 - programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 10012582, t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Ls 9255336 
(atalgojumam Ls 7458567 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1796769) 
un Ls 2500 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 2000) Rīgas 6.vidusskolai mūzikas instrumentu 
iegādei, Ls 14000 Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas korim „Kamēr” skatuves tērpu iegādei, Ls 2000 
Rīgas pilsētas Speciālās pamatskolas attīstības centram datortehnikas un kopētāja iegādei 
(kapitālie izdevumi), Ls 5000 investīciju projektam Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas 
zāles remontam (kapitālie izdevumi), piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielināšanai 
medicīnas darbiniekiem – par Ls 70 mēnesī medmāsām, sasniedzot atalgojumu  Ls 260 mēnesī, 
un ārstiem par Ls 115 mēnesī, sasniedzot atalgojumu Ls 365 mēnesī no 01.07.2007. Ls 126646 
(atalgojumam Ls 102060, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 24586), 
komunālo maksājumu izdevumu sadārdzinājumam Ls 221233, inventāra iegādei Ls 100000 (no 
tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 74090), Juglas vidusskolas jauno ēku iekārtošanai un darbības 
nodrošināšanai pēc remonta Ls 134491 (atalgojumam Ls 39244, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 9685, kapitālajiem izdevumiem Ls 43715, uzturēšanas izdevumiem    
Ls 41847), papildu līdzekļi novirzīti pedagogu darba samaksai par maksas pulciņu vadīšanu      
Ls 3329, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 802, kapitālajiem izdevumiem 
Ls 48793, mācību grāmatu iegādei Ls 1000, citiem uzturēšanas izdevumiem Ls 96828, maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 624 novirzīts pakalpojumu apmaksai, kā arī  veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 6360, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1406, komandējumiem par Ls 451, grāmatu 
iegādei par Ls 600, nodokļu apmaksai par Ls 2885, kapitālajiem izdevumiem par Ls 21880 un 
samazināti izdevumi inventāra iegādei un pakalpojumu apmaksai par Ls 33582;  
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 - programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 820204, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 316493 (atalgojumam  Ls 130312 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 31391, pakalpojumu apmaksai        
Ls 145090, kapitālajiem izdevumiem Ls 9700), piešķirti papildu līdzekļi uzturēšanas 
izdevumiem Ls 2217, mācību grāmatu iegādei Ls 228, kapitālajiem izdevumiem Ls 1400, 
investīcijām Mūzikas internātvidusskolas teritorijas sakārtošanai Ls 500000, maksas 
pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 1700 novirzīts ēdināšanas izdevumiem, izdevumu 
samazinājums Ls 1834, kas saistīts ar izmaiņām starp programmām, atbilstoši palielinot 
programmas 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” finansējumu, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 69297, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 16694, mācību grāmatu iegādei par Ls 349 un 
samazināti kapitālie izdevumi par Ls 1077 un izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 85263; 
 - programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 1521518, 
t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Ls 995563 (t.sk. atalgojumam Ls 769657 un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 185410 un pakalpojumu apmaksai Ls 40496) 
un Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra bioloģijas kabineta iekārtošanai Ls 4000 
(no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 3000), piešķirti papildu līdzekļi uzturēšanas izdevumiem 
Ls 4461, kapitālajiem izdevumiem Ls 2643, investīcijām Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas 
būvniecībai Ls 521528, samazinājums Ls 6677 (no tiem atalgojumam Ls 913), kas saistīts ar 
izmaiņām starp programmām, atbilstoši palielinot programmas 16.07.01. „Sporta un interešu 
izglītības iestādes” finansējumu, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par Ls 24880 un samazināti inventāra iegādei par Ls 5800 un 
kapitālajiem izdevumiem par  Ls 19080; 
 - programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums        
Ls 490976, t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Ls 465355 (atalgojumam Ls 375015 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 90340) un Ls 5147 bērnu un jauniešu 
centram „IK Auseklis” motosporta inventāra iegādei, piešķirti papildu līdzekļi Ls 79584 – 
atalgojuma palielināšanai medicīnas darbiniekiem – par Ls 70 mēnesī medmāsām, sasniedzot 
atalgojumu Ls 260 mēnesī, un ārstiem par Ls 115 mēnesī, sasniedzot atalgojumu Ls 365 mēnesī 
no 01.07.2007. Ls 28479 (atalgojumam Ls 22950, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 5529), komunālo maksājumu izdevumu sadārdzinājumam Ls 33344, pedagogu 
atvaļinājumu kompensācijām Ls 243, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām       
Ls 58, komandējumiem Ls 486, sporta tērpu iegādei Ls 2564, kapitālajiem izdevumiem Ls 1820 
un uzturēšanas izdevumiem Ls 12590, izdevumu palielinājums Ls 8511, kas saistīts ar izmaiņām 
starp programmām, atbilstoši samazinot programmu 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas 
internātskolas” un 16.06.00. “Speciālās internātskolas” finansējumu, izdevumi samazināti par   
Ls 121800 (atalgojumam Ls 98155 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
Ls 23645), jo paralēli Rīgas pašvaldības dotācijai sporta skolu sporta pedagogu atalgojumam ar 
01.01.2007. saņemts arī valsts finansējums, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums        
Ls 54179 novirzīts ārštata darbinieku atalgojumam Ls 3451, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 830, iekšzemes komandējumiem Ls 150, grāmatu iegādei Ls 310, 
nodokļu nomaksai Ls 1127, kapitālajiem izdevumiem Ls 15015, citiem uzturēšanas izdevumiem             
Ls 33296, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par       
Ls 1861, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 448, komandējumiem par 
Ls 2140, grāmatu iegādei par Ls 349, nodokļu apmaksai par Ls 90 un samazināti kapitālie 
izdevumi par Ls 3487 un izdevumi līgumdarbu apmaksai par Ls 1401; 
 - programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” izdevumu palielinājums            
Ls 889000 – piešķirti papildu līdzekļi grupu telpu remontiem pirmsskolas izglītības iestādēs     
Ls 500000, ugunsdrošības signalizāciju ierīkošanai internātskolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs ar diennakts grupām Ls 339000 un virtuves remontam Rīgas 3.vidusskolā Ls 50000; 
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 - programmai 16.07.03. “Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un to izlietojums” izdevumu palielinājums Ls 136822 – 
piešķirti papildu līdzekļi remontdarbiem izglītības iestādēs, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 191000, 
kapitālajiem izdevumiem par Ls 5000 un samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 191000 un 
inventāra iegādei par Ls 5000; 
 - 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 124882, 
t.sk. valsts budžeta dotācija Ls 111407 (atalgojumam Ls 90072 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 21335), piešķirti papildu līdzekļi Ls 13475 (atalgojumam Ls 10859 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2616); 
 - programmai 16.07.05. “Centralizēto programmu īstenošana” izdevumu palielinājums         
Ls 429744, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi slidotapmācības programmu īstenošanai Ls 99120, 
pirmsskolas pedagogu studiju programmai Ls 7890 (sakarā ar mācību maksas sadārdzināšanos),  
atalgojumam Ls 585, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 141, pakalpojumu 
apmaksai Ls 1137, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda līdzfinansējumam 
konkursa „Latvijas talants” organizēšanai Ls 9250 (Rīgas domes priekšsēdētāja 23.01.2007. 
rīkojums Nr.43-r), maksas pakalpojumu palielinājums Ls 311621 novirzīts atalgojumam kursu 
vadītājiem, koordinatoriem, grāmatvežiem saskaņā ar ISEC līgumu Ls 127598, atalgojumam 
deju svētku virsvadītājiem Ls 1784, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām          
Ls 31169, komandējuma izdevumiem lektoriem Ls 680, datoru iegādei Ls 8320, grāmatu iegādei 
Ls 900, citiem uzturēšanas izdevumiem Ls 141170,  kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1518, nodokļu nomaksai par Ls 3900, kapitālajiem 
izdevumiem par Ls 2085 un samazināti izdevumi dotācijai par Ls 816 un citiem uzturēšanas 
izdevumiem par Ls 6687;  
 - programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta 
manēža”” izdevumu palielinājums Ls 32050 – piešķirti papildu līdzekļi komunālo 
pakalpojumu apmaksai sakarā ar tarifu sadārdzinājumu Ls 3322 un vieglatlētikas inventāra 
iegādei Ls 28728; 
 - programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 374681, t.sk. 
piešķirti papildu līdzekļi Ls 341951 – pilsētas dienestu pakalpojumu apmaksai Rīgas maratona 
laikā Ls 5679, Pasaules čempionāta moto frīstailā Latvijas Grand Prix 2007 organizēšanai hallē 
„Arēna Rīga” 27.10.2007. un 28.10.2007. Ls 56200, līdzfinansējums Rīgas komandas dalībai 
rallijā „Lisabona–Dakāra 2008” Ls 150000, bērnu un jaunatnes sporta deju attīstības 
programmas realizācijai Ls 10000 (t.sk. atalgojumam lektoriem un semināru vadītājiem Ls 1750, 
izdevumi dalībai sacensībās ārvalstīs Ls 8250), Rīgas futbola skolas mācību – treniņu procesu 
organizēšanai Ls 10000, sieviešu volejbola komandai „Rīga” Ls 25000, atbalsts sieviešu     
regbija – 7 komandas startam Eiropas čempionātā Ls 5000, Rīgas jauniešu komandas startam 
Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē Ls 38243 (no tiem atalgojumam Ls 2625), atbalsts sporta 
un kultūras čempionātam „Skoliņ-Boliņ-Bols” Ls 7879, atbalsts boksa turnīram „Riga Open”         
Ls 29000, fitnesa un kultūrisma sacensībām „Grand Prix Riga” Ls 4950, kā arī piešķirti papildu 
līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 32730, t.sk. starptautisko motosporta sacensību „Rīga 
TT 2007” sarīkošanai 2007.gada maijā Ls 14000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 02.02.2007. 
rīkojums Nr.69-r), ielu basketbola sacensību organizēšanai 11.novembra krastmalā Pasaules 
čempionāta „F-2000” Rīgas posma norises laikā Ls 3000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
23.02.2007. rīkojums Nr.113-r), līdzfinansējums Eiropas čempionāta modernajā pieccīņā norisei 
Ls 5000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 23.02.2007. rīkojums Nr.114-r), starptautiska turnīra 
brīvajā cīņā norisei Ls 10730 (Rīgas domes priekšsēdētāja 09.03.2007. rīkojums Nr.145-r); 
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 - programmai 16.13.00. “Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību grāmatu 
iegādei” izdevumu palielinājums Ls 155493, t.sk. valsts budžeta dotācija Ls 154242, 
pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 19.01.2007. rīkojumu Nr.56 “Par mācību 
literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2007.gadam”, piešķirti papildu 
līdzekļi mācību grāmatu iegādei Ls 1251; 
 - programmai 16.15.00. “Nodibinājums “Sporta klubs Rīga”” izdevumu palielinājums          
Ls 85000, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 70000 – vīriešu volejbola komandai „SK “Rīga””            
Ls 40000 un hokeja komandai „Rīga 2000” prēmijām Ls 30000, kā arī piešķirti papildu līdzekļi 
no Rīgas domes rezerves fonda vīriešu volejbola komandas „SK “Rīga”” komandas spēlētāju un 
apkalpojošā personāla apbalvošanai Ls 15000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 23.01.2007. rīkojums 
Nr.44-r). 
 
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centra pārziņā esošo programmu 
izdevumu palielinājums Ls 17040: 
 - programmai 17.01.00. „Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs” izdevumu 
palielinājums Ls 12582, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 11317 (atalgojumam 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. 
nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”, piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 1265 līdzfinansējumam filmas uzņemšanai 
Rīgā, Rātslaukumā (Rīgas domes Finanšu un administrācijas komitejas 23.05.2007. sēdes prot. 
Nr.98), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par         
Ls 11134 un palielināti sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 11134; 
 - programmai 17.02.00. „Varšavas Tūrisma informācijas centrs” izdevumu palielinājums 
Ls 4458 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 3458 (atalgojumam un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 
„Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”, grāmatas „Tūrisma 
rokasgrāmata 2008.gadam” izdošanai Ls 1000, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 600 un palielināti sociāla rakstura pabalstiem un 
kompensācijām par Ls 600. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 2576610, t.sk. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 1905819, budžeta 
iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) Ls 670791: 
 - programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
Ls 142843 – piešķirti papildu līdzekļi kvalitātes sistēmas izstrādei un konsultantu darba 
nodrošināšanai Ls 13000, mēbeļu iegādei Ls 21000, ugunsdrošību prasību izpildei Ls 5000, 
remontdarbiem departamenta telpās Ls 12000, mēnešbiļešu iegādei braukšanai sabiedriskajā 
transportā Ls 175, darba samaksai Ls 91668 (atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem un  valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu 
Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”; 
 - programmai 18.02.00. “Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem” izdevumu 
palielinājums Ls 54360, t.sk piešķirti papildu līdzekļi Ls 121360 pabalstam transporta 
pakalpojumiem, kas saistīts ar degvielas cenu izmaiņām un taksometru pakalpojumu 
sadārdzināšanos, samazinājums Ls 67000, kas saistīts ar līdzekļu pārdali starp programmām, lai 
sakārtotu tuberkulozes slimnieku rehabilitācijas pasākumu finansēšanu, atbilstoši palielinot 
programmas 18.13.00. ”Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un veselības veicināšana” 
finansējumu; 
 - programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 269523 – 
piešķirti papildu līdzekļi darba algas palielināšanai par 20% Ls 242256 (atalgojumam Ls 
181056, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 14170 un valsts sociālās apdrošināšanas 
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obligātajām iemaksām Ls 47030), ugunsdrošības prasību izpildei Ls 6775 (no tiem kapitālajiem 
izdevumiem Ls 2195), 6,5 jaunām sociālo aprūpētāju, nakts dežurantu amata vienībām 
bērnunamos no 01.07.2007., lai nodrošinātu ugunsdrošības prasību izpildi Ls 14909 
(atalgojumam Ls 12015 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2894), telpu 
nomas līgumam bērnu namam „Apīte” Ls 3957, mēnešbiļešu iegādei braukšanai sabiedriskajā 
transportā Ls 1526, papildus finansējums bērnunamam „Imanta” Ls 100;  
 - programmai 18.03.01. “Bērnu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas” izdevumu 
palielinājums Ls 131489 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% 
līgumorganizācijās strādājošajiem no 01.07.2007. Ls 65768, ugunsdrošības prasību izpildei         
Ls 5983, papildu 30 jaunām vietām no 01.07.2007. Ls 56138, papildu 5 jaunām vietām no 
01.07.2007. Ls 3600; 
 - programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums           
Ls 399998, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 354109 – darba algas palielināšanai par 20%         
Ls 272157 (atalgojumam Ls 202052, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 17270 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 52835), ugunsdrošības prasību izpildei           
Ls 57930 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 2000), 10,5 jaunām aprūpētāju, diennakts 
aprūpētāju amata vienībām sociālās aprūpes centros no 01.07.2007. Ls 22280 (atalgojumam       
Ls 17955 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4325) – ugunsdrošības 
prasību nodrošināšanai, mēnešbiļešu iegādei braukšanai sabiedriskajā transportā Ls 514, 
finansējums sociālās aprūpes centram „Stella Maris” īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumu 
nodrošināšanai bezpajumtniekiem Ls 1228 (atalgojums Ls 997 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 231), maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 45889 
novirzīts atalgojumam Ls 2000, kapitālajiem izdevumiem Ls 5400 un citiem uzturēšanas 
izdevumiem Ls 38489; 
 - programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
palielinājums Ls 85840 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20%             
līgumorganizācijās strādājošajiem no 01.07.2007.; 
 - programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 50794 – piešķirti 
papildu līdzekļi darba algas palielināšanai par 20% Ls 31810 (atalgojumam Ls 24485, darba 
devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 1150 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 6175), ugunsdrošības prasību izpildei Ls 8180 (no tiem kapitālajiem izdevumiem   
Ls 1750), 3 jaunām aprūpētāju amata vienībām no 01.07.2007. Ls 6365 (atalgojumam Ls 5130 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1235) ugunsdrošības prasību 
nodrošināšanai, mēnešbiļešu iegādei braukšanai sabiedriskajā transportā Ls 363, jaunai 
psihologa amata vienībai no 01.07.2007. Ls 4076 (atalgojumam Ls 2640 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 636, polisei un inventāra iegādei Ls 800); 
 - programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 
Ls 17334 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% līgumorganizācijās 
strādājošajiem no 01.07.2007.; 
 - programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” izdevumu palielinājums Ls 470712 – piešķirti 
papildu līdzekļi darba algas palielināšanai par 20% Ls 457498 (atalgojumam Ls 3467823, darba 
devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 21900 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 88815), mēnešbiļešu iegādei braukšanai sabiedriskajā transportā Ls 6304, invalīdu 
pacēlāja izbūvei pie Rīgas Latgales priekšpilsētas sociālā dienesta ēkas Salnas ielā 2 Ls 6910 (no 
tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 5704); 
 - programmai 18.08.00. “Bērnu invalīdu rehabilitācija” izdevumu palielinājums Ls 6005 – 
piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% līgumorganizācijās strādājošajiem 
no 01.07.2007.; 
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 - programmai 18.09.00. “Sociālās mājas” izdevumu palielinājums Ls 47160 – piešķirti 
papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% Ls 16344 līgumorganizācijās strādājošajiem 
no 01.07.2007., ugunsdrošības prasību izpildei Ls 21717 un invalīdu pacēlāju apkopei Ls 9099; 
 - programmai 18.10.00. “Dienas centri personām ar garīgās attīstības traucējumiem un 
psihiskās veselības traucējumiem” izdevumu palielinājums Ls 41977 – piešķirti papildu 
līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 39001 līgumorganizācijās strādājošajiem no 01.07.2007. un papildu 5 vietām 
dienas centrā „Gaismas stars” Ls 2976; 
 - programmai 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu palielinājums           
Ls 31095 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% līgumorganizācijās 
strādājošajiem no 01.07.2007.; 
 - programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu 
palielinājums Ls 95814, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi telpu nomas izdevumiem Baltijas 
Dermatovenerologu asociācijas 7.kongresa rīkošanai Ls 5000, telpu nomas izdevumiem 
4.starptautiskajam tuberkulozes un plaušu slimību apkarošanas asociācijas Eiropas reģiona 
kongresam Ls 7500, telpu nomas izdevumiem Latvijas ķirurgu kongresam Ls 2500, Latvijas 
sieviešu invalīdu asociācijai „Aspazija” invalīdu integrācijas pasākuma Zviedrijā apmeklēšanai 
Ls 1497, biedrībai „Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” sadarbības projektam „Jāšanas 
sports un sociālā integrācija” Ls 9953, iepriekšējā gada saistību izpildei Ls 2464, kā arī 
izdevumu palielinājums Ls 67000, kas saistīts ar veikto līdzekļu pārdali starp programmām, lai 
sakārtotu tuberkulozes slimnieku rehabilitācijas pasākumu finansēšanu, atbilstoši samazinot 
programmas 18.02.00. ”Palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem” finansējumu; 
 - programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu palielinājums Ls 42712 – 
piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 5370 līgumorganizācijās strādājošajiem no 01.07.2007. un jauna 
projekta Slimnīcas ielā 2 realizācijai Ls 37342; 
 - programmai 18.15.00. “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas programmas” izdevumu 
palielinājums Ls 1643 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam par 20% 
līgumorganizācijās strādājošajiem no 01.07.2007.; 
 - programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” 
izdevumu palielinājums Ls 4545 – piešķirti papildu līdzekļi iepriekšējā gada saistību izpildei; 
 - programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai” 
izdevumu palielinājums Ls 3000 – piešķirti papildu līdzekļi iepriekšējā gada saistību izpildei 
strādājošo studentu stipendijām; 
 - programmai 18.22.00. “Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 679766, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 1304 
iestādes uzturēšanas izdevumiem, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 624902 
novirzīts atalgojumam Ls 300000, iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 324902, kā arī piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda kapitālajiem izdevumiem – inventāra iegādei 
vienota neatliekamās palīdzības dienesta izveidei Rīgā Ls 53560 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
14.02.2007. rīkojums Nr.93-r). 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 107809, t.sk. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 120000, budžeta 
iestāžu ieņēmumu (maksas pakalpojumu) samazinājums Ls 12191: 
 - programmai 19.01.00. ’’Rīgas domes Vides  departaments’’ izdevumu palielinājums        
Ls 68521 – piešķirti papildu līdzekļi Ls 60000 koncepcijas „Maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu iekasēšanas sistēmas izveide’’ ieviešanai – papildu 5 galveno speciālistu štata 
vienībām no 01.06.2007. (atalgojumam Ls 26390, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 6357, pakalpojumu apmaksai Ls 14225, materiālu iegādei Ls 4028, 
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pamatlīdzekļiem darba vietu iekārtošanai Ls 9000), papildu štata vienībai –  galvenais jurists     
Ls 8521 no 01.06.2007. ar mēnešalgu Ls 800 (atalgojumam Ls 6867, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1654) un Ls 12191 neiegūto ieņēmumu kompensācijai 
ar dotācijas palielinājumu un maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu par Ls 12191 
sakarā ar jauno kārtību zemes nomas līgumu slēgšanā;  
 - programmai  19.04.00. ”Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgas pilsētā” 
izdevumu  palielinājums Ls 39288 – piešķirti papildu līdzekļi papeļu zāģēšanai. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 144985, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 100163 
(atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) saskaņā ar Rīgas domes 
23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas 
nolikums” un kapitālajiem  izdevumiem Ls 44822 – mazās  klases vieglā  kravas furgona iegādei 
un pašizgāzēja „Gaz 53” nomaiņai Ls 25055, Uzvaras parkā 2006.gadā iesāktās slēpošanas un 
skrituļošanas trases apgaismojuma ierīkošanai Ls 19767, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija sakarā ar jauno klasifikāciju starp izdevumiem – samazināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 15860 un palielināti darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un 
kompensācijām par Ls 15860. 
 
Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
palielinājums Ls 630524, no tiem mērķdotācija un dotācija no valsts budžeta Ls 432931, 
budžeta iestāžu ieņēmumu (maksas pakalpojumu ieņēmumu) samazinājums  Ls 32327: 
 - programmai 21.01.00. „Rīgas domes Kultūras departaments” izdevumu palielinājums     
Ls 110697 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 25215 (atalgojumam un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 
„Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba koplīgumu, projekta 
„Mūzikas iedvesmas lauks 2007” realizācijai novirzīts maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 34860 un mērķa ieskaitījums no Kultūras ministrijas saskaņā ar līgumu projekta 
„Mūzikas iedvesmas lauks” īstenošanai Ls 30820, t.sk., atalgojumam Ls 21502 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2240 un projekta realizācijai Ls 41938 – pakalpojumu 
apmaksai (ēdināšanas, tulkošanas, transporta u.c. izdevumiem), maksas pakalpojumu ieņēmumu 
palielinājums Ls 19802 novirzīts departamenta darbinieku veselības uzlabošanas pabalstiem       
Ls 15300 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2532, pakalpojumiem      
Ls 1040, saimniecības pamatlīdzekļiem Ls 930; 
 - programmai  21.02.00. „Bibliotēkas” izdevumu  palielinājums Ls 249173, t.sk. piešķirti 
papildu līdzekļi Centrālās bibliotēkas darbinieku atalgojumam Ls 202961 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 46212 saskaņā ar Rīgas Centrālās bibliotēkas tīkla 
optimizācijas koncepciju, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
kancelejas preču iegādei par Ls 954 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 954 (sakarā ar 
automašīnas „Opel Zafira” avāriju noslēgts līgums Nr.55-21027-8 par citas automašīnas nomu);  
 - programmai 21.03.00. „Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 166662 – 
piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam Ls 99202 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 19931 (palielinājums par 25% no 01.01.2007.), pakalpojumiem         
Ls 9549, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 37980 novirzīts  atalgojumam          
Ls 54905 (kultūras centru ārštata darbinieku atalgojumam Ls 26662, atbalstīto projektu 
pieaicinātiem māksliniekiem un līgumdarbiniekiem Ls 21859, prēmijām un naudas balvām, 
piemaksām par papildu darbu un darbu svētku dienās Ls 6384), valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 2317, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 2433, 
komandējumiem Ls 48, PVN nodokļa maksājumiem Ls 4796, divu mikrofonu iegādei (kapitālie 
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izdevumi) Ls 600, materiāliem Ls 20 un samazinājums pakalpojumiem Ls 27139  un novirzīts  
izdevumiem elektroenerģijai, ēku, būvju, telpu uzturēšanai, apkurei u.c. izdevumiem; 
 - programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 169216, t.sk. 
valsts budžeta mērķdotācija tautas deju ansamblim „Dzintariņš” skatuves tērpu iegādei Ls 6000, 
piešķirti papildu līdzekļi tautas mākslas kolektīvu tērpu izgatavošanai Ls 30580 (mazo tautas 
tērpu izgatavošanai Ls 20580 un nacionālo tautas tērpu šūšanai Ls 10000), izrādei „Čigānu 
barons” Ls 25888, finansējums fondam „Sibīrijas bērni” pakalpojumu apmaksai Ls 6180, Rīgas 
dienu norisei Sanktpēterburgā Ls 30320,  piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves 
fonda kā līdzfinansējums projektam „Bērnu galvaspilsēta” Ls 58108 – projekta honorāru 
izmaksām Ls 12000 un pakalpojumu apmaksai Ls 46108  (Rīgas domes priekšsēdētāja 
16.05.2007. rīkojums Nr.286-r) un līdzfinansējumam krājuma „Sibīrijas bērni” pirmās daļas 
izdošanai Ls 12140 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas komitejas 23.05.2007. sēdes prot. 
Nr.98), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par      
Ls 1000 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1000 (samaksai par konkursa 
organizēšanu); 
 - programmai 21.05.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksa” izdevumu palielinājums Ls 56262 – valsts budžeta mērķdotācija atalgojumam        
Ls 45339 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 10923; 
 - programmai 21.06.00. „Pārējās kultūras iestādes - pūtēju orķestris Rīga”” izdevumu 
palielinājums Ls 43180 – piešķirti papildu līdzekļi veselības apdrošināšanai Ls 5700, 
atalgojuma palielinājumam Ls 30601 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām    
Ls 6879 (palielinājums par 25% no 01.07.2007.), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1100 viesmākslinieku honorāru izmaksām un 
samazināti izdevumi pakalpojumiem (pieaicināto ekspertu izdevumiem un izdevumiem grāmatu 
iegādei) par Ls 1100; 
 - programmai 21.09.00. „Muzeji” izdevumu palielinājums Ls 4496 – piešķirti papildu 
līdzekļi atalgojumam Ls 3655  un  valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 841 
(palielinājums par 25% no 01.07.2007.), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti 
izdevumi komandējumiem par Ls 90 un saimniecības pamatlīdzekļiem par Ls 220 un samazināti 
izdevumi pakalpojumiem par Ls 90 un izdevumi datortehnikas iegādei par Ls 220; 
 - programmai 21.11.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums        
Ls 160188 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam Ls 61204 un  valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 13495 (palielinājums par 25% no 01.07.2007.), maksas grupu 
pedagogu atalgojumam Ls 6450 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām          
Ls 1059, 2.mūzikas skolas pedagogu iekšzemes komandējumiem Ls 320, pakalpojumu apmaksai            
Ls 15059 – darbinieku kvalifikācijas celšanai, transporta pakalpojumu apmaksai, pedagogu 
braucieniem uz konkursiem, inventāram un telpu remontam, 3.mūzikas skolas teritorijas 
norobežošanai ar metāla žogu (Maskavas ielā 166), mūzikas instrumentu remontam u.c. 
pakalpojumiem, kancelejas preču iegādei Ls 298, pamatlīdzekļu iegādei Ls 9272 (2.mūzikas 
skolai obojas iegādei un J.Mediņa mūzikas skolai digitālo klavieru iegādei, 3.mūzikas skolai 
digitālo ērģeļu akustiskās sistēmas un kopētāja iegādei, Bolderājas mūzikas skolai mūzikas 
instrumentu iegādei, fotokameras, datora un monitora iegādei, P.Jurjāna mūzikas skolai lielās 
zāles apskaņošanas un skaņas aparatūras iegādei u.c. izdevumiem), maksas pakalpojumu 
ieņēmumu palielinājums Ls 53031 novirzīts atalgojumam Ls 3238 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 682, darba devēja sociālā rakstura pabalstiem Ls 300 
un izdevumiem veselības apdrošināšanai Ls 946, komandējumiem Ls 1660, pakalpojumiem           
Ls 32938 – izdevumiem par elektroenerģiju, ēdināšanu, transporta pakalpojumiem, telpu īrei, 
materiāliem Ls 8765 un pamatlīdzekļu iegādei Ls 4502;  
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 - programmai 21.13.00. „Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 11000 un palielināti izdevumi 
atalgojumam – honorārlīgumiem; 
 - programmai 21.17.00. „13.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Sv.Pētera baznīca” 
izdevumu palielinājums Ls 193511 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 82203 
(atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 
23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”, 
komandējumiem Ls 2000, pakalpojumiem Ls 104808 (t.sk. ēkas civiltiesiskajai apdrošināšanai 
Ls 25000 saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas nami" noslēgto līgumu, skatu laukuma un 
torņa kāpņu remontam Ls 56535, komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 2700 un telpu 
uzturēšanai, transporta nomai, pakalpojumiem u.c. izdevumiem Ls 20573), materiālu iegādei      
Ls 2000 un krāsu kopētāja un datorgrafikas programmas iegādei (kapitālie izdevumi) Ls 2500;  
 - 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 370669 – valsts budžeta  dotācija pedagogu 
darba samaksai Ls 298710 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 71959; 
 - programmai 21.22.00. „Projekts „Francijas pavasaris Latvijā”” izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 23461 un palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 20881 (projekta organizētāju honorārlīgumiem), valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2500 un materiālu iegādei Ls 80; 
Rīgas domes Kultūras departamenta programmām finansējums samazināts par Ls 893530, 
t.sk.: 

- programmai 21.08.00. „Rīgas pilsētas izstāžu zāle” izdevumu samazinājums              
Ls 473404, t.sk. maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums Ls 178000, 
- programmai 21.10.00. „Rīgas pašvaldības SIA ”Kinoteātris „Rīga”” izdevumu 

samazinājums Ls 157252,  
- programmai 21.23.00. „Jūgendstila centrs un muzejs” izdevumu samazinājums           
Ls 262874, 

un novirzīts jaunai programmai 30.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas kultūras 
aģentūra”” (saskaņā ar Rīgas domes 14.11.2006. lēmumu Nr.1756 ”Par Rīgas pašvaldības 
aģentūras „Rīgas kultūras aģentūra” izveidošanu”). 
 
Rīgas ilgtspējīgas attīstības centram „Agenda 21” (programma 22.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 12340 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai (atalgojumam un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu 
Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 142634 – Rīgas Brāļu kapu sakopšanai Ls 95359 (akmens 
materiālu inventarizācijai Ls 4343, kapa plākšņu gravēšanai Ls 16097, Svētku uguns  gāzes 
degļa izgatavošanai Ls 5279, terases inženiertehniskajai izpētei Ls 22849, ūdensapgādes 
projektam    Ls 7514, kapličas projektam un pārbūvei Ls 33752, pārējiem izdevumiem Ls 5525), 
Brīvības piemineklim Ls 11989 (elektrojaudas nodrošināšanai Ls 4201, terases granīta tīrīšanai 
Ls 7788), pieminekļa „Autotanka pulka piemiņai” sakārtošanai Ls 12813 (restaurācijas 
pabeigšanai          Ls 5413, uzraksta plāksnes izgatavošanai Ls 5400, koku vainagošanai un 
izzāģēšanai Ls 2000), pieminekļu ārkārtas tīrīšanai Ls 8125 (Lucavsalas aizstāvju, Sudraba 
Edžus, Aleksandra Čaka, Triumfa arkas, Latviešu dziesmusvētku simtgades un citu pieminekļu 
tīrīšanai), pārējiem pasākumiem pieminekļu sakārtošanai Ls 12814, datorgrafikas un iesiešanas 
pakalpojumiem      Ls 1034 un kancelejas precēm Ls 500, kā arī veikta izdevumu 
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pārstrukturizācija sakarā ar jauno klasifikāciju starp izdevumiem – samazināti izdevumi pārējām 
piemaksām par Ls 16214 un palielināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem par Ls 16214.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 1066513, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Vērmaņdārza 
sakārtošanai Ls 141956 (no tiem atalgojumam Ls 44852, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 10765), Rīgas pilsētas apstādījumu un citu objektu remontam un 
labiekārtošanai  Ls 120185 (no tiem atalgojumam Ls 19106, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 4603), darba samaksai Ls 198826 (atalgojumam un  valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu Nr.62 
„Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”, strūklakai pie Kongresu nama 
Kronvalda parkā Ls 120658, tehniskās uzraudzības pakalpojumiem (Kronvalda parkā) Ls 2415, 
strūklakai Bastejkalnā (Bastejkalna kaskāde) Ls 134074 (no tiem atalgojumam Ls 4776) un 
strūklakai Ziedoņdārzā Ls 104466 (no tiem atalgojumam Ls 2825), 2006.gadā nepabeigto 
objektu realizācijai skrituļošanas trases izbūvei Uzvaras parkā Ls 68869, strādnieku telpu 
remontam Esplanādē Ls 45267 (no tiem atalgojumam Ls 3750), strūklakas remontam Esplanādē 
Ls 64133, rotaļlaukumam Maskavas dārzā Ls 22398, atalgojumam un prēmijām Ls 14754 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3554, datortehnikas iegādei Ls 1500, 
traktora piekabes iegādei Ls 6000 un citiem uzturēšanas izdevumiem Ls 6553, kā arī piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda liepu vainagošanai Brīvības gatvē Ls 10905, no 
tiem atalgojumam Ls 1759 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 422 
(Rīgas domes priekšsēdētāja 23.04.2007. rīkojums Nr.235-r). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Reģionālais sporta centrs “Anniņmuiža”” 
(programma 25.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 4842, t.sk. Izglītības un zinātnes 
ministrijas dotācija pakalpojumu apmaksai un inventāra iegādei Ls 2400, piešķirti papildu 
līdzekļi apkures izdevumiem Ls 127, sacensību organizēšanas izdevumiem Ls 300, citiem 
izdevumiem Ls 15, maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums Ls 2000 novirzīts nodokļu 
apmaksai Ls 422, atalgojumam Ls 1272,  valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Ls 306,  kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi darba devēja sociāla 
rakstura pabalstu izmaksai par Ls 546 un samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 546. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas mājoklis” (programma 26.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 16737 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai Ls 16564 (atalgojumam,  
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. 
nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba 
koplīgumu un pārējiem pakalpojumiem Ls 173. Kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazinātas prēmijas un piemaksas par Ls 17769, palielināti izdevumi darba devēja sociāla 
rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 17769, samazināti izdevumi telpu nomai par Ls 
3000 un palielināti izdevumi darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam uz Slovākijas 
Republiku par Ls 2000 un inventāra iegādei par Ls 1000. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 35877 – piešķirti papildu līdzekļi darba samaksai 
(atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 
23.01.2007. nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”.   
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Mežaparks” (programma 29.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 114355 – ārštata darbinieku atalgojumam teritorijas labiekārtošanai vasaras 
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periodā Ls 15000, darbinieku veselības apdrošināšanai Ls 1355 un pamatlīdzekļu iegādei         
Ls 5000 (piekabe Ls 1000, traktora izkapts Ls 1500, dīzeļģenerators Ls 800, saliekamās kāpnes 
Ls 250 un citi pamatlīdzekļi Ls 1450) un kārtējiem izdevumiem Ls 93000 (meža uzkopšanas 
darbiem 3 ha platībā Ls 10000, asfaltētu pievedceļu un ietvju remontam 2000 m2 platībā un solu 
un atkritumu urnu uzstādīšanai Ls 50000, kultūras pasākumiem – Mežaparka svētki, pasākums 
„Kustību krāsas Mežparkā”, Ziemassvētku pasākums Ls 33000). 
 
Jaunai programmai 30.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas kultūras 
aģentūra”” Ls 893530 (t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) Ls 178000) – 
atalgojumam Ls 240379 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 49407, 
kapitālajiem izdevumiem Ls 137366 un uzturēšanas izdevumiem Ls 466378. 
Finansējums Ls 893530 pārnests no Rīgas domes Kultūras departamenta programmām, t.sk. no 
programmas 21.08.00. „Rīgas pilsētas izstāžu zāle” Ls 473404, programmas 21.10.00. „Rīgas 
pašvaldības SIA ”Kinoteātris „Rīga”” Ls 157252 un programmas 21.23.00. „Jūgendstila centrs 
un muzejs” Ls 262874 (saskaņā ar Rīgas domes 14.11.2006. lēmumu Nr.1756 ”Par Rīgas 
pašvaldības aģentūras „Rīgas kultūras aģentūra” izveidošanu””).  
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
izdevumu palielinājums Ls 26933507, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija  Ls 1319060: 
 - programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums Ls 1664644 – piešķirti papildu līdzekļi nedēļas laikraksta „Kultūras Forums” 
pielikuma „Rīgas Forums” izdošanas izmaksu segšanai Ls 25000, informatīvai publikācijai par 
iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem, atvērto durvju dienu organizēšanai pašvaldībā un 
poligrāfisko materiālu sagatavošanai Ls 90000, grāmatvedības programmu uzlabošanai             
Ls 506759, juridiskajiem pakalpojumiem Ls 100000, sadarbības pasākumiem ar ārvalstu 
institūcijām Ls 23900 (sadarbība ar Francijas pilsētām Ls 9000 un sporta komandu apmaiņa ar 
sadraudzības pilsētām Ls 14900) ), Rīgas domes Ārlietu nodaļas reorganizācijai par Rīgas domes 
Ārlietu pārvaldi papildus Ls 42459 (četru darbinieku darba samaksas nodrošināšanai – pārvaldes 
priekšnieks, nodaļas vadītājs, pārvaldes priekšnieka palīgs, referents), Rīgas pilsētas pašvaldības  
centrālajai administrācijai darba samaksai Ls 606570 (atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) un Rīgas domes Finanšu departamenta 
darbinieku darba samaksai Ls 269956 (atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. nolikumu 
Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” un Darba koplīgumu; 
 - programmai 01.02.00. “Valsts mākslas muzeja ēkas renovācijas un restaurācijas 
projekta izstrāde” izdevumu palielinājums Ls 15873 – projekta izstrādei; 
 - programmai 01.03.00. “Dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas lielo 
pilsētu asociācijai un biedrībai „Daugavas savienība”” izdevumu palielinājums Ls 669 – 
papildu līdzekļi biedru naudas maksājumiem Latvijas lielo pilsētu asociācijā saskaņā ar Latvijas 
lielo pilsētu asociācijas domju priekšsēdētāju kopsapulces 24.01.2007. lēmumu Nr.5/2-9; 
 - programmai 01.06.00. “Dotācija SIA “Rīgas satiksme”” izdevumu palielinājums              
Ls 1600000 – piešķirti papildu līdzekļi uzņēmuma darbības nodrošināšanai (maksātspējai un 
apgrozāmā kapitāla pietiekamībai); 
 - programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu 
palielinājums Ls 475714 – pārvaldes darbinieku darba samaksai Ls 473714 (atalgojumam        
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) ievērojot Rīgas domes 23.01.2007. 
nolikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” un pārējiem 
sociāla rakstura pabalstiem, kompensācijām un veselības apdrošināšanas izdevumiem Ls 2000; 
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 - programmai 01.08.00. “Dotācija Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs”” izdevumu palielinājums Ls 10000 – valsts budžeta mērķdotācija Rīgas Nacionālā 
zooloģiskā dārza bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveidei bērniem ar īpašām vajadzībām; 
 - programmai 01.09.00. “Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem” izdevumu palielinājums Ls 775838 – piešķirti papildu 
līdzekļi pabalstu izmaksai pedagoģiskajiem darbiniekiem, uzsākot jauno mācību gadu (pabalstu 
izmaksas nodrošināšana pedagogiem, kuri strādā uz pilnu slodzi pašvaldības izglītības iestādēs 
un kuru darba stāžs ir ilgāks par vienu gadu); 
 - programmai 01.10.00. “Dalības maksa SIA „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” un Rīgas 
plānošanas reģiona attīstības padomei”  izdevumu palielinājums Ls 10139 – papildu līdzekļi 
dalības maksājumiem SIA „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” saskaņā ar padomes 20.11.2006. 
sēdē akceptēto; 
 - jaunai programmai 01.11.00. “Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo ēku Rīgā, Detlava 
Brantkalna ielā, būvniecībai” Ls 1309060 – valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 12.12.2006. rīkojumu Nr.2/02/581 „Par mērķdotācijas 
piešķiršanu” dzīvokļa jautājumu risināšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā; 
 - programmai 01.13.00. “Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju 
remontam” izdevumu palielinājums Ls 500000 – piešķirti papildu līdzekļi iekškvartālu 
piebraucamo un koplietošanas ceļu remonta nodrošināšanai Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā; 
 - programmai 01.14.00. “Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošanai un uzturēšanai” 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 115778 un palielināti 
izdevumi pakalpojumiem par Ls 115778 peldvietu un aktīvo atpūtas zonu sakārtošanas darbiem 
pirms sezonas atklāšanas; 
 - programmai 01.15.00. “Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” izdevumu 
palielinājums Ls 190425 – kredīta procentu maksājumiem un bankas pakalpojumu apmaksai 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija; 
 - programmai 01.17.00. “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” izdevumu 
palielinājums Ls 15519 – pamatojoties uz Ministru kabineta 28.12.2006. noteikumiem Nr.1070 
„Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 
2007.gadā”; 
 - programmai 01.21.00. “Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” izdevumu 
palielinājums Ls 13649 – darba samaksai (atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām); 
 - programmai 01.26.00. “Rīgas Vēlēšanu komisijas darbības nodrošinājums” izdevumu 
palielinājums Ls 2087 – darbinieku darba samaksai (atalgojumam, sociāla rakstura pabalstiem 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām); 
 - programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums       
Ls 8574167 – saskaņā ar 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 
2007.gadam”. Investīciju programmā iekļauti ar Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžetu 
apstiprinātie, bet nepabeigtie investīciju objekti līdz objekta pabeigšanai, un arī pabeigto objektu 
līdzekļu ekonomija iekļauta rezervē – investīciju objektu sadārdzinājuma segšanai Ls 11425381. 
Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmā 2007.gadam iekļauti jauni projekti par              
Ls 6718786, vienlaicīgi samazinot programmas finansējumu par Ls 9570000, paredzot, ka 
projekta finansēšana tiks uzsākta 2008.gadā; 
 - programmai 01.33.00. „Latvijas Nacionālais teātris – interjera iegāde” izdevumu 
palielinājums Ls 1036 – līdzekļi Valsts kases kontā, interjera iegādei; 
 - programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai” izdevumu palielinājums 300000 – piešķirti 
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papildu līdzekļi Ls 300000 Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas sakopšanas darbiem, kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 6117 un 
palielināti atalgojumam par Ls 4440 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
Ls 1677 Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas projekta realizācijai – skolēnu 
nodarbinātības pasākumam vasaras mēnešos; 
 - programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 43387 – darbinieku darba samaksai (pabalstu un 
kompensāciju izmaksai); 
 - programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” izdevumu palielinājums Ls 11354238 – projektu finansēšanai saskaņā ar Rīgas 
domes parakstītajiem līdzfinansējuma apliecinājumiem, nodrošinot priekšfinansējuma apmaksu, 
kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija atbilstoši izpildei pēc naudas plūsmas; 
 - sakarā ar piešķirtajiem līdzekļiem no Rīgas domes rezerves fonda programmai 01.19.00. 
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 699495, t.sk. palielinājums Ls 58108 – 
atjaunotie līdzekļi. Samazinājums Ls 757603. 
Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Ls 346321 
– asignējumu palielinājumam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes 
Satiksmes departamenta, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, Rīgas domes 
Labklājības departamenta un Rīgas domes Kultūras departamenta programmām, Rīgas Centra 
rajona izpilddirekcijai, Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai, Rīgas Latgales priekšpilsētas 
izpilddirekcijai, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai, Rīgas Tūrisma koordinācijas un 
informācijas centram, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki”. Pārējie piešķirtie 
līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 776557 – novirzīti saskaņā ar 
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumiem rēķinu apmaksai, no tiem Ls 365275 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, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī izdevumi, 
kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.  
 
 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā apstiprināts Ls 5215707 (Rīgas domes 
19.12.2006. saistošie noteikumi Nr.65). Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz  01.01.2007.  
budžeta institūciju kontos Ls 24191807, palielinājums par Ls 18976100, no tiem izdevumiem 
novirzīti Ls 2064185. 
 
Speciālā budžeta ieņēmumi palielināti par Ls 10717213 un novirzīti izdevumu segšanai:  
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošām programmām: 
- Ls 5008933 programmai 01.01.01. ”Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” – 
pašvaldības autoceļu un ielu remontam (valsts akciju sabiedrības ”Latvijas valsts ceļi” 
17.01.2007. vēstule Nr.1.3./219) un Ls 374867 mērķdotācijas par pārvadājumiem pilsētu 
maršrutos palielinājums (Autotransporta direkcijas 18.12.2006. informācija) tiek pārskaitīts 
Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme”; 
- Ls 421682 programmai 01.01.23. ”Mērķziedojumi” saskaņā ar Rīgas domes 10.04.2007. 
lēmumu Nr.2236 ”Par dāvinājuma līgumu ar uzlikumu starp SIA ”Rīgas Akropole” un Rīgas 
pilsētas pašvaldību”  dāvinājums 6 miljoni eiro – satiksmes mezgla būvniecībai Krišjāņa 
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Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā. 2007.gadā mērķziedojumu kontā plānots 
ieskaitīt Ls 421682. 

 
Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai 03.05.00. ”Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas programma” Ls 4847401, t.sk.:  Ls 1400000 – izdevumu palielinājums 
kārtējiem remontdarbiem un Ls 3447401 – palielinājums rekonstrukcijas, renovācijas un citiem 
remontdarbiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošanai, t.sk. iekļauti šādi 
jauni projekti: 
- Ls 500000 nekustamā īpašuma sakārtošana atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora 
apstiprinātajam prioritārajam sarakstam; 
- Ls 300000 Latgales multifunkcionālā kultūras un mākslas centra Rīgā, Maskavas ielā bez 
numura, būvprojekta izstrādei un projekta vadībai; 
- Ls 650000 skolas ēkas Rīgā, Baltajā ielā 10, vienkāršotai renovācijai; 
- Ls 300000 skolas ēkas Rīgā, Slāvu ielā 2, vienkāršotai renovācijai; 
- Ls 192000 ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai un elektroapgādes sistēmas renovācijai 
Rīgas 49.vidusskolas ēkā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam Ls 61829  ziedojumu 
palielinājums no Lietuvas valdības Mazākumtautību departamenta, akciju sabiedrības „SEB 
Latvijas Unibanka” un akciju sabiedrības „Parex banka” – ēku un telpu remontam, telpu nomas 
izdevumu segšanai, mēbeļu iegādei. 

 
Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.03.00. ”Veco ļaužu uzturēšanās 
iestādes” Ls 2501 juridisku personu ziedojums sociālās aprūpes centram ”Gaiļezers” – virtuves 
iekārtas, rakstāmgaldu un arhīva plauktu iegādei. 
 
 Naudas līdzekļu atlikuma Ls 2064185 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 1254543 programmai 01.01.01. ”Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām”  
novirzīti pašvaldības autoceļu (ielu) kapitālajam remontam, Ls 4 mērķdotācija pasažieru 
regulāriem pārvadājumiem ar autobusiem; 
- Ls 200000 programmai 01.02.02. ”Rīgas vides aizsardzības fonds” projektu realizācijai 
saskaņā ar Rīgas domes prezidijā nolemto; 
- Ls 5304097 izdevumu samazinājums programmai 01.06.03. ”Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojums saskaņā ar apstiprināto programmu”, no 
tiem: Ls 5421047 samazinājums objektu rekonstrukcijai (8.pielikums ”Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 2007.gadam”): 
• izslēgts plānotais finansējums satiksmes pārvadam pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar 
pievedceļiem Ls 10000000 sakarā ar atklātā konkursa rezultātiem par šo objektu, pretendentu 
piedāvājumi ir noraidīti, jo pārsniedz pasūtītāja plānotās budžeta iespējas; 
• Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programmā, 
saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejā nolemto piešķirti 
līdzekļi: 

- Ls 500000 Lucavsalas attīstības kapitālsabiedrības dibināšanai un pamatkapitāla 
apmaksai; 
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- Ls 200000 Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstības kapitālsabiedrības 
dibināšanai un pamatkapitāla apmaksai; 

- Ls 343770 Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas Apmeklētāju pieņemšanas centra un 
Rīgas Kurzemes rajona Dzimtsarakstu nodaļas ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 24/3, 
rekonstrukcijai; 

- Ls 225000 līdzekļu atjaunošanai Rīgas domes rezerves fondā par Rīgas pilsētas 
pašvaldības prasības pret SIA ”Ūdens atpūtas parks”, SIA „Rīgas ūdens” un „USCEE 
Private Property Latvia” nodrošinājumu; 

- Ls 1292150 ielu rekonstrukcijai un projektēšanai; 
- Ls 49695 palielināts atalgojums darba grupai par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 
objektu privatizācijas procesa kvalitātes vadības projekta ietvaros veikto privatizācijas 
procedūru apraksta izstrādei, kā arī pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas riska vadības 
darba grupai, Ls 11974 valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;  

• Novirzīti līdzekļi 2006.gadā uzsākto, bet nepabeigto projektu finansēšanai: 
- Ls 648923 Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas Apmeklētāju pieņemšanas centra 

rekonstrukcijai; 
- Ls 259630 pirmsskolas izglītības iestāžu logu un durvju remontam; 
- Ls 830000 ūdens un kanalizācijas sistēmu remontam pirmsskolas izglītības iestādēs; 
- Ls 190000 kultūras pils „Ziemeļblāzma” renovācijas projekta izstrādei; 
- Ls 272000 Latvijas Nacionālā teātra skatuves un inženierkomunikāciju renovācijas 

papildu darbiem; 
- Ls 80410 programmai 01.05.03. ”Izdevumi objektu sagatavošanai privatizācijai un 
privatizācijas procesa informatīvajam un tiesiskajam nodrošinājumam” juridisko 
pakalpojumu apmaksai, privatizējamo objektu kadastrālās vērtības noteikšanai; 
- Ls 751571 programmai 01.01.09. ”Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša 
režīma zonā” Vecrīgas ielu seguma atjaunošanas un  rekonstrukcijas darbiem, apgaismojuma 
sistēmas rekonstrukcijai un projektu realizācijai, kas saistīti ar Vecrīgas attīstību;  
- Ls 1297306 programmai 01.01.10. „Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu izlietojuma 
programma”  izdevumu segšanai atbilstoši Rīgas domes prezidijā nolemtajam; 
- Ls 20213 programmai 01.01.11. ”Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas programma”  
novirzīti gājēju tuneļa 13.janvāra ielā sienu tīrīšanai un hidroizolācijas remontam;  
- programmai  01.01.16. ”Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikti tāmes 
iekšējie grozījumi: palielināti izdevumi Ls 2000 projektu koordinatoru darba samaksai un 
samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai.  
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošajām programmām izdevumu 
palielinājums Ls 2343278 apmērā, t.sk.: 
- Ls 130166 programmai 03.01.00. ”Rīgas pašvaldības mantas atsavināšanas un 
privatizācijas procesu administrēšana” palielināts finansējums par Ls 130166, t.sk.: Ls 77794 
seguma avots – pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļu atlikums uz 01.01.2007. un Ls 52372 
seguma avots – programmas līdzekļu atlikums uz 01.01.2007., novirzot izdevumiem Ls 130166 
atbilstoši Rīgas domes 23.01.2007. nolikumā Nr.62 ”Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
samaksas nolikums” noteiktajam: 

- Ls 91574 atalgojuma palielinājumam; 
- Ls 11936 pabalstiem un kompensācijām; 
- Ls 26656 valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 

- Ls 4648 programmai 03.02.00. ”Rīgas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārraudzības 
organizatoriskais nodrošinājums” –  Ls 4229 pabalstiem un kompensācijām, Ls 419 valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 
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- Ls 158464 programmai 03.03.00. ”Nekustamā īpašuma īpašumtiesību sakārtošanas un 
izmantošanas procesu nodrošināšana” – palielināts finansējums par Ls 158464, t.sk.:              
Ls 104849 seguma avots – Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu atlikums uz 01.01.2007 un     
Ls 53615 seguma avots – programmas līdzekļu atlikums uz 01.01.2007. Izdevumu 
palielinājumam novirzīti Ls 158464, t.sk.: 

- Ls 6120 sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām saskaņā ar darba koplīgumu; 
- Ls 4070 veselības apdrošināšanas polišu iegādei jaunizveidotai Zemes iegādes 
plānošanas pārvaldei; 
- Ls 10000 darbinieku apmācībai -  zemes reformas pabeigšanas nodrošinājumam; 
-  Ls 81000 eksperta pakalpojumiem zemesgabalu tirgus vērtības noteikšanai; 
- Ls 7000 telpu nomai Jāņa ielā 10 Rīgas domes struktūrvienību izvietošanas 
nodrošināšanai saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem; 
- Ls 50000 projektu izstrādei līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda un apmaiņas fonda 
izveidei; 

- Ls 2050000 programmai 03.05.00. „Nekustamā īpašuma atsavināšanas programma” –     
Ls 2000000 privāto īpašumu atsavināšanas procesa realizācijai sakarā ar Rīgas Ziemeļu 
transporta koridora projekta īstenošanu – nekustamā īpašuma iegādei un Ls 50000 tualešu 
remontam Mežaparkā. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta programmai 04.01.00. ”Rīgas domes Satiksmes 
departamenta darbības nodrošinājums”  Ls 249 – ekspertīžu un juristu pakalpojumu 
apmaksai.  
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo speciālā budžeta 
programmu naudas līdzekļu atlikums Ls 190379 novirzīts: 
 
- programmai 16.01.00. ”Izglītības iestāžu pārvalde – Izglītības, jaunatnes un sporta 
departaments” Ls 777 – pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 16.02.00. ”Pirmsskolas bērnu iestādes” Ls 15069, no tiem: Ls 5197 – mēbeļu 
iegādei, smilšu kastes un vingrošanas aprīkojuma iegādei; Ls 9577 – biroja preču, inventāra, 
iestāžu uzturēšanas materiālu, arhīva dokumentu apstrādes izdevumu segšanai; 
- programmai 16.03.00. ”Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” Ls 452 – mācību līdzekļu 
iegādes izdevumu segšanai; 
- programmai 16.04.00. ”Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 135074, no tiem:     
Ls 990 – darba samaksai projektu vadītājiem; Ls 18864 – dienas naudas un komandējumu 
izdevumu segšanai; Ls 85299 – telpu remontam, kursu un semināru organizēšanai, biroja preču, 
inventāra, degvielas, saimniecības preču un mācību līdzekļu iegādes izdevumu segšanai;           
Ls 29911 – klavieru, printeru, mēbeļu, kabineta iekārtas, videonovērošanas aparatūras un 
kopētāja iegādei; 
- programmai 16.05.00. ”Internātskolas un sanatorijas internātskolas” Ls 831 – mācību 
līdzekļu un telefona iegādei; 
- programmai 16.06.00. ”Speciālās internātskolas” Ls 7087, no tiem: Ls 1209 – darba 
samaksai tehniskajam uzraugam; Ls 1068 – komandējuma izdevumu segšanai; Ls 3403 – 
saimniecības preču iegādei, transportlīdzekļu pakalpojumu segšanai; Ls 1116 – printeru un 
televizoru iegādei; 
 
- programmai 16.07.00. ”Pārējie interešu izglītības pasākumi” Ls 28592, no tiem: Ls 3009 – 
ēdināšanas izdevumu, medikamentu, sporta tērpu, biroja preču, inventāra, mācību līdzekļu 
iegādes izdevumu segšanai; Ls 1000 – portatīvā datora un monitora iegādei; 
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- programmai 16.11.00. ”Sporta pasākumi” Ls 2497 – ārvalstu komandējumu izdevumu 
segšanai. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu naudas līdzekļu 
atlikums Ls 48158 novirzīts:  
- programmai 18.01.00. ”Rīgas Sociālās krīzes fonds” Ls 42622 - pabalstu izsniegšanai krīzes 
situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem; 
-  programmai 18.02.00. ”Bērnu uzturēšanas iestādes” Ls 5017, no tiem: Ls 1929 – materiālu 
iegādei pulciņu darbam; Ls 2588 – sporta laukuma projekta kontroltāmes izstrādāšanai 
bērnunamam ”Imanta”; Ls 500 – sekcijas un ēdamgaldu iegādei; 
-  programmai 18.03.00. ”Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 519 – remontdarbu veikšanai. 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu naudas līdzekļu atlikums       
Ls 122516 novirzīts:  
- programmai 19.01.01. ”Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” Ls 112375 
novirzīti: 

-  Ls 13442 Rīgas pilsētas apstādījumu atjaunošanai; 
-  Ls 35000 Māras dīķa attīrīšanai no dūņām; 
- Ls 3000 topogrāfisko plānu pasūtīšana (Dzegužkalna parka rekonstrukcijas 
nobeigumam un Arkādijas parkā nodegušai būvei); 
- Ls 31000 papildu finansējums Māras dīķa apstādījumu rekonstrukcijas 1.kārtai; 
- Ls 25933 projekta „Vasaras puķu vizuālie akcenti Rīgas pilsētā” puķu kastes iegādei un 
stādu kopšanai; 
- Ls 4000 Rīgas 13.vidusskolas teritorijas labiekārtošanai; 

- programmai 19.01.02. ”Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” Ls 3486 novirzīti zivju 
krājumu atražošanai; 
- programmai 19.01.03. ”Suņu uzskaite, suņu pastaigu laukuma uzturēšana” Ls 6655 
novirzīti: 

- Ls 3000 Rīgas pilsētas maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku bezmaksas sterilizācijai 
un eitanāzijai;  
- Ls 2000 satiksmes negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzijai; 
- Ls 776 suņu pastaigu laukumam piegulošās teritorijas kopšanai (2006.gadā noslēgtā 
līguma papildu vienošanās); 
- Ls 879 informācijas ievietošanai plašsaziņas līdzekļos. 

 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšanai  

palielināts finansējums par Ls 186298, t.sk.: Ls 38610 seguma avots –  programmas līdzekļu 
atlikums uz 01.01.2007. un Ls 147688 seguma avots – pašvaldības  privatizācijas fonda līdzekļu 
atlikums uz 01.01.2007. (ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas), novirzot izdevumiem:  

- Ls 102943 atalgojuma palielinājums atbilstoši Rīgas domes 23.01.2007. nolikumā 
Nr.62 ”Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku samaksas nolikums” noteiktajam; 
- Ls 47189 sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām; 
- Ls 36166 valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

 
 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai ”Rīgas meža aģentūra” naudas līdzekļu atlikums           

Ls 872055 novirzīts:  
- Ls 163771 atalgojuma palielinājums atbilstoši Rīgas domes 23.01.2007. nolikumam 
Nr.62 ”Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” noteiktajam; 
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- Ls 92832 prēmijām un naudas balvām, piemaksām par papildu darbu; 
- Ls 29206 samaksa 16 pieņemtiem strādniekiem meža tīrīšanai;  
- Ls 17771 sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām; 
- Ls 73131 valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 
- Ls 274844 pakalpojumu apmaksai – meža ceļu remontam, Katrīnas mežniecības biroja 
ēkas remontam, ugunsgrēku dzēšanas vajadzībām saskaņā ar operatīvo plānu, garāžas 
nomai, īres maksai Rīgas pašvaldības aģentūras ”Rīgas meža aģentūra” telpām, 
meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai; 
- Ls 55500 materiālu un inventāra iegādei – darba tērpu un spectērpu meža darbiniekiem 
iegādei saskaņā ar darba drošības prasībām, kokaudzētavām konteineru un paliktņu 
iegādei, degvielas iegādei 3 jaunām ugunsdzēsības mašīnām; 
- Ls 161000 pamatlīdzekļu iegādei – kravas pašizgāzēja automašīnas  iegādei meža 
satīrīšanas darbiem, frontālā pacēlāja iegādei, stacionārās laistāmās iekārtas iegādei. 
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai Olaines mežniecībai saskaņā ar projektu. 

 
Rīgas pašvaldības aģentūrai ”Rīgas pieminekļu aģentūra” naudas līdzekļu atlikums 

Ls 1302 novirzīts Altāra atbalsta sienas Zināmā un Nezināmā karavīra masku restaurācijai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs               J.Birks 


