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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 28500652. 
0.1. Palielinājums nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem Ls 16025000, t.sk.: 
palielinājums – Ls 15000000 iedzīvotāju ienākuma nodoklim, Ls 1400000 azartspēļu nodoklim 
un Ls 300000 naudas sodiem un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem Ls 170000.   
samazinājums – Ls 430000 pašvaldības nodevām un kancelejas nodevām un Ls 415000 
ieņēmumiem no pašvaldības kapitāla izmantošanas. 
 
1.2. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 10361952, t.sk.: 
- valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta 
programmām Ls 323549; 
- Kultūras ministrijas līdzfinansējums Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai Ls 1800000  
(Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta programmai 02.05.00.); 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Komunālā departamenta programmai 05.04.00. 
„Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” Ls 1000000; 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Kultūras departamenta programmai 21.20.00. “Kultūras 
ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un 
kultūras izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām” Ls 140306; 
 - valsts budžeta mērķdotācija un dotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta programmām Ls 7066901;  
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.07.00. „Sociālie 
dienesti” Ls 31196.  
 
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 2113700, t.sk.: 
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta programmām Ls 218000; 
- Rīgas domes Komunālā departamenta programmām Ls 493846;  
- Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai Ls 34122; 
- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 1461; 
- Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 15000; 
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 58354; 
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām Ls 352764; 
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 655111; 
- Rīgas domes Vides departamentam Ls 30000; 
- Rīgas domes Kultūras departamenta programmām Ls 92653; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas kultūras aģentūra” Ls 35405; 
- Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” Ls 150000; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Reģionālais sporta centrs „Anniņmuiža”” Ls 1140; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas enerģētikas aģentūra” Ls 3000; 
- Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai budžeta ieņēmumu  samazinājums Ls 18090; 
- Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai budžeta ieņēmumu samazinājums Ls 8625; 
- Rīgas Atkarības profilakses centra programmām budžeta ieņēmumu samazinājums Ls 441. 
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2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums Ls 1820124 (t.sk. veikta pārstrukturizācija, samazinot dotāciju 
no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 197876 un palielinot budžeta iestāžu 
ieņēmumus par Ls 218000) un izdevumu palielinājums Ls 1820124 : 
 - programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu samazinājums Ls 15252 – veikta izdevumu un finansēšanas avota 
pārstrukturizācija (palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 200000 un samazināta dotācija no 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 215252), t.sk. finansējums Ls 115452 pārnests uz programmu 
01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” sakarā ar Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Rīgas pilsētas mārketinga nodaļas reorganizāciju 
atbilstoši Rīgas domes 19.06.2007. lēmumam Nr.2581 „Par Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta reorganizāciju”, kā arī veikta finansējuma avota maiņa par Ls 99800 no dotācijas 
no vispārējiem ieņēmumiem uz budžeta iestāžu ieņēmumiem un palielināti izdevumi (no budžeta 
iestāžu ieņēmumiem) par Ls 100200, t.sk. ēku remontdarbiem Ls 56987, komandējumiem         
Ls 14900, līgumdarbu apmaksai Ls 15363 un kapitālajiem izdevumiem Ls 12950; 
 - programmai 02.04.00. „Dienvidu tilta būves direkcija” izdevumu palielinājums Ls 18000 
– budžeta iestāžu ieņēmumi (no metāllūžņu pārdošanas) novirzīti pieaicināto ekspertu darba 
samaksai, pamatojoties uz noslēgto uzņēmuma līgumu;  
 - programmai 02.05.00. „Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas vadība” izdevumu 
palielinājums Ls 1832376, t.sk. Kultūras ministrijas līdzfinansējums Ls 1800000 saskaņā ar 
Kultūras ministrijas un Rīgas domes 08.11.2007. noslēgto līgumu „Par Lielās Mežaparka 
estrādes rekonstrukciju”, piešķirti papildu līdzekļi žūrijas komisijas locekļu, komisijas atbildīgā 
sekretāra un ekspertu darba samaksai (no tiem atalgojumam Ls 16869) un konkursa norises 
nodrošināšanai, rezultātu apkopošanai saskaņā ar Rīgas domes prezidija 23.08.2007. lēmumu   
Nr.236 „Par metu konkursa „Dziesmu svētku estrādes pārbūve Mežaparkā” žūrijas komisijas 
apstiprināšanu”;  
-  programmai 02.02.00. „Dalības maksa biedrībai „Rīgas kongresu birojs”” izdevumu 
samazinājums Ls 15000 – izdevumi iekļauti Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu 
departamenta programmā 01.03.00. „Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās”. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.04.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 350000 – piešķirti  papildu līdzekļi saistību izpildei pret SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” par 2007.gadu atbilstoši Rīgas domes 07.03.2006. lēmumam Nr.921 „Par SIA 
„Rīgas pilsētbūvnieks” aizņēmumu un tā nodrošinājumu” un 22.11.2006. vienošanos pie 
27.05.2005. līguma Nr.2-10/2005-1/Nr.332 par sešu dzīvojamo māju iegādi pašvaldības 
vajadzībām.  
 
Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 36645, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda jauna 
piebraucamā ceļa izbūvei Rīgā, Kalnciema ielā 160 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas 
lietu komitejas 07.11.2007. sēdes prot. Nr.114), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 10000 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla 
rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 10000. 
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Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 2493846 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem Ls 1000000, valsts budžeta dotācija Ls 1000000 un budžeta iestāžu ieņēmumi         
Ls 493846) un izdevumu palielinājums Ls 2493846: 
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 13344, t.sk. darba devēja 
sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi par Ls 12640, pārējie izdevumi par    
Ls 704 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 13344 – kancelejas mēbeļu iegādei; 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 68596 
– budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts kārtējiem izdevumiem Ls 46402 un 
kapitāliem izdevumiem Ls 22194 (divu konteinertipa ēku iegādei Biķeru un Juglas kapiem); 
- programmai 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” izdevumu palielinājums 
Ls 2425250, t.sk. valsts budžeta dotācija no valsts budžeta programmas „Atbalsts mājokļiem”    
Ls 1000000, papildu piešķirtie līdzekļi Ls 1000000 un budžeta iestāžu ieņēmumi no 
denacionalizēto māju īpašnieku līdzfinansējuma dzīvojamās telpas jautājuma risināšanai           
Ls 425250 novirzīti īrniekiem pabalstu izmaksai jaunu dzīvojamo telpu iegādei. 
 
Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1800 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3000 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla 
rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 4800, kā arī samazināti izdevumi pievienotās 
vērtības nodokļa maksājumiem, bankas komisijas maksām u.c. pakalpojumiem par Ls 1754 un 
palielināti izdevumi Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” rezervēto maksas autostāvvietu pie 
izpilddirekcijas ēkas Pērses ielā 10/12 samaksai par Ls 1354 un maksai par apkuri par Ls 400. 
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 45812, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 11690 Dzimtsarakstu nodaļas telpu 
nomai un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 34122 novirzīts esošo bērnu rotaļu 
laukumu labiekārtošanai un jaunu bērnu rotaļu laukumu izveidei. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) ieņēmumu un 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 18090 un 
palielināta saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 18090 
(izpilddirekcijas uzturēšanas izdevumiem), kā arī samazināti izdevumi valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 4292 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 3382 
un kapitālie izdevumi par Ls 910. 
 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 1461 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts pakalpojumu 
apmaksai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināta dotācija organizācijām par      
Ls 4580 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 4580. 
 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 27357, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 9589 asfalta seguma remontdarbiem 
pie garāžām Eduarda Smiļģa ielā 46, transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam Ls 600 un 
maksai par apkuri Ls 2168,  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums      
Ls 15000 Kalnciema ielas Rīgā koka apbūves ansambļa saglabāšanai, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 15541 un palielināti izdevumi 
darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. 
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Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 44696, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 15424 pakalpojumu apmaksai        
Ls 360 un kapitālajiem izdevumiem Ls 15064 (atbalsta sienas izbūvei Vecāķos, lai ierīkotu 
jaunas tirdzniecības vietas, un jaunu ielu tirdzniecības galdu izgatavošanai) sakarā ar ieņēmumu 
par ielu tirdzniecību izlietošanu tikai ielu tirdzniecības vietu uzturēšanai un labiekārtošanai        
un veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 8625 un 
palielināta saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 8625 
(komunālajiem maksājumiem un transportlīdzekļu uzturēšanai), kā arī piešķirti papildu līdzekļi 
no Rīgas domes rezerves fonda ēkas Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 17 ārsienu ķieģeļu konservācijas 
un apmetuma atjaunošanas darbiem Ls 29272 (Rīgas domes priekšsēdētāja 29.06.2007. rīkojums 
Nr.405-r). 
 
Rīgas Atkarības profilakses centram esošo programmu finansējuma palielinājums      
Ls 15301 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Ls 15742 un 
budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 441) un izdevumu palielinājums Ls 15301: 
- programmai 13.01.00. „Rīgas Atkarības profilakses centrs” izdevumu samazinājums       
Ls 1611 – budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums, kas saistīts ar ieņēmumu precizēšanu no 
Eiropas Savienības programmas „Jaunatne”, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1000 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla 
rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 1000; 
- programmai 13.02.00. „Rīgas Atkarības profilakses centrs – pasākumu plāns atkarības 
ierobežošanai” izdevumu palielinājums Ls 16912, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 1170 novirzīts kārtējiem izdevumiem (no tiem atalgojumam Ls 720) un 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda dokumentālas filmas par atkarības 
problēmām „Dzīves derīguma termiņš” uzņemšanai Ls 15742 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
05.07.2007. rīkojums Nr.414-r).  
     
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 58354 
– budžeta iestāžu ieņēmumi novirzīti kapitālajiem izdevumiem (Rīgas pašvaldības policijas 
autotransporta aprīkošanai ar GPS navigācijas sistēmām), kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 111762 (atlīdzība par Ls 65397 un 
pakalpojumi par Ls 46365) un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 111762 (transportlīdzekļu 
iegāde par Ls 91217, datortehnikas iegāde par Ls 12825 un pārējie izdevumi par Ls 7720). 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo 
programmu finansējuma palielinājums Ls 9702100 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Ls 2282435, valsts budžeta dotācija un mērķdotācija           
Ls 7066901, budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 352764) un izdevumu palielinājums Ls 
9702100: 
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments” 
izdevumu samazinājums Ls 14632, t.sk. izdevumu samazinājums Ls 8132, kas saistīts ar 
autotransporta nodošanu sporta skolām – programma 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības 
iestādes” (no tiem atalgojums Ls 1750), budžeta iestāžu ieņēmumiem samazinājums Ls 6500, kā 
arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 1822, izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par Ls 2736 un palielināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 1822,         
Licencēšanas komisijas locekļu atalgojumam par Ls 2205, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 531; 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums      
Ls 1198055, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 821253 (atalgojumam Ls 661821 un valsts 
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sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 159432), piešķirti papildu līdzekļi komunālo 
pakalpojumu apmaksai Ls 321655, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 55147 novirzīts 
ēdināšanas izdevumu apmaksai,  kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 105778, kapitālie izdevumi par Ls 1033 un samazināti izdevumi valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 105778 un kārtējie izdevumi par  Ls 1033; 
- programmai 16.02.01. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes – līgumorganizācijas” 
izdevumu palielinājums Ls 5199 – pārnests finansējums no programmas 16.04.01. 
„Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības programmu finansēšanā” sakarā ar audzēkņu skaita izmaiņām; 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums Ls 159539, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 159539 (atalgojumam Ls 99843, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 24052, pakalpojumu apmaksai             
Ls 35644), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par      
Ls 11298 un remontdarbiem par Ls 13242 un samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 11298 un kapitālie izdevumi par Ls 13242; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 5340215, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 4655410 – atalgojumam              
Ls 3748416, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 902994 un reģionālā valsts 
ģimnāziju metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkciju veikšanai Ls 4000 (no tiem 
kapitālie izdevumi Ls 2000), piešķirti papildu līdzekļi Ls 665194 – atalgojuma palielināšanai 
pedagoģiskajiem darbiniekiem ar 01.09.2007., kas finansēti no pašvaldības budžeta Ls 158330 
(no tiem atalgojuma palielināšanai Ls 127512), komunālo maksājumu sadārdzinājumam            
Ls 461654, inventāra un mācību līdzekļu iegādei 4 pirmsskolas grupu iekārtošanai Rīgas 
85.vidusskolā Ls 45210 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 13050), budžeta iestāžu ieņēmumu 
samazinājums Ls 29469, kas saistīts ar skolēnu skaita samazināšanos, atbilstoši samazinot 
kārtējos uzturēšanas izdevumus, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
virtuves iekārtu iegādei Rīgas 3.vidusskolas ēdnīcai Ls 49080 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
31.08.2007. rīkojums Nr.531-r), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 216638 un kapitālie izdevumi par Ls 27686, samazināti izdevumi valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 246056, kārtējie izdevumi par Ls 27686; 
- programmai 16.04.01. „Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu 
samazinājums Ls 5199 – finansējums pārnests uz programmu 16.02.01. „Pirmsskolas bērnu 
izglītības iestādes – līgumorganizācijas” sakarā ar audzēkņu skaita izmaiņām; 
- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 97639, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija Ls 95185 (atalgojumam Ls 133115, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 32067, izdevumiem pakalpojumu 
apmaksai samazinājums Ls 69997), budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 2454 novirzīts 
uzturēšanas izdevumiem Ls 899 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1555, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 5472, kapitālie izdevumi par          
Ls 37298, samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 
5472 un kārtējie izdevumi par Ls 37298; 
 - programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 362115, t.sk.  
valsts budžeta mērķdotācija Ls 260552 (atalgojumam Ls 182286, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 43913, pakalpojumu apmaksai Ls 34353) un Rīgas nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskolas Murjāņu ielā 3 celtniecībai Ls 100000, budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 1563 novirzīts atalgojumam Ls 32, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 8, uzturēšanas izdevumiem Ls 1523, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 11691 un kapitālie izdevumi par Ls 37825, samazināti 
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izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 11691 un kārtējie 
izdevumi par Ls 37825; 
programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums        
Ls 315279, t.sk. valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Ls 181215 (no tiem atalgojumam        
Ls 129537 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 31206), piešķirti papildu 
līdzekļi Ls 117339 – atalgojuma palielināšanai pedagoģiskajiem darbiniekiem ar 01.09.2007., 
kas finansēti no pašvaldības budžeta Ls 80835 (no tiem atalgojuma palielināšanai Ls 65142), 
komunālo maksājumu sadārdzinājumam Ls 26504, sporta pasākumiem un aktivitātēm Ls 10000, 
kā arī pārnests finansējums no programmas 16.01.00. „Izglītības, jaunatnes un sporta 
departaments” Ls 8132 (no tiem atalgojumam Ls 1750), budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 
Ls 8593 novirzīts atalgojumam Ls 4900 un kārtējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 3232, 
kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 11207 un 
kapitālie izdevumi par   Ls 4559, samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 11207 un kārtējie izdevumi par Ls 4559; 
- programmai 16.07.02. „Remontdarbi izglītības iestādēs – programma” izdevumu 
palielinājums Ls 83805 – valsts budžeta mērķdotācija 2007.gada janvāra vētras seku 
likvidēšanas izdevumu kompensēšanai; 
- programmai 16.07.03. “Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un to izlietojums” izdevumu palielinājums Ls 306375 – 
budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts maksājumiem par savstarpējiem norēķiniem 
citās pašvaldībās Ls 26100, iestāžu infrastruktūras sakārtošanai Ls 280275, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 12537, līdzekļi inventāra 
iegādei par Ls 14841 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 23788 un citi izdevumi par           
Ls 3590;     
- programmai 16.07.04. “Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldību izglītības 
iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai,  
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī sportistu un bērnu ar 
paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpei un medicīnisko kabinetu inventāra iegādei” 
izdevumu palielinājums Ls 709942 – valsts budžeta dotācija pedagogu darba samaksai           
Ls 642260 (atalgojumam Ls 517576 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
Ls 124684), sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpei un medicīnisko 
kabinetu inventāra iegādei Ls 67682 (no tiem atalgojums Ls 5472, kapitālie izdevumi Ls 33197), 
kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 775 un 
samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 775; 
- programmai 16.07.05. “Centralizēto programmu īstenošana” izdevumu palielinājums         
Ls 102529, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi SIA „Prizma” padziļinātas slidotapmācības un hokeja 
pamatu apguves nodrošināšanai Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēniem Ls 19280, publiskās 
slidotavas Esplanādes parkā darbības nodrošināšanai 4 mēnešiem no 01.12.2007. Ls 70000, 
izpildi paredzot projekta pieteicējam – nodibinājumam „Bērnu fonds – Attīstība”,  budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 13249 novirzīts atalgojumam kursu vadītājiem, 
koordinatoriem, grāmatvežiem Ls 4078 saskaņā ar ISEC līgumu, pusaudžu darba samaksai       
Ls 796, deju svētku skates žūrijai Ls 370, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Ls 1072, portatīvo datoru iegādei Ls 1913 un citiem uzturēšanas izdevumiem Ls 5020, kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija atbilstoši pasākumu izpildes plānam – palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 9874, dotācijām organizācijām par Ls 1500, mācību manekenu iegādei       
Ls 2770 un samazināti kārtējie izdevumi par Ls 14144;  
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta 
manēža”” izdevumu palielinājums Ls 9901, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 8401 komunālo 
pakalpojumu tarifu sadārdzinājumam, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1500 novirzīts 
iestādes uzturēšanas izdevumiem; 
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- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 426718, t.sk. 
piešķirti papildu līdzekļi Ls 200000 sporta pasākumiem un aktivitātēm (no tiem atalgojumam    
Ls 2550), 2.Baltijas bērnu olimpiādes rīkošanai Ls 5500, budžeta iestāžu ieņēmumu 
samazinājums Ls 148, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 171366, 
t.sk. līdzfinansējums ātrlaivu komandas dalībai sacīkstēs Ls 70000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
05.07.2007. rīkojums Nr.410-r), M.Lojas, M.Freibergas un trenera dalībai sporta deju sacensībās 
Štutgartē Ls 1300 (Rīgas domes priekšsēdētāja 05.07.2007. rīkojums Nr.415-r), Eiropas Līgas 
volejbolā spēļu organizēšanai Rīgā Ls 20000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 06.07.2007. rīkojums 
Nr.422-r), finansējums Z.Irbem dalībai Pasaules veterānu čempionātā Ls 366 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 06.07.2007. rīkojums Nr.421-r), līdzekļi 24.velomaratona Tautas brauciena 
organizēšanai Ls 14700 (Rīgas domes priekšsēdētāja 10.09.2007. rīkojums Nr.554-r), 
līdzfinansējums projektam „Atbalsta sniegšana sociālās atstumtības riska jauniešiem” Ls 1400 
(Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 03.10.2007. sēdes prot. Nr.110), ULEB 
kausa izcīņas 2007./2008.gada sezonas atklāšanas spēlei Ls 46000 (Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas 17.10.2007. sēdes prot. Nr.112), naudas balvai basketbolistēm un 
komandas vadībai par 4.vietu Ls 17600 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 
17.10.2007. sēdes prot. Nr.112), kā arī piešķirti papildu līdzekļi finansiālam atbalstam Jāņa 
Vintera motokomandai „Rīga” Ls 50000 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
komitejas 10.10.2007. sēdes prot. Nr.111) un veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti 
izdevumi dotācijām organizācijām par Ls 6790 un samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai 
par Ls 6790; 
- programmai 16.15.00. “Nodibinājums “Sporta klubs „Rīga””” izdevumu palielinājums          
Ls 604620, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 590000 sporta pasākumiem un aktivitātēm, kā arī 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda ratiņbasketbola komandai „ASK Rīga” 
dalībai čempionātā Ls 14620 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas  
22.08.2007. sēdes prot. Nr.105). 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 688733 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem Ls 2426, valsts budžeta dotācija Ls 31196, budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 655111) 
un izdevumu palielinājums Ls 688733: 
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
Ls 17212 – piešķirti papildu līdzekļi inventāra iegādei dienas centram veciem cilvēkiem ar 
demenci Ls 12112 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 9222), departamenta komunālo 
pakalpojumu apmaksai Ls 5100; 
- programmai 18.02.01. “Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem” palielinājums Ls 60000 – 
piešķirti papildu līdzekļi pabalstu izmaksai, kas saistīts ar pabalsta saņēmēju skaita izmaiņām; 
- programmai 18.02.02. “Pabalsti aizgādņiem un aizbildņiem” palielinājums Ls 10000 – 
piešķirti papildu līdzekļi pabalstu izmaksai, kas saistīts ar pabalsta saņēmēju skaita izmaiņām; 
- programmai 18.02.03. “Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” samazinājums 
Ls 15279, kas saistīts ar plānotā atbalsta saņēmēju skaita izmaiņām; 
- programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu samazinājums Ls 2046 –
budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 2846, atbilstoši samazinot izdevumus plānotajiem 
remontdarbiem, piešķirti papildu līdzekļi komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 800, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam Ls 2370 un palielināti izdevumi 
darba devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 2370; 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums           
Ls 67776, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 26541 iestādes uzturēšanas izdevumiem – komunālo 
pakalpojumu apmaksai Ls 6855,  ēdināšanai Ls 12652, medicīnas preču iegādei Ls 7034, 
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budžeta iestāžu    ieņēmumu   palielinājums   Ls 41235   novirzīts   atalgojumam   Ls 7733,   
kapitālajiem 
 
izdevumiem Ls 9496, citiem iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 17229, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 2475 un samazināti izdevumi darba 
devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 2475; 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 16042 – piešķirti 
papildu līdzekļi struktūrvienības „Ielu sociālā darba speciālā brigāde” izveidei un darbības 
uzsākšanai Ls 13437 (no tiem atalgojumam 3773, kapitālajiem izdevumiem Ls 2140), komunālo 
pakalpojumu apmaksai Ls 960, videonovērošanas ierakstu iekārtas iegādei Ls 560 (kapitālie 
izdevumi), budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1085 novirzīts komunālo pakalpojumu 
apmaksai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par      
Ls 2131 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 2131; 
- programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” izdevumu palielinājums Ls 66290 – valsts 
budžeta dotācija un mērķdotācija sociālo darbinieku papildu atalgojuma nodrošināšanai Ls 
26556 (no tiem atalgojumam Ls 21400), vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai dzīvesvietā Ls 
4640 (dotācija), piešķirti papildu līdzekļi komunālo un sakaru pakalpojumu apmaksai Ls 1946, 
veselības polišu iegādei Ls 925,  budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums sadarbībā ar 
Sabiedrības integrācijas fondu Ls 22168 novirzīts atalgojumam Ls 13760, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3056, pārējiem izdevumiem Ls 5352, bet citu budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 10055 novirzīts kapitālajiem izdevumiem Ls 3972 un 
pārējiem izdevumiem Ls 6083; 
- programmai 18.12.00. “Personu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas sociālā 
rehabilitācija” izdevumu samazinājums Ls 12847 – sakarā ar valsts budžeta finansējuma 
palielināšanu Valsts probācijas dienestam; 
- programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un veselības 
veicināšana” izdevumu palielinājums Ls 97042, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 94616 – 
biedrībai „Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds””       
Ls 13116, akcijas „Labā zvaigzne” organizēšanas izdevumiem Ls 3000, koncertam 18.novembrī 
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Ls 10000, galā 
koncertam Latvijas Nacionālajā operā invaliditātes un vecuma pensiju saņēmējiem un 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem Ls 20000, dāvanu karšu iegādei politiski represēto, 
pensionāru un invalīdu biedrību biedriem Ls 10 vērtībā Ls 33500, Ziemassvētku koncertu 
organizēšanai Ls 15000, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda projektam 
„Strazdumuižas radio – radio savējiem” Ls 2426 (Rīgas domes priekšsēdētāja 05.07.2007. 
rīkojums Nr.413-r); 
- programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu 
palielinājums Ls 10000 – piešķirti papildu līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai, ņemot vērā 
palielināto noslodzi; 
- jaunai programmai 18.20.00. „Dienas centri personām ar vecuma demenci” Ls 2406 – 
piešķirti līdzekļi uzturēšanas izdevumiem gada pēdējiem 3 mēnešiem; 
- programmai 18.21.00. “Līdzfinansējums Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai” 
izdevumu samazinājums Ls 211277 – saistīts ar valsts finansējuma palielinājumu Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības stacijas autovadītāju atalgojumam; 
- programmai 18.22.00. “Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 583414 – budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 583414 novirzīts atalgojumam Ls 17826, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 187253, autotransporta 
nomai Ls 378335. 
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Rīgas  domes  Vides   departamenta   pārziņā   esošo  programmu  finansējuma 
palielinājums Ls 173610 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem Ls 143610 un budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 30000) un izdevumu palielinājums      
Ls 173610: 
- programmai 19.01.00. „Rīgas domes Vides  departaments” izdevumu palielinājums           
Ls 91227, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 30000 (Latvijas Vides aizsardzības 
fonda finansējums) novirzīts projektam ”Datu ieguve Rīgas aglomerācijas trokšņu stratēģiskās 
kartes izstrādei” un piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 61227 projekta 
„Trokšņu stratēģiskās kartes Rīgas aglomerācijai izstrāde” otrajā etapā paredzēto darbu 
finansēšanai (Rīgas domes priekšsēdētāja 05.07.2007. rīkojums Nr.411-r); 
- programmai  19.02.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” izdevumu   palielinājums 
Ls  82383 – piešķirti papildu līdzekļi aizaugušo grāvju apauguma noņemšanai, lietus izskaloto 
grāvju un dambju vietu remontam, smago celtniecības transportlīdzekļu pārbraukšanas rezultātā 
bojāto caurteku remontam vai pārbūvei, sadzīves atkritumu savākšanai no piegružotiem grāvjiem 
un to transportēšanai uz cieto sadzīves atkritumu poligonu. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 224495 – piešķirti papildu līdzekļi ielu apgaismojuma nodrošināšanai. 
 
Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 561795 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem Ls 328836, valsts budžeta dotācija Ls 140306 un budžeta iestāžu ieņēmumi           
Ls 92653) un izdevumu palielinājums Ls 561795: 
- programmai 21.01.00. „Rīgas domes Kultūras departaments” izdevumu palielinājums     
Ls 13023, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 1125 nomas maksas izdevumu segšanai un budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 11898 novirzīts līgumdarbu apmaksai Ls 1125, veselības 
apdrošināšanas polišu iegādei Ls 2200, pakalpojumu apmaksai Ls 1550, inventāra iegādei         
Ls 800, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 5247 un nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumiem Ls 976;  
- programmai  21.02.00. „Bibliotēkas” izdevumu  palielinājums Ls 77415, t.sk. valsts 
budžeta dotācija Ls 2529 atbilstoši Ministru kabineta 18.10.2007. rīkojumam Nr.649 „Par 
dotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas pašvaldību 
bibliotēkās nodrošināšanai” integrētās informācijas sistēmas „ALISE” papildu licenču 
uzturēšanai un datu bāzes „LETA arhīvs” abonēšanai Rīgas Centrālajā bibliotēkā, piešķirti 
papildu līdzekļi Ls 60348 darbinieku atalgojuma palielinājumam par 20% (3 mēnešiem) un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 14538, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 7705 un budžeta iestāžu 
nodokļa maksājumiem Ls 1600 (pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa  
maksājumiem) un samazināti izdevumi materiāliem par Ls 3305 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6000; 
 - programmai 21.03.00. „Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 129951, 
t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 14335 jauniestudējumam – izrādei „Momo” (no tiem 
atalgojumam Ls 6073) mākslinieku honorārlīgumiem, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 
Ls 71631 novirzīts honorārlīgumu apmaksai Ls 51819, komandējumiem Ls 300, pakalpojumu 
apmaksai   Ls 21924, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 3807, pamatlīdzekļu iegādei 
Ls 10016, samazinājums izdevumiem inventāra iegādei Ls 6889 un darba devēja veselības 
apdrošināšanas izdevumiem Ls 9386, piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
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Rīgas Kongresu nama Lielās zāles skaņu aparatūras nomaiņai Ls 43985 (Rīgas domes Finanšu 
un administrācijas lietu 19.09.2007. sēdes prot. Nr.109); 
- programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 82955 – piešķirti 
papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 82955, t.sk. Rīgas Operas festivāla tiešraidei 
Doma laukumā Ls 10700 – atalgojumam Ls 4500 un pakalpojumu apmaksai Ls 6200 (Rīgas 
domes priekšsēdētāja 13.06.2007. rīkojums Nr.359-r), projektam „Viena diena Latvijā pēc 20 
gadiem” Ls 20000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 31.07.2007. rīkojums Nr.467-r), Jāzepa Mediņa 
mūzikas skolas zēnu kora dalībai festivālā Ls 20000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 31.07.2007. 
rīkojums Nr.466-r), ekspozīcijas par Rīgas tautfrontiešiem izveidei Ls 9849 (Rīgas domes 
priekšsēdētāja 31.07.2007. rīkojums Nr.465-r), Latvijas Nacionālā teātra festivālam Jaunmoku 
pilī Ls 10000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 31.07.2007. rīkojums Nr.468-r), dokumentālās filmas 
„Ceļš pie Andreja Eglīša” uzņemšanai Ls 12406 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
19.09.2007. sēdes prot. Nr.109), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi 
ārštata darbinieku atalgojumam par Ls 11500 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 4000 un samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 15500; 
- programmai 21.05.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksa” izdevumu palielinājums Ls 70435 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam Ls 56761 
(palielinājumam līdz Ls 160 par slodzi 494 kolektīvu vadītājiem no 01.10.2007.) un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 13674; 
- programmai 21.06.00. „Pārējās kultūras iestādes – pūtēju orķestris „Rīga”” izdevumu 
palielinājums Ls 4000, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 4000  brīvdabas koncerta tērpu šūšanai 
un veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1500, 
samazināti kārtējie izdevumi par Ls 1500 (komandējumiem, pakalpojumu apmaksai, materiāliem 
un energoresursiem); 
- programmai 21.09.00. „Muzeji” veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi 
par Ls 814 (materiāliem un energoresursiem Ls 214, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 100 un pamatlīdzekļiem Ls 500), samazināti izdevumi par Ls 814 
(komandējumiem Ls  314 un pakalpojumiem Ls 500); 
- programmai 21.11.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums         
Ls 29737, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 20613 – skolu pedagoģisko darbinieku atalgojuma 
palielinājumam Ls 17452 (1,5 amata vienībai) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 3161 Rīgas mākslas skolā pamatojoties uz Ministru kabineta 07.08.2007. 
noteikumiem Nr.545 ”Grozījumi ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi””, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 9124 
novirzīts atalgojumam Ls 4596, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba 
devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 2767, komandējumiem un dienesta braucieniem Ls 1439, 
grāmatām Ls 200, budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem Ls 332, saimniecības pamatlīdzekļiem 
Ls 1322, samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 507 un materiāliem par Ls 1025; 
- programmai 21.13.00. „Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – palielināti izdevumi honorārlīgumiem par Ls 12040 un samazināti 
izdevumi pakalpojumiem par Ls 10240 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 1800;  
- programmai 21.17.00. „13.gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Sv.Pētera baznīca” 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi par Ls 11442, t.sk. atalgojumam    
Ls 10942 (prēmijām par 4.ceturksni) un materiāliem, energoresursiem Ls 500, samazināti 
izdevumi par Ls 11442 (valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 740, 
komandējumiem Ls 250, pakalpojumiem Ls 10370 un pievienotās vērtības nodokļa 
maksājumiem Ls 82); 
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- programmai 21.16.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums           
Ls 1502 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam vienai jaunai štata vienībai (koordinatora 
palīgs) Ls 1210 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 292; 
- programmai 21.19.00. „Festivālu mērķprogramma” izdevumu palielinājums Ls  15000 – 
piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda projektam „Zelta Maska Latvijā”         
Ls 15000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 06.07.2007. rīkojums Nr.423 -r); 
- 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 137777 – valsts budžeta  dotācija pedagogu 
darba samaksai Ls 111030 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 26747. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Reģionālais sporta centrs “Anniņmuiža”” 
(programma 25.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 3690 – piešķirti papildu līdzekļi 
darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei Ls 2550 un budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 1140 novirzīts komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 1000 un atalgojumam      
Ls 140. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas mājoklis” (programma 26.01.00.) izdevumu 
pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 4200, atbilstoši darbinieku 
individuālajam vērtējumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un veselības 
apdrošināšanai par Ls 4512, kapitālajiem izdevumiem par Ls 800 (portatīvā datora iegādei) un 
samazināti citiem kārtējiem izdevumiem par Ls 9512. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 
6010 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 
6010.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Mežaparks” (programma 29.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 39300 – piešķirti papildu līdzekļi Mežaparka Lielās estrādes katlu mājas 
apkurei ar propāna gāzi Ls 24200 un pameža izciršanai 25,5 hektāru platībā Ls 15100. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai ”Rīgas Kultūras aģentūra” (programma 30.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 58261, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 35405 
novirzīts atalgojumam Ls 5655 (honorāriem un līgumdarbu apmaksai), valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 509, pakalpojumu apmaksai Ls 17846 (gaismas un 
skaņu tehnikas īrei, telpu nomai filmu demonstrēšanai) un pamatlīdzekļiem Ls 11395 (kinoteātra 
”Rīga” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai), bez tam 6,5 jaunām štata vienībām, t.sk. 3 štata 
vienībām Rīgas pilsētas izstāžu zālei, 1 štata vienībai Rīgas Jūgendstila centram, 1,5 štata 
vienībai kinoteātrim „Rīga” un 1 štata vienībai aģentūras administrācijai, kā arī piešķirti papildu 
līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda projekta „Rīgas Jūgendstila tramvajs” realizācijai Ls 
22856 (Rīgas domes priekšsēdētāja 05.07.2007. rīkojums Nr.412-r), kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 103539 (komunālajiem 
maksājumiem  un telpu īrei), budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem Ls 2340, kapitālajiem 
izdevumiem Ls 24435 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 48138 (piemaksām, 
autoratlīdzībām, mākslinieku honorāriem) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 4525, darba devēja veselības apdrošināšanas izdevumiem Ls 4700, 
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komandējumiem Ls 620, materiālu, energoresursu un inventāra iegādei Ls 72331 (kinoteātrim 
„Rīga” un Rīgas pilsētas izstāžu zālei).  
 
Jaunai programmai 33.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra ”Rīgas enerģētikas 
aģentūra”” Ls 3000 – budžeta iestāžu ieņēmumi novirzīti pievienotās vērtības nodokļa 
maksājumiem Ls 458 un pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 2542. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums Ls 10394284 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem Ls 9920735, valsts budžeta mērķdotācija Ls 323549, budžeta iestāžu 
ieņēmumi Ls 150000) un izdevumu palielinājums Ls 10394284: 
 - programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums Ls 470007, t.sk. pārnests finansējums no Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta programmas 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” Ls 115452 Rīgas domes Ārlietu pārvaldes darbības nodrošināšanai (Rīgas 
domes 19.06.2007. lēmums Nr. 2581 „Par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
reorganizāciju”) un piešķirti papildu līdzekļi informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai Ls 
164743, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 189812, t.sk. 
apmaksai par autostāvvietu izmantošanu Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” Ls 23250 
(Rīgas domes priekšsēdētāja 31.08.2007. rīkojums Nr.533-r) un telpu remontdarbiem Ls 166562 
Rīgas domes Ārlietu pārvaldes izvietošanai Rīgā, Kaļķu ielā 1 (Rīgas domes priekšsēdētāja 
31.08.2007. rīkojums Nr.532);  
- programmai 01.03.00. “Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās” izdevumu 
palielinājums Ls 15000 – pārnests finansējums no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
programmas 02.02.00. „Dalības maksa biedrībai „Rīgas kongresu birojs””; 
- programmai 01.06.00. “Dotācija SIA “Rīgas satiksme”” izdevumu palielinājums              
Ls 2330706, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 2135000 uzņēmuma darbības nodrošināšanai, 
autotransporta pakalpojumu izdevumu segšanai Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai Ls 7706, 
kā arī finansējums Ls 150000 autostāvvietu uzturēšanai, pamatojoties uz sadarbības līgumu par 
Rīgas pilsētas pašvaldības autostāvvietu lietošanu, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas 
domes rezerves fonda Rīgas skolēnu pils kolektīvu braucieniem uz starptautiskiem pasākumiem 
Ls 38000 (Rīgas domes priekšsēdētāja 06.07.2007. rīkojums Nr.420-r); 
 - programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu 
palielinājums Ls 111203 – piešķirti papildu līdzekļi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas administrēšanas nodaļas darbības uzsākšanai Ls 38563 (no tiem atalgojumam Ls 16242) 
un pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 72640; 
- programmai 01.08.00. “Dotācija Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs”” izdevumu palielinājums Ls 108200 – piešķirti papildu līdzekļi žirafes mītnei un 
pastaigu laukuma labiekārtošanai Ls 47100, Sibīrijas kalnu kazu ekspozīcijas izveidei Ls 39100, 
avārijas situācijas novēršanai siltumtrasē Ls 12000 un artēziskā urbuma izveidei Ls 10000; 
- programmai 01.09.00. “Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem” izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 775838 un palielināti izdevumi par Ls 775838 darba devēja sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām, pabalstu izmaksu nodrošināšanai pedagogiem Ls 50 apmērā, kuri 
strādā uz pilnu slodzi pašvaldības izglītības iestādēs un kuru darba stāžs ilgāks par vienu gadu. 
Izmaksas tiek nodrošinātas saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, 
Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas domes Kultūras departamenta  iesniegtajiem 
sarakstiem; 
- programmai 01.11.00. “Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo ēku Rīgā, Detlava 
Brantkalna ielā, būvniecībai” izdevumu palielinājums par Ls 287990 – mērķdotācija no 
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valsts budžeta saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 15.08.2007. rīkojumu Nr.360 „Par 
mērķdotācijas piešķiršanu” dzīvokļa jautājumu risināšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā; 
- jaunai programmai 01.12.00. „Dotācija SIA „Transporta infrastruktūras attīstība””      
Ls 200000 – pamatkapitāla palielināšanai; 
- programmai 01.15.00. “Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” izdevumu 
palielinājums Ls 177590 – kredīta procentu maksājumiem un bankas pakalpojumu apmaksai 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem; 
- programmai 01.26.00. “Rīgas Vēlēšanu komisijas darbības nodrošinājums” izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 6000 un palielināti izdevumi 
darba samaksas nodrošināšanai Tiesu piesēdētāju vēlēšanu sagatavošanas komisijas darbības 
nodrošināšanai par Ls 6000 (atalgojumam Ls 4835 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 1165); 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums       
Ls 2265015 – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju 
programma 2007.gadam”; 
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai” izdevumu palielinājums Ls 166000 – 
piešķirti papildu līdzekļi avāriju seku likvidēšanai; 
- programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 35559 – valsts budžeta dotācija atbilstoši 
Ministru kabineta 18.10.2007. rīkojumam Nr.649 „Par dotāciju piešķiršanu pašvaldībām 
bezmaksas interneta un datoru izmantošanas pašvaldību bibliotēkās nodrošināšanai”  interneta 
sakaru kanālu uzturēšanai; 
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” izdevumu palielinājums Ls 5000000 – projektu finansēšanai saskaņā ar Rīgas 
domes parakstītajiem līdzfinansējuma apliecinājumiem, nodrošinot priekšfinansējuma apmaksu 
un izdevumu pārstrukturizācija atbilstoši izpildei pēc naudas plūsmas; 
- sakarā ar piešķirtajiem līdzekļiem no Rīgas domes rezerves fonda programmai 01.19.00. 
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ls 1033633, t.sk. palielinājums Ls 225000 
(atjaunoti līdzekļi) un samazinājums Ls 1258633. 
Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi Ls 772986 asignējumu palielinājumam 
(saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumiem) – Rīgas domes Satiksmes departamentam, Rīgas domes Izglītības, 
jaunatnes un sporta departamenta, Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas domes 
Kultūras departamenta programmām, Rīgas Atkarības profilakses centram, Rīgas Ziemeļu rajona 
izpilddirekcijai, Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centram, Rīgas domei un Rīgas 
domes Finanšu departamentam, Rīgas domes Vides departamentam, Rīgas pašvaldības aģentūrai 
“Rīgas dārzi un parki”, Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas kultūras aģentūra”, Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas satiksme”. Pārējie piešķirtie līdzekļi Ls 485647, kuru samaksu veic Rīgas domes 
Finanšu departaments saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 
lēmumiem un Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem. 
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
Speciālā budžeta 2007.gada ieņēmumu palielinājums par Ls 1358502 (Ls 1279000 
ieņēmumu palielinājums īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem un Ls 79502 ieņēmumu 
palielinājums ziedojumiem un dāvinājumiem) un plānoto izdevumu samazinājums par    
Ls 10833358. 
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Īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu ieņēmumu palielinājums par Ls 1279000 un izdevumu 
samazinājums par Ls 10912860, t.sk.:  
- programmai 01.02.02. ”Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija, 
palielināti kārtējie izdevumi un samazināti kapitālie izdevumi par Ls 100000; 
- Ls 10943615 programmai 01.06.03. ”Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 
fonda līdzekļu izlietojums saskaņā ar apstiprināto programmu” izdevumu samazinājums par 
Ls 10943615 atbilstoši 8.pielikumam ”Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda 
līdzekļu izlietojuma programma 2007.gadam”; 
- Ls 438295 programmai ”Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā” 
izdevumu samazinājums par Ls 438295, jo 2007.gadā netiks apgūti līdzekļi: 
 - Ls 203464 iebraukšanas Vecrīgā un izbraukšanas no tās sistēmas modernizācijai; 
 - Ls 66295 caurlaižu namiņu atjaunošanai; 
 - Ls 38255 Torņa ielas būvprojekta izstrādei piešķirtie līdzekļi posmā no Basteja bulvāra 
līdz Citadeles ielai; 
 - Ls 123381 Līvu laukuma  labiekārtošanas projekta realizācijai; 
 - Ls 6900 laukuma pie Sv.Pētera baznīcas un Pēterbaznīcas ielas rekonstrukcijas darbu  
būvprojekta izstrādei; 
- Ls 900000 programmai 01.01.10. ”Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu izlietojuma 
programma” – ieņēmumu palielinājums novirzīts izdevumu segšanai atbilstoši Rīgas domes 
prezidijā nolemtajam; 
- programmai 01.01.16. ”Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija, samazināti kārtējie izdevumi un palielināti izdevumi atalgojumam  Ls 4350 – 
projektu vadītājiem. 
 

Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai 03.05.00.  ”Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas programma” kārtējo izdevumu samazinājums par Ls 809950.  

 
Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.01.00. ”Rīgas Sociālās 

krīzes fonds” ieņēmumu palielinājums Ls 34000 (dotācija no Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem) novirzīts pabalstu sniegšanai krīzes situācijā 
nonākušajiem iedzīvotājiem.  

 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) 

veikta izdevumu pārstrukturizācija samazinot atalgojumu par Ls 4522 un palielinot darba devēja 
sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas. 

 
Rīgas pašvaldības aģentūrai ”Rīgas meža aģentūra” (programma 32.01.00.) 

ieņēmumu (no meža resursu realizācijas) un izdevumu palielinājums par Ls 345000, t.sk.: 
 - Ls 60000 palielinājums piemaksām un prēmijām atbilstoši Darba koplīgumam sakarā 

ar aģentūras likvidāciju; 
- Ls 90000 samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām sakarā ar izdevumu segšanu no PVN priekšnodokļa; 
- Ls 275000 palielināti izdevumi rezerves fonda veidošanai neparedzētiem izdevumiem 

un veikta izdevumu pārstrukturizācija; 
- Ls 100000 palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai – pārnēsājamās laistīšanas 

iekārtas iegādei Norupes kokaudzētavai, purva laipu izgatavošanai dabas liegumā ”Cenas tīrelis” 
un konteineru iegādei stādu audzēšanai. 
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Ziedojumu un dāvinājumu programmām ieņēmumi un izdevumi palielināti par Ls 79502, 
t.sk.:  
 
- Ls 9502 Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām plānoto 
ieņēmumu un izdevumu palielinājums:  

- Ls 12257 programmai 16.02.00. ”Pirmsskolas bērnu iestādes” juridisko un fizisko 
personu ziedojumu samazinājums, jo Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādei un Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādei ”Margrietiņa” netiks ieskaitīta plānotā  ziedojuma summa no 
akciju sabiedrības „Hansabanka” un SIA ”Velux”, kā arī samazinās ziedojumi Eiropas 
Savienības projekta „Comedius” ietvaros; 

- Ls 12 programmai 16.03.00. ”Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 
juridisko personu ziedojumu palielinājums, kurus plānots novirzīt darba samaksai kursu 
vadītājam no Rēzeknes augstskolas; 

- Ls 9181 programmai 16.04.00. ”Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” juridisko 
personu ziedojumu palielinājums Rīgas Valda Zālīša pamatskolai, Rīgas Centra daiļamatniecības 
pamatskolai, Āgenskalna Valsts ģimnāzijai, Rīgas Angļu ģimnāzijai un Rīgas Centra 
humanitārajai vidusskolai turpināsies Eiropas Savienības projekts „Comedius”. Rīgas Kristīgā 
vidusskola plāno ziedojumus no Vācijas Rietumelbas Luteriskās baznīcas, kā arī Rīgas 
6.vidusskola plāno saņemt ziedojumus no SIA ”Furors”. Plānoto ieņēmumu novirzījums:          
Ls 3106 – dienas naudas un komandējumu izdevumu segšanai, Ls 14825 – transporta un telpu 
nomas, balvu, biļešu izdevumu segšanai Eiropas Savienības projekta „Comedius” ietvaros, kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija; 

- Ls 10166 programmai 16.06.00. ”Speciālās internātskolas” Rīgas 4.speciālajai 
internātpamatskolai turpināsies sadarbība ar organizāciju „Pestīšanas armija”, kā arī 
Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 
turpinās sadarbību ar organizāciju „Christofel – Blindenmission Christian Blind Mission”. 
Plānotos ieņēmumus novirzīs: Ls 735 - darba samaksai vasaras nometņu vadītājiem un 
pedagogiem, Ls 175 – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai, Ls 454 – telpu 
un transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai, Ls 2302 – biroja preču, degvielas un ēdināšanas 
izdevumu segšanai, Ls 6500 – lasāmo aparātu iegādei, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija; 

- Ls 2400 programmai 16.07.00. ”Sporta un interešu izglītības iestādes” juridisko un 
fizisko personu ziedojumi, kurus plānots novirzīt: Ls 1570 – autobusu īrei, telpu nomas un 
sacensību organizēšanas izdevumu segšanai, Ls 830 – tērpu iegādei tautas deju studijai. 

  
- Ls 70000 Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmai 01.01.23. 
”Mērķziedojumi” ieņēmumu palielinājums – SIA ”Baltijas Īpašuma fonds” piedāvājums 
līdzfinansēt Mūkupurva ielas rekonstrukcijas darbus.  
 
 

 
Domes priekšsēdētājs               J.Birks 


