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Paskaidrojuma raksts 

par grozījumiem Rīgas domes 18.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.102 
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu” 

 
 
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 22456308. 
1.1. Palielinājums Ls 20000000 iedzīvotāju ienākuma nodoklim.  
 
1.2. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 809865, t.sk.: 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Kultūras departamenta programmām Ls 791166, t.sk. 
programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” Ls 365500 Latvijas Republikas 90.gadadienas 
pasākumu organizēšanai un programmai  21.20.00. “Valsts budžeta dotācija pašvaldību izglītības 
iestāžu profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Ls 425666; 
- valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta programmām Ls 293277, t.sk. 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” 
Ls 254207, t.sk. pedagogu darba apmaksai Ls 198401 un sportistu un bērnu ar paaugstinātu 
fizisku slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai Ls 55806, 
programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 24762, t.sk. bērnu un jauniešu 
sporta centram „Daugavas sporta nams” sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai un 
sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisku slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 
nodrošināšanai Ls 23722 un Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” skolu 
partnerības īstenošanai Ls 1040,  programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas 
Nacionālā sporta manēža”” Ls 10000, programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības 
iestādes” Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” skolu partnerības 
īstenošanai Ls 280, programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Eiropas 
Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” skolu partnerības īstenošanai Ls 28793. 
Programmai 16.13.00. „Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei” 
samazinājums Ls 24765; 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.07.00.”Sociālie 
dienesti” Ls 87439, t.sk. Labklājības ministrijas dotācija pašvaldības sociālo darbinieku 
atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 79939 un prettiesiskās 
darbībās cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai Ls 7500; 
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 220000, t.sk.  
programmai 01.05.00. „Bērnu rotaļu laukumu iekārtošanai un uzturēšanai” Ls 20000 no Bērnu 
un ģimenes lietu ministrijas skeitparka izveidei Āgenskalnā un programmai 01.18.00. “XXIV 
Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XIV Deju svētku programma” Ls 200000  Dziesmu un 
deju svētku dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai; 
- valsts budžeta dotācijas samazinājums Ls 582017 Rīgas domes Komunālā departamenta 
programmai 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts”. 
 
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1646443, t.sk.: 
- Rīgas domes Īpašuma departamentam Ls 433678; 
- Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai Ls 6016; 
- Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 12500;  
- Rīgas Atkarības profilakses centram Ls 600; 
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 5248; 
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- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām Ls 792499; 
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām Ls 713265; 
- Rīgas domes Vides departamentam Ls 369; 
- Rīgas domes Kultūras departamenta programmām Ls 78952; 
- Rīgas domes Finanšu departamentam Ls 190716; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Mežaparks” Ls 10000. 
   Rīgas domes Komunālā departamenta programmām ieņēmumu samazinājums Ls 597400. 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu 
palielinājums Ls 176856, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi infrastruktūras izpētes un attīstības 
projektam „Skanstes ielas rajona satiksmes infrastruktūras, plūsmu prognozes (modelēšana) un 
transporta satiksmes organizācijas priekšizpēte” Ls 100000, projektam „Hanzas ielas šķērsojuma 
un tā pievedceļu transporta organizācijas plūsmu prognozes (modelēšana) priekšizpēte” Ls 
80000 un izdevumiem elektroenerģijas apmaksai Ls 3856, pārnests finansējums no Rīgas domes 
Finanšu departamenta programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu 
departaments” Ls 6000 (datorprogrammu licenču iegādei) saskaņā ar Rīgas domes Ārlietu 
pārvaldes 07.04.2008. vēstuli Nr.PA-08-170-lv un samazināti izdevumi sakaru pakalpojumiem 
par Ls 13000 (pārnesti līdzekļi uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju 
centra darbības nodrošināšanai” saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 29.11.2007. rīkojumu 
Nr.368-r „Par vienotas mobilo telefonu sarunu samaksas kārtības nodrošināšanu Rīgas pilsētas 
pašvaldībā”). 
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 433678, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts pievienotās 
vērtības nodokļa nomaksai Ls 244317, komandējumiem un dienesta braucieniem Ls 8606, 
neiznomāto nekustamo īpašumu apsardzei, teritoriju sakopšanai un objektu pārņemšanai           
Ls 58174, televīzijas raidījuma „Pilsēta” izveidei Ls 6361, pamatlīdzekļiem Ls 116220 (biroja 
telpu renovācijai Riharda Vāgnera ielā 5 Ls 46220, kondicionēšanas sistēmas izbūvei Īpašumu 
atsavināšanas pārvaldei Kalēju ielā 10 Ls 50000, pievedceļa rekonstrukcijai un barjeras izbūvei 
dienesta autostāvvietā pie Rīgas Kongresu nama Ls 20000), kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 3783 un palielināti izdevumi 
darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 3783. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 143770 un izdevumu palielinājums Ls 143770: 
- programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 127999 – piešķirti papildu līdzekļi ceļa pieslēguma Kalnciema ielā 
160 izbūvei Ls 96647, pārējo pakalpojumu apmaksai – intermodālā sabiedriskā transporta 
mezgla projekta sagatavošanai Ls 35004 atbilstoši līgumam ar SIA “Vides projekti”, tūristu  
autobusu stāvlaukuma Eksporta ielā ierīkošanai Ls 2336  atbilstoši līgumam ar SIA “Nams”,  
konkursa nodrošinājuma atmaksai konkursantiem Ls 8500, samazināti izdevumi sakaru 
pakalpojumiem par Ls 14488 (pārnesti līdzekļi uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes 
Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” saskaņā ar Rīgas pilsētas 
izpilddirektora 29.11.2007. rīkojumu Nr.368-r „Par vienotas mobilo telefonu sarunu samaksas 
kārtības nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā”), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai, samazināti izdevumi pakalpojumiem  
par Ls 1880 un palielināti izdevumi mācību maksas kompensācijai par Ls 1880; 
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- programmai  04.05.00. "Pilsētas satiksmes luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana" izdevumu 
palielinājums Ls 15771 – piešķirti papildu līdzekļi luksoforu objektu uzturēšanai sakarā ar 
elektroenerģijas tarifa pieaugumu, kas stājas spēkā ar 01.04.2008.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija Satiksmes departamenta pārziņā esošajām 
programmām – atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai, samazināti izdevumi 
subsīdijai un dotācijai par Ls 16758397 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 
16758397,  t.sk.: 

- programmai 04.02.00. "Satiksmes transportbūvju speciālās pārbaudes, infrastruktūras 
objektu pārvērtēšana un citi pakalpojumi" Ls 112360; 

- programmai 04.03.00 "Pilsētas maģistrālo un rajonu nozīmes ielu uzturēšana"               
Ls 10091389; 

- programmai 04.04.00. "Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu nostiprināto 
krastmalu un metāla barjeru uzturēšana" Ls 1710338; 

- programmai 04.05.00 "Pilsētas luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana" Ls 1108255; 
- programmai 04.06.00. "Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana" Ls 3125366; 

   -    programmai 04.07.00. "Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana” Ls 610689. 
 
Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
samazinājums Ls 1588117 (t.sk. saņemtās dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem samazinājums Ls 408700, valsts budžeta dotācijas samazinājums Ls 582017, 
budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 597400) un izdevumu samazinājums             
Ls 1588117: 
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu samazinājums Ls 6233, t.sk. samazināti izdevumi sakaru pakalpojumiem par          
Ls 8183 saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 29.11.2007. rīkojumu Nr.368-ir „Par vienotas 
mobilo telefonu sarunu samaksas kārtības nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā” un budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1950 novirzīts maksas autostāvvietu apmaksai Ls 1600 un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 350 (kases aparāta iegādei); 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 650 – 
budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts pakalpojumu apmaksai Ls 300 un kapitālajiem 
izdevumiem Ls 350 (kases aparāta iegādei); 
- programmai 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” izdevumu 
samazinājums Ls 1757534, t.sk. valsts budžeta dotācijas (valsts līdzfinansējuma) samazinājums 
Ls 582017 saskaņā ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras veiktajiem 
aprēķiniem (06.05.2008. vēstule Nr.3-20/1508 „Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu”), 
pašvaldības dotācijas samazinājums Ls 575517, ņemot vērā Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas 12.03.2008. sēdes prot. Nr.128 par līdzekļu atmaksu, Ls 6500 un 
budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 600000 –  ar Rīgas domes 13.11.2007. saistošo 
noteikumu Nr.94 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” spēkā stāšanos 13.12.2007. spēku ir zaudējuši 
Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.36 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība 
sakarā ar dzīvojamās telpas atbrīvošanu, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, ar 
kuriem saskaņā denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto māju īpašnieki iemaksāja 
finansiālo nodrošinājumu; 
- jaunai programmai 05.08.00. „Stihiskā nelaimē vai avārijā cietušas dzīvojamās telpas 
remonta pabalsts” piešķirti līdzekļi Ls 175000 – pabalstu izmaksai, pamatojoties uz Rīgas 
domes 18.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.116 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
dzīvojamās telpas remontam personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa stihiskas nelaimes vai 
avārijas rezultātā ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama”. 
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Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) izdevumu 
palielinājums          Ls 7788 – piešķirti papildu līdzekļi Ls 1772 videonovērošanas kameru 
uzstādīšanai izpilddirekcijas ēkā Pērses ielā 10/12 u.c. kārtējiem izdevumiem, budžeta iestāžu 
ieņēmumu palielinājums Ls 6016 novirzīts komunālajiem maksājumiem Ls 2313 (maksai par 
apkuri          Ls 1229, maksai par ūdeni un kanalizāciju Ls 184, maksai par elektroenerģiju Ls 
900) sakarā ar pakalpojumu sadārdzinājumu, Armēnijas, Luksemburgas un Čehijas delegācijas 
uzņemšanas izdevumu segšanai Ls 1750 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1953 (10 biroja krēslu 
iegādei). 
 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 62362 – piešķirti papildu līdzekļi mēbeļu un žalūziju iegādei un uzstādīšanai 
ēkā Dzirciema ielā 24/3 Ls 58643 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 56073), četru divviru 
ugunsdrošo durvju iegādei un uzstādīšanai izpilddirekcijas administratīvajā ēkā Dzirciema ielā 
26 Ls 2391 un laulību reģistrācijas telpu nomai Ls 1328. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 10542 – piešķirti papildu līdzekļi malkas šķūnīšu nojaukšanai Katoļu ielā 57 
Ls 3923 un komunālajiem maksājumiem Ls 6619 (maksai par apkuri Ls 3555, par 
elektroenerģiju Ls 3064) sakarā ar pakalpojumu sadārdzinājumu.  
 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu 
pārstrukturizācija – atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai, plānotie 
izdevumi dāvanu karšu iegādei 73 darbiniekiem Ls 11680 no izdevumu koda „preces un 
pakalpojumi” (pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu 
saistītie pakalpojumi) pārnesti uz izdevumu kodu „darba devēja piešķirtie labumi un 
maksājumi”.  
 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 12500 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts komunālajiem 
maksājumiem Ls 8471 (maksai par apkuri Ls 5227, maksai par ūdeni un kanalizāciju Ls 244 un 
maksai par elektroenerģiju Ls 3000) sakarā ar pakalpojumu sadārdzinājumu, pasta pakalpojumu 
apmaksai Ls 1097, inventāra iegādei Ls 2150 un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītajiem 
izdevumiem Ls 782. 
 
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 12535 – piešķirti papildu līdzekļi komunālajiem maksājumiem (maksai par 
apkuri Ls 9213, maksai par elektroenerģiju Ls 3322) sakarā ar pakalpojumu sadārdzinājumu un 
faktiskā patēriņa pieaugumu, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kapitālie 
izdevumi par Ls 6150 un samazināti kārtējie izdevumi par Ls 6150. 
 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centram (programma 12.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 73787 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojuma palielinājumam Ls 27873, 
prēmijām Ls 29177, pabalstiem Ls 2413 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Ls 14324. 
 
 
 
Rīgas Atkarības profilakses centra pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 10584 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
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ieņēmumiem Ls 9984 un budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 600) un izdevumu palielinājums Ls 
10584: 
- programmai  13.01.00. „Rīgas Atkarības profilakses centrs” izdevumu palielinājums       
Ls 9984 – piešķirti papildu līdzekļi Dienas centra telpu kosmētiskajam remontam Maskavas ielā 
285, k-6; 
programmai 13.02.00. „Rīgas Atkarības profilakses centrs – pasākumu plāns atkarības 
ierobežošanai” izdevumu palielinājums Ls 600 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums  
novirzīts kārtējiem izdevumiem (atalgojumam Ls 300, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 72 un semināru organizēšanai Ls 228). 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums             
Ls 212602, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi 10 jaunu štata vienību izveidei Rīgas pašvaldības 
policijas Ceļu policijas nodaļā un Ceļu policijas nodaļas pārstrukturēšanai par pārvaldi no 
01.07.2008. Ls 134866, t.sk. atalgojumam jaunām štata vienībām Ls 36420 (1 lietvedības 
inspektors, 3 vecākie inspektori un 6 inspektori ar mēnešalgu Ls 607) un amatalgas 
palielinājumam Ls 2784 (pārvaldes priekšniekam Ls 258 un pārvaldes priekšnieka vietniekam   
Ls 206), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 9444, veselības 
apdrošināšanai Ls 1480 (10 darbinieki x Ls 148), kārtējiem izdevumiem Ls 15148 (degvielas 
iegādei Ls 4705, formas tērpu iegādei Ls 7000 un inspektora aprīkojumam Ls 3443 (pistole, roku 
dzelži, steks u.c.)), kapitālajiem izdevumiem Ls 69590 (4 autotransporta vienību iegādei           
Ls 56000, 9 portatīvo radiostaciju Motorola GP280 iegādei Ls 2790 un automašīnas 
aprīkojumam ar bākugunīm un datorkomplektiem ar navigāciju Ls 10800), piešķirti papildu 
līdzekļi auto patruļas izveidošanai Mīlgrāvī no 01.07.2008. Ls 63687, t.sk. atalgojumam 4 
jaunām štata vienībām Ls 22448 (2 inspektori ar mēnešalgu Ls 607 un 2 kārtībnieki ar 
mēnešalgu     Ls 498), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 
5408, veselības apdrošināšanai Ls 592, degvielas iegādei Ls 1062, formas tērpu iegādei Ls 2800 
un kapitālajiem izdevumiem Ls 31377 – mikroautobusa iegādei Ls 22800, 2 portatīvo 
radiostaciju Motorola     GP280 iegādei Ls 1005 un mikroautobusa aprīkojumam Ls 7572, 
papildu līdzekļi Ls 8801 novirzīti prēmiju fondā personāla motivēšanai, budžeta iestāžu 
ieņēmumu palielinājums Ls 5248 novirzīts kapitālajiem izdevumiem (autotransporta iegādei), kā 
arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 42473 un 
palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 42473 (slimības naudas 
apmaksai). 
 
Rīgas bāriņtiesa (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 95632 – piešķirti 
papildu līdzekļi prēmijām Ls 61667 (2 reizes gadā 50% apmērā) un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 14856, komunālo pakalpojumu sadārdzinājumam       
Ls 4337, apsaimniekošanas izdevumiem Ls 5272 (atbilstoši SIA „Rīgas nami” rēķiniem), 
apsardzes pakalpojumu izmaksu pieaugumam Ls 3000 un nomāto transportlīdzekļu nomas 
maksas sadārdzinājumam Ls 6500. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo 
programmu finansējuma palielinājums Ls 4728230, (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Ls 3642454, valsts budžeta dotācija un mērķdotācija       
Ls 293277, budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 792499 ) un izdevumu palielinājums Ls 4728230: 
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments” 
izdevumu palielinājums Ls 49291, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi komunālo pakalpojumu 
sadārdzinājumam Ls 12793, papildu līdzekļi licencēšanas komisijas atalgojumam Ls 5373, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1294, iestādes uzturēšanas 
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izdevumiem Ls 3310, samazināti izdevumi mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem Ls 21000 
(pārnesti līdzekļi uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra 
darbības nodrošināšanai” saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 29.11.2007. rīkojumu Nr.368-
r „Par vienotas mobilo telefonu sarunu samaksas kārtības nodrošināšanu Rīgas pilsētas 
pašvaldībā”), palielināti izdevumi programmai Ls 47521 (t.sk. ārējo sakaru organizēšanai           
Ls 25000, sabiedrisko attiecību īstenošanai Ls 8154, departamenta darbinieku tālākizglītībai       
Ls 14367), attiecīgi samazinot izdevumus programmai 16.07.03 „Centralizēto pasākumu 
īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” (no tiem 
atalgojumam Ls 5350, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 
pabalstiem un kompensācijām Ls 2790), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par Ls 20000 un palielināti izdevumi inventāra iegādei              
Ls 20000; 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums      
Ls 1200991, t.sk. valsts budžeta dotācija Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 
„Comenius” skolu partnerības īstenošanai Ls 280, piešķirti papildu līdzekļi komunālo 
pakalpojumu sadārdzinājumam Ls 461606, inventāra iegādei Zolitūdes sākumskolā sakarā ar  
jaunu grupu atvēršanu Ls 25000 (no tiem pamatlīdzekļu iegādei Ls 10000), inventāra iegādei 
234.pirmsskolas izglītības iestādē un  pirmsskolas izglītības iestādē „Māra” Ls 16000 (no tiem 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 4000) sakarā ar divu jaunu grupu atvēršanu, piešķirti papildu līdzekļi 
veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšanai Ls 27359 (no tiem Ls 20000 jaunu veļas 
komplektu iegādei), papildu līdzekļi Ls 228422 novirzīti atalgojumam Ls 147, darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 36, pamatlīdzekļu iegādei Ls 358, 
ēdināšanas izdevumiem un citiem izdevumiem Ls 227881, budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 442324 novirzīts atalgojumam Ls 1914, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 621, nodokļu nomaksai Ls 1245, ēdināšanas 
izdevumiem un pārējiem izdevumiem Ls 438544, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 18072, inventāra iegādei par Ls 11900 un palielināti 
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 18519, pamatlīdzekļiem par Ls 11453; 
- programmai 16.02.01. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes - līgumorganizācijas”  
izdevumu palielinājums Ls 27065 – piešķirti papildu līdzekļi privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu līdzfinansējumam sakarā ar bērnu skaita izmaiņām, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju 
samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 420359 un palielināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par Ls 420359, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju 
ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 16.02.02. “Pabalstu izmaksai vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu 
nenodrošināšanu ar vietu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs” izdevumu palielinājums    
Ls 996951 – piešķirti papildu līdzekļi pabalstu izmaksu nodrošināšanai 2008.gada otrajā 
pusgadā; 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
samazinājums Ls 51146, t.sk. izdevumu pārstrukturizācija uz programmu 16.06.00. „Speciālās 
internātskolas”, novirzot valsts dotāciju atalgojuma nodrošināšanai Ls 54646 (t.sk. atalgojumam     
Ls 44187, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 10459), budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 3500 novirzīts ēdināšanas izdevumiem, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 1500 un palielināti 
izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par Ls 1500; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 1219858, t.sk. valsts budžeta dotācija Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas „Comenius” skolu partnerības īstenošanai Ls 28793, piešķirti papildu līdzekļi 
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komunālo pakalpojumu sadārdzinājumam Ls 790918, kultūras vidusskolai inventāra iegādei pēc 
objekta rekonstrukcijas pabeigšanas Ls 58614 (no tiem pamatlīdzekļu iegādei Ls 38109), 
pašvaldības atbalstam programmai „Skolas piens” Ls 10360, papildu līdzekļi Ls 166546 novirzīti 
atalgojumam Ls 2691, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 
652, pamatlīdzekļu iegādei Ls 54525, citiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 108678, budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 164627 novirzīts atalgojumam Ls 9659, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2411, nodokļu nomaksai Ls 18810, 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 36939, citiem iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 96808, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1047 un citi iestādes 
uzturēšanas izdevumi par Ls 29961 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par         
Ls 1475 un pamatlīdzekļiem par Ls 29533; 
 - programmai 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu 
pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju 
samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 163125 un palielināti izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 163125, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 
nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 16116, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi iestādes uzturēšanas izdevumiem          
Ls 14090, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 2026 novirzīts atalgojumam Ls 160, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 39, nodokļu nomaksai Ls 309, 
citiem iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 1518, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 150, pamatlīdzekļu iegādei par Ls 29250 un palielināti 
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 150, iestādes uzturēšanas izdevumiem par Ls 29250; 
 - programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 58910, t.sk. 
valsts budžeta dotācija Ls 54646 (atalgojumam Ls 44187, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 10459) pārnesta no programmas 16.03.00. 
“Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”, piešķirti papildu līdzekļi pamatlīdzekļu 
iegādei Ls 409 un iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 993, budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 2862 novirzīts nodokļu maksājumiem Ls 1241 un iestādes uzturēšanas 
izdevumiem Ls 1621, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti iestādes uzturēšanas 
izdevumi par Ls 25280 un pamatlīdzekļu iegādes izdevumi par Ls 15000 un palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 19622, izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 5658, inventāra iegādei par     
Ls 15000 sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos (pamatlīdzekļu vērtība paaugstināta no Ls 50 
uz  Ls 150); 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums        
Ls 174144, t.sk. valsts budžeta dotācija Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 
„Comenius” skolu partnerības īstenošanai Ls 1040, valsts budžeta dotācija un mērķdotācija 
bērnu un jauniešu sporta centram „Daugavas sporta nams” sporta saimnieciskās bāzes 
uzturēšanai un sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisku slodzi veselības aprūpes un 
medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai Ls 23722, piešķirti papildu līdzekļi komunālo 
pakalpojumu sadārdzinājumam Ls 113300, pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas centra 
izveidei Bolderājā Ls 6385 (t.sk. atalgojumam  skolotājam un skolotāja palīgam ar 01.09.2008. 
Ls 2236, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 539, inventāram 
Ls 2410, pamatlīdzekļiem Ls 1200), papildu līdzekļi Ls 16731 novirzīti atalgojumam Ls 719, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 196, pamatlīdzekļu iegādei 
Ls 3894, citiem iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 11922, budžeta iestāžu ieņēmumu 
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palielinājums Ls 12966 novirzīts atalgojumam Ls 10670, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2591, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1610, izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par         
Ls 41004 un palielināti izdevumi pamatlīdzekļiem par Ls 5302 un citi iestādes uzturēšanas 
izdevumi par Ls 37312; 
- programmai 16.07.02. “Remontdarbi izglītības iestādēs” izdevumu palielinājums            
Ls 120000 – piešķirti papildu līdzekļi remontdarbiem Zolitūdes sākumskolā jaunu grupu 
atvēršanai; 
- programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 241737, t.sk. papildu 
līdzekļi Ls 95714 novirzīti atalgojumam Ls 10000, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 2409, pamatlīdzekļu iegādei Ls 6800, pakalpojumu apmaksai Ls 
76505 (no tiem jumta remontam pamatskolā „Rīdze” Ls 73286), papildu līdzekļi no Rīgas domes 
rezerves fonda Mūzikas internātvidusskolas starptautiskā sadarbības projekta īstenošanai            
Ls 19350 (Rīgas domes Finanšu departamenta 22.04.2008. rīkojums Nr.32-rs), samazināti 
izdevumi par Ls 47521, palielinot izdevumus programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, 
jaunatnes un sporta departaments” (no tiem atalgojumam Ls 5350, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām Ls 2790), budžeta iestāžu 
ieņēmumu palielinājums Ls 174194 (no Izglītības satura un eksaminācijas centra sniegtajiem 
izglītības pakalpojumiem, projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības 
sistēmā”, Nodarbinātības valsts aģentūras un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta vienošanās, kurā departaments apņemas 2008.gada vasarā nodarbināt 500 
pusaudžus 13 un 14 gadu vecumā) novirzīts atalgojumam Ls 72263, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8896, nodokļu nomaksai Ls 16779, citiem iestādes 
uzturēšanas izdevumiem Ls 76256, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 29082, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 2861, pamatlīdzekļu iegādei par Ls 6109 un palielināti izdevumi dotācijai par 
Ls 14561 un citiem iestādes uzturēšanas izdevumiem par Ls 23491; 
- 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 254207 
– valsts budžeta dotācija pedagogu darba apmaksai Ls 198401 (t.sk. atalgojumam Ls 159885 un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 38516), sportistu un bērnu 
ar paaugstinātu fizisku slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai          
Ls 55806 (t.sk. atalgojumam Ls 7486 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 1814, pamatlīdzekļu iegādei Ls 19403, citiem iestādes uzturēšanas izdevumiem     
Ls 27103); 
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta 
manēža”” izdevumu palielinājums Ls 2859 – piešķirti papildu līdzekļi komunālo pakalpojumu 
sadārdzinājumam, kā arī veikta līdzekļu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu 
ieņēmumi par Ls 10000 un palielināta dotācija no valsts budžeta programmas „Sporta būves” par 
Ls 10000; 
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 259000 – piešķirti 
papildu līdzekļi Ls 250000 sporta pasākumu organizēšanai atbilstoši Rīgas domes Izglītības, 
jaunatnes lietu un sporta komitejas prioritātēm,  papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda 
Latvijas sporta deju federācijas čempionāta norises atbalstam Ls 9000 (Rīgas domes Finanšu 
departamenta 09.04.2008. rīkojums Nr.28-rs), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi dotācijai par Ls 87970 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 21137, 
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darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5082, komandējumiem 
par Ls 29876 un citiem pakalpojumiem par Ls 31875; 
- programmai 16.13.00. “Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras 
iegādei” izdevumu samazinājums Ls 24753, t.sk. valsts budžeta finansējuma samazinājums 
mācību grāmatu iegādei par Ls 24765, ņemot vērā faktisko skolēnu skaitu, un piešķirti papildu 
līdzekļi Ls 12; 
- programmai 16.14.00. „Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem 
sasniegumiem sportā” izdevumu palielinājums Ls 18000 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas 
domes rezerves fonda basketbola komandas „Barons/LMT Rīga” prēmēšanai Ls 10000 (Rīgas 
domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 14.05.2008. sēdes  prot. Nr.135) un basketbola 
komandas „ASK Rīga” prēmēšanai Ls 8000 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
komitejas 14.05.2008. sēdes  prot. Nr.135); 
- programmai 16.15.00. “Nodibinājums “Sporta klubs Rīga”” izdevumu palielinājums          
Ls 165000, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi hokeja komandas „Rīga 2000” darbības nodrošināšanai 
Ls 70000 un papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 95000 – jauniešu hokeja 
komandai „SK Rīga 92” dalībai Baltkrievijas hokeja čempionātā Ls 75000 (Rīgas domes 
Finanšu departamenta 21.02.2008. rīkojums Nr.18-rs) un futbola komandai „Rīga” stadiona 
„Daugava” īrei Ls 20000 (Rīgas domes Finanšu departamenta 18.03.2008. rīkojums Nr.26-rs). 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 1062900, (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem Ls 262196, dotācija no valsts budžeta Ls 87439, budžeta iestāžu ieņēmumi           
Ls 713265 ) un izdevumu palielinājums Ls 1062900: 
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
Ls 37232 – piešķirti papildu līdzekļi apkures pakalpojumu sadārdzinājumam Ls 5000, apsardzes 
pakalpojumu apmaksai Ls 11700, sabiedrības informēšanas plāna realizācijai Ls 20532, kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1200 un 
palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 1200; 
- programmai 18.03.00. “Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 12743, 
t.sk. piešķirti papildu līdzekļi apkures pakalpojumu sadārdzinājumam Ls 11166, ugunsdrošības 
prasību izpildei Ls 640, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 937 novirzīts ēdināšanas 
izdevumu apmaksai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba 
devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 730 un pamatlīdzekļu iegādei par Ls 3412, palielināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 730 un inventāra iegādei par  Ls 3412;  
- programmai 18.03.01. “Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju 
samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 883214 un palielināti izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 883214, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 
nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums           
Ls 322867, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi apkures pakalpojumu sadārdzinājumam Ls 15109 un 
ugunsdrošības prasību izpildei Ls 16287, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 291471  
novirzīts darbinieku atalgojuma palielināšanai Ls 95234, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām Ls 23003, pamatlīdzekļu 
iegādei Ls 11000, iestāžu uzturēšanas izdevumu apmaksai Ls 162234, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 28249, kas saistīts ar pensijas vecuma darbinieku skaitu,  pamatlīdzekļu 
iegādei par Ls 5500 un palielināti izdevumi iestāžu uzturēšanas izdevumiem par Ls 28249 un 
inventāra iegādei par Ls 5500; 
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- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums            
Ls 77817 – piešķirti papildu līdzekļi jauna pansionāta „Liepa” izveidei ar 35 vietām – telpu 
iekārtošanai Ls 27540 un pakalpojumu pirkšanai Ls 50277 (Ls 8,50 dienā x 35 vietas), kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu 
klasifikāciju samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 588450 un palielināti 
izdevumi pakalpojumiem par Ls 588450, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju 
ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 1633 –  budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts pakalpojumu apmaksai, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1931, pakalpojumu apmaksai par 
Ls 69 un pamatlīdzekļu iegādei par Ls 925 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par Ls 2000, inventāra 
iegādei par Ls 925; 
- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu 
pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju 
samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 602200 un palielināti izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 602200, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 
nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” izdevumu palielinājums Ls 115358, t.sk. valsts 
budžeta dotācija prettiesiskās darbībās cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai Ls 7500, valsts 
budžeta mērķdotācija sociālo darbinieku amatalgu palielināšanai Ls 79939 (atalgojumam          
Ls 64420, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 15519), 
piešķirti papildu līdzekļi apkures sadārdzinājumam Ls 15954, ugunsdrošības prasību izpildei Ls 
2400, jaunam Klientu apkalpošanas un dienas centram Dzirciema ielā 24  Ls 50341 
(atalgojumam 5 jaunām štata vienībām 7 mēnešiem Ls 14280, darba devēja sociāla rakstura 
pabalstiem Ls 500, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3561, 
uzturēšanas izdevumiem un inventāra iegādei Ls 22070, pamatlīdzekļu iegādei Ls 9930), 
budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 40776, atbilstoši samazinot iestāžu uzturēšanas 
izdevumus, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 
6651 un pamatlīdzekļu iegādei par Ls 5803 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par Ls 4666, iestāžu 
uzturēšanas izdevumiem par Ls 1985 un inventāra iegādei Ls 5803; 
- programmai 18.08.00. “Bērnu invalīdu rehabilitācija” izdevumu pārstrukturizācija – 
saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju, samazināti izdevumi 
subsīdijām un dotācijām par Ls 130663 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 130663, 
kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 
izdevumi; 
- programmai 18.10.00. “Dienas centri personām ar garīgās attīstības un psihiskās 
veselības traucējumiem” izdevumu pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos 
aktos par izdevumu klasifikāciju samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 789480 un 
palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 789480, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 
funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 18.11.00. “Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu pārstrukturizācija – 
saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju samazināti izdevumi 
subsīdijām un dotācijām par Ls 592771 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 592771, 
kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 
izdevumi; 
- programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un veselības 
veicināšana” izdevumu palielinājums Ls 33420 – piešķirti papildu līdzekļi kompensācijām 
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras Rīgas ambulatorās daļas tuberkulozes 
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slimniekiem Ls 8600 un Ls 12000 asins donoriem transporta izdevumu kompensācijas 
palielināšanai no Ls 1 līdz Ls 2 ar 01.07.2008., Latvijas Bērnu ķirurgu asociācijas 
starptautiskajam kongresam „Bērnu traumatisma samazināšanas iespējas Latvijā” Ls 5000, 
Latvijas Dermatovenerologu asociācijas konferencei Ls 4000 un Latvijas Rehabilitācijas 
profesionālo organizāciju apvienības starptautiskajiem pasākumiem (Eiropas Rehabilitologu 
asociācijas valdes sēdei un Baltijas Rehabilitologu biedrības 6.kongresam)  Ls 3820, kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu 
klasifikāciju samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 555142 un palielināti 
izdevumi pakalpojumiem par Ls 535142, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju 
ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi, un pakalpojumu apmaksai par Ls 20000; 
- programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu pārstrukturizācija – saskaņā ar 
izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju samazināti izdevumi subsīdijām un 
dotācijām par Ls 258371 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 258371, kurus budžeta 
iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 18.15.00. “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas programmas” izdevumu 
pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju 
samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 31319 un palielināti izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 31319, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 
nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 18.20.00. „Dienas centri personām ar vecuma demenci” izdevumu 
pārstrukturizācija – saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju, 
samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 176396 un palielināti izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 176396, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 
nav iestādes administratīvie izdevumi; 
- programmai 18.22.00. “Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 461830, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 1830 
auto nomai, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 460000 novirzīts atalgojumam             
Ls 156810, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un 
kompensācijām Ls 220919, pakalpojumu apmaksai Ls 82000, pamatlīdzekļu iegādei Ls 271, kā 
arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par Ls 4090 
un palielināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 4090. 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 77598 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
Ls 77229 un budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 369) un izdevumu palielinājums Ls 77598: 
- programmai 19.01.01. ”Rīgas domes Vides departaments” izdevumu palielinājums         
Ls 27598, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi projektam „Kinoteātra ēkas daļējai nojaukšanai 
Arkādijas parkā” Ls 36356, samazināti izdevumi sakaru pakalpojumiem par Ls 9127 (pārnesti 
līdzekļi uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 29.11.2007. rīkojumu Nr.368-r „Par 
vienotas mobilo telefonu sarunu samaksas kārtības nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā”), 
budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 369 novirzīts  kompensāciju izmaksai, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – sakarā ar kapitālo izdevumu vērtību paaugstināšanu no Ls 50 uz 
Ls 150 samazināti kapitālie izdevumi par Ls 2500 un palielināti izdevumi materiāliem, 
energoresursiem, inventāram par Ls 2500; 
-  programmai 19.01.02. ”Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana’’ izdevumu palielinājums  
Ls 50000 – novirzīts meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai un avārijas situāciju novēršanai. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 527280 – piešķirti papildu līdzekļi elektroenerģijas maksājumiem Ls 
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421853 sakarā ar elektroenerģijas tarifu pieaugumu ar 01.04.2008., ielu apgaismojuma 
rekonstrukcijai Pērnavas ielā 1 (8 km posmā) Ls 11097, 2.ekspluatācijas rajonam autopacēlāja 
iegādei Ls 69000, gājēju celiņa un atpūtas zonas apgaismojuma uzlabošanai Mežaparkā Dziesmu 
svētku norises laikā Ls 21130, dekoratīvā izgaismojuma un apgaismojuma rekonstrukcijai 
Viestura dārzā pie pieminekļa ansambļa Dziesmusvētku simtgadei Ls 4200. 
 
Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums Ls 1181917 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem Ls 311799, dotācija no valsts budžeta Ls 791166, budžeta iestāžu ieņēmumi          
Ls 78952) un izdevumu palielinājums Ls 1181917: 
- programmai 21.01.00. „Rīgas domes Kultūras departaments” izdevumu palielinājums    
Ls 122770, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 84900 – rekvizītu noliktavas telpu nomai un 
apsardzes pakalpojumu apmaksai Ls 8241, Sv.Pētera baznīcas ēkas uzturēšanas izmaksām          
Ls 76659 (baznīcas ēkas apdrošināšanai Ls 25000, centrālā portāla durvju remontam Ls 42646, 
apsardzes pakalpojumiem Ls 168, lifta apkopes maksas sadārdzinājumam Ls 384, telpu nomai      
Ls 5961, novērošanas sistēmas uzstādīšanai baznīcas tornī Ls 2500), budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 37870 novirzīts atalgojuma palielinājumam Ls 8360, darba devēja sociāla 
rakstura pabalstiem un kompensācijām Ls 600, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 3043, veselības apdrošināšanai Ls 250, maksai par apkuri un 
elektroenerģiju Ls 3310, ugunsdzēsības signalizācijas un apziņošanas tehniskā projekta izstrādei 
Ls 16541, citiem ar iestādes veicamo funkciju nodrošināšanu saistītiem izdevumiem Ls 5766, kā 
arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 2477 un 
palielināti izdevumi briļļu iegādei par Ls 2000 un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem     
Ls 477; 
- programmai  21.02.00. „Bibliotēkas” izdevumu  palielinājums Ls 14137 – piešķirti papildu 
līdzekļi Vidzemes bibliotēkai mēbeļu iegādei, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par      
Ls 2300 un palielināti izdevumi komandējumiem par Ls 200 un inventāra – datorgaldu un krēslu 
iegādei par Ls 2100; 
- programmai 21.03.00. „Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 40577, t.sk. 
piešķirti papildu līdzekļi mākslinieku honorārlīgumu apmaksai Ls 14506, biroja preču iegādei   
Ls 423, kultūras pasākumu nodrošināšanai Ls 498, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums       
Ls 25150 novirzīts atalgojumam mākslinieku honorārlīgumu apmaksai un piemaksām par 
papildu darbu Ls 10450, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
Ls 2160, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem Ls 850, pievienotās vērtības nodokļa 
maksājumiem Ls 2500, materiālu un inventāra iegādei Ls 3000, pakalpojumu apmaksai Ls 450 
un pakalpojumiem, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 
administratīvie izdevumi – kultūras pasākumu nodrošināšanai Ls 5740, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 3920 un palielināti 
izdevumi piemaksām par darbu svētku dienās par Ls 480, darba devēja sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 800, biroja preču un inventāra iegādei par Ls 793,  
pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 807, pakalpojumiem kultūras procesa 
nodrošināšanai par Ls 1040; 
- programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 450354, t.sk. 
valsts budžeta dotācija Latvijas Republikas 90.gadadienas pasākumu organizēšanai Ls 365500, 
t.sk. Valsts prezidenta svinīgai uzrunai pie Brīvības pieminekļa un uguņošanai Ls 80000, 
festivālam „Baltijas saule” Ls 5500, gaismas festivālam, svētku noformējumam, 
apgaismojumam, pilsētvides dizaina un instalāciju projektu un multimediālu mākslas projektu 
programmai Ls 280000, t.sk. honorārlīgumu apmaksai Ls 2500, piešķirti papildu līdzekļi no 
Rīgas domes rezerves fonda Ls 84854, t.sk. rokoperas „Lāčplēsis” 20 gadu jubilejas izrādes 
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organizēšanai hallē „Arēna „Rīga”” Ls 20000, (Rīgas domes Finanšu departamenta 22.04.2008. 
rīkojums Nr.35-rs), grāmatas „Sibīrijas bērni … mums bija tas jāizstāsta” 2.daļas izdošanai       
Ls 12316 (Rīgas domes Finanšu departamenta 22.04.2008. rīkojums Nr.33-rs), tautas deju 
ansambļa „Zelta sietiņš” dalībai starptautiskajā tautas deju festivālā Dienvidkorejā Ls 5000 
(Rīgas domes Finanšu departamenta rīkojums Nr.31-rs), projektam „Ģimene – Latvijas lepnums 
un spēks” Ls 30000 (Rīgas domes Finanšu departamenta 22.04.2008. rīkojums Nr.36-rs), 
starptautiskajam projektam „Eiropiādes skulptūras uzstādīšana” Ls 11538 (Rīgas domes Finanšu 
un administrācijas lietu 14.05.2008. sēdes prot. Nr.135) un papildu finansējums enciklopēdijas 
„Rīgas ielas” 3.sējumam Ls 6000 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 14.05.2008. 
sēdes prot. Nr.135); 
- programmai 21.06.00. „Pārējās kultūras iestādes - pūtēju orķestris Rīga”” izdevumu 
palielinājums Ls 4000 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts honorārlīgumu 
apmaksai Ls 1000, nošu iegādei Ls 1000, pakalpojumiem Ls 2000, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 15691 un palielināti 
izdevumi pakalpojumiem, kurus iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 
administratīvie izdevumi par  Ls 15691; 
- programmai 21.09.00. „Muzeji” izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
pakalpojumiem par Ls 550 un palielināti izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei par   
Ls 550;  
- programmai 21.11.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums        
Ls 100413, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 64965 – atalgojumam Ls 52353 un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 12612 mūzikas skolu darbiniekiem 
(direktoriem, direktoru vietniekiem, bibliotekāriem) un 1,5 amata vienībai 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"", 
papildu līdzekļi Bolderājas mūzikas un mākslas skolas, Rīgas 1.mūzikas skolas, Rīgas 5.mūzikas 
skolas un Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas izdevumiem komunālajiem pakalpojumiem     
Ls 8522, papildu līdzekļi Ls 14994 novirzīti atalgojumam pašapmaksas grupu pedagogiem        
Ls 1874 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 318,  
pakalpojumu apmaksai Rīgas 4.mūzikas skolas telpu uzturēšanai un Pāvula Jurjāna mūzikas 
skolas transportlīdzekļa nomai orķestru un ansambļu plānotajiem ārvalstu braucieniem Ls 3050, 
mācību līdzekļu un materiālu iegādei Pāvula Jurjāna mūzikas skolai Ls 1773, pamatlīdzekļiem 
Ls 7979 –  Pāvula Jurjāna mūzikas skolai mēbeļu iegādei (dokumentu skapji, skolnieku galdi, 
soli, tāfeles u.c.), datortehnikas iegādei Rīgas 4.mūzikas skolai (klēpjdators mācību procesa 
optimālai darbībai), Rīgas 2.mūzikas skolai kontrabasa iegādei, budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 11932 novirzīts atalgojumam pilnas maksas grupas pedagogiem Ls 5020 un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1115, komandējumiem     
Ls 540, pakalpojumiem Ls 908, materiāliem un inventāra iegādei Ls 202, budžeta iestāžu 
nodokļa maksājumiem (pievienotās vērtības un nekustāmā īpašuma nodoklis) Ls 388, 
pakalpojumiem kultūras norišu veikšanai Ls 459, Pāvula Jurjāna skolai pārējo pamatlīdzekļu 
iegādei Ls 3300. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi par Ls 200 
Bolderājas mūzikas un mākslas skolai darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un 
kompensācijām un palielināti izdevumi atalgojumam ārštata līgumdarbiniekam par skolas 
orķestra repertuāra aranžēšanu par Ls 200, samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 532 un 
palielināti izdevumi komandējumiem par Ls 124 un pakalpojumiem Ls 408, kā arī sakarā ar 
izmaiņām budžeta izdevumu klasifikācijā samazināti kapitālie izdevumi par Ls 217              
(2 ūdenssūkņi un  1 CD atskaņotājs) un palielināti izdevumi materiāliem par Ls 217; 
- programmai 21.13.00. „Rīgas kultūrpolitikas koncepcijas programma” izdevumu 
palielinājums Ls 24000 – piešķirti papildu līdzekļi kora „Kamēr” dalībai starptautiskajā 
projektā „Pasaules saules dziesmas”; 
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- 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 425666 – valsts budžeta dotācija pedagogu 
darba samaksai Ls 343030 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 82636. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00. 
izdevumu palielinājums Ls 113323 – Rīgas Brāļu kapu kapličas rekonstrukcijas 1.posma 
noslēgumam Ls 35761, Brīvības pieminekļa sakopšanas darbiem Ls 10140, ķīmisko analīžu 
veikšanai, lai noteiktu pieminekļu aprūpes programmu Ls 1054, Rīgas Brāļu kapu fotogrāfiju 
izveidošanai Ls 1174,  Rīgas Brāļu kapu laistīšanas sistēmas projekta izstrādāšanai Ls 7911, 
Rīgas Brāļu kapu kapličas rekonstrukcijas darbu autoruzraudzībai Ls 3115, pieminekļa 
"Autotanka pulku piemiņai" restaurācijai Ls 6745, Rīgas Brāļu kapu II depozitārija restaurācijas 
projekta izstrādāšanai Ls 9440, Dziesmusvētku simtgades pieminekļa aprūpei Ls 5704,  
elektroenerģijas maksājumiem Ls 300, biroja telpu remontam Ls 1250 un nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumiem Ls 1500, iestādes darbības funkciju nodrošināšanai Ls 1000,  
konsultācijām un citiem saimnieciskiem pakalpojumiem Ls 7728, līdzfinansējums pieminekļa 
„6.Rīgas kājnieku pulka kritušajiem karavīriem” bronzas plākšņu atjaunošanai un uzstādīšanai   
Ls 11899, kā arī papildu finansējums Dziesmusvētku simtgades pieminekļa Viestura dārzā 
restaurācijas darbu nodrošināšanai  Ls 8602. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 224984 – piešķirti papildu līdzekļi Uzvaras parka skrituļtrases 
pabeigšanai Ls 41769, dekoratīvās sētiņas remontam Brīvības alejā Ls 1237, soliņu remontam 
Brīvības alejā, Esplanādē un solu uzstādīšanai Vecrīgā Ls 19242, bērnu rotaļu laukumu 
atjaunošanai Jaunatnes dārzā, Māras dīķa apstādījumos, Ēbelmuižas dārzā, Candera skvērā un 
Arkādijas parkā Ls 2773, barjeras uzstādīšanai Kronvalda parkā Ls 7700, Viestura dārza 
sakārtošanai XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem Ls 19856 (no tiem 
atalgojumam Ls 166, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 40), 
Viestura dārza strūklakas baseina tīrīšanai Ls 10155 (no tiem atalgojumam Ls 1470, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 354), Kronvalda parka 
strūklakas remonta pabeigšanai un tehniskajai uzraudzībai Ls 25479, Bastejkalna kaskādes 
atjaunošanas pabeigšanai Ls 40033, Ziedoņdārza strūklaku remonta pabeigšanai Ls 49467, 
Vērmaņdārza estrādes remontam Ls 1432 un videonovērošanas sistēmas iegādei Vērmaņdārza 
estrādē Ls 5841. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Reģionālais sporta centrs “Anniņmuiža”” 
(programma 25.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 4784 – piešķirti papildu līdzekļi 
komunālo maksājumu un energoresursu sadārdzinājumam Ls 1955, iestādes uzturēšanas 
izdevumiem Ls 2479 un pamatlīdzekļu iegādei Ls 350. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas mājoklis” (programma 26.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 55 – pārējiem remontdarbiem un uzturēšanas pakalpojumiem, kā arī veikta 
izdevumu pārstrukturizācija, samazinot izdevumus degvielas iegādei par Ls 1925 un palielinot 
izdevumus autotransporta nomai par Ls 1925. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 45222 – piešķirti papildu līdzekļi komandējumiem 
Ls 6384, arhitekta R.Šmelinga darbu ekspozīcijai, maināmu stendu un ekspozīcijas „Rīgas 
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mūsdienu arhitektūra” izgatavošanai Ls 19898, pagrabstāva telpas remontam Ls 6000, 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 12940 (3 galdu komplekti Ls 1224, 4 biroja krēsli Ls 1200, dokumentu 
skapji            Ls 7800, iebūvēts dokumentu skapis Ls 1566 un galda apgaismes ķermeņi Ls 
1150). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Mežaparks” (programma 29.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 56394, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 46394 (piemaksām pie darba algas 
Ls 5274, papildu finansējumam darbinieku veselības apdrošināšanai Ls 1820, pameža izciršanas 
darbiem Mežaparka teritorijā Ls 15100, propāna gāzes iegādei apkures sezonas nodrošināšanai 
Ls 24200) un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 10000 novirzīts darbinieku 
prēmēšanai. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas kultūras aģentūra” (programma 30.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 68790 – piešķirti papildu līdzekļi atalgojumam  Ls 13450 – 
četru piesaistīto konsultantu un ekspertu darba samaksai, honorārlīgumiem un autoratlīdzībai, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1341, 12 darbinieku 
veselības apdrošināšanai Ls 3199,  komandējumiem un dienesta braucieniem Ls 15547, biroja 
preču iegādei Ls 700, pakalpojumu apmaksai (aģentūras darbinieku piedalīšanās semināros, 
kursos)    Ls  3900, maksai par filmas "Rīgas sargi" nomu  filmas īpašniekiem Ls 19154,  kā arī 
pakalpojumiem, kas saistīti ar projekta "Gaismas festivāls" realizāciju – apgaismojuma tehniskā 
risinājuma apmaksai Ls  8999,  pamatlīdzekļu iegādei Ls 2500 (3 darba galdi, 3 plaukti un 3 
krēsli).  
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums Ls 17491993 (t.sk. saņemtā dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem Ls 17081277, valsts budžeta dotācija Ls 220000, budžeta iestāžu 
ieņēmumi Ls 190716) un izdevumu palielinājums Ls 17491993: 
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu  
palielinājums Ls 124300 – piešķirti papildu līdzekļi  telpu nomas maksājumiem Kalēju ielā 50 
Ls 11800, komunālajiem pakalpojumiem Kalēju ielā 50 Ls 9900 (apkures, elektroenerģijas, 
ūdens un kanalizācijas maksājumiem, kārtējam remontam), portāla lapas skata izveidei             
Ls 11800, WEB dizaina izstrādei Ls 11800 un portāla lapas programmēšanai Ls 85000 un 
samazināti izdevumi sadarbībai ar ārvalstu institūcijām par Ls 6000 – pārnests finansējums uz 
programmu 02.01.01., lai Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodrošinātu Rīgas 
reģiona Projektu vadības sistēmas pilnveidošanu (saskaņā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes 
07.04.2008. vēstuli Nr.PA-08-170-dv); 
- programmai 01.02.00. “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas renovācijas un 
restaurācijas projekta izstrāde” izdevumu palielinājums Ls 14904 – projekta izstrādei; 
- programmai 01.03.00. “Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās” izdevumu 
palielinājums Ls 2700 – papildu līdzekļi biedru naudas maksājumiem Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijā saskaņā ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 03.01.2008. vēstuli „Par biedru naudu 
2008.gadam”; 
- programmai 01.05.00. „Bērnu rotaļu laukumu iekārtošanai un uzturēšanai” izdevumu 
palielinājums Ls 20000 – valsts budžeta dotācija no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 
skeitparka izveidei Āgenskalnā; 
 
- programmai 01.10.00. “Dalības maksa SIA „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” un „Rīgas 
plānošanas reģiona attīstības padomei””  izdevumu palielinājums Ls 8658 – papildu līdzekļi 
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dalības maksājumiem SIA „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” saskaņā ar padomes 22.11.2007. 
sēdē akceptēto; 
- jaunai programmai 01.11.00. “Nekustamā īpašuma iegāde un noma pašvaldības 
dzīvojamā fonda attīstībai” piešķirti līdzekļi Ls 3000000 – dzīvojamās telpas nomas 
maksājumiem, pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2007. lēmumu Nr.3226 „Par daudzstāvu 
dzīvojamo māju iegādi un dzīvojamo telpu nomu pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai”; 
- programmai 01.13.00. „Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju 
remonts” izdevumu palielinājums Ls 500000 – remontdarbiem, ņemot vērā iekškvartālu slikto 
tehnisko stāvokli; 
- programmai 01.14.00. “Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošanai un uzturēšanai” 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 2879 un palielināti 
kapitālie izdevumi par Ls 2879 (projekta dokumentācijas izstrādāšanai aktīvās atpūtas zonas 
izveidei Daugavas malā aiz uzņēmuma „Kvadrāts”); 
- programmai 01.17.00. “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” izdevumu 
samazinājums Ls 31024 – pamatojoties uz  Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumiem Nr.913 
„Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 
2008.gadā”; 
- programmai 01.18.00. “XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XIV Deju svētku 
programma” izdevumu palielinājums Ls 200000 – dotācija no valsts budžeta Dziesmu un deju 
svētku dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai; 
- programmai 01.21.00. „Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” izdevumu 
palielinājums Ls 9530 – piešķirti papildu līdzekļi Rīgas pilsētas Īres valdes locekļu darba 
samaksas nodrošināšanai atbilstoši noteiktajai stundas darba likmei (atalgojumam Ls 7680 un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1850); 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums       
Ls 12587867 – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības 
investīciju programma 2008.gadam”. Investīciju programmā iekļauti Rīgas pilsētas pašvaldības 
2007.gada budžetā apstiprinātie, bet nepabeigtie investīciju objekti līdz objekta pabeigšanai      
Ls 12263302. Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmā 2008.gadam iekļauti jauni 
projekti par Ls 1655950, vienlaicīgi samazinot programmas finansējumu par Ls 1331385; 
- programmai 01.33.00. „Latvijas Nacionālais teātris – interjera iegāde” izdevumu  
palielinājums Ls 1036 – līdzekļi Valsts kases kontā, kuri novirzīti saskaņā ar noslēgto līgumu; 
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai” izdevumu palielinājums 58673 – piešķirti 
papildu līdzekļi četru sabiedrisko tualešu nojaukšanas darbiem Vecāķos (Rīgas domes Finanšu 
un administrācijas lietu komitejas 27.02.2008. sēdes prot. Nr.127), kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 26810 un novirzīti projektam 
„Skolēnu nodarbināšana vasaras mēnešos teritorijas sakopšanas darbos” Ls 7009 (atalgojumam 
Ls 3200, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1310, pārējiem izdevumiem   
Ls 2499) un kapitālajām izmaksām Ls 19801 (vides dizaina objekta projektēšanai Lāčplēša ielā 
un Firsa Sadovņikova ielā, ielu norāžu stabu izvietošanai, tehniskā projekta izstrādāšanai 
labiekārtošanas darbiem Valmieras ielas, Pērnavas ielas un Augusta Deglava ielas krustojumā); 
- programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 116925 – piešķirti papildu līdzekļi serveru parka 
atjaunošanai un paplašināšanai sistēmām "Apvārsnis" un e–pasts Ls 52000, jaunai štata vienībai 
– datu pārraides lokālā tīkla galvenā datortīkla administratora darba samaksas nodrošināšanai    
Ls 7310 (atalgojumam Ls 5891, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 1419), pārnests finansējums mobilo telefonu sarunu un abonēšanas maksas 
maksājumiem Ls 57615 no citām Rīgas domes  struktūrvienībām (Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Ls 13000, Rīgas domes Vides departamenta Ls 9127, Rīgas domes Izglītības, 
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jaunatnes un sporta departamenta Ls 21000, Rīgas domes Satiksmes departamenta Ls 14488), 
pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 29.11.2007.rīkojumu Nr.368-ir „Par vienotas 
mobilo telefonu sarunu samaksas kārtības nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kā arī 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 27387 un 
palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 27387 (atvaļinājuma 
pabalsti); 
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” izdevumu palielinājums Ls 190716 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 
novirzīts projektu finansēšanai (no tiem atalgojumam Ls 3430, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 826 un kapitālajiem izdevumiem Ls 179970) saskaņā 
ar Rīgas domes parakstītajiem līdzfinansējuma apliecinājumiem, nodrošinot priekšfinansējuma 
apmaksu; 
- programmai 01.41.00. “Rīgas pilsētas un reģiona pārstāvniecība Briselē”  izdevumu 
palielinājums Ls 5805 – piešķirti papildu līdzekļi pārstāvniecības darbības nodrošināšanai; 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” palielinājums Ls 231407, 
t.sk. palielinājums Ls 575517 un samazinājums Ls 344110. 
Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves 
fonda Ls 226204 – asignējumu palielinājumam Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta un Rīgas domes Kultūras departamenta programmām. Pārējie no Rīgas domes 
rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments,          
Ls 450496 – novirzīti rēķinu apmaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas 
lietu komitejas lēmumiem, no tiem Ls 332590 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 ieņēmumi 2008.gadam palielināti par Ls 2780708 un novirzīti 
izdevumu segšanai:  
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošai programmai               
01.01.01. ”Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem, ielām un pārvadājumiem pilsētas 
maršrutos” Ls 5398251, t.sk.: Ls 2781927 palielinājums pašvaldības autoceļu un ielu 
remontam (valsts akciju sabiedrības ”Latvijas valsts ceļi” 13.03.2008. vēstule Nr.1.3./908 ”Par 
mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām”) un Ls 2616324 pasažieru regulārajiem 
pārvadājumiem pilsētas maršrutos (Rīgas domes Satiksmes departamenta 10.04.2008. vēstule 
Nr.DS-08-457-dv); 

 
Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai 03.05.00. ”Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas programma” ieņēmumu samazinājums par Ls 2680000, jo potenciālajiem 
objektu pircējiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) sakarā ar inflācijas novēršanas 
programmu bankas ir samazinājušas kredītu piešķiršanu. Tāpēc pircēji izvēlas maksāt par 
pirkumu maksimālajā termiņā – 5 gados. 
 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta programmai 04.04.00.  ”Granta līgums projektam 
„PRO.MOTION”” palielinājums par Ls 5281. Rīgas domes Satiksmes departaments 
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22.10.2007. noslēdzis līgumu ar Eiropas Komisijas Inteliģentās enerģijas izpildaģentūru par 
projekta „PRO.MOTION” realizēšanu (velotransporta attīstības veicināšanu dzīvojamos rajonos 
– Pārdaugavā).  
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam ieņēmumu no ziedojumiem un 
dāvinājumiem palielinājums Ls 57176 novirzīts projektu vadītāju darba samaksai, dienas 
naudas un komandējuma izdevumu segšanai, biroja preču, inventāra, saimniecības un kancelejas 
preču, virtuves inventāra un mācību līdzekļu iegādei. 
 
 Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā apstiprināts Ls 33470621 (Rīgas domes 
18.12.2007. saistošie noteikumi Nr.102). Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz  01.01.2008.  
budžeta institūciju kontos Ls 32598262. 
 
 Naudas līdzekļu atlikuma novirzījums speciālā budžeta programmu izdevumu 
palielinājumam – kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem atbilstoši Rīgas domes komitejās 
akceptētajam sadalījumam:  
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu  
palielinājums: 

- Ls  4618816 programmai 01.01.01. ”Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem, ielām 
un pārvadājumiem pilsētas maršrutos”, no tiem Ls 4546332 pašvaldības autoceļu un ielu 
remontam un Ls 72484  pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas maršrutos. 

 
- Ls 400035 programmai 01.01.09. ”Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu 

īpaša režīma zonā” naudas līdzekļu atlikums novirzīts: 
Ls 65288  Alksnāja ielas rekonstrukcijai; 
Ls 252929  Vecrīgas iebraukšanas/izbraukšanas sistēmas modernizācijai; 
Ls 41919  ātrumvaļņu izbūvei; 
Ls 7288   izdevumu segšanai par viedkaršu realizāciju un apkalpošanu; 
Ls 4696 satiksmes plūsmas kontroles un regulējošās sistēmas apsardzes nodrošināšanai; 
Ls 27915  Līvu laukuma labiekārtošanas projekta realizācijas turpinājumam. 
 
 - programmai 01.01.10. ”Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu izlietojuma 
programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijām un 
dotācijām par Ls 500000 un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi. 

 
- Ls 25657 programmai 01.01.11. ”Tuneļu uzturēšanas un ekspluatācijas 

programma” naudas līdzekļu atlikums novirzīts gājēju tuneļu uzturēšanas darbu apmaksai; 
 
- Ls 28949 programmai 01.01.16. ”Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” 

naudas līdzekļu atlikums novirzīts izdevumu segšanai atbilstoši Rīgas domes lēmumiem. 
 

- Ls 109692 programmai 01.01.23. ”Mērķziedojumi” naudas līdzekļu atlikums 
novirzīts:  

Ls 101818 satiksmes mezgla būvniecībai Krišjāņa Valdemāra  ielas un Daugavgrīvas 
ielas krustojumā; 
Ls 7874  Mūkupurva ielas izbūvei. 
 
- Ls 4696550 programmai 01.06.03. ”Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 

privatizācijas fonda līdzekļu izlietojums” izdevumu samazinājums. Rīgas domes Pilsētas 
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īpašuma un privatizācijas lietu komiteja (07.04.2008. sēdes protokols Nr.122) akceptēja Rīgas 
pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda izdevumu samazinājumu Ls 8347324, no tiem 
Ls 3650774 – 2007.gadā piešķirtie un neapgūtie līdzekļi projektu realizācijai un Ls 4696550 – 
izdevumu samazinājums 2008.gada programmā (8.pielikums ”Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 2008.gadam).  

 
Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai 03.05.00. „Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas programma” izdevumu palielinājums par Ls 3669651. Naudas līdzekļu 
atlikuma novirzījums: 
- Ls 3669651 programmai 03.05.00. ”Nekustamā īpašuma atsavināšanas programma” 
izdevumu palielinājums rekonstrukcijas un renovācijas darbiem Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamā īpašuma sakārtošanai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie 
izdevumi par Ls 1374090, no tiem Ls 100000  atalgojumam, Ls 24090  darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un Ls 1250000  pakalpojumu apmaksai; 
 
- programmai 03.01.00. ”Rīgas pašvaldības mantas atsavināšanas un privatizācijas procesu 
administrēšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti darba devēja sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas par Ls 1057 un samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai; 
 
 - programmai 03.02.00. ”Rīgas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārraudzības 
organizatoriskais nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti darba 
devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas par Ls 527 un samazināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai; 
 
- programmai 03.03.00. ”Nekustamā īpašuma īpašumtiesību sakārtošanas un izmantošanas 
procesu nodrošināšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija –  palielināti darba devēja sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas par Ls 2000 un samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta programmai 04.01.00. ”Rīgas domes Satiksmes 
departamenta darbības nodrošinājums” līdzekļu atlikums  Ls 15221  novirzīts papildu 
izdevumu par apkuri, elektroenerģiju un ar iestādes darbību veicamo funkciju nodrošināšanu 
saistīto pakalpojumu apmaksai. 
 
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas programmai 08.01.00. ”Rīgas Latgales 
priekšpilsētas izpilddirekcija” līdzekļu atlikums Ls 8722 novirzīts: 
Ls 3848 DVD diska izveidošanai par Latgales priekšpilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, vidi 
un cilvēkiem; 
Ls 4874  kultūras projektu ”Rīgas Latgales priekšpilsētas dievnami”, ”Jūgendstils Latgales 
priekšpilsētas arhitektūrā”, ”Koka arhitektūras mantojums Latgales priekšpilsētā” realizācijai. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo speciālā budžeta 
programmu naudas līdzekļu atlikums Ls 265761 novirzīts: 
-  programmai 16.01.00. ”Izglītības iestāžu pārvalde - Izglītības, jaunatnes un sporta 
departaments” Ls 1494, no tiem Ls 299  valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
veikšanai un  Ls 1195  pakalpojumu apmaksai. 
-  programmai 16.02.00. ”Pirmsskolas bērnu iestādes” Ls 22592, no tiem Ls 944  
komandējumu izdevumu segšanai, Ls 15421 biroja preču, inventāra un mācību līdzekļu iegādei, 
Ls 6227 mēbeļu, vingrošanas sienas, veļas mašīnas un rotaļu automašīnas iegādei. 
- programmai 16.03.00. ”Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” Ls 645 mācību līdzekļu 
un rotaļlietu iegādei. 
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- programmai 16.04.00. ”Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 194620, no tiem      
Ls 10502 darba samaksai pulciņu un projektu vadītājiem, Ls 2206 valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu veikšanai, Ls 4727 komandējuma izdevumu segšanai, Ls 4498 sakaru, 
tipogrāfijas, telpu remonta, nomas un uzturēšanas izdevumu segšanai, Ls 51603 medikamentu, 
biroja preču, degvielas, saimniecības preču un mācību līdzekļu iegādes izdevumu segšanai,       
Ls 38050 mēbeļu, mūzikas centra, televizora, datoru, interaktīvās tāfeles, projektora un kopētāja 
iegādei. 
- programmai 16.05.00. ”Internātskolas un sanatorijas internātskolas” Ls 7094, no tiem     
Ls 2294  transportlīdzekļu nomas un remonta izdevumu segšanai, Ls 4800  medicīnas masāžas 
gultas, datoru, telefona un inventāra iegādei. 
- programmai 16.06.00. ”Speciālās internātskolas” Ls 6029  „Comenius” 1 projekta 
realizēšanas izdevumu segšanai, kancelejas un saimniecības preču iegādei. 
- programmai 16.07.00. ”Pārējie interešu izglītības pasākumi” Ls 29307, no tiem Ls 3842  
komandējuma izdevumu segšanai, Ls 19173  mobilā telefona sarunu, sporta sacensību, 
transportlīdzekļu pakalpojumu un telpu nomas izdevumu segšanai, Ls 3205  ēdināšanas, sporta 
tērpu, biroja preču, inventāra un mācību līdzekļu izdevumu segšanai, Ls 3087 portatīvā datora, 
faksa aparāta, videokameras un ledusskapja iegādei. 
- programmai 16.11.00. ”Sporta pasākumi” Ls 3980 telpu un transportlīdzekļu nomas 
izdevumu segšanai, inventāra iegādei. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu naudas līdzekļu 
atlikums Ls  157757  novirzīts:  
- programmai 18.01.00. ”Rīgas Sociālās krīzes fonds” Ls 150474 pabalstu izsniegšanai krīzes 
situācijā nonākušiem iedzīvotājiem;   
-  programmai 18.02.00. ”Bērnu uzturēšanas iestādes” Ls 6657, no tiem Ls 4940  sporta 
laukuma labiekārtošanai, linoleja noklāšanai ar laku un Ls 1717 audzēkņu ekskursijām; 
-  programmai 18.03.00. ”Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 626 datortehnikas iegādei un 
telpu remontam. 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu naudas līdzekļu atlikums      
Ls  53514 novirzīts:  
- programmai 19.01.01. ”Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” Ls 31942 
novirzīti: 
 Ls 10000 sauso koku zāģēšanai Kalsnavas ielā, Volguntes ielā, Maskavas ielā 273 u.c.; 
 Ls 10000 ielu koku vainagu veidošanai un sauso zaru izgriešanai Maskavas ielā (Rīgas 
Universālā vidusskola), Visvalža ielā (Rīgas Ukraiņu vidusskola), Vaiņodes ielā, Jaunpils ielā, 
Fridriha Candera ielā u.c.; 
Ls 11942  avārijas un bīstamas situācijas novēršanai pilsētas apstādījumos, jo pieaug vējā lūzušu 
koku skaits (īpaši vasarā). 
- programmai 19.01.02. ”Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” Ls 4826 novirzīti: 
 Ls 2071 atbilstoši Ministru kabineta 12.12.2000. noteikumu Nr.433 ”Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” – 70% Zivju fonda 
veidošanai; 
 Ls 752 līguma apmaksai par statistisko datu apstrādi un analīzi par zivju rūpniecisko zveju 
Rīgas jūras līča piekrastē Rīgas pilsētas administratīvajā daļā un Rīgas pilsētas iekšējos ūdeņos; 
 Ls 2003 Rīgas pilsētas zivju resursu apsaimniekošanas plāna izstrāde, atbilstoši Rīgas vides 
stratēģijas rīcības programmai 2002.-2010.gadam. 
- programmai 19.01.03. ”Suņu uzskaite, suņu pastaigu laukuma uzturēšana” Ls 16746 
novirzīti:  
 Ls 3000 suņu laukuma žoga remontam; 
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 Ls 300 suņu laukuma apdrošināšanai;  
 Ls 2550 Rīgas pilsētas maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku bezmaksas sterilizācijai un 
eitanāzijai; 
 Ls 6232 konteineru uzstādīšanai un apsaimniekošanai; 
 Ls 200  informācijas ievietošanai plašsaziņas līdzekļos; 
 Ls 4464  papildu līdzekļi konteineru iegādei. 

 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) 

naudas līdzekļu atlikums Ls 2298 novirzīts transportlīdzekļu nomai sakarā ar ekspluatācijas 
izmaksu palielināšanos, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, palielināti izdevumi darba 
devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem par Ls 10080 un attiecīgi samazināti izdevumi 
ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītiem pakalpojumiem. 

 
Rīgas pašvaldības aģentūra ”Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 

naudas līdzekļu atlikums Ls 1402 novirzīts Brāļu kapu II depozitārija restaurācijai.  
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs               J.Birks 


