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Paskaidrojuma raksts 

par grozījumiem Rīgas domes 2009.gada 17.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.153 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetu” 

 
 
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU SAMAZINĀJUMS  Ls 24368612, t.sk.: 
1.1. samazinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 28300000, azartspēļu nodoklim       

Ls 1000000 un palielinājums nenodokļu ieņēmumiem Ls 2128319. 
 
1.2. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 12269825, t.sk.: 
Palielinājums Ls 13210641, t.sk.: 
- valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta programmām Ls 13187607, t.sk. palielinājums Ls 13426480 (valsts budžeta 
piešķirtie līdzekļi laika posmam no 01.09.2009. līdz 31.12.2009. un pārdale starp programmām) 
– programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 29240, programmai 16.03.00. 
„Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 934303, programmai 16.04.00. 
„Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 9607409), programmai 16.05.00. „Internātskolas 
un sanatorijas internātskolas” Ls 707075, programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas”       
Ls 1697034, programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 451419 un 
samazinājums Ls 238873 – programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais 
centrs” Ls 126532, programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā 
sporta manēža” Ls 10000 un programmai 16.13.00. „Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi 
mācību literatūras iegādei” Ls 102341; 
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas pašvaldības policijai Ls 14925 masu nekārtību laikā Vecrīgā 
nodarīto zaudējumu kompensēšanai; 
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas domes Satiksmes departamenta programmai 04.05.00. 
„Pilsētas luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana” Ls 109 masu nekārtību laikā Vecrīgā nodarīto 
zaudējumu kompensēšanai; 
- valsts budžeta dotācija Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 8000 Rīgas Latgales 
priekšpilsētas koka apbūves apsekošanai un izpētei; 
Samazinājums  Ls 940816, t.sk.: 
- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Kultūras departamenta programmām       
Ls 705473, t.sk. programmai 21.05.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksa” Ls 70641 un programmai 21.20.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības 
izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas 
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 
Ls 634832; 
- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Komunālā departamenta programmai 
05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” Ls 200286; 
- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 
18.07.00. „Sociālie dienesti” Ls 35057. 
 
1.3. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 9466756, t.sk.: 
Samazinājums Ls 9947991, t.sk.: 
- Rīgas domes Īpašuma departamentam Ls 706010; 
- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 96000; 
- Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai Ls 2671; 
- Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai Ls 36377; 
- Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 52973; 
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- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 7764; 
- Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai Ls 19512; 
- Rīgas Atkarības profilakses centram Ls 1060, 
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 8328462; 
- Rīgas domes Kultūras departamentam Ls 120590; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 387129; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” Ls 102954; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas kultūras aģentūra” Ls 86489. 
Palielinājums Ls 481235, t.sk.: 
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Ls 140615; 
- Rīgas domes Komunālajam departamentam Ls 785; 
- Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 8579; 
- Apvienoto Rīgas rajonu un priekšpilsētu izpilddirekciju programmai Ls 168250; 
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 156000; 
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam Ls 3852; 
- Rīgas domes Vides departamentam Ls 3154. 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma  samazinājums  Ls 686214 un izdevumu samazinājums Ls 686214: 
 - programmai 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu samazinājums Ls 567440, t.sk. finansēšanas avota maiņa un 
izdevumu pārstrukturizācija – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 140615 un samazināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 708055, atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 362388 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 
sociāla rakstura pabalstiem par Ls 103068 (t.sk. saskaņā ar Rīgas domes 17.03.2009. lēmumu 
Nr.4825 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijas grāmatvedības uzskaites funkcijas 
izpildes reorganizāciju un centralizāciju” finansējums atlīdzībai Ls 9456 (atalgojums  Ls 7620 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 1836), izslēgts no programmas, jo no 
01.10.2009. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta grāmatvedības pakalpojumus veiks 
Rīgas domes Finanšu departaments), samazinājums komandējumiem un dienesta braucienu 
izdevumiem par  Ls 10000, līgumdarbiem un projektiem par Ls 88270, biroja preču un inventāra 
iegādei par Ls 21300, bet palielināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa nomaksai par          
Ls 130415 un papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 17907 (t.sk. 
atalgojumam par Ls 13944 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla 
rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 3963), pārējiem kārtējiem izdevumiem par          
Ls 80000 un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 14922; 
- programmai 02.03.00. „Projektu vadības attīstības direkcija” izdevumu samazinājums   
Ls 118774, t.sk. samazināta  dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par            
Ls 118774, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 40230, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par          
Ls 30115, komandējumiem un dienesta braucienu izdevumiem par Ls 12173, līgumdarbiem un 
projektiem par Ls 33305 un papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 1394 
(t.sk. atalgojumam par Ls 1200 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla 
rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 194) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 
01.10.2009. Ls 1557. 
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Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma  
samazinājums  Ls 5980507 un izdevumu samazinājums Ls 5980507: 
- programmai 03.01.01. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu samazinājums Ls 1335692, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 629682 un samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 706010, 
atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 327388 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 193491 (t.sk. 
saskaņā ar Rīgas domes 17.03.2009. lēmumu Nr.4825 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 
administrācijas grāmatvedības uzskaites funkcijas izpildes reorganizāciju un centralizāciju” 
finansējums atlīdzībai Ls 20564 (atalgojums Ls 16572 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas Ls 3992) izslēgts no programmas, jo no 01.10.2009. Rīgas domes Īpašuma 
departamenta grāmatvedības pakalpojumus veiks Rīgas domes Finanšu departaments), 
komunālajiem pakalpojumiem par Ls 19074, uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 
izdevumiem par Ls 235406, ēku uzturēšanai un remontdarbiem par Ls 315778, citiem 
pakalpojumiem par Ls 113167, biroja preču un inventāra iegādei par Ls 22270 un papildu 
samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 40388 (t.sk. atalgojumam par Ls 28934 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un 
kompensācijām par Ls 11454) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 18730, kā 
arī papildus kārtējo izdevumu samazinājums Ls 50000; 
- jaunai programmai 03.02.00. „Dotācija „Rīgas Slimokase” apdrošināšanas akciju 
sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai” piešķirti līdzekļi Ls 1250000 – pamatojoties uz 
Rīgas domes 26.05.2009. lēmumu Nr.5225 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības ieguldījuma 
palielināšanu privatizējamās RSK apdrošināšanas AS” – pamatkapitāla palielināšanai; 
- izslēgta programma 03.04.00. „Dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegāde un izglītības iestāžu ēku 
iegāde un rekonstrukcija” Ls 5894815 – pārskatot saistību maksājumu grafiku, veikts 
samazinājums par Ls 5894815. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
samazinājums Ls 1324385 un izdevumu samazinājums Ls 1324385: 
- programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu samazinājums Ls 93329 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 93329, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 47935, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 13957, darba devēja sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 10000, izdevumiem par elektroenerģiju un transporta 
līdzekļu nomu par Ls 5660, izdevumiem par degvielu Ls 500, kā arī papildu samazinājums 
atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 15277 (t.sk. atalgojumam par Ls 10559 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 4718); 
- programmai 04.03.00 „Pilsētas maģistrālo un rajonu nozīmes ielu uzturēšana" izdevumu 
samazinājums Ls 680000, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 600000 un samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 80000, atbilstoši 
samazinot kārtējos izdevumus par Ls 580000, kā arī papildu samazinājums pakalpojumu 
apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 100000; 
- programmai 04.04.00. „Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu nostiprināto 
krastmalu un metāla barjeru uzturēšana" izdevumu samazinājums Ls 193300, t.sk. 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 177300 un samazināti 
budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 16000, atbilstoši samazinot kārtējos izdevumus par Ls 113300, 
kā  arī papildu samazinājums pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 80000; 
- programmai  04.05.00. „Pilsētas luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana" izdevumu 
samazinājums Ls 97756 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 97865, atbilstoši samazinot kārtējos izdevumus par Ls 72100 (ceļa zīmju uzturēšanai par 
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Ls 34800, pilsētas luksoforu objektu uzturēšanai par Ls 37300), papildu samazinājums 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 25765 un palielinājums Ls 109 – valsts 
budžeta mērķdotācija masu nekārtību laikā Vecrīgā nodarīto zaudējumu kompensēšanai  
(saskaņā ar finanšu ministra 05.06.2009. rīkojumu Nr.346);  
- programmai 04.06.00. „Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana" izdevumu 
samazinājums Ls 60000 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 60000, atbilstoši samazinot kārtējos izdevumus par Ls 60000; 
- programmai 04.07.00. „Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana” izdevumu 
samazinājums Ls 200000 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 200000, atbilstoši samazinot kārtējos izdevumus par Ls 100000 un papildu samazinājums 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 100000. 
 
Rīgas domes Komunālā departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
samazinājums Ls 543422 un izdevumu samazinājums Ls 543422: 
- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Komunālā departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu samazinājums Ls 20733, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 21518 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 785, atbilstoši 
samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 42121, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 27879, ārvalstu komandējumiem par Ls 3000, kārtējiem izdevumiem par        
Ls 30759. Pamatojoties  uz  Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4787 „Par Rīgas  domes Vides 
departamenta reorganizāciju”, Rīgas domes Komunālā departamenta kompetencē tiek nodotas 
vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas kontroles, vides aizsardzības plāna izstrādes un 
vides kvalitātes uzlabošanas funkcijas no 01.10.2009. un līdz ar to palielināti izdevumi 
programmai par Ls 79165, t.sk. izdevumi atalgojumam par 48945, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 12369, pakalpojumu apmaksai par Ls 12851 un kapitālajiem 
izdevumiem par Ls 5000. Saskaņā ar Rīgas domes 29.07.2009. lēmumu Nr.20 „Par Rīgas 
pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis” likvidāciju” palielināti izdevumi atalgojumam par         
Ls 15495, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3732, kārtējiem 
izdevumiem par Ls 5940. Papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 16034 
(atalgojumam par Ls 13693, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2341) 
un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009.  Ls 5272; 
- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšana” izdevumu samazinājums            
Ls 31436 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 31436, 
atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 10929 un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 7071 (sakarā ar 9 amata vienību samazinājumu), kā 
arī papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 1470 (atalgojumam Ls 1184, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 286) un pakalpojumu 
apmaksai par 10%  no 01.10.2009. Ls 11966; 
- programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu 
samazinājums Ls 17934 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 17934, atbilstoši samazinot kārtējos izdevumus par Ls 17279, kā arī papildu 
samazinājums pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 655; 
- programmai 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” izdevumu 
samazinājums Ls 400572, t.sk. valsts budžeta dotācijas (valsts līdzfinansējuma) samazinājums 
Ls 200286  un  pašvaldības dotācijas samazinājums Ls 200286 saskaņā ar Ekonomikas 
ministrijas 06.07.2009. vēstuli Nr.43-3-7084 par plānoto finansējuma samazinājumu; 
- programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. 
projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu samazinājums Ls 61477 – samazināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 61477, atbilstoši samazinot 
kapitālos izdevumus par Ls 60676, kā arī papildu samazinājums pakalpojumu apmaksai par 10% 
no 01.10.2009. Ls 801; 
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- programmai 05.07.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Patoloģijas centrs”” 
izdevumu samazinājums Ls 270 – pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. 
- programmai 05.08.00. „Stihiskā nelaimē vai avārijā cietušas dzīvojamās telpas remonta 
pabalsts” izdevumu samazinājums Ls 11000 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 11000, atbilstoši samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem 
par Ls 11000, 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”. 
 
Samazināts Rīgas rajonu un priekšpilsētu izpilddirekciju finansējums par             
Ls 811381, t.sk. samazinājums sakarā ar izpilddirekciju gaidāmo apvienošanu un 
reorganizāciju finansējums paredzēts 10 mēnešiem Ls 819381 un palielinājums valsts budžeta 
dotācijai par Ls 8000, t.sk.: 
- Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) izdevumu samazinājums              
Ls 94281, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 2671, 
- Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu samazinājums         
Ls 189648, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 36377, 
 - Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu samazinājums 
Ls 134240, t.sk. samazinājums Ls 142240 un palielinājums Ls 8000 – valsts budžeta dotācija 
Rīgas Latgales priekšpilsētas koka apbūves apsekošanai un izpētei (valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas piešķirtais finansējums saskaņā ar kultūras ministra 30.12.2008. 
rīkojumu Nr.2.1.-25-293 apstiprināto „2009.gada kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un 
restaurācijas programmu”), t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 52973, 
- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu samazinājums 
Ls 161054, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 7764, 
- Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu samazinājums 
Ls 96223, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 8579, 
- Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu samazinājums            
Ls 135935, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 19512; 
un paredzēts finansējums jaunai programmai 31.01.00. „Apvienoto Rīgas rajonu un 
priekšpilsētu izpilddirekciju programma” Ls 438633 (finansējumu nosakot 2 mēnešiem 
un ietverot papildu samazinājumu atlīdzībai par 5% no 01.11.2009. Ls 20003 (t.sk. atalgojumam 
par Ls 14921 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 5082), pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.11.2009.     
Ls 6494), t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 168250.  
 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra pārziņā esošo programmu finansējuma 
samazinājums Ls 5245 un izdevumu samazinājums Ls 5245: 
- programmai 12.01.00. „Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs” izdevumu samazinājums 
Ls 4870 – atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 3539 (t.sk. atalgojumam par Ls 2852 un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 687) un samazinājums pakalpojumu 
apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 1331; 
- programmai 12.02.00. „Organizatorisko, informatīvo un izglītojošo pasākumu 
programma” izdevumu samazinājums Ls 375 – pakalpojumu apmaksai par 10% no 
01.10.2009.  
 
Rīgas Atkarības profilakses centra pārziņā esošo programmu finansējuma 
samazinājums Ls 277209 un izdevumu samazinājums Ls 277209: 
- programmai  13.01.00. „Rīgas Atkarības profilakses centrs” izdevumu samazinājums       
Ls 209548 – pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4791 „Par Rīgas Atkarības 
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profilakses centra reorganizāciju, pievienojot Rīgas domes Labklājības departamentam”, 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par  Ls 209548, atbilstoši 
samazinot izdevumus atlīdzībai par Ls 180495  (t.sk. atalgojumam par Ls 146269) un pārējiem 
kārtējiem izdevumiem par Ls 29053, un līdzekļi novirzīti Rīgas domes Labklājības departamenta 
programmām; 
- programmai 13.02.00. „Rīgas Atkarības profilakses centrs – pasākumu plāns atkarības 
ierobežošanai” izdevumu samazinājums Ls 67661 – pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. 
lēmumu Nr.4791 „Par Rīgas Atkarības profilakses centra reorganizāciju, pievienojot Rīgas 
domes Labklājības departamentam”, samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par  Ls 66601 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 1060, atbilstoši samazinot 
izdevumus atlīdzībai par Ls 22451 (t.sk. atalgojumam par Ls 17916) un pārējiem kārtējiem 
izdevumiem par Ls 45210, un līdzekļi novirzīti Rīgas domes Labklājības departamenta 
programmām. 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums              
Ls 271198 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 156000 un palielināta pašvaldības 
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par Ls 100273 un piešķirta valsts budžeta mērķdotācija     
Ls 14925 masu nekārtību laikā Vecrīgā nodarīto zaudējumu kompensēšanai – piemaksām par 
virsstundu darbu Ls 8215 un transporta līdzekļu remontam un tehniskajai apkalpošanai Ls 6710 
(saskaņā ar finanšu ministra 05.06.2009. rīkojumu Nr.346). Piešķirti līdzekļi Rīgas pašvaldības 
policijas Tūrisma policijas nodaļas izveidei no 01.09.2009. Ls 96765, t.sk. papildu 15 amata 
vienību atalgojumam Ls 36304 (nodaļas priekšniekam ar atalgojumu Ls 1054, četriem 
vecākajiem inspektoriem un desmit inspektoriem ar atalgojumu Ls 573), piemaksām par nakts 
darbu un darbu svētkos Ls 16484, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām           
Ls 12717, veselības un dzīvības apdrošināšanas izdevumiem Ls 2407 (Ls 279 x 1, Ls 152 x 14), 
noteiktajiem darba devēja veselības izdevumiem Ls 983, dienesta apliecībām Ls 149, formas 
tērpiem Ls 9861, munīcijai un pārējam specifiskas lietošanas inventāram Ls 15781 (ieroči, 
elektrošoks, pistoles, kārtridži elektrošokiem, jostas komplekti, asaru izraisošu vielu baloniņi, 
policijas lukturīši un steki, roku dzelži, bruņuvestes), kapitālajiem izdevumiem Ls 2079 – trīs 
portatīvo radiostaciju iegādei (Ls 693 x 3 gab.). Piešķirti līdzekļi sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai pie Rīgas pilsētas izglītības iestādēm no 01.09.2009. Ls 287922, t.sk. papildu 58 
amata vienību atalgojumam Ls 113160 (inspektoriem (10) ar atalgojumu Ls 573, kārtībniekiem 
(48) ar atalgojumu Ls 573), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 27260, 
veselības un dzīvības apdrošināšanas izdevumiem Ls 8816 (Ls 152 x 58), noteiktiem darba 
devēja veselības izdevumiem Ls 3799, dienesta apliecībām Ls 576, formas tērpiem Ls 37952, 
pārējam specifiskas lietošanas inventāram Ls 56165 (elektrošoks, pistoles, kārtridži 
elektrošokiem, jostas komplekti, asaru izraisošu vielu baloniņi, policijas lukturīši un steki, roku 
dzelži), kapitāliem izdevumiem Ls 40194 – 58 portatīvo radiostaciju iegādei ( Ls 693 x 58 gab.). 
Papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 94402 (t.sk. atalgojumam par          
Ls 76075, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 18327) un 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 34012. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi specifiskas lietošanas materiāliem un inventāram par Ls 16500 un 
palielināti kapitālie izdevumi par Ls 16500 (optisko sakaru kabeļu ierīkošanai).   
 
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 68227 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par  Ls 68227, samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 45333 sakarā ar 7 amata vienību samazinājumu ar 01.09.2009. 
(t.sk. sakarā ar Ārlietu un samierināšanas lietu pārvaldes likvidēšanu), darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 
par Ls 8667, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 
Ls 10552 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 
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(slimības naudas apmaksai) par Ls 10552. Papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 
01.10.2009. Ls 10959 (t.sk. atalgojumam par Ls 8832 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 2127) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 3268. 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo 
programmu finansējuma palielinājums Ls 12524824 un izdevumu palielinājums      
Ls 12524824: 
- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments” 
izdevumu samazinājums Ls 136825 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem. Departamenta pārvaldes struktūras optimizācijas rezultātā samazinātas 47,5 amata 
vienības un izdevumi atlīdzībai par Ls 100164, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par 
Ls 80719, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 19445. Papildu 
samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 36661 (t.sk. atalgojumam par Ls 29552, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 7109); 
- programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu 
samazinājums Ls 140560 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 14028, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 11305, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2723. Izmaiņas starp programmām - samazināts 
finansējums no valsts budžeta dotācijas par Ls 126532, atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 97382, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 29150 
atbilstoši palielinot finansējumu programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un 
vidusskolas”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par         
Ls 10875 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem slimības gadījumā par Ls 10875; 
- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums    
Ls 539085 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 1085725 
no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam no Ls 350 līdz Ls 250 mēnesī par 
likmi, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 874950, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 210775. Samazināts par Ls 404925 finansējums 
atlīdzībai saimnieciskajam personālam, lai nodrošinātu izglītības iestāžu tīkla efektivitāti un 
līdzekļus no valsts budžeta pārtraukto programmu finansēšanai, atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 326316, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 78609. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 1015519 atlīdzībai 
pedagogiem, lai nodrošinātu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, jo pārtraukts finansējums 
no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 818373, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 197146. Palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 89746 pirmsskolas izglītības iestādes „Blāzmiņa” 
iekārtošanai un uzturēšanai pēc ēkas renovācijas pabeigšanas, no tiem Ls 28000 kapitālie 
izdevumi. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 69214 
pirmsskolas izglītības iestādes „Austriņa” iekārtošanai un uzturēšanai, no tiem Ls 2500 kapitālie 
izdevumi. Dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem palielinājums (naudas 
līdzekļu atlikums) Ls 224897 novirzīts pedagogu darba samaksai par pulciņu vadīšanu, t.sk. 
atalgojumam Ls 244 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 59, ēdināšanas 
izdevumiem Ls 224594. Papildu samazinājums atlīdzībai (izņemot pedagogu atalgojumu) par 
5% no 01.10.2009. Ls 123423 (t.sk. atalgojumam par Ls 99463, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 23960), pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. par         
Ls 426093. Valsts budžeta dotācijas palielinājums Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 
„Comenius” skolu partnerības īstenošanai Ls 29240. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums      
Ls 72465 novirzīts atalgojumam Ls 1490 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 359, pakalpojumu apmaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 70616. Veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 10291 un palielināti 
izdevumi darba devēja izdevumiem slimības gadījumā par Ls 10291; 
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- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums Ls 1037107 – palielināts finansējums no valsts budžeta dotācijas un 
mērķdotācijas (4 mēnešiem) par Ls 934303, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par      
Ls 572999, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 138036, pakalpojumu 
apmaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem par Ls 223268. Palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 109772 atlīdzībai pedagogiem, lai nodrošinātu 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, jo pārtraukts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem, 
atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 88462, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 21310. Papildu samazinājums pakalpojumu apmaksai par 10% no 
01.10.2009. par Ls 7468. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 500 novirzīts pakalpojumu 
apmaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 83046 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem slimības 
gadījumā par Ls 83046; 
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 9764171 – palielināts finansējums no valsts budžeta dotācijas un 
mērķdotācijas (4 mēnešiem) par Ls 9040019 pamatskolas izglītības un vispārējās vidējās 
izglītības pedagogu darba samaksai, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par               
Ls 7285051, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1754968, speciālo 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (4 mēnešiem) par Ls 379451, atbilstoši palielinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 305787, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām    
Ls 73664, dotācija reģionālā metodiskā centra darbībai Ls 2000, valsts programma patvēruma 
meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītošanai Ls 862, Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 
„Comenius” skolu partnerības īstenošanai Ls 58545. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 43149 atlīdzībai pedagogiem, lai nodrošinātu piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācību, jo pārtraukts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši 
palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 34772, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 8377. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 
Ls 544287 atlīdzībai skolu atbalsta personālam (430 likmes – logopēdi, psihologi, speciālie 
pedagogi), atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 438623, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 105664. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 70791 no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam 
no Ls 350 līdz Ls 250 mēnesī par likmi, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par          
Ls 57048 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 13743. Samazināts par 
Ls 409964 finansējums atlīdzībai saimnieciskajam personālam, lai nodrošinātu skolu tīkla 
efektivitāti un sakarā ar valsts budžeta pārtraukto programmu finansēšanu, atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 330376, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām     
Ls 79588. Papildu samazinājums atlīdzībai (izņemot pedagogu atalgojumu) par 5% no 
01.10.2009. Ls 109818 (t.sk. atalgojumam par Ls 88498, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 21320), pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. par        
Ls 122836. Dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem palielinājums (naudas 
līdzekļu atlikums) Ls 104410, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 3787, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 963, iestādes uzturēšanas izdevumiem          
Ls 94356 un kapitālajiem izdevumiem Ls 5304. Izmaiņas starp programmām – palielināts 
finansējums no valsts budžeta dotācijas par Ls 126532, atbilstoši palielinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 97382 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par             
Ls 29150, atbilstoši samazinot programmu 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi 
metodiskais centrs”. Izmaiņas starp programmām - palielināts finansējums par Ls 253640 
komunālo pakalpojumu apmaksai, samazinot programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības 
iestādes”. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 75315, atbilstoši samazinot izdevumus 
pakalpojumu apmaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija 
– palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 108506, kapitālajiem izdevumiem (mācību grāmatas, 
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saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju) par Ls 30567 un samazināti 
izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 114412 un preču iegādei 
par Ls 28204; 
- programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu 
ēdināšana” izdevumu palielinājums Ls 106986 – dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem palielinājums (naudas līdzekļu atlikums) par Ls 106986; 
- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 629087 – palielināts finansējums no valsts budžeta dotācijas (4 mēnešiem) par 
Ls 707075, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 418267, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 100760, pakalpojumu apmaksai un iestādes 
uzturēšanas izdevumiem par Ls 188138. Dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem palielinājums (naudas līdzekļu atlikums) Ls 9917 novirzīts kārtējiem izdevumiem. 
Papildu samazinājums atlīdzībai (izņemot pedagogu atalgojumu) par 5% no 01.10.2009.           
Ls 18187 (t.sk. atalgojumam par Ls 14656, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 3531), pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. par Ls 79718. Budžeta iestāžu 
ieņēmumu palielinājums Ls 10000 novirzīts pakalpojumu apmaksai un iestādes uzturēšanas 
izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par  Ls 4293 un izdevumi preču iegādei par Ls 4964 un 
palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 4293, kapitālie izdevumi (mācību grāmatas, saskaņā ar 
izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju) par Ls 4964; 
- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 1593780 – 
palielināts finansējums no valsts budžeta dotācijas (4 mēnešiem) par Ls 1665546, atbilstoši 
palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 1032865, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 248816, pakalpojumu apmaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem par              
Ls 383865, Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” skolu partnerības 
īstenošanai par Ls 31488. Dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem papildu 
samazinājums atlīdzībai (izņemot pedagogu atalgojumu) par 5% no 01.10.2009. Ls 53251 (t.sk. 
atalgojumam par Ls 42915, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 10336), 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. par Ls 50725. Budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 725 novirzīts pakalpojumu apmaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 25138 un izdevumi preču iegādei par Ls 300 un palielināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 25138, kapitālajiem izdevumiem (mācību grāmatas, saskaņā ar 
izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju) par Ls 300; 
 - programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums    
Ls 190105 – palielināts finansējums no valsts budžeta dotācijas (4 mēnešiem) interešu izglītības 
programmu pedagogu atalgojumam par Ls 450013, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam 
par Ls 362651, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 87362, Eiropas 
savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” skolu partnerības īstenošanai par Ls 1406. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 1330 atlīdzībai 
pedagogiem, lai nodrošinātu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, jo pārtraukts finansējums 
no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 1072, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 258. Dotācijas no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem palielinājums (naudas līdzekļu atlikums) Ls 1673 novirzīts darba 
devēja izdevumiem slimības gadījumā Ls 149, pakalpojumu apmaksai Ls 1524. Papildu 
samazinājums atlīdzībai (izņemot pedagogu atalgojumu) par 5% no 01.10.2009. Ls 56067 (t.sk. 
atalgojumam par Ls 45183, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 10884), 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. par Ls 64027. Papildu līdzekļi Ls 30000 saskaņā 
ar 22.05.2009. Rīgas domes Finanšu departamenta rīkojumu Nr.28 par līdzekļu piešķiršanu no 
Rīgas domes rezerves fonda stadiona Krišjāņa Barona ielā 116 avārijas situācijas novēršanai. 
Izmaiņas starp programmām - samazināts finansējums par Ls 253640 komunālo pakalpojumu 
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apmaksai, palielinot programmu 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”.  
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 79417 novirzīts pakalpojumu apmaksai un iestādes 
uzturēšanas izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 17037 un izdevumi preču iegādei par        
Ls 3528, un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 19765 un kapitālie izdevumi (mācību 
grāmatas, saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju) par Ls 800;  
- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu samazinājums Ls 93940 – samazināti 
budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 93940 par pakalpojumu sniegšanu Nodarbinātības valsts 
aģentūrai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par              
Ls 198838, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 24388, kapitālajiem 
izdevumiem par Ls 19088, subsīdijām un dotācijām pasākumiem par Ls 84070 un palielināti 
izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai par Ls 326384;  
- programmai 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija 
pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu 
palielinājums Ls 315246, t.sk. palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 309985 atlīdzībai sporta izglītības programmu pedagogiem, jo pārtraukts 
finansējums no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši palielinot izdevumus atalgojumam par         
Ls 249807, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 60178. Dotācijas no 
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem palielinājums (naudas līdzekļu atlikums) Ls 5261 
novirzīts izdevumiem atalgojumam Ls 3864, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 933, pakalpojumu apmaksai Ls 464. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6971 un 
palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 6971; 
- programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta 
manēža”” izdevumu samazinājums Ls 1492 – samazināts finansējums no valsts budžeta 
programmas „Sporta būves” Ls 10000, papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. 
Ls 1492 (t.sk. atalgojumam par Ls 1202, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 290) un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 10000; 
- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums Ls 6143 – samazināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 6143, atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 4951, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par  
Ls 1192. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 256, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām par Ls 191, pakalpojumu apmaksai par Ls 9430 un 
palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām pasākumiem par Ls 10000; 
- programmai 16.13.00. „Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras 
iegādei” izdevumu samazinājums Ls 102341 – samazināts finansējums no valsts budžeta 
dotācijas par Ls 102341; 
- programmai 16.14.00. „Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem 
sasniegumiem sportā” izdevumu samazinājums Ls 6103 – samazināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 6103, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam 
par  Ls 6103. Veikta izdevumu pārstrukturizācija (saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par 
izdevumu klasifikāciju) – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 3897 un palielināti izdevumi 
pabalstiem par Ls 3897;  
- programmai 16.15.00. „Nodibinājums sporta klubs „Rīga”” izdevumu samazinājums      
Ls 85169 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 85169. 
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Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centram (programma 17.01.00.) 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi komandējumiem, pakalpojumiem un 
precēm par Ls 26898 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 26898 (t.sk. atalgojumam par            
Ls 17540, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem par 
Ls 9358). 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
samazinājums Ls 7367584 un izdevumu samazinājums Ls 7367584: 
- programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
Ls 113307 – pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4791 „Par Rīgas Atkarības 
profilakses centra reorganizāciju, pievienojot Rīgas domes Labkājības departamentam”, 
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par  Ls 215258, atbilstoši 
palielinot izdevumus, no tiem atalgojumam par Ls 146269, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 34226. Samazināti izdevumi atlīdzībai Ls 82392, t.sk. 
atalgojumam par Ls 56397, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 25995, 
papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 13070 (t.sk. atalgojumam par          
Ls 10533, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2537) un pakalpojumu 
apmaksai par 5% Ls 6489; 
- programmai 18.02.00. „Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 
Ls 1451456 – programmas izpildes nodrošināšanai 2009.gadā; 
- programmai 18.03.00. „Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu samazinājums Ls 88876 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 90376, atbilstoši 
samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 44063, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 10615, papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 20481 (t.sk. 
atalgojumam par Ls 16505, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3976) 
un pakalpojumu apmaksai par 5% Ls 15217. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1500 
no darbinieku ēdināšanas novirzīts ēdināšanas izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija 
– samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 10000 un palielināti izdevumi darba devēja 
izdevumiem slimības gadījumā par  Ls 10000; 
- programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums Ls 80556  – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 53556, atbilstoši vidēji par 12,5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 
01.09.2009., samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 27000 
pamatojoties uz faktisko līgumu izpildi pirmajā pusgadā. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 583698 un palielināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par Ls 583698, pamatojoties uz normatīvo aktu par budžeta izdevumu 
klasifikāciju prasībām; 
- programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu samazinājums           
Ls 49914, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 32847, 
atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 10672, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 2571, papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009.      
Ls 22703 ( t.sk. atalgojumam par Ls 18296, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 4407) un pakalpojumu apmaksai par 5% Ls 13968  un budžeta iestāžu 
ieņēmumiem samazinājums par Ls 17067, samazinoties Labklājības ministrijas apmaksāto 
personu uzturēšanās finansējumam, bet palielinājums finansējumam par Ls 17067 (veiktas 
izmaiņas starp programmām), atbilstoši samazinot programmu 18.04.01. „Veco ļaužu 
uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 450 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem slimības 
gadījumā par Ls 450; 
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- programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums Ls 91982 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 91982, atbilstoši vidēji par 12,5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 
01.09.2009. Izmaiņas starp programmām - samazināts finansējums par Ls 17067, atbilstoši 
palielinot programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes”. Veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 1160875 un palielināti 
izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 1160875, pamatojoties uz normatīvo aktu par budžeta 
izdevumu klasifikāciju prasībām; 
- programmai 18.05.00. „Rīgas patversmes” izdevumu samazinājums Ls 15011 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 15011, atbilstoši 
samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 5708, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 1375, papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 3716 (t.sk. 
atalgojumam par Ls 2995, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 721), 
pakalpojumu apmaksai par 5% Ls 4212. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums  par Ls 1500 
no darbinieku ēdināšanas novirzīts ēdināšanas izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija 
– samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 624 un palielināti izdevumi darba devēja 
izdevumiem slimības gadījumā par Ls 624; 
- programmai 18.06.00. „Rīgas patversmes - līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 
Ls 21550 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 21550, 
atbilstoši vidēji par 12.5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 01.09.2009; 
- programmai 18.07.00. „Sociālie dienesti” izdevumu samazinājums Ls 186930 – samazināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 151904, atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 80489, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
Ls 19390, papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 38954 (t.sk. atalgojumam 
par Ls 31392, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 7562), pakalpojumu 
apmaksai par 5% Ls 13071. Budžeta iestāžu ieņēmumiem palielinājums par Ls 31. Valsts 
budžeta dotācijas samazinājums sociālo darbinieku darbam ar bērniem atalgojumam un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai par Ls 35057, atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 26962, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6495, 
subsīdijām un dotācijām par Ls 1600. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti  izdevumi 
atalgojumam par Ls 13586 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem slimības gadījumā 
par Ls 13586; 
- programmai 18.08.00. „Bērnu invalīdu rehabilitācija” izdevumu samazinājums Ls 44726  
– samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 4079, atbilstoši 
vidēji par 12.5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 01.09.2009. un samazināta 
dotācija Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 40647, pamatojoties uz faktisko 
līgumu izpildi pirmajā pusgadā; 
- programmai 18.10.00. „Dienas centri personām ar garīgās attīstības un psihiskās 
veselības traucējumiem” izdevumu samazinājums Ls 37114  – samazināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 29245, atbilstoši vidēji par 12,5% samazinot 
līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 01.09.2009., un samazināta dotācija Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 7869, pamatojoties uz faktisko līgumu izpildi pirmajā pusgadā; 
- programmai 18.11.00. „Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu samazinājums         
Ls 23417 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 19979, 
atbilstoši vidēji par 12,5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 01.09.2009., un 
samazināta dotācija Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 3438, pamatojoties uz 
faktisko līgumu izpildi pirmajā pusgadā; 
- jaunai programmai 18.12.00. „Pasākumu plāns atkarības ierobežošanai” Ls 61650 – 
pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4791 „Par Rīgas Atkarības profilakses 
centra reorganizāciju, pievienojot Rīgas domes Labklājības departamentam”, palielināta dotācija 
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no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 60590 un palielināti budžeta iestāžu 
ieņēmumi par Ls 1060, attiecīgi palielinot izdevumus, no tiem atalgojumam par Ls 17917, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 4535, pakalpojumu apmaksai par            
Ls 39499, papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 301 (t.sk. atalgojumam par 
Ls 243, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 58);  
- programmai 18.14.00. „Grupu mājas dzīvokļi” izdevumu samazinājums Ls 20637 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 10137, atbilstoši 
vidēji par 12,5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 01.09.2009., un samazināta 
dotācija Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 10500, pamatojoties uz faktisko 
līgumu izpildi pirmajā pusgadā; 
- programmai 18.15.00. „Sociālās un profesionālās rehabilitācijas programmas” izdevumu 
samazinājums Ls 1240 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 1240, atbilstoši vidēji par 12,5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas ar 
01.09.2009.; 
- programmai 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu 
samazinājums Ls 11351  – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 11351, atbilstoši vidēji par 12,5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas no 
01.09.2009. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 
par Ls 272416 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 272416, pamatojoties uz 
normatīvo aktu par budžeta izdevumu klasifikāciju prasībām; 
- programmai 18.20.00. „Dienas centri personām ar vecuma demenci” izdevumu 
samazinājums Ls 6707 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 5207, atbilstoši vidēji par 12,5% samazinot līgumorganizāciju pakalpojumu cenas no 
01.09.2009., un samazināta dotācija Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 1500, 
pamatojoties uz faktisko līgumu izpildi pirmajā pusgadā; 
- programmai 18.22.00. „Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas darbības 
nodrošināšanai” izdevumu samazinājums Ls 8313986 – pamatojoties uz Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības sistēmas reorganizāciju un iestādes nodošanu valstij, samazināti budžeta 
iestādes ieņēmumi par Ls 8313986, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par              
Ls 4327523, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1155987, pakalpojumu 
apmaksai par Ls 2695171 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 135305. 
 
Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma  
samazinājums  Ls 212109 un izdevumu samazinājums Ls 212109:  
 - programmai 19.01.01. „Rīgas domes Vides departaments” izdevumu samazinājums         
Ls 202795 – pamatojoties  uz  Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4787 „Par Rīgas  domes 
Vides departamenta reorganizāciju”, samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem, atbilstoši samazinot izdevumus atlīdzībai par Ls 133411, no tiem atalgojumam      
par Ls 136957 (līdzekļi plānoti 8 mēnešiem, paredzot atlaišanas pabalstus vienas mēnešalgas 
apmērā un kompensācijām par neizmantotajiem atvaļinājumiem), komandējumiem par Ls 3000, 
pakalpojumiem par Ls 47843, materiālu iegādei par Ls 15041 un pamatlīdzekļu iegādei par       
Ls 3500; 
- programmai 19.02.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana”  izdevumu  samazinājums  
par Ls 750 – pakalpojumu apmaksai par 10%; 
- programmai 19.03.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma”  
izdevumu samazinājums Ls 2750 – pakalpojumu apmaksai par 10%; 
- programmai  19.04.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” izdevumu 
samazinājums Ls 300 – pakalpojumu apmaksai par 10% ; 
- programmai  19.05.00.  „Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai” izdevumu 
samazinājums Ls 108 – pakalpojumu apmaksai par 10%; 
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 - programmai 19.06.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un 
uzturēšana” izdevumu samazinājums Ls 5406 – pakalpojumu apmaksai par 10% Ls 5406, kā 
arī veikta finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par  Ls 3154 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 3154. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
samazinājums Ls 449081 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 449081, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 117705 (t.sk. 
mēnešalgām par Ls 72200, piemaksām un prēmijām par Ls 37100, ārštata darbinieku 
atalgojumam par Ls 8405), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 23260, 
izdevumiem par elektroenerģiju un apkuri par Ls 188986, citiem pakalpojumiem par Ls 1200, 
kancelejas preču un inventāra iegādei par Ls 3500, degvielas iegādei par Ls 12000 un 
remontmateriāliem par Ls 24223. Papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009.          
Ls 15859 (t.sk. atalgojumam par Ls 12780 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 3079) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 62348. 
 
Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
samazinājums Ls 1077458 un izdevumu samazinājums Ls 1057958:   
- programmai 21.01.00. „Rīgas domes Kultūras departaments” izdevumu samazinājums    
Ls 123665, t.sk. samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 135000, atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 33300, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
Ls 11987, sociāla rakstura pabalstiem par Ls 16583, darba devēja veselības apdrošināšanas 
izdevumiem par Ls 14489, Sv. Pētera baznīcas telpu remontam par Ls 58641 un palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 11335, no tiem atlīdzībai            
Ls 11335 (t.sk. atalgojumam Ls 9150, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām Ls 2185) – veikta izdevumu pārstrukturizācija starp programmām 
sakarā ar grāmatvedības funkcijas centralizāciju Rīgas domes Kultūras departamentā (pārnests 
finansējums no programmas 21.03.00. „Kultūras centri un nami”); 
- programmai  21.02.00. „Bibliotēkas” izdevumu samazinājums Ls 222010, t.sk. samazināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 222010, atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 64469, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
Ls 15531, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāles telpu nomas maksai par 2152 un pamatlīdzekļu 
(bibliotēku krājumu) iegādei par Ls 32528, un papildu samazinājums izdevumiem par 10% no 
01.10.2009., t.sk. kārtējiem izdevumiem par Ls 20000 un kapitālajiem izdevumiem par              
Ls 87330; 
- programmai 21.03.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu samazinājums Ls 132666, 
t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 132666, 
atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 16507, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 3978 un telpu nomai par Ls 6290, un papildu samazinājums 
izdevumiem atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 39556 (darbinieku veselības apdrošināšanai) un 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 55000, kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija starp programmām, samazinot izdevumus par Ls 11335, no tiem atlīdzībai     
Ls 11335 (t.sk. atalgojumam Ls 9150, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām Ls 2185) sakarā ar grāmatvedības funkcijas centralizāciju Rīgas 
domes Kultūras departamentā, finansējumu pārnesot uz programmu 21.01.00. „Rīgas domes 
Kultūras departaments”. Sakarā ar deviņu kultūras centru apvienošanu, izveidojot vienotu Rīgas 
kultūras iestāžu administrācijas sistēmu, veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi ārštata darbinieku atalgojumam (honorārlīgumiem), kas paredzēti kultūras procesa 
nodrošināšanai, par Ls 50000 un palielināti izdevumi iestāžu komunālajiem pakalpojumiem par 
Ls 50000;  
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- programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums Ls 13220, t.sk. 
samazinājums pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 30630, bet budžeta iestāžu 
ieņēmumu palielinājums Ls 8410 novirzīts ārštata darbinieku atalgojumam (honorārlīgumiem) 
Ls 6950 un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai par sniegtajiem pakalpojumiem Ls 1460 
(Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 22.04.2009. sēdes prot. Nr.169), kā arī 
piešķirti papildu līdzekļi Tautas frontes muzeja pasākuma akcijai „Baltijas ceļš” 20.gadadienai, 
staļinisma un nacisma upuru piemiņas pasākuma organizēšanai pie Brīvības pieminekļa 
23.08.2009. Ls 9000 (t.sk. atalgojumam (honorārlīgumu apmaksai) Ls 2510 un pakalpojumu 
apmaksai Ls 6490); 
 programmai 21.05.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksa” izdevumu samazinājums Ls 89591, t.sk. samazināta valsts budžeta mērķdotācija par   
Ls 70641, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 56927 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 13714, kā arī papildu samazinājums atlīdzībai par 
5% no 01.10.2009. Ls 18950 (no tiem atalgojumam par Ls 16213); 
- programmai 21.09.00. „Muzeji” izdevumu samazinājums Ls 24708, t.sk. samazināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 30708, atbilstoši samazinot 
izdevumus Okupācijas muzeja pakalpojumu apmaksai (informatīvo materiālu iegādei, grāmatas 
tulkošanai u.c.) Ls 25000, sakarā ar 2 muzeju apvienošanu, lai izveidotu vienotu Rīgas kultūras 
iestāžu administrācijas sistēmu un grāmatvedības funkciju centralizāciju no 01.09.2009., 
samazinājums atalgojumam par Ls 602 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 145, kā arī, sakarā ar Porcelāna muzeja telpu nomas līguma laušanu, samazinājums 
izdevumiem par telpu nomu Ls 4961 un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (Kultūrkapitāla 
fonda mērķa finansējums) Ls 6000 novirzīts Porcelāna muzejam izglītojošajam projektam – 
filmai „Plastilīns un porcelāns” ārštata darbinieku atalgojumam (honorārlīgumiem) Ls 4650 un 
pakalpojumu apmaksai Ls 1350;  
- programmai 21.11.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums        
Ls 250213 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 43392, 
atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 7303 un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 1759, kā arī sakarā ar divu mūzikas skolu reorganizāciju (Rīgas 
1.mūzikas skola un Jāzepa Mediņa mūzikas skola) un pārvietošanu uz citām telpām 
samazinājums atalgojumam par Ls 10473, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 2523 un telpu nomai par Ls 13347, bet palielinājums par Ls 2013 mūzikas instrumentu 
skaņošanai un mācību līdzekļu iegādei, kā arī papildu samazinājums pakalpojumu apmaksai par 
10% no 01.10.2009. Ls 10000, papildu finansējums Ls 293605 (no tiem atalgojumam              
Ls 236690) mūzikas un mākslas skolu pedagoģisko darbinieku apmaksai no 01.09.2009. sakarā 
ar Kultūras ministrijas piešķirtā finansējuma 2009.- 2010.mācību gadam nepietiekamību; 
- programmai 21.12.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolu pedagoģisko darbinieku 
veselības apdrošināšana” izdevumu samazinājums Ls 25164;  
- programmai 21.13.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” izdevumu 
samazinājums Ls 10000 – pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009.; 
- programmai 21.14.00. „Latvijas Dailes teātra atbalsta programma” Ls 19500 – 
pamatojoties uz Kultūras ministrijas, Rīgas domes un Latvijas Dailes teātra 15.03.2001. noslēgto 
sadarbības līgumu; 
- programmai 21.16.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu samazinājums           
Ls 20000 –  pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009.; 
- programmai 21.18.00. „Rīgas bērnu mūzikas un mākslas skolu instrumentu iegāde un 
atjaunošana” izdevumu samazinājums Ls 4115 – pakalpojumu apmaksai par 10% no 
01.10.2009.; 
- programmai 21.19.00. „Festivālu mērķprogramma” izdevumu samazinājums Ls 8200 – 
samazinājums pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009.; 



 16

- programmai  21.20.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu 
vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 
izdevumu samazinājums Ls 634832 – samazināta valsts budžeta dotācija par Ls 634832, 
atbilstoši samazinot  izdevumus pedagoģisko darbinieku atalgojumam par Ls 511590 un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 123242. 
 
Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 193062 
– samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 193062, atbilstoši 
samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 51575 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem par Ls 12425, komandējumiem un dienesta braucieniem 
par Ls 10000, izdevumiem līgumdarbiem un projektiem par Ls 107000. Papildu samazinājums 
atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 18417 (t.sk. atalgojumam par Ls 14274 un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par          
Ls 4143) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. par Ls 11315. Programmas 
palielinājums, pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4787 „Par Rīgas domes 
Vides departamenta reorganizāciju”, pilsētvides uzraudzības funkcijas izpildei – atlīdzībai            
Ls 17670, t.sk. atalgojumam Ls 14240 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Ls 3430. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu samazinājums Ls 249021, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums par            
Ls 387129 (Aizsardzības ministrijas līdzfinansējuma samazinājums Rīgas Brāļu kapu 
rekonstrukcijai). Dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Ls 138108 – 
aģentūras rīcībā paliek 2008. gadā neizlietotie naudas līdzekļi Ls 145858 Rīgas Brāļu kapu 
rekonstrukcijas darbu turpināšanai un citu pieminekļu aprūpei. Papildu samazinājums atlīdzībai 
par 5% no 01.10.2009. Ls 1913  (no tiem atalgojumam par Ls 1541) un pakalpojumu apmaksai 
samazinājums par 10% no 01.10.2009. Ls 5837. Saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas 29.04.2009. sēdes prot. Nr. 170 veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 29769 un palielināti 
izdevumi atlīdzībai (darba samaksai, kompensācijām par neizmantotajiem atvaļinājumiem un 
atlaišanas pabalstiem) par Ls 29769. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 
izdevumu samazinājums Ls 253634 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 150680, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 104587, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 25195, papildu samazinājums atlīdzībai 
par 5% no 01.10.2009. Ls 12953 (t.sk. atalgojumam par Ls 10438, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 2515), pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 7945. 
Budžeta iestāžu ieņēmumiem samazinājums par Ls 102954, atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 82967, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 19987. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 199435 un 
pakalpojumu apmaksai par Ls 28990 un palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 199435 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 28990 (Rīgas domes 
Finanšu un administrācijas lietu komitejas 22.04.2009. sēdes prot. Nr.169).  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Reģionālais sporta centrs „Anniņmuiža”” 
(programma 25.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 3755 – dotācijas no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem palielinājums Ls 4950 (naudas līdzekļu atlikums) novirzīts 
komunālo pakalpojumu apmaksai. Papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009.        
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Ls 924 (t.sk. atalgojumam par Ls 745, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
Ls 179), pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 271.   
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas mājoklis” (programma 26.01.00.) izdevumu 
samazinājums Ls 47742 – atlīdzībai par  Ls 12575 (no tiem atalgojumam par Ls 10134), 
ņemot vērā faktisko izpildi I pusgadā un nepieciešamo finansējumu II pusgadam, atbilstoši 
apstiprinātajam štatu sarakstam. Pamatojoties uz  Rīgas domes 29.07.2009. lēmumu Nr. 20 „Par 
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis” likvidāciju”, finansējums Ls 25167, t.sk. 
atlīdzībai Ls 19227 (no tiem atalgojumam Ls 15495), pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 5940, 
novirzīts Rīgas domes Komunālajam departamentam papildu funkciju veikšanai, kā arī 
aģentūras likvidācijas rezultātā 2009. gadā veidosies līdzekļu ekonomija atlīdzībai Ls 10000 
(atalgojumam Ls 8059). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu 
apmaksai par Ls 370 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 370.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 17205 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 17205, atbilstoši samazinot izdevumus sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 3862, komandējumiem un dienesta izdevumiem par         
Ls 3156, izdevumiem līgumdarbiem par Ls 6347, biroja preču iegādei par Ls 600, papildu 
samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 1548 (valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 3284, bet 
palielinot izdevumus atalgojumam par Ls 1592. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Mežaparks” (programma 29.01.00.) izdevumu 
samazinājums Ls 5756 – samazināti izdevumi atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 2176 un 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 3580. Kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 37882 (no tiem atalgojumam   par         
Ls 30528) un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 37882 (saskaņā ar Rīgas domes 
Finanšu un administrācijas lietu komitejas 01.04.2009. sēdes prot. Nr.167). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas kultūras aģentūra” pārziņā esošo programmu 
finansējuma samazinājums Ls 348638 un izdevumu samazinājums Ls 348638:    
- programmai 30.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas kultūras aģentūra” 
administrācija” izdevumu samazinājums  Ls 21030 – samazināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 21030, atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 9592, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 5132, pakalpojumu apmaksai par Ls 6306; 
- programmai 30.02.00. „Rīgas pilsētas izstāžu zāle” izdevumu samazinājums Ls 154491 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 99858 un budžeta 
iestāžu ieņēmumi par Ls 54633, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 59115 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5886, kā arī samazinājums 
pakalpojumu apmaksai par Ls 89490 (pārtraucot telpu nomas maksājumus); 
- programmai 30.03.00. „Kinoteātris „Rīga”” izdevumu samazinājums Ls 95975 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 89130 un budžeta 
iestāžu ieņēmumi samazināti par Ls 6845, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par       
Ls 8511, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja veselības 
apdrošināšanas izdevumiem par Ls 3200, kā arī samazinājums pakalpojumu apmaksai Ls 84264 
(pārtraucot telpu nomas maksājumus); 
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- programmai 30.04.00. „Rīgas Jūgendstila centrs” izdevumu samazinājums Ls 46846, t.sk. 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 41806 un samazināti 
budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 5040, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 5109 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1219, kā arī samazinājums 
pakalpojumu apmaksai par Ls 40518 (pārskatot telpu nomas maksājumus); 
- programmai 30.05.00. „Rīgas Kongresu nams” izdevumu samazinājums Ls 30296 –
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 10325 un samazināti 
budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 19971, atbilstoši samazinot izdevumus atalgojumam par          
Ls 22884, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6000 un pakalpojumu 
apmaksai par Ls 1412.  
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma samazinājums par Ls 7296464 un izdevumu samazinājums par             
Ls 7296464: 
- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
samazinājums Ls 1536968 – atlīdzībai par Ls 894451 (no tiem atalgojumam par  Ls 811919) un 
pakalpojumu apmaksai par Ls 520727 (no tiem transportlīdzekļu nomai Ls 118518, telpu nomai 
Ls 74290, pasta pakalpojumiem Ls 24847, citiem ar administrācijas darbību saistītiem 
izdevumiem Ls 137889). Sakarā ar Rīgas domes 17.03.2009. lēmumu Nr.4825 „Par Rīgas 
pilsētas pašvaldības administrācijas grāmatvedības uzskaites funkcijas izpildes reorganizāciju un 
centralizāciju” no 01.10.2009. Rīgas domes Īpašuma departamenta un Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta grāmatvedības uzskaites funkciju nodrošinās Rīgas domes Finanšu 
departamenta darbinieki un funkcijas veikšanai piešķirti Ls 25517 (no tiem atalgojumam           
Ls 20563). Civillietā par Armanda Agruma atjaunošanu darbā Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirektora amatā tiesas sprieduma izpildei piešķirti Ls 18588 un valsts nodevas nomaksai   
Ls 500. Papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 83884 (no tiem atalgojumam 
par Ls 79911) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 82511.  
- programmai 01.02.00. „Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas renovācijas un 
restaurācijas projekta izstrāde” Ls 14904 – projekta izstrādes izdevumiem; 
- jaunai programmai 01.03.00. „Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās” Ls 61700 –  
biedra naudas iemaksai Latvijas Pašvaldību savienībai Ls 50000 un Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijai Ls 11700;  
- programmai 01.04.00. „Ielu tirdzniecības vietu un tām piegulošās teritorijas 
labiekārtošanai” izdevumu samazinājums Ls 57090 – nesadalītais finansējums Ls 57090 (t.sk. 
kapitālie izdevumi Ls 857) pārnests uz programmu 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju sakopšanai, 
dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai”; 
- programmai 01.05.00. „Rotaļu laukumu uzturēšanai” veikta izdevumu pārstrukturizācija 
– samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 5197 un palielināti  kapitālie izdevumi par 
Ls 5197, lai veiktu bērnu rotaļu laukuma konstrukciju atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu 
Zolitūdes mikrorajonā; 
- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā”  izdevumu 
samazinājums Ls 3000000 – dotācija Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Rīgas satiksme” II pusgadam samazināta par Ls 3000000; 
- programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu 
samazinājums Ls 168039 – atlīdzībai par Ls 155411 (no tiem atalgojumam par Ls 91386) un 
pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 12628; 
- jaunai programmai 01.09.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem” Ls 775838 – pabalsta  izmaksai Ls 50 apmērā, mācību gadu 
uzsākot, neskaitot nodokļus, katram Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, internātskolu un 
speciālo internātskolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, bērnu uzturēšanās iestāžu, mūzikas un 
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mākslas skolu, kā arī sporta skolu un izglītības iestāžu pilna laika nodarbinātam pedagoģiskajam 
darbiniekam, kas minētajās Rīgas pārvaldības iestādēs nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu; 
- jaunai programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas 
programma” Ls 1000000 – uzņēmējdarbības vides veicināšanai un tūrisma attīstībai; 
- programmai 01.15.00. „Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” izdevumu 
samazinājums Ls 460025 – pamatojoties uz eiro procentu likmes kritumu; 
- programmai 01.17.00. „Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu 
samazinājums Ls 5437808 – sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu par           
Ls 28300000, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” 56. panta 2. punktu, 
pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā atbilstoši Ministru kabineta 
16.12.2008. noteikumu Nr.1064 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2009. gadā” 1. pielikumā noteiktajam procentam no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu faktiskās izpildes, t.i., 19,2% apmērā; 
- programmai 01.21.00. „Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” izdevumu 
samazinājums Ls 1403 – atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 1082 (no tiem atalgojumam par 
Ls 872), pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009. Ls 321; 
- programmai 01.22.00. „Pašvaldību institūciju iekšējais un ārējais audits” izdevumu 
samazinājums Ls 4702 – samazinājums pakalpojumu apmaksai par  10% no 01.10.2009.; 
- programmai 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošinājums” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 7408 un atalgojumam 
par Ls 4000  un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 7408 un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 4000;  
- programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums       
Ls 5517393 – saskaņā ar saistošo noteikumu 7. pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju 
programma 2009. gadam”; 
- programmai 01.32.00. „Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un 
nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu 
samazinājums Ls 441000; 
- programmai 01.33.00. „Latvijas Nacionālais teātris – interjera iegādei” Ls 1036 – līdzekļi 
Valsts kases kontā, kuri novirzīti saskaņā ar noslēgto līgumu; 
- programmai 01.35.00. „Dotācija Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas nami” izdevumu  
samazinājums Ls 393050 – veicot izmaiņas līgumsaistību izpildes grafikā šā gada II pusgadā 
par Rātsnama ēkas celtniecības izdevumiem;  
- programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto 
postījumu novēršanai” izdevumu palielinājums Ls 10086 – t.sk. pārnests ar Rīgas pilsētas 
izpilddirektora rīkojumiem nesadalītais finansējums no programmas 01.04.00. „Ielu tirdzniecības 
vietu un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana un citi projekti” Ls 57090 un papildu 
samazinājums Rīgas pilsētas izpilddirektora pārziņā esošo programmu pakalpojumu apmaksai 
par 10% no 01.10.2009. Ls 47004; 
- programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbības 
nodrošināšanai” izdevumu samazinājums Ls 197336 – atalgojumam par Ls 30000 un 
pakalpojumiem par Ls 40000, papildu samazinājums atlīdzībai par 5% no 01.10.2009. Ls 15405 
(no tiem atalgojumam par Ls 12414) un pakalpojumu apmaksai par 10% no 01.10.2009.            
Ls 111931;  
- programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas savienības fondiem un citiem 

projektiem” izdevumu samazinājums Ls 3000000 – saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas apstiprināto līdzekļu izlietojumu projektu finansēšanai; 
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- programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazinājums Ls 313201, 
t.sk. palielinājums Ls 50000 un samazinājums Ls 363201 – pamatojoties uz Rīgas domes 
Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem – palielinot par Ls 30000 asignējumus 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam un novirzot finansējumu Ls 333201 
rēķinu apmaksai, kuru veic Rīgas domes Finanšu departaments.  
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 
(privatizācijas fonda, dabas resursu nodokļa, Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļi), citi 
pašu ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem 
ieņēmumiem.  
 Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā budžetā apstiprināts Ls 5280357 
(Rīgas domes 17.02.2009. saistošie noteikumi Nr.153). Faktiskais naudas līdzekļu atlikums 
budžeta institūciju kontos uz 01.01.2009. Ls 29739952, palielinājums Ls 24459595, no tiem 
izdevumu segšanai novirzīti Ls 14034426.     
 Speciālā budžeta ieņēmumu samazinājums Ls 6400928 (īpašiem mērķiem iezīmētiem 
līdzekļiem Ls 6352097, ziedojumiem un dāvinājumiem Ls 48831).            
 Speciālā budžeta izdevumu palielinājums Ls 7633498, t. sk. daļēji novirzot naudas 
līdzekļu atlikumu Ls 14034426 izdevumu segšanai un samazinot ieņēmumus par Ls 6400928. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajām programmām 
ieņēmumu samazinājums Ls 4954897 un izdevumu palielinājums Ls 3422772, t.sk.: 
- programmai 01.01.01. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu 
palielinājums Ls 777057 - pašvaldības autoceļu un ielu remontam; 
- programmai 01.06.03. „Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietojums” ieņēmumu samazinājums  Ls 3875865 – notiek tiesvedība saistībā ar AS „Ceļu 
pārvalde” Rīgas pilsētai piederošo akciju pārdošanas līgumu, notikušas vairākas nesekmīgas 
izsoles privatizējamiem objektiem, kā arī saņemti vairāki potenciālo pircēju iesniegumi par 
privatizācijas līgumu laušanu. Izdevumu palielinājums par Ls 3838100 atbilstoši 8.pielikumā 
„Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 
2009.gadam” paredzētajam apjomam Ls 19090737;      
- programmai 01.01.09. „Vecrīgas ielu ikdienas uzturēšana un citi pakalpojumi” ieņēmumu 
palielinājums Ls 11529, no tiem Ls 1313 – masu nekārtību laikā Vecrīgā nodarīto zaudējumu 
kompensēšanai (saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 05.06.2009. rīkojumu Nr.346 
„Par līdzekļu piešķiršanu”), Ls 10216 – ieņēmumi par transportlīdzekļu iebraukšanu vai 
novietošanu Vecrīgā (ieskaitīts par 2008.gadu). Izdevumu palielinājumu Ls 11529 plānots 
izlietot Vecrīgas ielu ikdienas uzturēšanas darbu apmaksai; 
- programmai 01.01.10. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” ieņēmumu un izdevumu 
samazinājums Ls 600000, pamatojoties uz faktisko izpildi I pusgadā un ieņēmumu prognozi II 
pusgadam, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi atalgojumam            
par Ls 7652, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2862 un samazināti 
kārtējie izdevumi par Ls 10514. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošām programmām ieņēmumu 
samazinājums  Ls 1647200 un izdevumu palielinājums Ls 3517483, t.sk.:  
- programmai 03.01.00. „Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas un 
komercdarbības pārraudzības organizatoriskais nodrošinājums” ieņēmumu un izdevumu 
samazinājums Ls 250000, pamatojoties uz faktisko izpildi I pusgadā un izdevumu prognozi II 
pusgadam; 
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- programmai 03.05.00. „Nekustamā īpašuma atsavināšanas programma” ieņēmumu 
samazinājums  Ls 1397200, pamatojoties uz faktisko izpildi I pusgadā. Izdevumu 
palielinājums Ls 3767483 – daļējs naudas līdzekļu atlikums gada sākumā novirzīts 
izdevumiem, lai nodrošinātu Rīgas domes priekšsēdētāja 26.03.2009. rīkojumā Nr.118-r „Par 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada speciālā budžeta programmas ”Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas programma” paredzēto finansējumu. 
 
 
Rīgas domes Komunālā departamenta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Komunālais 
departaments” izdevumu palielinājums Ls 684 – sešu lielformāta plākšņu izgatavošanai 
(saskaņā ar Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4788 „Par Rīgas domes Komunālā 
departamenta reorganizāciju”).  
 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta  programmai 18.01.00. „Rīgas Sociālās krīzes 
fonds” izdevumu palielinājums Ls 246033 – naudas līdzekļu atlikumu  plānots izlietot dažādu 
pabalstu izsniegšanai krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem. 
 
 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošām programmām  
ieņēmumu samazinājums Ls 343914 un izdevumu samazinājums Ls 353914, t.sk.: 
- programmai 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu samazinājums Ls 143914. Kārtējiem 
izdevumiem samazinājums Ls 153914, no tiem atlīdzībai samazinājums Ls 149883 saskaņā ar 
likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” un 
samazinājums par 5% no 01.10.2009. Pakalpojumu apmaksai papildu samazinājums par 10% no 
01.10.2009. Ls 4031, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija starp programmām. Dokumentu 
uzskaites reģistrācijai, nomas maksu un soda naudu aprēķinu uzskaitei nepieciešams iegādāties  
datorprogrammu „Zemes nomas līgumu slēgšana”, līdz ar to Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijai palielināti kapitālie izdevumi par Ls 10000, samazinot izdevumus 
programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana”; 
- programmai 27.02.00. „Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā 
nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu samazinājums Ls 200000, pamatojoties uz faktisko 
izpildi I pusgadā un izdevumu prognozi II pusgadam; 
- programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu samazinājums Ls 10000 
– datorprogrammas iegādei un par šo summu palielināts naudas līdzekļu atlikums perioda beigās. 

 
 
Ziedojumu un dāvinājumu programmām ieņēmumu samazinājums Ls 48831 un izdevumu 
palielinājums Ls 196526, t.sk.: 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošām programmām 
ieņēmumu samazinājums Ls 55673 un izdevumu palielinājums Ls 143718 – naudas līdzekļu 
atlikuma gada sākumā budžeta iestāžu kontos plānotais izlietojums, t.sk.: 
- programmai 16.01.00. „Izglītības iestāžu pārvalde – Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un 
sporta departaments” izdevumu palielinājums Ls 1468 – pakalpojumu apmaksai; 
- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu iestādes” juridisko un fizisko personu 
ziedojumu samazinājums Ls 13287, jo lauzta vienošanās ar SIA „Saule”, SIA „Kafijas 
automāti”, AS „SEB banka” un samazināti vecāku ziedojumi. Izdevumu samazinājums          
Ls 1368 un veikta izdevumu pārstrukturizācija: kārtējo izdevumu palielinājums Ls 3033 – telpu 
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remontam, mazvērtīgā inventāra, saimniecības preču, mācību līdzekļu iegādei un samazināti 
kapitālie izdevumi Ls 4401 – neiegādāsies ledusskapi, videokameru un virtuves plīti, kā arī 
netiks ierīkoti rotaļu laukumi; 
- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” izdevumu palielinājums 
Ls 320 – mācību līdzekļu iegādei 55.speciālajai pirmsskolas bērnu izglītības iestādei 
„Dardedze”; 
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” juridisko personu 
ziedojumu samazinājums Ls 14972, jo lauzta vienošanās ar AS „Rietumu banka”, kā arī  netiks 
ieskaitīts plānotais ziedojums no Berlīnes universitātes un palielināti vecāku ziedojumi Ls 5500 
– Rīgas 25.vidusskolai. Izdevumu palielinājumu Ls 119034 plānots novirzīt: 
Ls 15219 – pedagogu atalgojumam par mācību materiālu sagatavošanu mazākumtautību 
sākumskolas skolēnu valodā sastopamo ortogrāfijas un interpunkcijas problēmu raksturojumu un 
to risinājuma iespējām (saskaņā ar Izglītības satura un eksaminācijas centra līgumu); 
Ls 2394 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai; 
Ls 14160 dienas naudas un komandējumu izdevumu segšanai Starptautiskās Bakalaurāta 
programmas ietvaros; 
Ls 63403 kārtējiem izdevumiem – telpu remonta, transportlīdzekļu pakalpojumu, telpu nomas 
izdevumu segšanai, biroja preču, inventāra, saimniecības preču un mācību līdzekļu iegādei; 
Ls 23858 kapitālajiem izdevumiem – datoru, interaktīvās tāfeles, projektora, žalūziju, 
dokumentu skapja, mācību grāmatu un kopētāja iegādei; 
- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” juridisko personu 
ziedojumu samazinājums Ls 3000. Izdevumu palielinājumu Ls 4242 plānots novirzīt: 
Ls 2412 kārtējiem izdevumiem – telpu remontam, inventāra, kancelejas preču un mācību 
līdzekļu iegādei; 
Ls 1830 kapitālajiem izdevumiem  – portatīvā datora un projektora iegādei; 
- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” juridisko personu ziedojumu 
palielinājums Ls  2586. Izdevumu palielinājumu Ls 13210 plānots novirzīt: 
Ls 2142 pedagogu atalgojumam par piedalīšanos projektā „ES Socrates Comenius” – materiālu 
izstrādāšanai nedzirdīgo bērnu integrācijai sabiedrībā; 
Ls 516 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai;  
Ls 4052 kārtējiem izdevumiem – biroja preču, inventāra un saimniecības preču iegādei; 
Ls 6500 kapitālajiem izdevumiem – medicīnas iekārtas zemūdens masāžai, datorprogrammu un 
bērnu rotaļu laukuma iegādei; 
- programmai 16.07.00.  „Pārējie interešu izglītības pasākumi” juridisko un fizisko personu 
ziedojumu samazinājums  Ls 32500, jo lauzta vienošanās ar AS „Latvijas meži”, sporta deju 
klubu „Dzintars” un Valsts aģentūru „Jaunatnes basketbola metodiskais centrs”. Izdevumu 
palielinājums par Ls 1194 un veikta izdevumu pārstrukturizācija: kārtējo izdevumu 
samazinājums Ls 645 – kancelejas preču iegādei un palielināti kapitālie izdevumu Ls 1839 – 
sporta laivas iegādei; 
- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 5618 -  inventāra un 
sporta tērpu iegādei, kā arī  sacensību organizēšanas izdevumu segšanai. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošām programmām ieņēmumu 
palielinājumu Ls 6710 un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 13390 plānots izlietot: 
- programmai 18.02.00. „Bērnu uzturēšanās iestādes” juridisko un fizisko  personu 
ziedojumu palielinājums Ls 710 un naudas līdzekļu atlikums Ls 12574 novirzīts – 
ēdināšanas izdevumu segšanai vasaras nometnes laikā, krāsu un inventāra iegādei, sporta 
laukuma rekonstrukcijai, bērnu vasaras nometnes īrei, sporta zāles labiekārtošanai, apavu iegādei 
bērniem, peldbaseina trenera un angļu valodas skolotāja atalgojumam, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai; 
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- programmai 18.03.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” juridisko personu ziedojumu 
palielinājumu Ls 6000 sociālās aprūpes centram „Mežciems”  izlietos funkcionālo gultu, skapju 
un plauktu iegādei. Naudas līdzekļu atlikumu Ls 816 – kārtējā remonta materiālu iegādei; 
 
 
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) fizisko 
personu ziedojumu palielinājumu Ls 132 un naudas līdzekļu atlikumu Ls 32576  izlietos 
Rīgas Brāļu kapu restaurācijas darbu un Svētās uguns gāzes apmaksai. 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 

 


