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Paskaidrojuma raksts 
par grozījumiem Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.46 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu” 
 
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS  Ls 5 741 249, t.sk.: 
 
1.1. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 5 939 582, t.sk.: 
Palielinājums Ls 6 179 546, t.sk.: 
– valsts budžeta dotācija Rīgas pašvaldības policijai Ls 7 056 Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas Parlamentārās Asamblejas aizsardzības pasākumu nodrošināšanai; 
– valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta 

programmām Ls 3 886 106, t.sk. programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi 
Rīgas pilsētā” Ls 4 804, programmai 01.14.00. „Mērķdotācija pasažieru regulārajiem 
pārvadājumiem” Ls 2 635 830 un programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas 
Savienības fondiem un citiem projektiem” Ls 1 245 472; 

– valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta programmām Ls 691 635, t.sk. programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu 
izglītības iestādes” Ls 210 203, programmai 16.02.01. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes 
– līgumorganizācijas” Ls 29 980, programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un 
vidusskolas” Ls 243 849, programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas 
internātskolas” Ls 137 676, programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” Ls 941, 
programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 669, 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” Ls 65 517 un programmai 16.15.00.  
„Kultūras centri un nami” Ls 2 800; 

– valsts budžeta dotācija Rīgas domes Satiksmes departamenta programmai 04.05.00. 
„Pilsētas luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana” Ls 826 Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
Parlamentārās Asamblejas aizsardzības pasākumu nodrošināšanai; 

– valsts budžeta dotācija Rīgas domes Labklājības departamenta programmām Ls 1 559 820, 
t.sk. programmai 18.02.00. „Palīdzības Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” Ls 1 155 000 un 
programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 404 820; 

– valsts budžeta dotācija Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmai 05.02.00. 
„Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” Ls 9 103 no Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada augustā vētras laikā radīto postījumu novēršanai un 
zaudējumu kompensēšanai; 

– valsts budžeta dotācija Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 25 000 
(Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums Rīgas Brāļu kapiem). 

Samazinājums Ls 239 964 – valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas samazinājums Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmai 16.03.00. „Specializētās 
pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 196 167 un programmai 16.26.00. „X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku programma” Ls 43 797.   
 
1.2. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 198 333, t.sk.: 
Palielinājums Ls 497 614, t.sk.: 
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 30 820; 
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- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai Ls 44 648; 
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai Ls 17 509; 
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 6 000; 
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 178 637; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” Ls 220 000. 
Samazinājums Ls 695 947, t.sk.: 
- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 345 915;   
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 325 032; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 25 000. 
 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības  departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu 
pārstrukturizācija: 
- programmai 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 
nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi biroja preču 
iegādei par Ls 5 000, degvielas iegādei par Ls 5 000, saimniecības preču iegādei par Ls 2 000, 
pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 1 000 un palielināti izdevumi pakalpojumu 
samaksai par Ls 13 000, t.sk. projekta „Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas 
revitalizācija” teritoriju topogrāfiskā plāna sagatavošanai, normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 
izgāztuvju Augusta Deglava ielā un Kleistu ielā rekultivācijas projektu tehniski ekonomiskā 
pamatojuma izstrādei Ls 8 700 un komunālajiem pakalpojumiem Ls 4 300;                  
- programmai 02.03.00. „Projektu vadības un attīstības direkcija” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi biroja preču un inventāra iegādei par Ls 800, 
pakalpojumu apmaksai par Ls 900 un palielināti izdevumi komandējumiem uz Londonu, Tallinu 
un Nīderlandi komunikācijai ar Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta ārējiem ekspertiem 
par Ls 1700.  
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.01.) veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi ārštata darbinieku atalgojumam par Ls 20 000, ēku, 
būvju un telpu uzturēšanai par Ls 100 000, zemes nomai par Ls 40 000 un palielināti izdevumi 
piemaksām par virsstundu un papildu darbu par Ls 20 000, pašvaldībai piederošo un piekrītošo 
īpašumu apsaimniekošanai par Ls 100 000 (palielinājies avārijas situāciju novēršanas un avārijas 
darbu izpildes apjoms), kapitālajam remontam un rekonstrukcijai pašvaldības izglītības iestāžu 
ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai par Ls 40 000. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums par Ls 126 984 un izdevumu palielinājums par Ls 126 984: 
- programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums Ls 40 958 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 40 958 un novirzīta atlīdzībai departamenta darbiniekiem deleģēto 
uzdevumu izpildei atbilstoši apstiprinātajam štatu sarakstam (t.sk. atalgojumam par Ls 33 007 un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 7 951); 
- programmai 04.03.00. „Pilsētas maģistrālo un rajona nozīmes ielu uzturēšana” izdevumu 
palielinājums Ls 85 200 un finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 85 200 un novirzīta uzturēšanas izdevumiem, t.sk. 
ielu caurteku tīrīšanai Ls 41 200 un lietusūdens pieņēmēju tīrīšanai Ls 44 000, kā arī samazināti 
budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 321 537 un palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 321 537;  
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- programmai 04.04.00. „Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto 
krastmalu un metāla barjeru uzturēšana” finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta 
iestāžu ieņēmumi par Ls 24 378 un palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 24 378; 
- programma 04.05.00. „Pilsētas luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana” izdevumu 
palielinājums – valsts budžeta dotācija Ls 826 Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
Parlamentārās Asamblejas aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Rīgā. 
 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums par Ls 299 154 un izdevumu palielinājums par             
Ls  299 154: 
- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 51 546, t.sk. palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 50 726 (no tiem Ls 17 337 piešķirti kā papildu 
līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
komitejas 30.06.2010. sēdes prot. Nr.37) un novirzīta tiesas spriedumu izpildei, t.sk. 
atalgojumam Ls 42 686 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8 040, kā arī 
palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 820 un novirzīti apkures izdevumu segšanai; 
- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu 
palielinājums Ls 14 778 – valsts budžeta dotācija Ls 9 103 un dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem Ls 5 675 (pārnests finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības 
teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, 
komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” Ls 3 902 un programmas 05.03.00. 
„Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” Ls 1 773) novirzīta izdevumu palielinājumam 
kapu rakšanas pakalpojumu sniegšanai bezpiederīgo mirušo apbedīšanā no 01.08.2010. Ls 1 773 
(t.sk. atalgojumam Ls 971, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 234, 
pakalpojumu apmaksai Ls 568) un 2010.gada augustā vētras laikā radīto postījumu novēršanai 
un zaudējumu kompensēšanai kapos Ls 13 005; 
- programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu 
samazinājums Ls 1 773 – pārnests finansējums programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas 
uzturēšanas programma”, jo ar 01.08.2010. kapu rakšanas pakalpojumus bezpiederīgo mirušo 
apbedīšanā nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapu pārvalde; 
- programmai 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 
Ls 166 106, t.sk. palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par             
Ls 20 406 (pārnests finansējums no programmas 05.07.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) 
likvidēšanai Rīgā”) un sakarā ar izveidojušos avārijas situāciju plūdu periodos novirzīta 
novadgrāvju atjaunošanai, ceļu un ielu caurteku pārbūvēšanai vai attīrīšanai (t.sk. Kvadrāta ielas 
lietus notekūdeņu grāvja tīrīšanai no piesērējuma 320 m garumā  Ls 12 100, grāvja tīrīšanai 
posmā no Celmu ielas līdz Hipokrāta ielai (pretī dzīvojamām mājām Malienas ielā 17, 17A un 
19A) Ls 3 600, caurtekas skalošanai Rūpniecības ielā Ls 800 un Piķurgas tīrīšanai pie 
Biķernieku ielas Ls 3 906), kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda         
Ls 145 700 grāvju tīrīšanai 12 vietās – applūduma avārijas situāciju likvidēšanai Rīgā lietusgāžu, 
pavasara palu un jūras vējuzplūdu periodos (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas 
lietu komitejas 06.10.2010. sēdes prot. Nr.44); 
- programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. 
projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums Ls 58 903 – palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 58 903 Rīgas domes 06.07.2010. 
lēmuma Nr.1636 „Par izdevumu, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas 
rezultātā, un bezmantinieku mantas kreditoru prasījumu samaksas kārtību” izpildei, t.sk. Rīgas 
pašvaldības namīpašumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrībām par brīvajām dzīvojamajām 
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telpām Ls 14 639, par neprivatizēto dzīvojamo telpu izmantošanu un pakalpojumiem 
dzīvojamajās mājās, kas nodotas pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām,         
Ls 14 710 un zaudējumu kompensēšanai, kas radušies pārvaldniekiem juridiski un faktiski brīvu 
neapdzīvojamo telpu neizmantošanas rezultātā, Ls 29 554; 
 - programmai 05.07.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” izdevumu 
samazinājums Ls 49 454 – sakarā ar nepieciešamību nodrošināt citus prioritārus vides 
pasākumus finansējums pārnests programmai 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” 
Ls 20 406, programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma”      
Ls 3 900 un programmai 05.14.00. „Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana”             
Ls 25 148; 
- programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums           
Ls 30 000 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts 500 kokaugu kopšanai; 
- programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” 
izdevumu palielinājums Ls 3 900 – pārnests finansējums no programmas 05.07.00. „Papeļu 
(bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” un novirzīts bezsaimnieka kaķu populācijas 
kontroles programmai (kaķi tiek noķerti, sterilizēti un pēc tam atlaisti brīvībā) Ls 1 000 un Rīgas 
pilsētas teritorijā bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku (t.sk. roņu) aprūpes 
programmai Ls 2 900; 
- jaunai programmai 05.14.00. „Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana”          
Ls 25 148 – pārnests finansējums no programmas 05.07.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) 
likvidēšanai Rīgā” un novirzīts trīs nepārtrauktas darbības gaisa monitoringa staciju (Brīvības 
ielā, Krišjāņa Valdemāra ielā un Tvaika ielā) uzturēšanai (t.sk. elektroenerģijas izdevumu 
segšanai Ls 1 083, četru telefonu īres maksai Ls 95, mēraparatūras tehniskajai apkopei, 
remontam un rezerves daļu iegādei Ls 23 970).  
 
Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums    
Ls 28 448, t.sk. palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 44 648 un novirzīti pakalpojumu 
apmaksai – Dzimtsarakstu nodaļai 3 laulību ceremoniju tērpu šūšanai Ls 912, remontdarbiem       
Ls 41 252 (administratīvās ēkas Daugavpils ielā 31 garderobes telpu remontam Ls 858, gaiteņa 
grīdu seguma remontam ēkas 4.stāvā Ls 8 388, rezerves kāpņu telpas remontam Ls 3 575, 
parādes kāpņu telpu remontam četros stāvos Ls 20 361, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai 
Ls 5 886, garāžu boksa jumta remontam Ls 2 184) un Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Rīgas 
Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā Ls 2 484, kā arī samazināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 16 200 (izslēgti darba devēja izdevumi veselības, 
dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai).  
 
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija (programma 10.01.00.) veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanai par Ls 8 019 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par          
Ls 8 019. 
 
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums        
Ls 17 509 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 17 509 un novirzīti atlīdzībai Ls 1 524 
(no tiem atalgojumam Ls 1 228) un remontdarbiem Ls 15 985 (Dzimtsarakstu nodaļas telpu 
Zemgaļu ielā 1 remontam un ziemas dārza remontam). 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums             
Ls 13 056, t.sk. valsts budžeta dotācija Ls 7 056 Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
Parlamentārās Asamblejas aizsardzības pasākumu nodrošināšanai (virsstundu darba samaksai     
Ls 5 495, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 324 un degvielas iegādei    
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Ls 237) un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 6 000 novirzīts pievienotās vērtības 
nodokļa maksājumiem. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 185 917 un 
palielināti izdevumi piemaksām par virsstundu darbu par Ls 60 000, precēm un pakalpojumiem 
par Ls 36 559 (t.sk. formas tērpu iegādei) un kapitālajiem izdevumiem par Ls 89 358 (Rīgas 
pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai mikroautobusa iegādei            
Ls 23 000, astoņu motorolleru iegādei Ls 11 408, divām operatīvajām  automašīnām GPS 
aprīkojumam Ls 12 000, videonovērošanas sistēmai Lomonosova ielā 2A Ls 6 472, 
personalizētās piekļuves sistēmas izveidei Lomonosova ielā 2A Ls 12 100, videonovērošanas 
sistēmas uzstādīšanai pilsētā Ls 12 000, optiskā kabeļa starpsavienojumiem esošajām 
videokamerām Ls 5 768, nakts redzamības ierīcēm Ls 2 500, šaujamieroču pielādes un izlādes 
vietu iekārtošanai Ls 2 000, saimniecības pamatlīdzekļu iegādei Ls 2 110 (ledusskapju, veļas 
mašīnas, televizora un mēbeļu iegādei)).     
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums Ls 1 125 185 un izdevumu palielinājums Ls 1 125 185: 
- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 
izdevumu palielinājums Ls 5 000 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par telpu nomu un 
novirzīti telpu uzturēšanas izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 19 000 un palielināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 19 000; 
- programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 480 un palielināti 
kapitālie izdevumi par Ls 480;  
- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums 
Ls 127 708, t.sk. palielināta valsts budžeta dotācija specializētajām pirmsskolas bērnu izglītības 
iestādēm Ls 126 140 (t.sk. atalgojumam Ls 101 652, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 24 488), līdzekļi piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai Ls 84 063               
(t.sk. atalgojumam Ls 67 743, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 16 320), 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 457 911 no 
pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam saskaņā ar Rīgas domes 23.02.2010. 
lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem 
pedagoģiskajiem darbiniekiem”, kas stājās spēkā 01.03.2010., atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 369 525 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par          
Ls 88 386, papildu līdzekļi 40 pirmsskolas izglītības iestādēm inventāra iegādei Ls 118 000, 
vidēji Ls 1 000 vienai grupai, projektoru iegādei piecām pirmsskolas izglītības iestādēm Ls 2 000 
(Ls 400 x 5). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par          
Ls 21 281 un inventāra iegādei par Ls 2 313 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem 
darbinieka slimības gadījumā par Ls 21 281 un kapitālie izdevumi par Ls 2 313;    
- programmai 16.02.01. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes – līgumorganizācijas” 
izdevumu palielinājums Ls 166 220, t.sk. valsts budžeta dotācija piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu apmācībai Ls 29 980, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par     Ls 136 240 un novirzīta līdzfinansējuma nodrošināšanai bērnu skaita pieaugumam (līdz 
1500) privātajās izglītības iestādēs; 
- programmai 16.02.02. „Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas programma” 
izdevumu samazinājums Ls 59 663 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam (t.sk. atalgojums par      
Ls 48 080 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 11 583), kas saistīts ar 
izmaiņām jaunu grupu atvēršanas grafikā. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 20 552, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
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Ls 4 951 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 12 157, izdevumi inventāra iegādei telpu 
iekārtošanai par Ls 13 346;  
- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
samazinājums Ls 196 167 – samazināta valsts budžeta dotācija specializētajām pirmsskolas 
bērnu iestādēm par Ls 93 917 (t.sk. atalgojums par Ls 11 767, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas par Ls 14 044, uzturēšanas izdevumi par Ls 68 106), līdzekļi piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībai par Ls 102 250 (t.sk. atalgojums par Ls 82 400, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 19 850). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 100, iestāžu 
uzturēšanas izdevumi par Ls 18 748 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 18 848;  
 - programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 278 340, t.sk. valsts budžeta dotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogu 
atalgojumam par Ls 218 850 (t.sk. atalgojumam Ls 176 364, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 42 486), specializēto izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam             
Ls 42 002 (t.sk. atalgojumam Ls 21 910, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Ls 20 092), patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai Ls 4 871          
(t.sk. atalgojumam Ls 3 925, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 946), 
samazināti līdzekļi piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai par  Ls 21 874 (t.sk. atalgojumam 
Ls 17 628, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 246). Palielināta dotācija 
no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 7 873 un novirzīta ēdināšanas izdevumiem 
sākumskolai „Valodiņa” saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, ka pašvaldība nodrošina 
ēdināšanas izdevumus speciālajās skolās, inventāra iegādei izglītības iestādēs Ls 140 000         
(no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 120 000), papildu līdzekļi remontdarbiem izglītības 
iestādēs Ls 20 000, samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par        
Ls 133 019 no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam saskaņā ar Rīgas domes 
23.02.2010. lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs 
strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem”, kas stājās spēkā  01.03.2010., atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 129 155, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 3 864. Izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums par Ls 363 un pārnests 
programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” par skolu organizētajiem pasākumiem kultūras 
centru telpās. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par           
Ls 239 100 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem darbinieka slimības gadījumā par 
Ls 135 573, kapitālie izdevumi par Ls 17 804 un uzturēšanas izdevumi  par Ls 85 723;  
- programmai 16.04.01. „Pašvaldības līdzdalība privātskolu akreditēto pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu samazinājums Ls 40 980 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 40 980; 
- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 135 943, t.sk. palielināta valsts budžeta dotācija internātskolu un sanatoriju 
internātskolu uzturēšanai Ls 143 784 (t.sk. atalgojumam Ls 108 940, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 31 191, uzturēšanas izdevumiem Ls 3 653), samazināta 
valsts budžeta dotācija internātskolu un sanatoriju internātskolu pedagogu atlīdzībai par Ls 6 108               
(t.sk. atalgojumam Ls 13 806 un palielinājums valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par Ls 7 698). Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 
Ls 1 733 no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam saskaņā ar Rīgas domes 
23.02.2010. lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs 
strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem”, kas stājās spēkā 01.03.2010., atbilstoši samazinot 
izdevumus atalgojumam par Ls 1 396 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 337. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par              
Ls 1 466, iestādes uzturēšanas izdevumi par Ls 15 584 un palielināti izdevumi darba devēja 
izdevumiem darbinieka slimības gadījumā  par Ls 4 952 un kapitālie izdevumi par Ls 12 098;  
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programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu samazinājums Ls 1 189, t.sk.  
palielināta valsts budžeta dotācija internātskolu un sanatoriju internātskolu uzturēšanai par         
Ls 73 162 (t.sk. atalgojumam Ls 5 549, uzturēšanas izdevumiem Ls 76 679 un samazinājums 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 9 066), samazināta valsts budžeta 
dotācija internātskolu un sanatoriju internātskolu pedagogu atalgojumam par Ls 73 215              
(t.sk. atalgojumam par Ls 48 999, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par         
Ls 24 216), palielināti līdzekļi patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 
par Ls 994 (t.sk. atalgojumam Ls 801, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
Ls 193). Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 2 130 no 
pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam saskaņā ar Rīgas domes 23.02.2010. 
lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem 
pedagoģiskajiem darbiniekiem”, kas stājās spēkā 01.03.2010., atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 1 717, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 413. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 12 183 un 
palielināti kapitālie izdevumi par Ls 12 183;  
- programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums        
Ls 239 830 – valsts budžeta dotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai Ls 669            
(t.sk. atalgojumam Ls 540, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 129). 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas 
riteņbraukšanas skolai transportlīdzekļu uzturēšanai un degvielas iegādei Ls 51 497, kā arī 
kapitālajiem izdevumiem Ls 7 250 velosipēdu iegādei, bērnu un jauniešu centram „Auseklis” 
avārijas stāvoklī esošo dušu telpu labiekārtošanai Mangaļu prospektā 72/74  Ls 15 000, bērnu un 
jauniešu centram „Kurzeme” skeitparka remontam Ls 9 300, Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta 
skolai telpu īrei Ls 500, BJSS „Rīdzene” transporta pakalpojumu apmaksai Hanzas dienu mājiņu 
pārvietošanai no BJC „Auseklis” struktūrvienības Mangaļsalā uz airēšanas bāzi Lucavsalā         
Ls 1 834, BJBS „Rīga” remontdarbiem Ls 30 000, hokeja skolas „Rīga” remontdarbiem             
Ls 31 870, hokeja skolai „Rīga” ledus kombaina iegādei Ls 40 000, Rīgas Futbola skolai 
vieglatlētikas inventāra un stadiona aprīkojuma iegādei Ls 63 000 (no tiem kapitālajiem 
izdevumiem Ls 36 499 un futbola laukuma aeratora iegādei Ls 10 000). Papildu līdzekļi no 
Rīgas domes rezerves fonda Ls 10 790 (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
komitejas 22.09.2010. sēdes prot. Nr.43). Izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums 
par Ls 1 810 un pārnests programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” par interešu izglītības 
pulciņu organizētajiem pasākumiem kultūras centru telpās, precizēti budžeta iestāžu ieņēmumi 
starp programmām, samazinot ieņēmumus un izdevumus par Ls 12 820 un atbilstoši palielinot 
ieņēmumus un izdevumus programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi”. Veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti uzturēšanas izdevumi par Ls 28 066 un palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 21 095, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5 305 
un kapitālie izdevumi par Ls 1 666;  
- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 152 971 – budžeta 
iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts norēķiniem ar citām pašvaldībām Ls 106 503, 
kapitālajiem izdevumiem Ls 18 000, atalgojumam Ls 7 454, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 1 949 (pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanai un 
citiem projektiem), skolēnu dalībai starptautiskos projektos Ls 1 400 un citiem projektiem           
Ls 17 665;  
- 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 
samazinājums Ls 71 278, t.sk. palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 65 517               
(t.sk. atalgojumam Ls 52 798, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 12 719). 
Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 136 795 no 
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pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam saskaņā ar Rīgas domes 23.02.2010. 
lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem 
pedagoģiskajiem darbiniekiem”, kas stājās spēkā 01.03.2010., atbilstoši samazinot izdevumus 
atalgojumam par Ls 116 575 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par          
Ls 20 220; 
- programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 050, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 976 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai 
par Ls 5 026; 
- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 102 630 – 
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta papildu dotācijai 
starptautiskam boksa turnīram „Riga Open” par Ls 10 000, dotācijai Pasaules čempionāta 
junioriem Latīņamerikas dejās organizēšanai Ls 11 500, atbalstam dejotāju dalībai starptautiskās 
sacensībās Tallinā Ls 1 130, dotācijai SIA „Ice System” slidotavas ierīkošanai Kaļķu ielā           
Ls 80 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 9 092, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 580, dotācijai Ls 1 308 un 
palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 12 980; 
- programmai  16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu samazinājums Ls 800, t.sk. budžeta iestāžu 
ieņēmumu palielinājums par Ls 4 000 novirzīts kapitālajiem izdevumiem Ls 3 200 un inventāra 
iegādei Ls 800, veiktas izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums par Ls 4 800 un 
pārnests  programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas”. Veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
par Ls 3 540 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 540; 
- programmai 16.15.00. „Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 20 433 – 
palielināta valsts budžeta dotācija no Valsts kultūrkapitāla fonda par Ls 2 800               
(t.sk. atalgojumam Ls 2 250, pakalpojumu apmaksai Ls 550), palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 15 460 kultūras un mākslas centra „Ritums” pārejai 
uz jaunām telpām Pulkveža Brieža ielā. Izmaiņas starp programmām – palielināts finansējums 
par Ls 2173 par telpu izmantošanu, atbilstoši samazinot finansējumu programmām 16.04.00. 
„Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”, 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes”. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 2 277, uzturēšanas izdevumiem par Ls 7 368 un palielināti 
izdevumi atalgojumam par     Ls 6 685 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 2 960; 
- programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 383 210 – 
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta svētku 
koncertiem politiski represētām personām valsts svētkos Ls 11 700, projektam „Gaismas 
festivāls „Staro Rīga 2010”” Ls 70 000, Ziemassvētku projektiem pilsētvidē Ls 157 500, no tiem 
atalgojumam Ls 5 000, līdzfinansējumam Hermaņa Brauna fonda projektam „Šopēna gads 2010”        
Ls 4 000, projektam „G.F.Hendeļa oratorija „Mesija” Latvijas Universitātes Lielajā aulā”             
Ls 5 000, laikraksta „Kultūras Forums” atbalstam 2010.gada 4.ceturksnī pašvaldības īstenotā 
kultūras procesa atspoguļošanai, pielikuma „Rīgas Forums” veidošanai Ls 10 000, 
fotomākslinieka Gunāra Janaiša barikāžu laika fotogrāfiju izstādīšanai pilsētvidē uz lielformāta 
stendiem Ls 4 800, Rīgas svētku „Rīgai 810” mākslinieciskās koncepcijas izstrādei Ls 4 000, 
atbalstam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” īstenoto kultūras projektu 
finansēšanai Ls 99 590. Piešķirti līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 3 800 (saskaņā ar 
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 19.05.2010. sēdes prot. Nr.34). Izmaiņas 
starp programmām – precizēti budžeta iestāžu ieņēmumi starp programmām, palielinot 
ieņēmumus un izdevumus par Ls 12 820, atbilstoši samazinot ieņēmumus un izdevumus 
programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes”. Veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām        
par Ls 1 000 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 1 000;  
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- programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums         
Ls 41 682 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 20 216 un 
novirzīta kapitālajiem izdevumiem (mūzikas instrumentu iegādei). Budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums Ls 16 666 novirzīts atalgojumam Ls 2 535, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Ls 656, kapitālajiem izdevumiem Ls 5 994 un uzturēšanas izdevumiem 
Ls 7 481. Izmaiņas starp programmām – palielināts finansējums par Ls 4 800, atbilstoši 
samazinot finansējumu programmai 16.12.00. „Bibliotēkas”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija 
– samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 151, kapitālajiem izdevumiem par Ls 5 417 un 
palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 27 un 
uzturēšanas izdevumiem par Ls 5 541; 
- programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 500, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 700 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai 
par Ls 700; 
- programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums           
Ls 140 508 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 
vides objekta „Egle/Strūklaka” realizācijai Ls 13 500, Vecrīgas ielu dekoratīvajai noformēšanai 
Ls 18 000, vides objekta „Sveču gaismas ķermeņi” realizācijai Ls 6 012, valsts svētku 
18.novembrī uguns noformējuma projekta realizēšanai Ls 6 200, projektam „Ziemassvētku egļu 
ceļš” Ls 48 000, vides objekta „Laika loki” realizācijai Ls 6 020, 11.novembra krastmalas 
dekoratīvajai noformēšanai Ls 8 700, vides objekta „Koka egle” papildināšanai Ls 7 776, vides 
dekora „Dārgakmens” izvietošanai kokos Ls 1 300, vides noformējumam „Krastmalas aleja” 
starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu Ls 22 000, vides dekora „Aizkari kokos” LED virteņu iegādei 
Ls 3 000 (visiem projektiem kopā līdzekļi atlīdzībai Ls 3000). Veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi naudas balvām par Ls 2 750 un palielināti izdevumi 
atalgojumam par Ls 2 750;  
- programmai 16.25.00. „Rīgas Jūgendstila centrs” veikta izdevumu pārstrukturizācija –
samazināti izdevumi uzturēšanas izdevumiem par Ls 8 845 un palielināti izdevumi atalgojumam 
par Ls 7 559 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 286; 
- programmai 16.26.00. „X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma” 
izdevumu samazinājums Ls 43 797 – samazināta valsts budžeta dotācija par Ls 43 797 
atbilstoši faktiskajai izpildei. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par Ls 20 448 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 16 478, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 970, lai nodrošinātu piemaksu par 
papildu darbu projekta realizācijā iesaistīto izglītības iestāžu vadītājiem un atbildīgajām 
personām. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums par Ls 1 194 546 un izdevumu palielinājums par Ls 1 194 546: 
- programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
Ls 1 270 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts Rīgas domes Labklājības 
departamenta uzturēšanas izdevumu segšanai; 
 - programmai 18.02.00. „Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 
Ls 1 155 000 – valsts budžeta dotācija pabalstu izmaksām (atbilstoši Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumiem Nr.1251 „Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 
pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām”); 
- programmai 18.02.03. „Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” izdevumu 
palielinājums Ls 3 597 – pārnests finansējums no programmas 18.12.00. „Veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšana un veselības veicināšana” Ls 3 500 un programmas 18.04.01. „Veco 
ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” Ls 97 un novirzīts atlīdzības izmaksai 
audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; 
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- programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums Ls 79 330 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
atbilstoši faktiskajam noslogojumam uz 01.10.2010. un prognozei līdz gada beigām. Līdzekļu 
ekonomija Ls 79 330 novirzīta programmai 18.09.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie 
dzīvokļi” Ls 65 000 un programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” Ls 14 330; 
- programmai 18.03.02. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra 
pedagoģiskajiem darbiniekiem” izdevumu samazinājums Ls 7 000 – samazināta dotācija no 
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem sakarā ar pedagoģisko darbinieku skaita 
samazināšanos. Līdzekļu ekonomija Ls 7 000 novirzīta programmai 18.10.00. „Dienas centri un 
dienas aprūpes centri pilngadīgām personām” Ls 956 un programmai 18.11.00. „Krīzes un 
ģimeņu atbalsta centri” Ls 6 044; 
- programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums            
Ls 9 951 un finansēšanas avota maiņa, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 45 172, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 55 123 un 
novirzīti atalgojumam Ls 2 500 (atvaļinājumu kompensācijas izmaksai atlaistajiem darbiniekiem 
Sociālās aprūpes centrā „Gaiļezers”), ēdināšanas un apkures izdevumu segšanai, ergoterapijas 
līdzekļu iegādei klientiem, darba apģērba iegādei darbiniekiem un darba drošības kursiem 
Sociālās aprūpes centram „Stella Maris” Ls 7 451. 
Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 404 820 un 
palielināti valsts budžeta transferti par Ls 404 820 atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Labklājības 
ministriju par personu ar garīga rakstura traucējumiem aprūpi.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 7 320, 
pakalpojumu apmaksai par Ls 3 500 un palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par Ls 7 320 un kapitālie izdevumi par Ls 3 500 zobārstniecības 
instrumentu sterilizācijas aparāta iegādei; 
- programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums Ls 25 000 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
atbilstoši faktiskajam noslogojumam uz 01.10.2010. un prognozei līdz gada beigām. Līdzekļu 
ekonomija Ls 25 000 novirzīta – programmai 18.02.03. „Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu” Ls 97, programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” Ls 4 903 un programmai 
18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” Ls 20 000;               
- programmai 18.05.00. „Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 28 754, t.sk. 
pārnests finansējums no programmas 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” Ls 5 359 un novirzīts 
Rīgas patversmes sieviešu nodaļas paplašināšanai no 01.10.2010. (papildu 24 vietas) Bārddziņu 
ielā 2 – iekārtošanas izdevumiem Ls 2 205, komunālo izdevumu segšanai Ls 725 un ēdināšanas 
izdevumiem Ls 2 429, kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 23 395, pamatojoties uz 
līgumu ar Veselības norēķinu centru par ģimenes ārsta prakses uzturēšanu, un novirzīti 
atalgojumam Ls 11 033, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 722 un 
pakalpojumu apmaksai Ls 9 640; 
- programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 19 300 – 
pārnests finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – 
līgumorganizācijas” Ls 14 330, programmas 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – 
līgumorganizācijas” Ls 4 903, programmas 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” Ls 67 un novirzīts 
telpu Hanzas ielā 7 remontam un labiekārtošanai Ls 10 000, gaisa kondicionēšanas sistēmas 
bojājumu novēršanai un tehniskajai apkopei Baznīcas ielā 19/23 Ls 2 000, pieslēguma izveidei 
vienotajam datu tīklam (Teritoriālā centra „Ķengarags” telpās Lomonosova ielā 1 k-19 un 
Dienas centra „Čiekurs” telpās Maskavas ielā 285 k-6) Ls 6 300 un personām ar invaliditāti 
paredzēto autostāvvietu ierīkošanai vietās, kas nav sarkano līniju robežās – Emmas ielā 3, 
Dzirciema ielā 24, Ziepju ielā 13, Vaidelotes ielā 13 un Mazajā Stacijas ielā 8A, Ls 1 000;  
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- programmai 18.09.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu 
palielinājums Ls 69 930 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 69 930 (t.sk. Ls 65 000 pārnests finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu 
uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas”) un novirzīts jaunās sociālās mājas Lomonosova      
ielā 1 k-19 iedzīvotājiem īres un komunālo maksājumu daļējai segšanai (dotācija) Ls 30 000, 
neplānotajiem remontdarbiem Ls 20 000 (ūdensvada remontam avārijas situācijas novēršanai 
Gobas ielā 20 k-1, metāla durvju uzstādīšanai Ziepju ielā 13, grīdas seguma nomaiņai Lubānas    
ielā 44/50, tehniskā projekta izstrādei mājas Rēznas ielā 10 k-2 siltināšanai, dzīvokļu remontam 
Aglonas ielā 35 k-3 u.c.), nekustamā īpašuma nodokļa segšanai Rīgas domes Labklājības 
departamenta valdījumā esošajām 11 sociālajām mājām Ls 15 000 un invalīdu ratiņkrēsla 
pacēlāja uzstādīšanai A.Krauzes vajadzībām Valdeķu ielā 68 k-2–41 (kapitālie izdevumi)           
Ls 4 930;  
- programmai 18.10.00. „Dienas centri un dienas aprūpes centri pilngadīgām personām” 
izdevumu palielinājums Ls 1 530 – pārnests finansējums no programmas 18.03.02. „Pabalstu 
izmaksa Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pedagoģiskajiem darbiniekiem” Ls 956 un 
programmas 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” Ls 574 un novirzīts atbilstoši faktiskajam 
noslogojumam uz 01.10.2010. un prognozei līdz gada beigām; 
- programmai 18.11.00. „Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu palielinājums           
Ls 6 044 – pārnests finansējums no programmas 18.03.02. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības 
Bērnu un jauniešu centra pedagoģiskajiem darbiniekiem” un novirzīts sociālā pakalpojuma 
apmaksai (krīzes situācijā nonākušo un krīzes centros ievietojamo personu skaits pārsniedz 
plānoto vietu skaitu krīzes centros);    
- programmai 18.12.00. „Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un veselības 
veicināšana” izdevumu samazinājums Ls 3 500 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši faktiskajai izpildei. Līdzekļu ekonomija Ls 3 500 novirzīta 
programmai 18.02.03. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra 
pedagoģiskajiem darbiniekiem”; 
- programmai 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu 
palielinājums Ls 20 000 – pārnests finansējums no programmas 18.04.01. „Pabalstu izmaksa 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pedagoģiskajiem darbiniekiem” un novirzīts 
nevalstisko organizāciju sniegto pakalpojumu un rīkoto pasākumu atbalstam; 
- programmai 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu samazinājums Ls 6 000 – 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši faktiskajam  
noslogojumam uz 01.10.2010. un prognozei līdz gada beigām. Līdzekļu ekonomija Ls 6 000 
novirzīta programmai 18.05.00. „Rīgas patversmes” Ls 5 359, programmai 18.07.00. „Rīgas 
Sociālais dienests” Ls 67 un programmai 18.10.00. „Dienas centri un dienas aprūpes centri 
pilngadīgām personām” Ls 574. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 305 027, t.sk. palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par Ls 72 960, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 220 000 un novirzīti maksai par 
ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju līdz gada beigām Ls 72 960, kapitālajiem 
remontiem Ls 198 000 un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 22 000, kā arī pārnests 
finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, 
dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem 
projektiem” Ls 12 067 un novirzīts kapitālajiem izdevumiem – ielu apgaismojuma 
rekonstrukcijas darbiem Kaņiera ielā 17  Ls 1 202 (Rīgas pilsētas izpilddirektora 14.10.2010.     
rīkojums Nr.306-ir) un gājēju celiņa apgaismojuma ierīkošanai Daugavas promenādē Ls 10 865 
(Rīgas pilsētas izpilddirektora 03.11.2010. rīkojums Nr.325-ir). 
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Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija 
– samazināti izdevumi biroja preču iegādei par Ls 4 068, pievienotās vērtības nodokļa 
maksājumiem par Ls 750, sakaru pakalpojumiem par Ls 681 un palielināti izdevumi sistēmas 
KAVIS modulī „Koki” un „Būvatļauja” nepieciešamajiem uzlabojumiem par Ls 5 499. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.)  
finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 25 000 un 
palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 25 000 (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas finansējums). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 31 059, t.sk. palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 3 627 un novirzīta  strūklaku darbības nodrošināšanai septembrī 
un oktobrī (t.sk. atalgojumam Ls 230, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām       
Ls 55 un pakalpojumu apmaksai Ls 3 342), kā arī pārnests finansējums no programmas 01.36.00. 
„Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu 
novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem”) Ls 27 432 un novirzīts vētras laikā 
radīto postījumu novēršanai Ls 21 332 (t.sk. atalgojumam Ls 2 964, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 714, pakalpojumu apmaksai Ls 17 654) un bērzu birzs 
(koku) zāģēšanai Pļavniekos un koksnes izvešanai Ls 6 100 (t.sk. atalgojumam Ls 1 830, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 441 un pakalpojumu apmaksai Ls 3 829). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 93 664, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 54 710 un palielināti izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par Ls 148 374.  
 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) 
veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura 
pabalstiem un kompensācijām par Ls 2 950, izdevumi uz līguma pamata pieaicinātajiem 
ekspertiem par Ls 1 000, izdevumi komunālajiem pakalpojumiem par Ls 2 000 un palielināti 
izdevumi atalgojumam par Ls 2 950 (par darbinieku aizvietošanu atvaļinājuma un slimības laikā 
piemaksa 20% apmērā), inventāra iegādei par Ls 1 000 (plauktu iegādei arhīva telpu 
iekārtošanai) un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 2 000.  
 
Jaunai programmai Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” 
(programma 33.01.00.) Ls 6 880 – dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
Ls 6 880, t.sk. aģentūras direktora vietnieka atlīdzībai no 01.11.2010. Ls 2 460 (no tiem 
atalgojumam Ls 1 980), telpu remontam Ls 3 000 un pārējiem iestādes uzturēšanas izdevumiem 
Ls 1 420. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums par Ls 7 016 843  un izdevumu palielinājums par            
Ls 7 016 843: 
- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums Ls 124 523 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 124 523 
tiesas spriedumu izpildei (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 
02.06.2010. sēdes prot. Nr.35 un 20.10.2010. sēdes prot. Nr.45), kā arī veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 741 un palielināti  
kapitālie izdevumi par Ls 741;  
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- programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 10 100 un palielināti 
izdevumi atlīdzībai par Ls 10 100 starptautiskā metu konkursa organizēšanai (ekspertu 
pakalpojumu apmaksai) par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 
10A rekonstrukciju; 
- programmai 01.05.00. „Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšanai” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 5 762 460 un palielināti izdevumi 
procentu maksājumiem par Ls 5 762 460; 
- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu 
palielinājums Ls 2 119 404, t.sk. valsts budžeta dotācija Ls 4 804 Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas Parlamentārās Asamblejas aizsardzības pasākumiem (autotransporta evakuācijas 
un autostāvvietas izmantošanas nodrošināšanai pasākumu laikā), palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 2 114 600 un novirzīta negūto ieņēmumu 
kompensēšanai Ls 1 094 600 sakarā ar Rīgas domes noteiktajām papildu atlaidēm braukšanai 
Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā nestrādājošajiem pensionāriem, trešās grupas redzes 
un dzirdes invalīdiem un Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem, kā arī degvielas cenu 
pieauguma segšanai Ls 1 020 000; 
- programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 67 500 un 
palielināti izdevumi administratīvo telpu nomas un uzturēšanas izdevumiem par Ls 67 500; 
- programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 600 (naudas balvām par 
piedalīšanos konkursā „Labākā ideja bebru problēmas risināšanai Rīgas pilsētās kanālā”) un 
samazināti izdevumi pārējiem pakalpojumiem par Ls 600; 
- programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” 
izdevumu palielinājums Ls 300 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta mārketinga programmu realizēšanai;  
- programmai 01.14.00. „Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem” izdevumu 
palielinājums Ls 2 635 830 – valsts budžeta mērķdotācija pasažieru regulāro pārvadājumu 
nodrošināšanai; 
- programmai 01.17.00. „Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu 
palielinājums  Ls 1 619 461 – papildus pārskaitītā summa Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā par faktiski iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli 2009.gada beigās; 
- programmai 01.21.00. „Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls  2 370 un palielināti 
izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un 
kompensācijām par Ls 2 370; 
- programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 328 un palielināti izdevumi 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 328; 
- programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” izdevumu pārstrukturizācija 
starp objektiem – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības 
investīciju programma 2010.gadam”. Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas sadaļai 
„Ekonomiskā darbība” projektu finansēšanai prioritāri tiek novirzīti ieņēmumi no Rīgas pilsētas 
pašvaldības  īpašumu privatizācijas; 
- programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem 
projektiem” izdevumu samazinājums Ls 43 401 – pārnests finansējums programmai 05.02.00. 
„Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” Ls 3 902, programmai 20.01.00. „Rīgas 
pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” Ls 12 067 un programmai 24.01.00. „Rīgas pašvaldības 
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aģentūra „Rīgas dārzi un parki”” Ls 27 432, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 4 611 un palielināti izdevumi atlīdzībai par 
Ls 4 611, no tiem atalgojumam par Ls 3 722; 
- programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 563 176 – palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta papildu finansējumam pakalpojumu apmaksai 
un materiālu iegādei par Ls 87 738 (t.sk. fiksēto telekomunikāciju pakalpojumu apmaksai         
Ls 4 250, pašvaldības portāla pielikuma izveidei Ls 7 000, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pakalpojumu auditam Ls 24 200, portāla eRiga.lv pilnveidošanai Ls 24 300 un biroja 
tehnikas remontmateriālu iegādei Ls 27 988) un kapitālajiem izdevumiem Ls 475 438            
(t.sk. papildu licenču iegādei vienotā grāmatvedības moduļa darbības nodrošināšanai Ls 450 000, 
papildinājumiem informācijas sistēmā „Līgumi” Ls 16 700, tīkla komutatoru iegādei Ls 1 904, 
starpkanālu maģistrālo komutatoru iegādei Ls 3 000, nepārtrauktās barošanas avotu (UPS) 
iegādei Ls 1 086, videonovērošanas sistēmas ierīkošanai Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs     
Ls 2 748 (Rīgas 25.vidusskolā, Rīgas 84.vidusskolā un Rīgas Mūzikas internātskolā)). Veikta 
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 38 752 un 
palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 38 752; 
programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas savienības fondiem un citiem projektiem” 
izdevumu pārstrukturizācija un finansēšanas avota maiņa – palielināts līdzfinansējums no 
valsts budžeta projektu realizēšanai par Ls 1 245 472 un samazināta dotācija no pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem. Kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie 
izdevumi par Ls 1 580 026 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 270 000 (no tiem 
atalgojumam par Ls 226 329), sociālajiem pabalstiem par Ls 800 000, līdzfinansējuma 
nodrošināšanai Doma baznīcas un klostera ansambļa restaurācijai par Ls 502 000 un citiem 
pakalpojumiem par Ls 8 026; 
- programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazinājums Ls 342 296. 
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 302 150 – asignējumu palielinājumam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamentam, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Rīgas domei un Rīgas domes 
Finanšu departamentam. 
Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes 
Finanšu departaments, Ls 40 146 novirzīti rēķinu apmaksai, pamatojoties uz Rīgas domes 
Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem. 
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
 
 Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu 
samazinājums par Ls 276 236 un veikta izdevumu pārstrukturizācija.          
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām 
samazināti ieņēmumi un izdevumi par Ls 278 596 un veikta izdevumu pārstrukturizācija, 
t.sk.: 
- programmai 16.01.00. „Izglītības iestāžu pārvalde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departaments” veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti izdevumi pakalpojumu 
apmaksai par Ls 310 un samazināti izdevumi kancelejas preču iegādei par Ls 310; 
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- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” juridisko personu 
ziedojumu samazinājums par Ls 1 300 un izdevumu samazinājums par Ls 1 300, t.sk. 
samazināti izdevumi mīkstā inventāra, virtuves inventāra un saimniecības preču iegādei par      
Ls 712 un bērnu gultiņu iegādei par Ls 588; 
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”  juridisko un fizisko 
personu ziedojumu samazinājums par Ls 262 541 un izdevumu samazinājums par             
Ls 262 541, t.sk. atalgojuma samazinājums Rīgas 40.vidusskolas interešu izglītības nodarbību 
vadītāju darba samaksai par Ls 161 784, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām  iemaksām  
par Ls 37 668, komandējuma izdevumiem par Ls 13 600, ēku un telpu remontam, sakaru un 
tipogrāfijas pakalpojumu apmaksai, transportlīdzekļu nomai par Ls 27 034, biroja preču un 
inventāra, saimniecības materiālu, degvielas un mācību līdzekļu iegādei par Ls 17 816, datoru un  
interaktīvās tāfeles iegādei par Ls 4 639; 
- programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes” juridisko un fizisko 
personu ziedojumu samazinājums par Ls 14 755 un izdevumu samazinājums par              
Ls 14 755, t.sk. atalgojuma samazinājums projektu vadītājiem par Ls 2 054, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 495, komandējuma izdevumiem par Ls 7 000, 
transporta, telpu un inventāra nomai par Ls 1 756, inventāra, saimniecības materiāliem un 
ēdināšanas izdevumiem par Ls 3 450. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošajām programmām ieņēmumu 
palielinājums par Ls 360 un veikta izdevumu pārstrukturizācija, t.sk.: 
- programmai 18.00.00. „Rīgas patversmes” juridisko personu ziedojumu Ls 360 plānots 
novirzīt pasu izgatavošanai patversmes klientiem; 
- programmai 18.02.00. „Bērnu uzturēšanās iestādes” veikta izdevumu pārstrukturizācija 
–  palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 1 285 (t.sk. atalgojumam par Ls 1 035  un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 250) un samazināti izdevumi materiālu iegādei par 
Ls 1 285. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
ieņēmumu un izdevumu palielinājumu Ls 2 000 plānots novirzīt Rīgas Brāļu kapu un Brīvības 
pieminekļa restaurācijas izdevumu segšanai. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 

 


