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Paskaidrojuma raksts 

par grozījumiem Rīgas domes 2011.gada 13.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.150 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu” 
 

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS  Ls 6 515 922, t.sk.: 

1.1. Palielinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 5  236 000, īpašuma nodoklim           

Ls 1 135 814, dabas resursu nodoklim Ls 180 000 un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 

(infrastruktūras nodeva) Ls 330 000. 

 

1.2. Samazinājums valsts budžeta transfertiem Ls 792 581, t.sk.: 

Palielinājums Ls 144 625 – valsts budžeta transferti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta programmām Ls 144 625. 

Samazinājums Ls 937 206, t.sk.: 

- valsts budžeta transferti Rīgas domes Labklājības departamenta programmām Ls 15 963; 

- valsts budžeta transferts Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamentam Ls 921 243. 

 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 426 689, t.sk.: 

Palielinājums Ls 463 096, t.sk.: 

- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Ls 40 000; 

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 177 157; 

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 245 939. 

Samazinājums Ls 36 407, t.sk.: 

- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 6 899; 

- Rīgas pašvaldības aģentūrai ”Rīgas dārzi un parki” Ls 29 508. 

 

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu 

finansējuma palielinājums 272 153 un izdevumu palielinājums Ls 272 153:  
- programmai 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 

nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 394 114 – palielināta dotācija no Rīgas 

pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 232 153 un budžeta iestāžu ieņēmumi par             

Ls 40 000 (saskaņā ar Rīgas domes  17.01.2012. lēmumu Nr.4203 „Par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas ĢeoMetrs” darbības izbeigšanu un tai deleģēto pārvaldes uzdevumu nodošanu” 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pārņem lēmumā noteiktos pārvaldes izdevumus, kā 

arī ar šo pārvaldes uzdevumu izpildi saistītās tiesības un saistības) un novirzīti atlīdzībai           

Ls 213 476 jaunu 22 amata vienību izveidošanai no šī gada 1.jūnija (t.sk. atalgojumam              

Ls 168 968, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 44 508),  

elektroenerģijas samaksai Ls 1 803, obligātās veselības pārbaudēm Ls 700, administratīvajiem 

izdevumiem Ls 980, pārņemto iekštelpu remontam Ls 7 739, divu pārņemto automašīnu 

uzturēšanas izdevumiem Ls 1 900,  iekārtu, inventāra apkopei un remontam Ls 1 730, telpu 

uzturēšanai Ls 3 775, automašīnu apdrošināšanai Ls 380, informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un 

pārējiem informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem Ls 15 000, pārņemto telpu īrei un nomai        

Ls 2 170, biroja preču, inventāra un degvielas iegādei, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāliem Ls 7 040, papildu izdevumi departamenta telpu nomai Ls 6 660 sakarā ar sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” nomas maksas paaugstināšanu un pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumiem Ls 8 800. Pārcelts finansējums no programmas 02.03.00. „Projektu 

vadības un attīstības direkcija” Ls 121 961 sakarā ar programmu apvienošanu un novirzīts 

atalgojumam Ls 82 178, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām       

Ls 22 124 un pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 17 659; 
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- programmai 02.03.00. „Projektu vadības un attīstības direkcija” izdevumu samazinājums 

Ls 121 961 – finansējums pārcelts uz programmu 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta darbības nodrošinājums” sakarā ar programmu apvienošanu.  

 

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu 

palielinājums Ls 500 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 

ieņēmumiem par Ls 500 000 un novirzīta kapitālajiem izdevumiem pašvaldības ēku un izglītības 

iestāžu vai atsevišķu telpu renovācijas darbiem. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi ēku, būvju un telpu kārtējam 

remontam par Ls 119 199 un novirzīti renovācijas darbiem Ziepniekkalna sākumskolā Vienības 

gatvē 184, Rīgas 46.vidusskolā Skuju ielā 28 un pašvaldības ēkā Slokas ielā 161. Samazināti 

izdevumi iestādes uzturēšanas materiāliem par Ls 5 445, pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumiem par Ls 58 106 (Valsts ieņēmumu dienesta 23.02.2012. lēmums par 2011.gada 

decembrī pārmaksātā nodokļa pārcelšanu turpmākajiem maksājumiem), kapitālie izdevumi 

Kleistu ielas zemesgabala detālplānojuma izstrādei par Ls 29 180 (līguma izpildes termiņš 

pārcelts uz 2013.gadu) un palielināti izdevumi ēku, būvju un telpu uzturēšanai par Ls 30 106, 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem sakarā ar kadastrālās vērtības izmaiņām par             

Ls 39 400, kapitālie izdevumi par Ls 23 225 (RDVIS apakšsistēmas NEKIP funkcionalitātes 

papildināšanai Ls 8 235, nolietotās datortehnikas un biroja tehnikas nomaiņai Ls 14 990). 

  

Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.06.00) izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 2 379 299 un palielināti kapitālie 

izdevumi par Ls 2 379 299, lai nodrošinātu izdevumu atbilstību ekonomiskajai būtībai. 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 

finansējuma palielinājums par Ls 2 547 402 un izdevumu palielinājums par  

Ls 2 547 402: 
- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 

nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 8 922 – pārcelts finansējums no programmas 

05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” un novirzīts galvenā speciālista amata 

vienības izveidošanai no šī gada 1.aprīļa Spilves poldera un sūkņu stacijas darbības 

nodrošināšanai Ls 6 422 (t.sk. atalgojumam Ls 5 175 un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 247) un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no 

īrētās dzīvojamās telpas maiņas dokumentu sagatavošanas par Ls 2 500, kas novirzīti ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksai;  

- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu 

palielinājums Ls 248 258 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 

par Ls 98 258 un novirzīta Rīgas domes Finanšu departamentā 2011.gadā saņemto un 

iegrāmatoto rēķinu samaksai, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 150 000 un novirzīti 

pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 33 000, Jauno ebreju kapu ceļu remontam un 

asfaltēšanai Ls 24 000, šķūņa remontam Raiņa kapos, kas tiek izmantots zemes darbu nodaļas 

inventāra glabāšanai Ls 12 000, elektroapgādes ārējā abonenta tīklu izbūvei I Meža kapos un 

Kapsētu pārvaldē saskaņā ar Latvenergo aprēķiniem Ls 5 239, avārijas gadījumu novēršanai       

Ls 10 000 un kapitālajiem izdevumiem Pļavnieku kapu kantora ēkas pirmās kārtas būvniecībai 

Ls 65 761; 

- programmai 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums 

Ls 6 422 – pārcelts finansējums uz programmu 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta darbības nodrošinājums”; 

- programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. 

projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums Ls 2 123 325 – palielināta 
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dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 2 117 325 un budžeta iestāžu 

ieņēmumi par Ls 6 000, kas novirzīti pašvaldības dzīvojamās (sociālās) mājas Meldru ielā 58 

renovācijai Ls 2 032 641 un neizīrētu pašvaldības īpašumā esošo telpu (t.sk. neapdzīvojamās 

telpas) apsaimniekotāju rēķinu samaksai par apkuri un komunālajiem maksājumiem Ls 90 684;  

- programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums          

Ls 23 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 

kapitālajiem izdevumiem (Kobes dārza labiekārtošanai – ieejas vārtu izbūvei Ls 11 978 un koku, 

krūmu grupu stādīšanai Ls 11 022); 

- programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” 

izdevumu palielinājums Ls 7 259 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 

ieņēmumiem un novirzīta klaiņojošo kaķu sterilizācijai Ls 7 000 un interneta pieslēguma 

nodrošināšanai Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmei Stopiņu pagasta „Līčos” no šī gada 1.marta 

Ls 259; 

- programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un 

uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 99 235 – pamatojoties uz Rīgas domes 17.01.2012. 

lēmumu Nr.4204 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” likvidāciju un tās 

īstenotā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”” 

palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 80 578 un budžeta 

iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 18 657 novirzīts no Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi 

un parki” pārņemto 5 Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošanai un uzturēšanai no šī 

gada 1.marta Ls 49 940 (t.sk. 15 darbinieku atalgojumam Ls 30 000, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7 227 un tualešu uzturēšanas izdevumiem Ls 12 713) 

un pārņemto 12 Rīgas pilsētas sabiedrisko strūklaku uzturēšanai un apsaimniekošanai Ls 49 295 

(no tiem Ls 20 000 vienreizēji izdevumi 6 strūklaku remontam, t.sk. kapitālie izdevumi             

Ls 12 000); 

- programmai 05.15.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu 

palielinājums Ls 43 825 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 

un novirzīta nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai apsaimniekotājiem par 2011.gadu        

Ls 30 200, zemes nomai un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai zemes īpašniekiem par 

2011. un 2012.gadu Ls 13 145 un energoauditam 8 sociālās dzīvojamās mājās Ls 480. 

 

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par      

Ls 1 500 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 500. 

 

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums             

Ls 319 821 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 319 821 

un novirzīta Ūdenslīdēju, glābēju un civilās aizsardzības nodaļas reorganizācijai no šī gada 

1.maija, pārveidojot to par pārvaldi un izveidojot pārvaldes priekšnieka amata vienību                

(ar mēnešalgu Ls 1 298), un 10 amatu vienību pārveidošanai (no kārtībnieks-glābējs uz 

inspektors-glābējs) Ls 23 111 (no tiem atalgojumam Ls 18 624 un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 487), formas tērpu iegādei Ls 249 805, mēbeļu 

iegādei jauno telpu Hanzas ielā 7 iekārtošanai Ls 11 998, zemes nomas maksājumiem 

Lomonosova ielā 12A par periodu no 2001.gada līdz 2009.gadam Ls 2 397, informatīvi 

izglītojošu materiālu iegādei Ls 6 880, goda un piemiņas zīmju izgatavošanai sakarā ar Rīgas 

pašvaldības policijas 22.gadadienu Ls 2 528, ārvalstu viesu uzņemšanai Ls 1 450 un kapitālajiem 

izdevumiem audio un video atskaņošanas iekārtu Centra rajona teritoriālās pārvaldes telpās 

Hanzas ielā 7 iegādei Ls 1 380, videonovērošanas kameru modernizācijai Ls 18 902, 

ekspozīcijas telts iegādei Ls 450, saliekamā stenda iegādei Ls 320 un 2 portatīvo datoru iegādei 

Ls 600. 
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Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 

finansējuma palielinājums Ls 3 424 977 un izdevumu palielinājums Ls 3 424 977: 

- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 

izdevumu palielinājums Ls 69 469 – naudas līdzekļu atlikums Ls 301 no budžeta iestāžu 

ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts licencēšanas komisijas atalgojumam Ls 41, darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 25, pakalpojumu samaksai Ls 235. 

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” Ls 69 168 un novirzīts departamenta 

darbinieku atalgojumam Ls 55 740 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 13 428; 

- programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu 

palielinājums Ls 6 979 – palielināti izdevumi kursu nodrošināšanai mākslas un mūzikas skolu 

pedagogu, pirmsskolu un sākumskolu pedagogu profesionālajai pilnveidei, metodiskā darba 

nodrošinājumam projekta „Dabas zinības un matemātika” atbalsta materiālu ieviešanai par        

Ls 6 456 (t.sk. atalgojumam Ls 5 203, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 1 253). Naudas līdzekļu atlikums Ls 523 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 

01.01.2012. novirzīts kapitālajiem izdevumiem; 

- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums     

Ls 703 210 – palielināti izdevumi jaunas grupiņas iekārtošanai Rīgas 3.speciālajā pamatskolā    

par Ls 6 000 (no tiem Ls 2 500 kapitālie izdevumi), pirmsskolas funkciju atjaunošanai ēkā 

Dzelzavas ielā Ls 75 000 (no tiem Ls 9 900 kapitālie izdevumi), naudas līdzekļu atlikums         

Ls 364 291 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts ēdināšanas izdevumiem, 

naudas līdzekļu atlikums Ls 222 336 no valsts budžeta transfertiem uz 01.01.2012. novirzīts 

atalgojumam Ls 164 146, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām     

Ls  57 763 un pakalpojumu samaksai Ls 427. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. 

„Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 35 583 un novirzīts ēkas uzturēšanas 

izdevumiem Ulbrokas ielā 20 pirmsskolas izglītības iestādes „Dzilniņa” filiālei, kuru iepriekš 

apsaimniekoja Rīgas Pļavnieku sākumskola. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pedagogu atalgojumam par               

Ls 161 173, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 38 827 un 

palielināti izdevumi komunālo pakalpojumu maksājumiem par Ls 200 000, samazināti izdevumi 

pedagogu atalgojumam par Ls 108 638 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 108 638 

pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu amata vienību palielināšanai līdz pilnai amata 

slodzei grupā, samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 4 400 un palielināti kapitālie 

izdevumi par Ls 4 400; 

- programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas 

izglītības programmu īstenošanai” izdevumu samazinājums Ls 63 136 – samazināts valsts 

budžeta transferts piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai privātajām izglītības iestādēm, 

mainot finansējuma piešķiršanas kārtību;  

- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 

palielinājums Ls 191 285 – naudas līdzekļu atlikums Ls 1 339 no budžeta iestāžu ieņēmumiem 

uz 01.01.2012. novirzīts ēdināšanas izdevumiem, naudas līdzekļu atlikums Ls 189 946 no valsts 

budžeta transferta uz 01.01.2012. novirzīts atalgojumam Ls 35 362, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls  34 712, pakalpojumu samaksai Ls 108 677 un 

kapitālajiem izdevumiem Ls 11 195; 

- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 

palielinājums Ls 376 020 – palielinājums par Ls 6 000 pārcelšanās izdevumu nodrošināšanai 

rekonstrukcijas laikā pamatskolai „Rīdze” un O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolai, 

 naudas līdzekļu atlikums Ls 115 527 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts 

atalgojumam Ls 7 995, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām        
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Ls  2 765, pakalpojumu samaksai Ls 57 368 un kapitālajiem izdevumiem Ls 47 399, naudas 

līdzekļu atlikums Ls 472 181 no valsts budžeta transferta uz 01.01.2012. novirzīts atalgojumam              

Ls 311 437, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 160 732 un 

pakalpojumu samaksai Ls 12. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 101 248, no tiem      

Ls 69 168 pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem, Ls 32 080 

ieņēmumiem par noslēgtajiem telpu nomas līgumiem, attiecīgi samazinot izdevumus 

atalgojumam par Ls 20 211, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

par Ls 4 869 un pakalpojumu samaksai par Ls 76 168. Palielināts valsts budžeta transferts valsts 

ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai par Ls 4 000, no tiem kapitālajiem izdevumiem     

par Ls 2 310.  

Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 35 583 

ēkas uzturēšanas izdevumiem Ulbrokas ielā 20 pirmsskolas izglītības iestādes „Dzilniņa” filiālei, 

kuru iepriekš apsaimniekoja Rīgas Pļavnieku sākumskola. Pārcelts finansējums uz programmu 

16.15.00. „Kultūras centri un nami” Ls 53 272 ēkas uzturēšanas izdevumiem Skuju ielā 29, kur 

Rīgas 46.vidusskolas vietā telpas izmantos Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Pārcelts 

finansējums uz programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 31 585 ēkas 

uzturēšanas izdevumiem Silciema ielā 3, kur Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas vietā 

telpas izmantos bērnu un jauniešu centrs „IK Auseklis”. Kopā samazināti izdevumi atalgojumam 

par Ls 83 868, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 20 196 

un pakalpojumu samaksai par Ls 16 376.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 209, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 291 un palielināti izdevumi 

pakalpojumu samaksai par Ls 1 500, samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 53 592 un 

palielināti kapitālie izdevumi par Ls 53 592; 

- programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu 

ēdināšana” izdevumu palielinājums Ls 113 541 – naudas līdzekļu atlikums  no valsts budžeta 

transfertiem uz 01.01.2012. novirzīts ēdināšanas izdevumu atmaksai; 

- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 

palielinājums Ls 64 534 – naudas līdzekļu atlikums Ls 1 801 no budžeta iestāžu ieņēmumiem 

uz 01.01.2012. novirzīts pakalpojumu samaksai Ls 1 448 un kapitālajiem izdevumiem Ls 353, 

naudas līdzekļu atlikums Ls 62 733 no valsts budžeta transferta uz 01.01.2012. novirzīts 

atalgojumam Ls 12 929, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām       

Ls 3 113, pakalpojumu samaksai Ls 39 641 un kapitālajiem izdevumiem Ls 7 050;  

- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 389 489 – 

naudas līdzekļu atlikums Ls 8 331 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts 

pakalpojumu samaksai Ls 6 831 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 500, naudas līdzekļu atlikums 

Ls 381 158 no valsts budžeta transferta uz 01.01.2012. novirzīts atalgojumam  Ls 142 198, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 39 218, pakalpojumu samaksai 

Ls 185 542 un kapitālajiem izdevumiem Ls 14 200.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai un mazvērtīgā 

inventāra iegādei par Ls 7 980 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 7 980; 

- programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums    

Ls 246 107 – naudas līdzekļu atlikums Ls 51 745 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 

01.01.2012. novirzīts saimnieciskā personāla atalgojumam Ls 900, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls  217, komandējumiem Ls 1 574, uzturēšanas 

izdevumiem Ls 34 392 un kapitālajiem izdevumiem Ls 14 662, naudas līdzekļu atlikums          

Ls 135 213 no valsts budžeta transferta uz 01.01.2012. novirzīts atalgojumam Ls 108 964, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 26 249, papildu līdzekļi            

Ls 35 000 bērnu un jauniešu centra „IK Auseklis” telpu Silciema ielā 3 iekārtošanai, no tiem          

Ls 12 000 kapitālajiem izdevumiem, papildu līdzekļi Ls 16 000 nometņu bāzes „Vecāķi” 

labiekārtošanai, no tiem Ls 8 650 kapitālajiem izdevumiem. Budžeta iestāžu ieņēmumu 
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samazinājums Ls 82 444 par vecāku līdzdalības maksājumiem nometnēm, atbilstoši samazinot 

izdevumus pakalpojumu samaksai. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. 

„Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 31 585 ēkas uzturēšanas izdevumiem Silciema 

ielā 3, kur Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas vietā telpas izmantos bērnu un jauniešu 

centrs „IK Auseklis”. Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi”           

Ls 59 008 bērnu un jauniešu futbola attīstības programmas realizācijai Rīgas Futbola skolā. 

Kopā palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 6 755, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām par Ls 1 698 un pakalpojumu samaksai par Ls 82 140.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 6 520 un 

palielināti kapitālie izdevumi par Ls 6 520; 

- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 474 201 – budžeta 

iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts norēķiniem ar citām pašvaldībām Ls 429 631,  papildu 

līdzekļi Ls 35 000 Rīgas bērnu un jauniešu mūzikas svētku organizēšanai ar visu Rīgas skolu 

koru dalību novirzīti atalgojumam Ls 2 280,  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Ls 550 un pakalpojumu samaksai Ls 32 170, papildu līdzekļi Ls 23 000 

nevalstisko organizāciju rīkoto nometņu finansēšanai, papildu līdzekļi Ls 25 000 jauniešu 

neformālās izglītības atbalstam, papildu līdzekļi Ls 15 238 sporta aktivitāšu organizēšanai 

izglītības iestāžu sporta laukumos novirzīti atalgojumam Ls 6 800, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 638, pakalpojumu samaksai un inventāra iegādei      

Ls 6 800, papildu līdzekļi skolu pārstāvju dalībai starptautiskos pasākumos Ls 12 500 

komandējumu izdevumiem, papildu līdzekļi Ls 3 000 mācību materiālu sagatavošanai. Pārcelts 

finansējums uz programmu 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 

Ls 69 168.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai un inventāra 

iegādei par Ls 137 399 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 17 683, darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 4 262, kapitālajiem izdevumiem 

interaktīvo tāfeļu iegādei par Ls 98 454 un sociālajiem pabalstiem (naudas balvām) par             

Ls 17 000; 

- 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 13 534 – naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transferta uz 01.01.2012. 

novirzīts atalgojumam Ls 10 729, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 2 583 un pakalpojumu samaksai Ls 222;  

- programmai 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās 

veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi”  veikta izdevumu pārstrukturizācija – 

samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par  Ls 10 000 un palielināti izdevumi darba devēja 

sociāla rakstura pabalstiem (briļļu iegādei) par Ls 10 000, lai nodrošinātu izdevumu atbilstību 

ekonomiskajai būtībai; 

- programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu palielinājums    

Ls 100 000 – papildu līdzekļi latviešu valodas kursu organizēšanai Ls 100 000 novirzīti 

atalgojumam Ls 25 000, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām       

Ls 6 022 un līgumdarbu samaksai Ls 68 978.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu un līgumdarbu samaksai 

par Ls 25 890 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 7 164, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 726, subsīdijām un dotācijām par Ls 17 000; 

- programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta 

manēža”” izdevumu palielinājums Ls 11 685 – naudas līdzekļu atlikums Ls 942 no budžeta 

iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts komunālo pakalpojumu samaksai, papildu līdzekļi 
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Ls 7 743 novirzīti komunālo pakalpojumu samaksai, valsts budžeta transferts Ls 3 000 novirzīts 

komunālo pakalpojumu samaksai.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti  izdevumi atalgojumam par Ls 5 309, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 654 un palielināti izdevumi 

komunālo pakalpojumu samaksai par 6 963; 

- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums Ls 61 008 – pārcelts 

finansējums uz programmu 16.16.00. „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta 

pasākumiem un sporta organizācijām” Ls 2 000 invalīdu, nedzirdīgo un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta klubu atbalstam. Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. „Sporta un 

interešu izglītības iestādes” Ls 59 008 bērnu un jauniešu futbola attīstības programmas 

realizācijai Rīgas Futbola skolā. Kopā samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 6 755, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 698, pakalpojumu 

samaksai par Ls 50 555, subsīdijām un dotācijām par Ls 2 000.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti  izdevumi atalgojumam par Ls 36 450, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6 603, līgumdarbu samaksai 

par Ls 46 613 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 89 566 un sociālajiem 

pabalstiem (naudas balvām) par Ls 100; 

- programmai  16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 191 – naudas līdzekļu 

atlikums Ls 191 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts grāmatu iegādei. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 000 un palielināti izdevumi atalgojumam par      

Ls 1 000, kopā nemainot atlīdzībai paredzētos izdevumus, samazināti kapitālie izdevumi par        

Ls 61 000 un palielināti izdevumi mazvērtīgajam inventāram par Ls 61 000; 

- programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu 

palielinājums Ls 90 659 – naudas līdzekļu atlikums Ls 11 559 no valsts budžeta transfertiem uz 

01.01.2012. novirzīts grāmatu iegādei Ls 10 562 un mācību līdzekļu iegādei Ls 997, valsts 

budžeta transferts Ls 79 100 novirzīts grāmatu iegādei; 

- programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 208 234 – 

naudas līdzekļu atlikums Ls 72 799 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts 

atalgojumam Ls 23 299, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām       

Ls 10 000 un kultūras pasākumu organizēšanai Ls 39 500. Papildu līdzekļi Ls 82 163 VEF 

Kultūras pils komunālo maksājumu samaksai Ls 35 240, Rīgas kultūras un tautas mākslas centra 

„Mazā Ģilde” komunālo maksājumu samaksai Ls 4 000, pūtēju orķestra „Rīga” mūziķu 

atalgojuma palielināšanai no šī gada 1.jūlija Ls 42 923, t.sk. atalgojumam Ls 34 590 un darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8 333. Pārcelts finansējums no 

programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 53 272 ēkas uzturēšanas 

izdevumiem Skuju ielā 29, kur Rīgas 46.vidusskolas vietā telpas izmantos Rīgas pašvaldības 

kultūras iestāžu apvienība, t.sk. atalgojumam Ls 28 128, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6 768 un ēkas uzturēšanas izdevumiem Ls 18 376.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 350 un 

palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par        

Ls 1 350, kopā nemainot atlīdzībai paredzētos izdevumus, samazināti izdevumi mazvērtīgajam 

inventāram par Ls 678 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 678; 

 - programmai 16.16.00. „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta 

pasākumiem un sporta organizācijām” izdevumu palielinājums Ls 2 000 – pārcelts 

finansējums no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” Ls 2 000 invalīdu, nedzirdīgo un 

cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta klubu atbalstam; 

- programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 147 827 – naudas 

līdzekļu atlikums Ls 1 327 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. novirzīts pasākumu 

organizēšanas izdevumiem. Papildu līdzekļi Ls 27 000 Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai veltīto pasākumu pilsētvidē organizēšanai 4.maijā (pakalpojumu samaksai 
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Ls 7 000, subsīdijām un dotācijām Ls 20 000), dotācija Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas 

pasākumu organizēšanai Ls 6 500, Zāļu tirgus pasākumu organizēšanai Doma laukumā 22.jūnijā 

Ls 5 000, pasākuma „Rīgas svētki 2012” organizēšanas pakalpojumu samaksai Ls 50 000, 

atbalsts Rīgas pašvaldības kolektīvu dalībai starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012” un 

pilsētas pasākumu festivālā nodrošināšanai Ls 10 000 (t.sk. atalgojumam Ls 1 200, pakalpojumu 

samaksai Ls 8 800), Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkoto publisko 

pasākumu informatīvajam nodrošinājumam Ls 48 000.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi līgumdarbu un pakalpojumu samaksai 

par Ls 298 750 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 45 000 (mākslinieku honorāru un 

līgumdarbu  samaksai kultūras pasākumu norišu nodrošināšanai pašvaldības kultūras iestādēs), 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 500, dotācijām 

pasākumiem par Ls 249 000 (pasākumu projektu finansēšanai saskaņā ar konkursu rezultātiem), 

kapitālajiem izdevumiem par Ls 650  (lielās kokles iegādei), sociālajiem pabalstiem (naudas 

balvas) par Ls 3 600 gada balvas "Baltais zvirbulis" laureātiem; 

- programmai 16.18.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 

samaksa” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par         

Ls 9 960, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 400 un 

palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 12 360, lai nodrošinātu izdevumu atbilstību 

ekonomiskajai būtībai, kas paredz dažādu atalgojuma uzskaiti pašnodarbinātām personām; 

- programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums        

Ls 54 420 – naudas līdzekļu atlikums Ls 44 275 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2012. 

novirzīts atalgojumam Ls 4 391, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 493, telpu uzturēšanai Ls 22 443 un kapitālajiem izdevumiem Ls 16 948, papildu 

līdzekļi Ls 10 145 Latgales priekšpilsētas mūzikas skolai telpu Prūšu ielā 13A komunālo 

pakalpojumu samaksai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 

mazvērtīgajam inventāram par Ls 7 179 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 7 179; 

- programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” izdevumu 

palielinājums Ls 50 000 – papildu līdzekļi kultūras projektu finansēšanai Ls 50 000, no tiem 

dotācijai projektu realizētājiem Ls 43 200.  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi līgumdarbu samaksai par Ls 90 000 

un palielināta dotācija projektu realizētājiem par Ls 90 000; 

- programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums           

Ls 105 556 – papildu līdzekļi pilsētas pasākumu noformējumam Ls 87 774 novirzīti 

atalgojumam Ls 1 240, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām         

Ls 224, materiālu iegādei un līgumdarbu samaksai Ls 86 310. Papildu līdzekļi festivāla 

„Ziemassvētku egļu ceļš 2012” organizēšanai Ls 17 782 (t.sk. atalgojumam Ls 8 350, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 012, pakalpojumu samaksai     

Ls 4 420 un sociālajiem pabalstiem (naudas balvas) Ls 3 000 konkursa laureātiem);  

- programmai 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija – 

samazināti izdevumi pakalpojumu un līgumdarbu samaksai par Ls 307 343 un palielināti 

izdevumi atalgojumam par Ls 1 843 un dotācijas apjoms projektu realizētājiem saskaņā ar 

konkursa rezultātiem par Ls 305 500;  

- programmai 16.24.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu vidējās 

profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu 

palielinājums Ls 130 180 – naudas līdzekļu atlikums Ls 8 519 no valsts budžeta transferta uz 

01.01.2012. novirzīts atalgojumam Ls 6 865 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Ls 1 654, palielināts valsts budžeta transferts par Ls 121 661              

(t.sk. atalgojumam Ls 98 043 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 23 618). 
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Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 

palielinājums par Ls 121 378 un izdevumu palielinājums par Ls 121 378: 

- programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 

Ls 18 745 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 18 745 un 

novirzīta speciālista amata vienības atalgojumam no šī gada 1.maija Ls 5 040, atalgojumam 

fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata Ls 10 066 un darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 639, lai īstenotu pilotprojektu 

„Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem”, kurā 

minētās grupas varētu saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 800 un 

palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 2 800; 

- programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 

izdevumu palielinājums Ls 45 656 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 

ieņēmumiem par Ls 45 656 un novirzīta pilotprojekta realizēšanai, kas sekmēs cilvēku ar kustību 

traucējumiem un cilvēku, kuriem ir grūtības tiešā saskarsmē, integrāciju darba tirgū un 

nodarbinātību Ls 9 900 un individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes pakalpojumam 30 bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem Ls 3 000, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanai vasaras mēnešos Ls 4 800 

un pilotprojekta „Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un 

adoptētājiem” nodrošināšanai Ls 27 956. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 4 956 

un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 4 956; 

- programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu 

palielinājums Ls 5 367 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 

Ls 5 367 un novirzīta kapitālajiem izdevumiem Ls 1 500 – fizisko personu datu apstrādes audita 

aktā norādīto nepilnību novēršanai (6 metāla skapju iegādei Ls 250 vērtībā) un bērnu veselības 

nodrošināšanai Ls 3 867 (zobu brekešu iegādei un C hepatīta ārstēšanai). 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 900 un palielināti 

izdevumi pabalstu līdz Ls 150 izmaksai darbinieku ģimenes locekļu nāves gadījumā par Ls 900; 

- programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 

samazinājums Ls 78 785 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem; 

- programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums            

Ls 41 710 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 64 872  

un novirzīta 17 aprūpētāju amata vienību atalgojumam no šī gada 1.maija Ls 37 532, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 9 041, signalizācijas ierīkošanai 

Rīgas Sociālās aprūpes centrā „Mežciems” Ls 600, Rīgas Sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” 

personu ar garīga rakstura traucējumiem aprūpei Ls 5 857 un vietu skaita palielināšanai par 10 

vietām no šī gada 1.marta Ls 11 842 sakarā ar pieprasījumu pēc pakalpojuma. Samazināti valsts 

budžeta transferti Rīgas Sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” par ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem par Ls 16 263 un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem 

par Ls 16 263, samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 6 899 un attiecīgi samazināti 

izdevumi remontmateriālu iegādei un remontam par Ls 6 899; 

- programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums Ls 500 – palielināta 

dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 500 un novirzīta kapitālajiem 

izdevumiem – fizisko personu datu apstrādes audita aktā norādīto nepilnību novēršanai (2 metāla 

skapju iegādei Ls 250 vērtībā). 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par      

Ls 290 un palielināti izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei darbiniekiem, kuri, veicot 

amata pienākumus, ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam par Ls 290; 
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- programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 88 185 – 

valsts budžeta transferti Ls 300 novirzīti psihologa pakalpojumu samaksai personai līdz 18 

gadiem, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 01.01.2011. un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās 

likumiskajam pārstāvim un palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 

par Ls 87 885 un novirzīta trīs sabiedrisko darbu organizēšanas amata vienību atalgojumam no šī 

gada 1.jūnija Ls 8 400, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām         

Ls 2 024, kapitālajiem izdevumiem Ls 3 150 (mēbeļu un datoru iegādei jaunajiem darbiniekiem), 

rindu regulēšanas sistēmu ieviešanai un uzturēšanai klientu apkalpošanas centrā  Avotu ielā       

31 k-2 un Lomonosova ielā 1 k-19 Ls 28 914 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 28 328), teritoriālo 

centru Avotu ielā 31 k-2, Ūnijas ielā 49 un Lomonosova ielā 1 k-19 jauno telpu iekārtošanai un 

uzturēšanai Ls 34 075 (telpu nomai, komunālajiem izdevumiem un apsaimniekošanai Ls 15 920, 

mēbeļu iegādei Ls 18 155 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 3 600)), informatīvās sistēmas SOPA 

tehniskajiem papildinājumiem, lai nodrošinātu pašvaldības sabiedrisko darbu un algoto pagaidu 

darbu organizēšanu Ls 5 600 un fizisko personu datu apstrādes audita aktā norādīto nepilnību 

novēršanai Ls 5 722 (signalizācijas ierīkošanai 1.stāva telpām Baznīcas ielā 19/23 Ls 1 222 un 

kapitālajiem izdevumiem Ls 4 500 (18 metāla skapju iegādei Ls 250 vērtībā)). 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 21 700 un 

palielināti darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 17 400 un pabalstu līdz 

Ls 150 izmaksai darbinieku ģimenes locekļu nāves gadījumā par Ls 4 300; 

- programmai 18.09.00. „Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” veikta 

izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 1 000 un 

palielināti kapitālie izdevumi par Ls 1 000 invalīdu pacēlāju iegādei un uzstādīšanai. 

 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma 

palielinājums Ls 521 233 un izdevumu palielinājums Ls 521 233: 
- programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu 

palielinājums Ls 496 184 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2011.gada naudas līdzekļu 

atlikums Ls 20 177 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts maksai par elektroenerģiju, palielināta 

dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 476 007 un novirzīta maksai par 

elektroenerģiju Ls 377 527, Mežaparka apgaismojuma kapitālajam remontam un rekonstrukcijai 

Ls 98 480 (t.sk. atalgojumam Ls 17 118, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 4 123, pakalpojumu samaksai Ls 43 485 un kapitālajiem izdevumiem Ls 33 754);  

- programmai 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 25 049 
– saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2011.gada naudas līdzekļu atlikums Ls 25 049 paliek 

aģentūras rīcībā un novirzīts transportlīdzekļu remontam Ls 3 000, ceļu seguma atjaunošanas 

darbiem Ls 3 700, degvielas iegādei sakarā ar cenas pieaugumu Ls 2 000 un remontmateriālu 

iegādei Ls 16 349. 

 

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 176 578 

– palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 176 578 un novirzīta 

Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu komisijas darba samaksai Ls 7 148 (t.sk. atalgojumam     

Ls 5 760, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 388), kā arī 

saskaņā ar Rīgas domes 17.01.2012. lēmumu Nr.4203 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas ĢeoMetrs” darbības izbeigšanu un tai deleģēto pārvaldes uzdevumu nodošanu” novirzīta 

Rīgas pilsētas būvvaldei, no 01.06.2012. pārņemot likvidētās SIA „Rīgas ĢeoMetrs” funkcijas 

adrešu datu sakārtošanas jomā, paredzot izdevumus atlīdzībai Ls 122 751  16 jaunu amata 

vienību izveidošanai (t.sk. atalgojumam Ls 98 518, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Ls 24 233), izdevumiem precēm un pakalpojumiem Ls 46 679 (pasta 

pakalpojumiem Ls 300, kvalitātes vadības sistēmas iekšējam auditam Ls 305, obligātajām 

veselības pārbaudēm Ls 220, vizītkaršu iespiešanai Ls 200, pārņemto iekštelpu remontam         

Ls 3 376, 6 pārņemto automašīnu uzturēšanas izdevumiem Ls 4 245, specifisko iekārtu apkopei 
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un remontam Ls 3 520, telpu uzturēšanai Ls 5 896, automašīnu apdrošināšanai Ls 1 365, jaunu    

e-pakalpojumu izstrādei Ls 5 000, interneta mājaslapas papildināšanai un uzlabošanai Ls 2 000, 

sistēmu funkcionālajiem papildinājumiem Ls 5 000, pārņemto telpu īrei un nomai Ls 3 474, 

biroja preču un inventāra iegādei Ls 2 988, degvielai Ls 6 000 un pārējiem izdevumiem             

Ls 2 790).  

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti pasta izdevumi par Ls 8 468, iestādes 

administratīvie izdevumi par Ls 12 584 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 524, 

izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 367, 

izdevumi dizaina konkursa „Etalonmodeļa skice informatīvajam stendam tūrisma transporta 

pieturvietās” un konkursa „Ielu  tirdzniecības etalonmodelis” dalībnieku naudas balvām            

par Ls 7 000, izdevumi kārtējam remontam par Ls 2 900, informācijas sistēmu uzturēšanai par     

Ls 5 000, telpu nomai par Ls 3 331 un inventāra iegādei par Ls 930. 

 

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

izdevumu palielinājums Ls 42 763 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2011.gada naudas 

līdzekļu atlikums Ls 42 763 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atlīdzībai Ls 2 165                

(t.sk. atalgojumam Ls 1 250 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 915), pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīru piemiņai Sudrabkalniņā teritorijas 

labiekārtošanas projekta gala maksājumam Ls 2 879, Rīgas Brāļu kapu IV depozitārija 

rekonstrukcijai Ls 6 556, Brīvības pieminekļa informatīvās plāksnes projekta izstrādei Ls 3 000, 

Brīvības pieminekļa iekštelpu mikroklimata sanācijas tehniskā projekta izstrādei Ls 3 000, 

Brīvības pieminekļa aprūpes programmas 2012.gadam realizācijai Ls 10 247, traktoru novietnes 

izveidošanai Aizsaules ielā 2A Ls 12 102, Rīgas Brāļu kapu II un III depozitārija vandālisma 

seku likvidēšanai (jumta seguma atjaunošanai) Ls 2 000, pārapbedīšanas pakalpojumiem Ls 814 

(Lāčplēša ordeņa kavaliera, Brīvības cīņu dalībnieka un Rīgas Brāļu kapu izveides līdzautora 

akadēmiķa, arhitekta pārapbedīšanai). 

 

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) 

izdevumu samazinājums Ls 299 105 – pamatojoties uz Rīgas domes 17.01.2012. lēmumu 

Nr.4204 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” likvidāciju un tās īstenotā 

pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”” pārcelts 

finansējums jaunai programmai 01.21.00. „Dotācija SIA „Rīgas meži”” deleģētā pārvaldes 

uzdevuma īstenošanai no 01.03.2012. Ls 410 926. Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par      

Ls 29 508 atbilstoši faktiskajai izpildei, saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2011.gada naudas 

līdzekļu atlikums Ls 77 488 paliek aģentūras rīcībā, kā arī palielināta dotācija no Rīgas 

pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 63 841 un novirzīta Rīgas pašvaldības aģentūras 

„Rīgas dārzi un parki” funkciju pildīšanai līdz 29.02.2012. un likvidācijas izdevumu segšanai. 

                

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.03.00.) 

izdevumu palielinājums Ls 29 969 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 

ieņēmumiem par Ls 29 969 un novirzīta komunālajiem maksājumiem Ls 25 969 un zemes nomai 

Ls 4 000, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas rezultātā.  

 

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 

28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 1 870 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 

2011.gada naudas līdzekļu atlikums paliek aģentūras rīcībā un novirzīts pētījuma „Rīgas 

publiskās ārtelpas attīstības koncepcija un politika” realizēšanai. 

 

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) 

izdevumu palielinājums Ls 3 478 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2011.gada naudas 
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līdzekļu atlikums Ls 3 478 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts komandējumiem uz Viļņu un 

Briseli Ls 1 270, pasākuma „Rīgas enerģētikas dienas” un izstādes „Vide un enerģija 2012” 

organizēšanai Ls 848, komunālajiem maksājumiem Ls 593, inventāra (dzelzs skapja, datorkrēslu 

un baneru) iegādei Ls 618 un pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 149. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 653 (no tiem 

atalgojumam par Ls 443) un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 653. 

 

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 

finansējuma palielinājums Ls 20 159 460 un izdevumu palielinājums Ls 20 159 460: 
- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 

palielinājums Ls 54 880 – papildu dotācija biedru maksai Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 

asociācijai Ls 600 un sadarbībai ar ārvalstu institūcijām Ls 54 280 (starptautiskās burāšanas 

apmācību un burinieku konferences organizēšanai Rīgā šī gada 14.-18.novembrī Ls 25 000, 

ārvalstu delegāciju dalībai Vecrīgas Hanzas tirgus pasākumos Rīgas pilsētas svētku laikā            

Ls 10 000, Rīgas pilsētas dalībai 65.starptautiskajā Kannu kinofestivālā un Eiropas filmu tirgū 

Berlīnē Ls 17 080, dalības maksai Eiropas filmu komisiju tīklā un Eiropas reģionālo filmu fondu 

tīklā  Ls 2 200).    

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem un materiāliem par   

Ls 26 340 un palielināti izdevumi sociālo pabalstu izmaksai par Ls 1 340 (naudas balvai „Gada 

rīdzinieks”) un kapitālie izdevumi par Ls 25 000 (dokumentu skapju iegādei, darba vietu 

labiekārtošanai, ēku uzturēšanas iekārtu iegādei u.c. izdevumiem); 

- programmai 01.03.00. „Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās” izdevumu 

palielinājums Ls 2 300 – papildu finansējums ikgadējai biedru maksai biedrībā „Latvijas Lielo 

pilsētu asociācija”. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi dotācijai par Ls 63 700 un palielināti 

izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 63 700; 

- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu  

palielinājums Ls 2 895 702 – zaudējumu segšanai par sniegtajiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem Ls 2 500 000 un naudas līdzekļu atlikums Ls 395 702 no valsts budžeta 

transferta uz 01.01.2012., kas Rīgas domes kontos Valsts kasē ieskaitīti 29.12.2011. un 

30.12.2011. (precizētā dotācija republikas pilsētu pašvaldībām sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai par 2010.gadu Ls 33 034, precizētā dotācija republikas pilsētu 

pašvaldībām par braukšanas maksas atvieglojumiem par 2011.gada I pusgadu Ls 140 240, 

zaudējumu kompensācija avansā republikas pilsētu pašvaldībām par zaudējumu segšanu 

maršrutos, kuriem vairāk nekā 20% ir ārpus administratīvās teritorijas, Ls 23 263, zaudējumu 

kompensācija avansā republikas pilsētu pašvaldībām par braukšanas maksas atvieglojumiem 

2011.gada II pusgadā Ls 199 165); 

- programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums               

Ls 635 004 – dabas resursu nodokļa ieņēmumu palielinājums Ls 180 000 un naudas līdzekļu 

atlikums uz 01.01.2012. Ls 455 004 novirzīts projektu un pasākumu, kuri saistīti ar Rīgas 

publiskās vides sakārtošanu, finansēšanai, vides infrastruktūras objektu sakārtošanai saskaņā ar 

Rīgas vides aizsardzības fonda lēmumiem (no tiem kapitālie izdevumi Ls 265 693); 

- programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” 

izdevumu palielinājums Ls 148 855 – reklāmas, mārketinga un pārdošanas pasākumu 

realizēšanai Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā, Krievijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā; 

- programmai 01.12.00. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 1 650 un palielināti 

izdevumi naudas balvām par sasniegumiem pašvaldības rīkotajos konkursos par Ls 1 650;       

- programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu 

palielinājums Ls 1 011 095 – valsts budžeta transferta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2012. 

Ls 1 932 338 novirzīts autoceļu un ielu seguma atjaunošanai (no tiem kapitālajiem izdevumiem 
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Ls 306 172) un citiem izdevumiem, samazināts valsts budžeta transferts par Ls 921 243, 

atbilstoši valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 06.01.2012. vēstulei Nr.1.3/32 „Par 

mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2012.gadam”; 

- programmai 01.17.00. „Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu 

palielinājums Ls 300 000 – palielinot plānotos ieņēmumus Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 

no faktiski iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 17,6% jāiemaksā pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā ar korekcijām par iepriekšējo gadu; 

- programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves 

fonds)” samazinājums Ls 12 219 – Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru 

samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 12 219 novirzīti rēķinu samaksai, 

pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem; 

- jaunai programmai 01.21.00. „Dotācija SIA „Rīgas meži”” izdevumu palielinājums         

Ls 410 926 – pamatojoties uz Rīgas  domes 17.01.2012. lēmumu Nr.4204 „Par Rīgas 

pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” likvidāciju un tās īstenotā pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”” un  Rīgas domes 17.01.2012. 

lēmumu Nr.4205 „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „Rīgas meži””, pārcelts finansējums no programmas 24.01.00. „Rīgas 

pašvaldības aģentūra „Rīgas dārzi un parki”” funkciju nodrošināšanai no šī gada 1.marta; 

- programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” izdevumu 

palielinājums Ls 36 000 – papildu finansējums gaismas festivālam „Staro Rīga”; 

- programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” palielinājums Ls 12 237 845 

– saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 

2012.gadam”; 

- programmai 01.36.00.  „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 

stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem 

projektiem” izdevumu palielinājums Ls 1 609 913  –  programmā paredzēto mērķu izpildes 

nodrošināšanai pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” 2011.gada 

projektiem neizlietotie līdzekļi Ls 102 194 un iekškvartālu piebraucamo ceļu un teritoriju 

seguma atjaunošanas darbiem Ls 1 507 719. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par                

Ls 408 217  un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 9 446, no tiem atalgojumam par Ls 7 612       

(Ls 1 122 Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” par veiktajiem  avārijas stāvoklī 

esošo koku likvidēšanas darbiem atbilstoši faktiskajai izpildei un Ls 6 490 Rīgas pašvaldības 

aģentūrai „Rīgas gaisma”  par apgaismojuma rekonstrukcijas un izbūves darbiem), kapitālajiem 

izdevumiem par Ls 398 171 un sociālajiem pabalstiem (naudas balva ”Latvijas labākais tirgotājs 

2011”) par Ls 600; 

- programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības 

nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 816 940 – papildu līdzekļi optisko 

starpsavienojumu nodrošināšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Ls  245 183, 

SIA "Rīgas ĢeoMetrs" funkciju pārņemšanai Ls 71 757, pamatojoties uz Rīgas domes 

17.01.2012. lēmumu Nr.4203 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ĢeoMetrs" 

darbības izbeigšanu un tai deleģēto pārvaldes uzdevumu nodošanu", no tiem Ls 13 798 atlīdzībai 

(t.sk. atalgojumam Ls 11 118 (diviem darbiniekiem no šī gadā 1.jūnija ar mēnešalgu Ls 772) un 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 680), kapitālajiem 

izdevumiem Ls 50 905 („Bentley” licenču (24 gab.) iegādei Ls 20 000, pārvadājamo komutatoru      

(15 gab.) iegādei Ls 5 490, diska masīva datu uzglabāšanai iegādei Ls 10 000, stacionāro un 

mobilo telefonu (30 gab.) iegādei Ls 3 226, darba staciju (15 gab.) iegādei Ls 10 860, 

nepārtrauktās barošanas bloku (3 gab.) iegādei Ls 1 329) un pārējiem pakalpojumiem un 

materiāliem Ls 7 054.  

Videonovērošanas sistēmas nodrošināšanai  renovētajās skolās Ls 50 000 (Rīgas 

Purvciema vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā, Rīgas 85.vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, 
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Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas 47.vidusskolā, Rīgas 66.speciālajā vidusskolā).  Tīkla (LAN) 

paplašināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs Ls 30 000, telefonu (237 gab.) iegādei pirmsskolas 

izglītības iestādēm Ls 30 000, Rīgas Bāriņtiesai ierobežotas pieejamības datu šifrēšanai              

Ls 24 000, informācijas sistēmas KADRI papildinājumiem Ls 10 944, informācijas sistēmu 

LĪGUMI un HORIZON sasaistei Ls 28 539, informācijas sistēmas KAVIS un PERs 

pilnveidojumiem Ls 12 314, informācijas sistēmas SOPA papildinājumiem Ls 11 600, centrālā 

Rātsnama komutatora iegādei Ls 30 000, bezvadu datu pārraides iekārtu (20 gab.) iegādei         

Ls 10 000, licences (300 gab.) pašvaldības izglītības iestāžu piekļuvei pie Rīgas domes vienotās 

informācijas sistēmas aplikācijām Ls 57 000, drukas iekārtu izejmateriālu iegādei Ls 19 000 un 

pārējiem izdevumiem Ls 66 340.  

Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbinieku atlīdzībai Ls 120 263, tajā 

skaitā virsstundu darba samaksai Ls 33 466, piemaksām par papildu darba veikšanu un 

darbinieku kompetenci Ls 36 288, jaunai amata vienībai Palīdzības dienestā Ls 7 250 (mēneša 

alga Ls 725), atalgojuma izmaksai par decembri pilnā apjomā Ls 38 771 un darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura kompensācijām  Ls 4 488. 

 

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

 
Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

apstiprināts Ls 70 722 (Rīgas domes 13.12.2011. saistošie noteikumi Nr.150). Faktiskais naudas 

līdzekļu atlikums budžeta institūciju kontos uz 01.01.2012. Ls 179 343, palielinājums               

Ls 108 621. 

 Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par Ls 1 002 436  un 

izdevumi palielināti par Ls 1 102 998, no tiem naudas līdzekļu atlikums Ls 100 562 novirzīts 

izdevumu segšanai.     

 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajai programmai 

„Mērķziedojumi” (programma 01.01.23.) izdevumu palielinājums Ls 981 920, no tiem 

satiksmes mezgla būvniecībai Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā 

izdevumu palielinājums Ls 983 920, pamatojoties uz 18.04.2007. dāvinājuma līgumu ar 

uzlikumu Nr.RD-07-147-lī, kas noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA „Daugavgrīvas 

NIP” (ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar Rīgas domes 13.12.2011. lēmumu Nr.4069). 

Programmai „Atspēriens” izdevumu samazinājums Ls 2 000, pamatojoties uz 07.03.2012. Rīgas 

domes un „Swedbank” parakstīto granta programmas „Atspēriens” līgumu, pašvaldība pieņem 

ziedojumu Ls 46 000 apmērā (ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.150 

apstiprināti Ls 48 000). 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām 

ieņēmumu palielinājumu Ls 13 500 un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 80 500 
plānots izlietot:  

- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” fizisko personu ziedojumu 

palielinājumu Ls 1 500 plānots novirzīt bērnu garderobes skapīšu un gultiņu iegādei Ls 1 185 un 

virtuves inventāra iegādei Ls 315.  Naudas līdzekļu atlikumu Ls 8 245 plānots izlietot kancelejas 

preču, rotaļlietu un mācību līdzekļu iegādei Ls 7 237, kursu samaksai Ls 323 un inventāra 

iegādei Ls 685; 

 - programmai  16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” naudas 

līdzekļu atlikumu Ls 894 plānots izlietot mācību līdzekļu – bērnus attīstošo rotaļlietu iegādei; 

- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” naudas līdzekļu 

atlikumu Ls 48 779 plānots izlietot komandējuma izdevumu segšanai Ls 4 646, Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijai telpu remonta, nomas un uzturēšanas izdevumu un transportlīdzekļu nomas 
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izdevumu segšanai Ls 10 542, kancelejas un saimniecības preču, inventāra un mācību līdzekļu 

iegādei Ls 22 041, sniega pūtēja, mēbeļu, interaktīvās tāfeles un televizora iegādei Ls 11 550;   

- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” naudas līdzekļu 

atlikumu Ls 128 plānots izlietot saimniecības preču iegādei;  

- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” fizisko personu ziedojumu Ls 2 000 un 

juridisko personu ziedojumu Ls 10 000  no akciju sabiedrības „Latvijas finieris”, sabiedrībām ar 

ierobežotu atbildību „Lattelecom”, „Ernst & Young”, „Nokia Latvija”, „Telemarket” u.c. plānots 

novirzīt dzirdes aparātu iegādei skolas audzēkņiem. Naudas līdzekļu atlikumu Ls 8 086 plānots 

izlietot  kursu un semināru izdevumu segšanai Ls 1 967, mācību materiālu iegādei Ls 468, 

mācību grāmatu un datorprogrammas vājredzīgo un neredzīgo audzēkņu vajadzībām iegādei     

Ls 5 651; 

- programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes” naudas līdzekļu atlikumu     

Ls 13 779 plānots izlietot komandējuma izdevumu segšanai Ls 1 500, dalības maksas un 

transporta pakalpojumu izdevumu segšanai Ls 2 581, sporta inventāra un mācību līdzekļu 

iegādei Ls 4 356, videonovērošanas kameras un interaktīvās tāfeles iegādei Ls 5 342; 

- programmai 16.09.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” naudas līdzekļu atlikumu Ls 309 

plānots izlietot mūzikas instrumentu skaņošanas izdevumu samaksai; 

- programmai 16.10.00. „Kultūras centri un nami” naudas līdzekļu atlikumu Ls 280 plānots 

novirzīt jūgendstila eksponātu restaurācijas izdevumu samaksai.  

 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošajām programmām ieņēmumu 

palielinājumu Ls 4 316 un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 5 710 plānots izlietot: 

- programmai 18.02.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” –  juridisko personu 

„Procter & Gamble” un Rotari kluba ziedojumu Ls 4 000 plānots izlietot peldēšanas trenera 

Daugavas sporta nama baseinā un struktūrvienības „Ilga” audzinātāju atalgojumam vasaras 

nometnes laikā   Ls 1 160, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām     

Ls 280, autobusa īrei un foto pakalpojumu samaksai Ls 2 560. Naudas līdzekļu atlikumu plānots 

novirzīt telpu remonta un īres izdevumu segšanai bērnu vasaras nometnes laikā Ls 5 710; 

- programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests”  juridiskas personas „Galerija Azur” 

ziedojumu Ls 316 plānots izlietot saimniecības preču iegādei. 

 

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) akciju 

sabiedrības „Latvijas Gāze” ziedojumu Ls 2 700 plānots novirzīt Rīgas Brāļu kapu sadzīves telpu 

apkures un patērētā siltā ūdens izdevumu samaksai Ls 2 700, naudas līdzekļu atlikumu Ls 14 352 

plānots izlietot gāzes patēriņa samaksai Svētajai ugunij Ls 1 772, Brīvības pieminekļa apkārtnes 

sakopšanas darbu samaksai Ls 1 200 un Rīgas Brāļu kapu IV depozitārija restaurācijas izdevumu 

samaksai Ls 11 380. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 


