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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 3 803 245, t.sk.: 
1.1. Palielinājums nekustamā īpašuma nodoklim Ls 2 000 824, pārējiem nenodokļu 
ieņēmumiem Ls 1 673 399 (infrastruktūras fonda ieņēmumi Ls 950 000, Rīgas pilsētas 
būvvaldes administrētās nodevas Ls 49 099 un pārējie ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un privatizācijas Ls 674 300).  
 
1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem Ls 10 804, t.sk.: 
– Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām Ls 5 661; 
– Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 5 092;  
– Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 51. 
 
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 118 218, t.sk.: 
- Rīgas domes Finanšu departamentam Ls 6 257; 
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 62 954; 
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai Ls 16 700; 
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 15 835; 
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Ls 16 472. 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programmai 03.01.00.) izdevumu 
palielinājums Ls 17 333 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
un novirzīta departamenta bilancē un valdījumā pārņemto likvidējamās Rīgas pašvaldības 
aģentūras „Rīgas dārzi un parki” nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksai.  
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums par Ls 220 416 un izdevumu palielinājums par Ls 220 416: 
- programmai 04.03.00. „Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu palielinājums       
Ls 198 450 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 
izdevumu segšanai par veiktajiem darbiem piebraucamo ceļu attīrīšanai no sniega pie Rīgas 
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm šī gada februārī un martā Ls 82 700, tilta Maskavas ielā 
un Kvadrāta ielā apsaimniekošanas izdevumu samaksai (pamatojoties uz Rīgas domes 
17.01.2012. lēmuma Nr.4204 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” 
likvidāciju un tās īstenotā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Rīgas meži”” 14.punktu) Ls 1 470, lifta pie tirdzniecības centra „Stockmann” uzturēšanas 
izdevumu samaksai no šī gada 1.augusta (pēcgarantijas periodā) Ls 2 200, papildus uzstādīto 
atkritumu urnu uzturēšanai sabiedriskā transporta pieturvietās Ls 35 000, Kārļa Ulmaņa gatves 
satiksmes pārvada asfaltbetona seguma remontam un balstu betonēšanai Ls 15 000, ietvju un 
veloceliņu apmaļu pazemināšanai un ar to saistītā seguma remontam Ls 45 000, kā arī esošo 
komunikāciju pārcelšanai un jaunu elektropieslēgumu izveides projektēšanai un būvniecībai 
objektos 11.novembra krastmalā pie Akmens tilta un Kungu ielā pie Mārstaļu ielas Ls 17 080;   
- programmai 04.07.00. „Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana” izdevumu 
palielinājums Ls 21 966 – veloceliņu horizontālā apzīmējuma uzturēšanai. 
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Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums par Ls 67 975 un izdevumu palielinājums par Ls 67 975: 
- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 2 500 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no 
īrētās dzīvojamās telpas maiņas dokumentu sagatavošanas un novirzīti ar iestādes darbības 
nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai – darba devēja izdevumiem darbinieku slimības 
gadījumā Ls 800, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 200, 
sakaru pakalpojumiem Ls 1 000 un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 500;  
- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu 
palielinājums Ls 60 454 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem apbedīšanas 
pakalpojumiem, zemes nomas un kremācijas krāsns nomas ieņēmumiem un novirzīti 
atalgojumam (kapsētu pārraudzības pakalpojumu sniegšanai) Ls 1 170, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 282, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem 
Ls 340,  pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 8 000, kapsētu teritorijas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas izdevumiem Ls 48 531 un kapitālajiem izdevumiem (dārza tehnikas iegādei) 
Ls 2 131; 
- programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” finansēšanas 
avota maiņa – palielināts valsts budžeta transferts par Ls 5 092 atbilstoši Ministru kabineta 
28.02.2012. rīkojumam Nr.110 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu izdevumus, kas radušies pašvaldībai 
2011.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota. Atbilstoši samazināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 5 092; 
- programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums  
Ls 5 021 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 
Vērmanes dārza sakārtošanai (solu remontam, krāsošanai, betona atkritumu urnu uzstādīšanai); 
- programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un 
uzturēšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi strūklaku 
remontdarbiem par Ls 4 000 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 4 000 jaunu sūkņu iegādei 
peldošajām strūklakām pie Latvijas Nacionālās operas un Bastejkalna. 
 
Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums    
Ls 2 090 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta koka 
ēku renovācijas informatīvā centra atvēršanai un uzturēšanai pēc projekta „Grīziņkalna koka 
arhitektūras kompleksa restaurācija” realizācijas Krāsotāju ielā 12. 
 
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums       
Ls 16 700 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par telpu nomu novirzīts pievienotās 
vērtības nodokļa maksājumiem Ls 8 842, maksai par apkuri Ls 3 528, izdevumiem par ūdeni un 
kanalizāciju Ls 62, Dzimtsarakstu nodaļas laulību ceremoniju galdu un krēslu izgatavošanai      
Ls 2 135, Dzimtsarakstu nodaļas Zemgaļu ielā 1 sētas izgatavošanai un uzstādīšanai Ls 400 un 
10 arhīva plauktu iegādei Ls 1 733. 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums             
Ls 422 998 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 407 163 
un novirzīta patrulēšanas vienību izveidošanai Rīgas mikrorajonos Ķengaragā un Pļavniekos no 
šī gada 1.septembra un Purvciemā no šī gada 1.oktobra, t.sk. 69 jaunu amata vienību 
atalgojumam Ls 128 692, piemaksām par nakts darbu un samaksai par virsstundu darbu un darbu 
svētku dienās Ls 46 474, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
Ls 42 198, uzturdevas kompensācijām Ls 12 400, normatīvajos aktos noteiktajiem darba devēja 



 3 

veselības izdevumiem Ls 10 200, formas tērpu iegādei Ls 59 191, obligātajām veselības 
pārbaudēm Ls 4 454, specifiskajam ekipējumam Ls 60 009, degvielas iegādei Ls 8 793 un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 27 455 (10 velosipēdiem Ls 2 700, 35 portatīvajām radiostacijām 
Ls 12 755, 20 operatīvo transportlīdzekļu speciālajam aprīkojumam (GPS un datori) Ls 12 000) 
un Starptautiskās pašvaldības policijas konferences „Pašvaldības policija – drošas pilsētas 
garants” rīkošanai 12.09.2012.-14.09.2012. Ls 7 297 (sinhronā un mutvārdu tulkošana Ls 1 325, 
izdales un informatīvie materiāli Ls 800, Rīgas pašvaldības policijas informatīvie bukleti          
Ls 1 400, ekskursijas Ls 220, ēdināšanas (4 reizes) un kafijas pauzes (4 reizes) Ls 2 952 un 
suvenīri Ls 600), kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 15 835 un novirzīti Rīgas 
pašvaldības policijas komandas sporta tērpu iegādei Ls 3 600, spectērpu (hidrotērpi un glābšanas 
vestes) iegādei Ls 685, navigācijas sistēmām Ls 3 000, narkoloģisko testu veikšanai Ls 1 000 un 
kapitālajiem izdevumiem Ls 7 550 (3 alkometru iegādei Ls 2 550, 2 pilsētas videonovērošanas 
kameru iegādei Ls 5 000). 
 
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 23 572 – 
piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti Ls 18 996 un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 576 no šī gada 1.jūlija. 
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums Ls 248 924 un izdevumu palielinājums Ls 248 924: 
- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums     
Ls 34 706 – valsts budžeta transferta palielinājums par Ls 1 586 (Lauku atbalsta dienesta 
piešķirtie līdzekļi piena iegādes izdevumu segšanai) un palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 33 120, kas novirzīta jaunas grupas iekārtošanai Rīgas Rīnūžu 
vidusskolā Ls 2 750, 3 jaunu grupu iekārtošanai Rīgas 61.vidusskolā Ls 23 400 (no tiem           
Ls 3 500 kapitālie izdevumi), jaunas grupas iekārtošanai Rīgas 16.pirmsskolas izglītības iestādē     
Ls 6 970 (no tiem Ls 500 kapitālie izdevumi);  
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums Ls 1 250 – valsts budžeta transfertu palielinājums par Ls  1 250, t.sk. Lauku 
atbalsta dienesta piešķirtie līdzekļi piena iegādes izdevumu segšanai Ls 250 un Izglītības un 
zinātnes ministrijas dotācija Āgenskalna Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra un 
pedagogu tālākizglītības centra iekārtošanai (kapitālie izdevumi) Ls 1 000;  
- programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums    
Ls 16 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta  
izdevumiem jaunu programmu uzsākšanai, lai nodrošinātu pieaugušo neformālās izglītības 
iespējas mikrorajonos Ls 16 000, no tiem pedagogu atalgojumam Ls 6 100 (Ls 305 x 5 likmes x 
4 mēneši), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 470, 
inventāra iegādei un uzturēšanas izdevumiem Ls 8 430.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 10 000 un palielināti 
izdevumi inventāra iegādei par Ls 10 000;  
- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 130 390 – palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta datortehnikas iegādei        
Ls 80 390, kā arī palielināti rezerves līdzekļi sporta un kultūras pasākumu atbalstam par            
Ls 50 000; 
- programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 10 000 un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 409 un palielināti izdevumi pakalpojumu 
samaksai par Ls 7 409, subsīdijām un dotācijām par Ls 5000;  
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- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 3 630 – palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta neatkarīgā auditora 
izdevumu segšanai sporta klubā „Rīga”.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti  izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 300 un 
palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem (naudas balvām) par Ls 300; 
- programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 62 948 – 
valsts budžeta transfertu palielinājums par 2 825, t.sk. Kultūras ministrijas finansējums 
Porcelāna muzeja eksponātu restaurācijas darbu veikšanai Ls 425 un Valsts kultūrkapitāla fonda 
finansējums pūtēju orķestra „Rīga” projektu īstenošanai Ls 2 400 (atalgojumam), palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 60 123 un novirzīta telpu 
iekārtošanai Laimdotas ielā 42 Kultūras centra „Ritums” un nevalstisko organizāciju nama 
vajadzībām (no tiem kapitālie izdevumi Ls 40 000).  
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 
palielinājums par Ls 61 323 un izdevumu palielinājums par Ls 61 323: 
- programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums            
Ls 51 – palielināts valsts budžeta transferts sakarā ar Nacionālā veselības dienesta pārrēķinu 
ārsta praksei par 2011.gada pirmajiem trīs mēnešiem Sociālās aprūpes centram „Mežciems” un 
novirzīts atalgojumam Ls 41 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 10; 
- programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 7 500 un palielināti izdevumi darba devēja 
izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 7 500; 
- programmai 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu 
palielinājums Ls 61 272 – papildu 30 sociālo gultu nodrošināšanai Rīgas pašvaldības sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca” no šī gada 1.jūlija (vienas personas uzturēšanās 
izmaksas dienā Ls 11,10). 
 
Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 60 878 – 
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Simbolikas 
komisijas locekļu darba samaksai 2.pusgadā Ls 5 807 (atalgojumam Ls 4 680, darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 127), no sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas ĢeoMetrs” pārņemto darbinieku tiesību un saistību izpildei, saglabājot viena 
mēneša vidējo izpeļņu pēc darba līguma grozīšanas, un atvaļinājumu samaksai Ls 3 498 
(atalgojumam Ls 2 819, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām        
Ls 679) un 9 jaunu amata vienību izveidošanai no šī gada 1.septembra Ls 47 899 (atalgojumam 
Ls 38 600, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 9 299), Rīgas pilsētas 
pašvaldības pasākumu plakātu izlīmēšanai Ls 1 200 un telpu nomas maksas sadārdzinājumam     
Ls 2 474. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 16 000 un 
palielināti izdevumi piemaksām par virsstundu darbu par Ls 10 000, piemaksām par papildu 
darbu par Ls 5 000 un izdevumi naudas balvām par Ls 1 000, kā arī samazināti izdevumi 
sabiedriskajām attiecībām par Ls 14 507 un palielināti izdevumi komandējumiem par Ls 248, 
izdevumi kārtējam telpu remontam par Ls 4 055, telpu uzkopšanai par Ls 2 561, informatīvajiem 
semināriem un kursiem par Ls 700, inventāra iegādei par Ls 6 523 un pievienotās vērtības 
nodokļa maksājumiem par Ls 420.  
   
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 23 121 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta Rīgas Brāļu kapu Svētās uguns terases avārijas stāvokļa seku 
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novēršanai Ls 16 397 un zemesgabala Aizsaules ielā 2A labiekārtošanas papilddarbu samaksai 
Ls 6 724. 
 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) 
izdevumu palielinājums Ls 16 472 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi un novirzīti 
pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 14 000 un informācijas sistēmas LĪGUMI 
papildinājumiem (kapitālie izdevumi) Ls 2 472. 
 
 Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 51 992 – 2 jaunu amata vienību atalgojumam         
Ls 8 420 (direktora vietnieks ar mēnešalgu Ls 1 160 un projektu vadītājs ar mēnešalgu Ls 945) 
no šī gada 1.septembra, piemaksām par papildu darbu Ls 2 482 un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 626, ekspertu darbam Rīgas pilsētas arhitekta 
kolēģijas darba nodrošināšanai Ls 3 000, komunikāciju koncepcijas un risinājumu izstrādei 
saziņai ar sabiedrību Ls 3 700, aģentūras funkciju pārstrukturizācijas pasākumu īstenošanai       
Ls 21 488, obligātajām veselības pārbaudēm Ls 30, auto uzturēšanai un auto nomai no 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Ls 7 670, telpu uzturēšanas izdevumiem     
Ls 276, biroja preču un inventāra iegādei Ls 690, kapitālajiem izdevumiem Ls 1 610 dokumentu 
skapja un  2 biroja krēslu iegādei.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi dzīvojamo mikrorajonu teritoriju 
revitalizācijas koncepcijas izstrādei par Ls 11 300 un palielināti izdevumi komunikāciju 
koncepcijas un risinājumu izstrādei saziņai ar sabiedrību par Ls 11 300. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma palielinājums Ls 2 271 686 un izdevumu palielinājums Ls 2 271 686: 
- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums Ls 10 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par Ls 10 000 un novirzīta Rīgas karoga lenšu un vienreizlietojamo Rīgas pilsētas pašvaldības 
papīra karodziņu iegādei.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija (atbilstoši to ekonomiskajai būtībai) – samazināti izdevumi 
informāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumiem, kurām resursu turētājs ir Rīgas domes Finanšu 
departaments, par Ls 469 679 un palielināti kapitālie izdevumi informāciju sistēmu 
papildinājumiem par Ls 469 679, lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņu ieviešanu;  
- programmai 01.02.00. „Rīgas pilsētas interešu pārstāvība Eiropas Savienībā un 
Maskavā” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai 
par Ls 1 370 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 370 (autoratlīdzības līguma samaksai 
par Rīgas skatu fotogrāfiju izgatavošanu); 
- programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums      
Ls 580 000 – pamatojoties uz ieņēmumu faktisko izpildi 1.pusgadā; 
- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu 
palielinājums Ls 1 500 000 – zaudējumu segšanai par sniegtajiem sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem saskaņā ar Rīgas domes un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Rīgas satiksme” noslēgto pasūtījuma līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā; 
- programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” 
izdevumu palielinājums Ls 51 047 – koncerta nodrošināšanai Rīgas svētku ietvaros 
multifunkcionālajā hallē „Arēna Rīga”; 
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- programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves 
fonds)” samazinājums Ls 23 450 – Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru 
samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 23 450 novirzīti rēķinu samaksai, 
pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem; 
- programmai 01.21.00. „Dotācija SIA „Rīgas meži”” izdevumu palielinājums Ls 21 696 – 
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””, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” 
likvidatora aprēķinātās kreditoru saistības, kuras tiek nodotas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Rīgas meži”; 
- programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” palielinājums Ls 90 848 –
saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 
2012.gadam”. Finansējums Ls 90 848 piešķirts pašvaldības dzīvojamo māju                    
Šampētera ielā 1 k-2, k-3, k-4 pievienošanai pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam un arējā 
ūdensvada rekonstrukcijai, kā arī veikta līdzekļu pārstrukturizācija starp investīciju objektiem; 
- 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 18 095 –  ķīniešu klasiskā stila paviljona atjaunošanas 
darbiem Kronvalda parkā Ls 11 838 un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 6 257 
(atgūtie līdzekļi par īpašuma piespiedu sakārtošanu) novirzīts pašvaldības administratīvās 
teritorijas sakārtošanai un labiekārtošanai. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 215 126 un palielināti 
izdevumi pakalpojumiem par Ls 215 126;  
- programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas lēmumiem un izdevumu ekonomiskajai būtībai. Samazināti 
izdevumi atlīdzībai par Ls 900 000 (no tiem atalgojumam par Ls 725 279) projektam „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi” un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 900 000, kā arī 
samazināti kapitālie izdevumi par Ls 250 594 un palielināta dotācija par Ls 200 000, līdzekļi 
atmaksai valsts budžetā par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta 
transfertiem par Ls 50 244 un sociālie pabalsti par Ls 350. 
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi un izdevumi palielināti par Ls 4 530. 
 
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) SIA „Gold Dust” ziedojumu       
Ls 4 000 plānots izlietot Vakarbuļļu peldvietas labiekārtošanai – pārvietojamās vasaras 
kafejnīcas būvniecības projekta un topogrāfiskā plāna izstrādei.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.)  fizisko 
personu ziedojumu Ls 530 plānots izlietot Rīgas Brāļu kapu IV depozitārija restaurācijas 
izdevumu samaksai. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 
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