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Paskaidrojuma raksts 

par grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.196 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu” 
 

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 13 060 778, t.sk.: 

1.1. Palielinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 2 830 329 un nekustamā īpašuma 

nodoklim Ls 4 100 454. 

 

1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem Ls 5 820 812, t.sk.: 

Palielinājums Ls 5 863 733, t.sk.: 

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmai Ls 3 615; 

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām Ls 723 900; 

- Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 5 136 218. 

Samazinājums Ls 42 921 – valsts budžeta transfertu samazinājums Rīgas domes Labklājības 

departamenta programmām Ls 42 921. 

 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 309 183, t.sk.: 

- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Ls 63 182; 

- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 10 000; 

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 1 379; 

- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai Ls 4 000; 

- Rīgas pašvaldības policijai Ls 30 000; 

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 198 922; 

- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 1 700. 

 

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu 

palielinājums Ls 38 182 un veikta finansēšanas avota maiņa – samazināta  dotācija no 

Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 25 000 un palielināti budžeta iestāžu 

ieņēmumi par Ls 63 182. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 38 182 novirzīts 8 jaunu 

amata vienību atalgojumam Ls 30 770 (galvenais teritorijas plānotājs ar mēnešalgu Ls 772, 

galvenais speciālists ar mēnešalgu Ls 680, vides pārvaldības galvenais projektu vadītājs ar 

mēnešalgu Ls 701, galvenais teritorijas plānotājs ar mēnešalgu Ls 701, 4 galvenie projektu 

vadītāji ar mēnešalgu Ls 825) no šī gada 1.augusta un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7 412. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 

sociālie pabalsti (balvu fonds konkursu uzvarētājiem) par Ls 1 500 un palielināti izdevumi 

reprezentācijas preču iegādei par Ls 1 500. 

 

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu 

palielinājums Ls 1 608 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 

ieņēmumiem par Ls 1 608 000 un novirzīta kapitālajiem izdevumiem pašvaldības iestāžu 

renovācijas un rekonstrukcijas darbiem, būvuzraudzībai, avārijas stāvoklī esošo ēku un būvju 

nojaukšanai Ls 1 308 000 un kārtējiem norēķiniem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas 

serviss” par 2012.gadā sniegtajiem pašvaldībai piederošo ēku apsaimniekošanas pakalpojumiem 

(Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra lēmums Nr.5756 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo 

un piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar 



 2 

ierobežotu atbildību „Rīgas serviss”) un 2013.gadā plānotajiem apsaimniekošanas 

pakalpojumiem Ls 300 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp nozaru funkcionālajām 

kategorijām un pēc ekonomiskās būtības (samazināti kapitālie izdevumi par Ls 266 523 

zemesgabala Kleistu ielā detālplānojuma izstrādei un pašvaldības iestāžu ēku renovācijai, 

rekonstrukcijai un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 9 741 (piemaksa par papildu darbu, 

personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti), izdevumi pašvaldības iestāžu ēku, būvju un 

telpu kārtējiem remontiem par Ls 256 782). 

 

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 

palielinājums Ls 24 841 un izdevumu palielinājums Ls 24 841: 
- programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums”  

izdevumu palielinājums Ls 10 000 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 10 000 

(sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lemminkainen Latvia” ieskaitītā konkursa drošības nauda 

par atteikšanos slēgt līgumu) un novirzīti Kārļa Ulmaņa satiksmes pārvada remontdarbu laikā 

demontēto 300 tonnu granīta bortakmeņu uzglabāšanai Ls 4 000, ekspertu piesaistei 20 satiksmes 

infrastruktūras objektu tirgus vērtības noteikšanai atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora 

2013.gada 28.decembra iekšējo noteikumu Nr.22 „Pamatlīdzekļu ilgstoši lietojamu daļu 

aizstāšanas ar jaunām komplektējošām daļām uzskaites kārtība” prasībām Ls 4 400, Kontroles 

dienesta darbinieku apmācībām Ls 255, informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumiem Ls 60 un 

kapitālajiem izdevumiem Ls 1 285 (datorprogrammas iegādei Ls 1 029, lai varētu veikt digitālo 

tahogrāfu datu nolasīšanu un datu nolasītāja iegādei Ls 256); 

- programmai 04.03.00. „Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu palielinājums      

Ls 11 841 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un  novirzīta 

robežzīmes „Rīga” remontdarbiem Ls 5 000 un tilta pār Pilsētas kanālu Eksporta ielā remontam 

Ls 6 841; 

- programmai 04.07.00. „Pilsētas ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšana” izdevumu 

palielinājums Ls 3 000 – palielināti izdevumi uz Rīgas pilsētas ielām patvaļīgi uzklāto 

horizontālo ceļa apzīmējumu (dzeltenā līnija) aptuveni 500 m noņemšanai. 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 

finansējuma palielinājums Ls 130 841 un izdevumu palielinājums Ls 130 841: 
- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 

nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 898 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi 

(zvērinātas tiesu izpildītājas solidārā parāda piedziņa no parādnieka) un novirzīti piemaksām par 

personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti; 

- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu 

palielinājums Ls 96 014 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem  

un  novirzīta kapsētu ceļu seguma remontam Ls 84 163 un citiem remontdarbiem Ls 11 851. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 700 un palielināti 

kapitālie izdevumi par Ls 700 šķūņu nojaukšanai kapsētās; 

- programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” finansēšanas 

avota maiņa – palielināts valsts budžeta transferts par Ls 3 615 atbilstoši Ministru kabineta 

2013.gada 11.marta rīkojumam Nr.83 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu izdevumus, kas radušies 

pašvaldībai 2012.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota. Atbilstoši 

samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 3 615; 

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

projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums  

Ls 7 448 – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 

(Rīgas domes rezerves fonds)” dzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 129–12 remontam pēc 

ugunsgrēka Ls 6 997 (kapitālie izdevumi) un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 451 un 
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novirzīti neizīrētu pašvaldības īpašumā esošo telpu (t.sk. neapdzīvojamās telpas) 

apsaimniekotāju rēķinu samaksai par apkuri un komunālajiem maksājumiem. Veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 6 172 (līdzekļu ekonomija dzīvojamās 

(sociālās) mājas Zandartu ielā 2A (bijusī Meldru iela 58) renovācijai) un palielināti kārtējie 

izdevumi par Ls 6 172 neizīrētu pašvaldības īpašumā esošo telpu (t.sk. neapdzīvojamās telpas) 

apsaimniekotāju rēķinu samaksai par apkuri un komunālajiem maksājumiem; 

- programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” 

izdevumu palielinājums Ls 7 000 – palielināti izdevumi bezsaimnieka kaķu populācijas 

kontroles pakalpojumam (351 kaķa sterilizācijai); 

- programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana”  

izdevumu palielinājums Ls 19 481 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 

ieņēmumiem par Ls 17 090 un novirzīta jaunas sabiedriskās tualetes Abrenes ielā b/n 

būvniecības (t.sk. projektēšana) pabeigšanai. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. 

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” Ls 2 361 bojāta spiedvada 

remontdarbiem Zaķusalas neapbūvētajā daļā starp Latvijas Televīzijas ēku un dzelzceļa tiltu 

(kadastra Nr.01000510012). Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 30 un novirzīti 

strūklaku iekārtu periodiskiem remontdarbiem. 

 

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums     

Ls 652 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta jaunas 

amata vienības atalgojumam Ls 525 (apkopēja uz 0,5 slodzi ar mēnešalgu Ls 105 Koka ēku 

renovācijas centrā „Koka Rīga”) no šī gada 1.augusta un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 127. 

 

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 

Ls 5 464 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 

komunālajiem maksājumiem Ls 5 327 un elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai Lucavsalā      

Ls 137.  

 

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums         

Ls 4 000 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 4 000 (Valsts ieņēmumu dienesta 

atmaksātā pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa par 2012.gadu) un novirzīti pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumiem Ls 2 833 un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Ls 1 167.  

 

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums              

Ls 155 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 125 000 

un  novirzīta munīcijas iegādei praktiskās šaušanas nodarbībām Ls 8 600, apmācību programmai 

„Saskarsmes prasmes patrulēšanas pienākumu veikšanā ar konfliktu vadīšanas elementiem”     

(96 patruļas policistiem) Ls 5 327, dalības maksai Pasaules policijas un ugunsdzēsēju sporta 

spēlēs Belfāstā šī gada 1.–10.augustā un komandējuma izdevumiem Ls 24 580 (dalības maksai            

Ls 1 394, 15 personu dienas naudai Ls 7 020, viesnīcas izdevumiem Ls 7 445, apdrošināšanai    

Ls 115, lidojumam Ls 6 000, izdevumiem par lielformāta bagāžu Ls 500 un vietējam 

transportam Ls 2 106), policistu profesionālo spēju noteikšanas un sekmīgas personāla vadīšanas 

testa NEC–L (NEO–TRI) neierobežotai izmantošanai viena gada garumā (programmas licence) 

Ls 2 900, inventāra iegādei Ls 12 338 (pārvaldes jauno telpu Detlava Brantkalna ielā 21 

aprīkošanai ar mēbelēm Ls 1 400, sporta tērpiem Ls 9 000 un sporta inventāram Ls 1 938), jauno 

telpu Detlava Brantkalna ielā 21 uzturēšanai un teritorijas sakopšanai no šī gada 1.augusta         

Ls 3 900, starptautiskas konferences par godu Rīgas pašvaldības policijas 23.gadadienai 

nodrošināšanai Ls 6 473, komandējumu izdevumiem Ls 5 513, sporta un apmācību telpu nomai 

policistu fiziskās sagatavotības uzturēšanai Ls 14 196, ārvalstu delegāciju uzņemšanai Ls 3 090, 
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informatīvo materiālu iegādei Ls 3 000, juridiskajiem pakalpojumiem Ls 4 400 un kapitālajiem 

izdevumiem Ls 30 683 (laivas dzinēja iegādei Ls 2 985, 12 mobilo videonovērošanas kameru 

iegādei Ls 14 520, ēkas piekļuves kontroles sistēmas izveidei Eduarda Smiļģa ielā 48 un Spilves 

ielā 25A Ls 9 882 un 16 velosipēdu ar aprīkojumu iegādei patruļu darbiniekiem Ls 3 296). 

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 30 000 un novirzīti pievienotās vērtības nodokļa 

nomaksai par 2013.gada II un III ceturksni Ls 2 500, apmācībām papildus Ls 4 000, 

informatīvajiem bukletiem Ls 3 000 un kapitālajiem izdevumiem Ls 20 500 (operatīvā 

automobiļa iegādei Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes glābšanas posteņu darba 

nodrošināšanai). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi uzturdevu 

kompensācijām par Ls 24 000 un palielināti izdevumi samaksai par virsstundu darbu, nodrošinot 

sabiedrisko kārtību un drošību liela mēroga pasākumos, par Ls 24 000. 

 

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 5 000 – pārcelts 

finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes 

rezerves fonds)” personiskā kaitējuma atlīdzināšanai Johanam Kuzņecovam (Administratīvās 

apgabaltiesas 2013.gada 15.marta spriedums administratīvajā lietā Nr.A420499511). 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 

finansējuma palielinājums Ls 2 962 291 un izdevumu palielinājums Ls 2 962 291: 
- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 

izdevumu palielinājums Ls 141 712 – palielināti izdevumi jaunas amata vienības atalgojumam 

Ls 4 100 Nevalstisko organizāciju centrā no šī gada 1.augusta, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 988, jaunas auditora amata vienības atalgojumam       

Ls 3 400 no šī gada 1.augusta, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Ls 819, jaunu amata vienību atalgojumam Ls 8 400 (tehniskais personāls ēkas Laimdotas ielā 42 

uzturēšanai) no šī gada 1.augusta, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 2 025, atalgojumam līgumu izpildes kontroles sistēmas LĪGUMI 2 ieviešanai Ls 68 

854 (neparedzot jaunu amata vienību izveidi vai atalgojuma palielināšanu), darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 16 587 un komunālajiem maksājumiem Ls 29 

832.  Pārcelts finansējums no programmas 16.15.00. „Kultūras centri un nami”  Ls 6 707 un 

novirzīts telpu Laimdotas ielā 42 uzturēšanai – atalgojumam Ls 2 000, darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 482 un komunālajiem maksājumiem Ls 4 225; 

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

palielinājums Ls 8 667 – palielināti izdevumi projekta „Dabas zinības un matemātika” 

metodiskā darba nodrošinājumam un ieviešanai skolās, t.sk. semināru vadītāju atalgojumam     

Ls 1 200 (Ls 40 x 30 semināri), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 289, grupu vadītāju  atalgojumam Ls 2 110 pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, 

skolotāju un skolotāju palīgu profesionālās pilnveides nodrošināšanai,  darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 508, darba materiālu nodrošināšanai Ls 360, 

pasākuma „Karjeras nedēļa 2013” organizēšanas izdevumiem un pakalpojumu samaksai           

Ls 4 200. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 997 

un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 1 610 un kapitālajiem izdevumiem par      

Ls 387; 

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

Ls 20 000 – palielināti izdevumi inventāra iegādei Ls 5 000 un kapitālie izdevumi Ls 15 000 

(datortehnikas iegādei); 

- programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas  

izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums Ls 276 000 – palielināti izdevumi 

atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par bērnu skaitu privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs; 
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- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” veikta 

izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 585 un palielināti 

izdevumi inventāra iegādei par Ls 585;  

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

palielinājums Ls 559 029 – palielināti izdevumi komunālo maksājumu samaksai Ls 352 493, 

inventāra iegādei jaunu pirmsskolas grupu atvēršanai (40 vietas) Rīgas Ukraiņu vidusskolā        

Ls 20 800, no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 3 500, inventāra iegādei jaunu pirmsskolas 

grupu atvēršanai (46 vietas) Rīgas 95.vidusskolā Ls 18 600, no tiem kapitālajiem izdevumiem    

Ls 1 500, inventāra iegādei jaunu pirmsskolas grupu atvēršanai (80 vietas) Rīgas Ezerkrastu 

vidusskolā Ls 22 500, no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 4 000, inventāra iegādei 

profesionālās ievirzes sociālās aprūpes programmas īstenošanai ēkā Patversmes ielā 20             

Ls 7 000, no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 2 400, Puškina licejam pārcelšanās izdevumiem 

Ls 6 500 no ēkas Patversmes ielā 20 uz ēku Sarkandaugavas ielā 20, inventāra iegādei Rīgas 

69.vidusskolai Ls 1 500, inventāra iegādei pēc rekonstrukcijas pamatskolai „Rīdze” Ls 27 500, 

sporta inventāra iegādei Rīgas Valsts 3.ģimnāzijai Ls 12 236, inventāra iegādei Rīgas 

66.speciālajai vidusskolai Ls 8 000, no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 1 000,  atalgojuma 

palielināšanai par Ls 100 skolu direktoriem no šī gada 1.septembra Ls 47 600, darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 11 963, slidotavu pie skolām 

uzturēšanai Ls 10 000 (t.sk. atalgojumam Ls 6 445, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Ls 1 555, inventāra iegādei un pakalpojumu samaksai Ls 2 000), stadionu 

pie skolām uzturēšanai Ls 12 337 (t.sk. atalgojumam Ls 1 545, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 372, inventāra iegādei un pakalpojumu samaksai Ls 9 

520, kapitālajiem izdevumiem Ls 900). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 

izdevumi inventāram par Ls 10 658 un palielināti kapitālie izdevumi par  Ls 10 658; 

- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” veikta izdevumu pārstrukturizācija – 

samazināti izdevumi ēku uzturēšanai un inventāra iegādei par Ls 2 465 un palielināti kapitālie 

izdevumi par Ls 1 445 un valsts budžetā atmaksājamie līdzekļi par Ls 1 020; 

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

Ls 194 830 – palielināti izdevumi komunālo maksājumu samaksai Ls 142 345, inventāra iegādei 

Bērnu un jauniešu centram „Kurzeme” pēc pārcelšanās no telpām Slokas ielā 130 uz telpām 

Imantas ielā 11A Ls 16 000 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 700), slidotavu pie interešu 

izglītības iestādēm uzturēšanai Ls 14 000 (t.sk. atalgojumam Ls 5 640, darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 360, inventāra iegādei un pakalpojumu 

samaksai Ls 7 000), stadionu pie interešu izglītības iestādēm uzturēšanai Ls 21 052 (t.sk. 

atalgojumam Ls 2 650, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām        

Ls 639, inventāra iegādei un pakalpojumu samaksai Ls 15 763, kapitālajiem izdevumiem          

Ls 2 000). Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” Ls 1 433 un 

novirzīts izdevumiem par telpu nomu. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 

atalgojumam par Ls 4 498, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

par Ls 250, inventāra iegādei par Ls 1 101 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 5 849; 

- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 54 840 – palielināti 

izdevumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesam Ls 4 840 (t.sk. 

atalgojumam Ls 3 900 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām         

Ls 940), palielināti izdevumi finanšu rezervei izglītības, kultūras un sporta pasākumu atbalstam 

Ls 50 000 (t.sk. atalgojumam Ls 3 000, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 723, pakalpojumu samaksai Ls 9 277, subsīdijām un dotācijām Ls 35 000, 

kapitālajiem izdevumiem Ls 2 000). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 954, subsīdijām un 

dotācijām par Ls 28 037 atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, pakalpojumu samaksai par Ls 11 894 
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un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 34 640 vasaras brīvlaikā nodarbināto pusaudžu 

atalgojuma izdevumiem, kapitālajiem izdevumiem par Ls 3 545 un naudas balvām par Ls 2 700; 

- programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu palielinājums     

Ls 5 000 – palielināti izdevumi latviešu valodas kursu organizēšanai Ls 5 000 un novirzīti 

subsīdijām un dotācijām; 

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

manēža”” izdevumu palielinājums Ls 1 400 – pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. 

„Sporta pasākumi” un novirzīts izdevumiem par telpu nomu;  

- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums Ls 3 207 – pārcelts 

finansējums uz programmu 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta 

manēža” Ls 1 400 un uz programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 1 433 

un attiecīgi samazināti izdevumi par telpu nomu, kā arī pārcelts finansējums uz programmu 

16.16.00. „Konkurss par labāko sporta organizāciju” Ls 416 un attiecīgi samazināti izdevumi 

pakalpojumu samaksai. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no biļešu realizācijas par Ls 42 un 

novirzīti pakalpojumu samaksai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 

pakalpojumu samaksai par Ls 19 271 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām sporta 

pasākumu atbalstam par Ls 19 271; 

- programmai  16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 64 354 – palielināti 

izdevumi komunālajiem maksājumiem Ls 8 770, bibliotēku informācijas sistēmas ALISE 

lietotāju licenču iegādei Ls 25 434 (kapitālie izdevumi), grāmatu krājumu papildināšanai un 

periodikas iegādei Ls 30 150, no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 25 000.  Veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām par Ls 2 700 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 700; 

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

palielinājums Ls 474 876 – palielināti izdevumi mācību grāmatu un materiālu iegādei              

Ls 126 400 (Ls 2 x 63 200 skolēni), palielināti izdevumi no valsts budžeta transfertiem             

Ls 348 476 mācību grāmatu iegādei. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie 

izdevumi par Ls 292 702 un palielināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 292 702 atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām par izdevumu klasifikāciju; 

- programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 275 692 – 

palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem Ls 9 955, Rīgas Jūgendstila centra muzeja 

virtuālās ekspozīcijas un pagrabstāva  telpu ierīkošanai Ls 30 000 (no tiem kapitālajiem 

izdevumiem Ls 5 000), jaunas amata vienības atalgojumam Ls 2 350 Kultūras un mākslas centrā 

„Ritums” no šī gada 1.augusta,  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 566, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības biroja telpu uzturēšanai           

Ls 4 803, jaunu eksponātu iegādei muzejiem Ls 5 405, autoratlīdzībai Ls 5 000, Kultūras pils 

„Ziemeļblāzma” inventāra iegādei Ls 4 000 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 2 220), iestādes 

uzturēšanas līgumiem Ls 7 946, jaunas amata vienības atalgojumam Ls 3 500 no šī gada 

1.augusta, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 843, atalgojuma 

palielināšanai tehniskajam personālam Ls 5 150 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Ls 1 241. Valsts budžeta finansējums no Kultūrkapitāla fonda 

profesionālajam pūtēju orķestrim „Rīga” Ls 2 760 novirzīts atalgojumam. Budžeta iestāžu 

ieņēmumi no Rīgas brīvostas Ls 193 600, biļešu realizācijas Ls 1 000, projekta „Windstream 

Baha zīmē” realizēšanas Ls 4 280 novirzīti atalgojumam projektu realizācijā iesaistītajiem 

māksliniekiem Ls 57 120, pasākumu organizēšanas izdevumiem un pakalpojumu samaksai        

Ls 111 260, deju grīdas izbūvei Kultūras pils „Ziemeļblāzma” parkā Ls 30 500. Pārcelts 

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

Ls 6 707 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 000, darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 482 un komunālajiem maksājumiem par 

Ls 4 225. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 20 753, 
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atalgojums par Ls 16 380 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Ls 18 130 un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai Ls 19 003; 

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

pasākumiem un sporta organizācijām” izdevumu palielinājums Ls 416 – pārcelts 

finansējums no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” un novirzīts konkursā iesaistīto 

pieteikumu vērtētāju atalgojumam Ls 335 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Ls 81. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi 

subsīdijām un dotācijām sporta organizācijām par Ls 299 un palielināti izdevumi pieteikumu 

vērtētāju atalgojumam par Ls 241 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām par Ls 58; 

- programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 264 770 –

palielināti izdevumi pasākumam „Rīgas svētki 2013” Ls 183 900 (brīvdabas opermūzikas 

koncerta tehniskajam nodrošinājumam Ls 25 000, projekta „Vecrīgas tirgus” kultūras 

pasākumiem Ls 9 000, pasākumam „Pirms 100 gadiem Alberta ielā” Ls 10 000, projektam 

„Rihards Vāgners un Rīgas pilsētas vēsturiskais teātris” Ls 5 000, projektam „Izdzīvot teātri 

Kalnciema kvartālā” Ls 2 000, „Gadsimtu stāstu” skatuvei Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 

Ls 1 500, profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” un solistu brīvdabas koncerta nodrošinājumam     

Ls 3 532, izrādei „Princese uz zirņa” Ls 1 000, pasākuma 11.novembra krastmalā tehniskajam 

nodrošinājumam un kultūras programmai Ls 126 868, no tiem atalgojums Ls 50 000), mūsdienu 

kultūras forumam „Baltās naktis 2013” Ls 8 500, Latvijas Republikas proklamēšanas 

95.gadadienas svinībām Ls 50 000, pilsētas publisko pasākumu informatīvajam nodrošinājumam 

Ls 22 370. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 

Ls 300 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 300; 

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

samaksa” izdevumu palielinājums Ls 171 964 – palielināti izdevumi atalgojumam Ls 145 000, 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 22 500, uzņēmuma 

līgumiem Ls 4464. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu 

samaksai par Ls 1 un palielināti izdevumi valsts budžetā atmaksājamajiem līdzekļiem par Ls 1; 

- programmai 16.19.00. „Romja Bēma kolekcijas saglabāšana” izdevumu palielinājums    

Ls 884 – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem; 

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

Ls 38 209 – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem Ls 24 209, 7 jaunu interaktīvo 

tāfeļu iegādei Ls 14 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra 

iegādei par Ls 2 778 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 2 778; 

- programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums           

Ls 40 191 – izdevumu palielinājums pilsētas pasākumu noformējumam Ls 40 191 novirzīts 

atalgojumam Ls 6 250, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām         

Ls 840, materiālu iegādei un līgumdarbu samaksai Ls 33 101; 

- 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 315 443 – palielināti izdevumi no valsts budžeta transfertiem atalgojumam     

Ls 254 205 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 61 238; 

- jaunai programmai 16.25.00. „XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku 

programmas nodrošināšanai” Ls 57 221 – valsts budžeta transferts novirzīts dalībnieku 

ēdināšanai (Ls 3,90 dienā) saskaņā ar Rīgas domes un Latvijas Nacionālā kultūras centra 

noslēgto līgumu Nr.RD-13-852-lī. 
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Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma 

palielinājums Ls 158 779 un izdevumu palielinājums Ls 158 779: 
- programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 

Ls 1 700 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no izsolē pārdotajiem automobiļiem, kas atradās 

iestādes bilancē, un novirzīti uzturēšanas izdevumu segšanai; 

- programmai 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu 

samazinājums Ls 42 301 – samazināti valsts budžeta transferti atbilstoši faktiskajai izpildei un 

attiecīgi samazināti izdevumi garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta 

izmaksām; 

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

veikta izdevumu pārstrukturizācija – valsts finansētajam asistenta pakalpojumam pašvaldībā 

personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 

atbilstoši iepirkumam samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 21 817 un palielināti 

izdevumi atlīdzībai par Ls 21 817 (t.sk. atalgojumam Ls 17 582 un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 235); 

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

palielinājums Ls 116 995 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 

par Ls 110 406 un novirzīta papildu brīvā laika organizēšanai un bērnu vajadzību vispusīgai 

nodrošināšanai Ls 76 642 un bērnu uzturēšanas izdevumiem Ls 33 764 sakarā ar bērnu skaita 

palielināšanos. Palielināti valsts budžeta transferti par Ls 6 589 atbilstoši Ministru kabineta 

2013.gada 27.maija rīkojumam Nr.207 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sociālo 

pakalpojumu sniegšanu Kosarevu ģimenei. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 

izdevumi atalgojumam par Ls 6 500 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības 

gadījumā par Ls 5 000 un izdevumi darba devēja pabalstiem sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi par Ls 1 500; 

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

palielinājums Ls 70 000 – vietu skaita palielināšanai ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma 

institūcijās par 37 vietām no šī gada 1.augusta sakarā ar straujo pieprasījumu pēc sociālā 

rehabilitācijas pakalpojuma; 

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

Ls 2 887 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 19 594 un 

novirzīta Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” klientu nokļūšanai uz hemodialīzes 

procedūrām Ls 1 200 un pašvaldības vietu skaita palielināšanai par 14 vietām Ls 18 394. 

Samazināti valsts budžeta transferti par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim 

ievietotajām personām sakarā ar personu skaita samazināšanos par Ls 8 750 un Rīgas sociālās 

aprūpes centram „Gaiļezers” par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem par Ls 7 957 un  

samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem par Ls 16 707. Veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” kapitālie izdevumi 

par Ls 3 500 un Rīgas sociālās aprūpes centram „Stella maris” kārtējie izdevumi par Ls 3 240 un 

palielināti Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” kārtējie izdevumi par Ls 3 500 (gultas 

matraču un remontmateriālu iegādei) un Rīgas sociālās aprūpes centram „Stella maris” kapitālie 

izdevumi par Ls 3 240 (profesionālās veļas mazgājamās mašīnas, minitraktora un sniega pūtēja 

iegādei); 

- programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” veikta izdevumu pārstrukturizācija – 

samazināti kapitālie izdevumi par Ls 1 500 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas par Ls 1 000 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 1 500 (apkures katla remontam) un 

atalgojums par Ls 1 000 samaksai par virsstundu darbu un darbu svētku dienās; 

- programmai 18.08.00. „Ģimeņu atbalsta pasākumu īstenošana” veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 2 000 un palielināti izdevumi 
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atlīdzībai par Ls 2 000 (t.sk. atalgojumam Ls 1 612 un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 388) atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar pakalpojumu 

sniedzējiem ģimeņu atbalsta pasākumu īstenošanai; 

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

izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 6 000 un palielināti 

kapitālie izdevumi par Ls 6 000 (2 jaunu invalīdu pacēlāju uzstādīšanai); 

- programmai 18.11.00. „Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu palielinājums          

Ls 9 498 – palielināti valsts budžeta transferti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.maija 

rīkojumam Nr.207 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu 

Kosarevu ģimenei. 

 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma 

palielinājums Ls 32 536 un izdevumu palielinājums Ls 32 536: 
- programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu 

palielinājums Ls 32 536 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 

un novirzīta 3 cilvēku brigādes (elektrotehniķis un 2 apgaismes elektriķi) atalgojumam Ls 9 625, 

sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Ls 56 un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 319, dekoratīvā apgaismojuma apkalpošanai, 

apgaismoto gājēju pāreju stabu (15 gab.) nomaiņai Ls 16 200, Kultūras pils „Ziemeļblāzma” 

fasādes dekoratīvā apgaismojuma un parka teritorijas apgaismojuma nodrošināšanai Ls 4 336. 

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi elektroenerģijai par Ls 90 605 

(ekonomija sakarā ar publiskā iepirkuma rezultātiem) un palielināti kapitālie izdevumi par        

Ls 90 605 kabeļu līnijas kapitālajam remontam Lāčplēša ielā, Krišjāņa Barona ielā un Slokas 

ielā; 

- programmai 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai un remontmateriālu iegādei 

par Ls 34 900 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu Ls 700, piemaksām par 

virsstundu darbu Ls 200 un mazlietota hidrauliskā autopacēlāja iegādei Ls 34 000. 

 

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 46 379 – 
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem  un novirzīta Detālplānojuma 

nodaļas izveidei Arhitektūras pārvaldē Ls 33 728, t.sk. atalgojumam Ls 27 180 (nodaļas vadītājs 

ar mēnešalgu Ls 1 265, 2 galvenie teritorijas plānotāji ar mēnešalgu Ls 945, eksperts juridiskajos 

jautājumos ar mēnešalgu Ls 842, publiskās apspriešanas speciālists ar mēnešalgu Ls 825 un 

galvenais speciālists – referents ar mēnešalgu Ls 614) no šī gada 1.augusta un darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6 548, jaunas amata vienības 

atalgojumam Apstādījumu inspekcijā Ls 3 510 (galvenais apstādījumu inspektors ar mēnešalgu 

Ls 702) no šī gada 1.augusta un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 846 un kārtējiem izdevumiem Ls 8 295 (t.sk. transporta pakalpojumiem Ls 600, 

biroja preču iegādei Ls 680, inventāra iegādei Ls 6 160, kārtējam remontam un telpu uzturēšanai 

Ls 855). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 000 un 

palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā un materiālo pabalstu samaksai 

par Ls 3 200, optisko redzes korekcijas līdzekļu izdevumu samaksai par Ls 500 un pabalsta 

izmaksai bēru gadījumā par Ls 300. 
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Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo 

programmu finansējuma palielinājums Ls 20 000 un izdevumu palielinājums         

Ls 20 000: 
- programmai 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums Ls 2 766 – palielināta dotācija no Rīgas 

pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas 

lietojumprogrammas LĪGUMI papildināšanai un pilnveidošanai;  

- programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums Ls 17 234 

– komunālajiem maksājumiem Ls 12 184, zemes nomai Ls 300 un nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumiem Ls 4 750, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas rezultātā. 

 

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 

finansējuma palielinājums Ls 7 822 462 un izdevumu palielinājums Ls 7 822 462: 
- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 

palielinājums Ls 29 619 – papildu finansējums Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 21.februāra 

lēmuma izpildei maksātnespējīgās Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācijas SIA „Rīgas novada 

slimokase” lietā. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 

Ls 86 000 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 86 000 euro ieviešanas programmas 

realizēšanai (diska masīvu un serveru iegādei); 

- programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 70 273 un palielināti kārtējie 

izdevumi par Ls 70 273 (no tiem atalgojums projektu vadītājiem par Ls 4 723 un darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 1 138); 

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

palielinājums Ls 4 800 000 – dotācija Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas satiksme” zaudējumu kompensēšanai, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta 

pakalpojuma likumu;  

- programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 3 660 (t.sk. atalgojumam Ls 2 910) 

un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 3 660 ārpakalpojuma iegādei telpu 

uzkopšanai no šī gada 1.septembra; 

- programmai 01.08.00. „Dotācija Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs”” izdevumu palielinājums Ls 163 200 – papildu dotācija darbības nodrošināšanai; 

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

pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls  3 981 un palielināti 

izdevumi atlīdzībai par Ls 2 981 (t.sk. atalgojumam Ls 2 402 un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 579) un naudas balvu izmaksām par Ls 1 000 (projekta 

„Mīlestības alejas izveides ideja” konkursa uzvarētājiem); 

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

izdevumu palielinājums Ls 324 000 – plānoto aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar nodibinājuma 

„Rīgas Tūrisma attīstības birojs” dibinātāju sapulcē apstiprināto pasākumu plānu, piesaistot 

ārvalstu tūristus uz tradicionālajiem Rīgas pilsētas svētkiem un popularizējot ārvalstīs Rīgu kā 

2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu; 

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

pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 2 360 un palielināti kapitālie izdevumi 

par Ls 2 360 (t.sk. mēbeļu iegādei Rīgas pašvaldības policijas muzeja iekārtošanai Ls 1 160 un 

manekena iegādei Ls 1 200); 

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

pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 155 098 un palielināti kārtējie 

izdevumi par Ls 155 098 ielu un transporta būvju uzturēšanas darbiem; 
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- programmai 01.14.00. „Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas 

remonts” izdevumu palielinājums 1 000 000 – iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu 

remontdarbu veikšanai; 

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

fonds)” samazinājums Ls 34 599. 

Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 14 358 – 

asignējumu palielinājumam Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 9 358 un Rīgas 

bāriņtiesai Ls 5 000. 

Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes 

Finanšu departaments no programmas 01.19.01. „Izdevumu samaksa no Rīgas domes rezerves 

fonda līdzekļiem saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem”, 

Ls 20 241 novirzīti rēķinu samaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas 

lietu komitejas lēmumiem; 

- programmai 01.21.00. „Dotācija SIA „Rīgas meži”” izdevumu palielinājums Ls 15 233 – 

to izdevumu kompensēšanai, kas vandālisma rezultātā radušies pilsētas sabiedriskajos 

apstādījumos;   

- programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” palielinājums Ls 871 524, 
saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 

2013.gadam”.  Papildu finansējums Ls 871 524 novirzīts dzīvojamo māju Sila ielā 8 un Sila     

ielā 16 pievienošanai pilsētas centralizētajam ūdensapgādes tīklam un māju kanalizācijas sistēmu 

rekonstrukcijai, t.sk. projektēšanai Ls 194 000, un  Kārļa Ulmaņa gatves satiksmes pārvada pār 

dzelzceļu renovācijas pabeigšanai Ls 677 524. Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp 

investīciju objektiem – samazināti izdevumi teritoriju labiekārtošanai, t.sk. pirmsskolas izglītības 

iestādēs – rotaļlaukumi, apgaismojums, ceļi un būvuzraudzība par Ls 36 981 un palielināti 

izdevumi logu un fasāžu renovācijai un siltināšanai (t.sk. būvuzraudzība) par Ls 36 981; 

- 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 596 011 – teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas 

darbiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 

Ls 47 912 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 47 912; 

- programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbības 

nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 37 233 – 6 jaunu amata vienību atalgojumam     

Ls 29 130 (mēnešalga Ls 916) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta 

nodrošināšanai no šī gada 1.augusta, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Ls 6 621 un 2 kopētāju iegādei Rīgas Austrumu izpilddirekcijas darbības 

nodrošināšanai Ls 1 482; 

- programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 

projektiem” veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija – palielināti valsts budžeta 

transferta ieņēmumi par Ls 5 136 218 un atbilstoši samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības 

vispārējiem ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām 

kategorijām un izdevumu veidiem atbilstoši to ekonomiskajai būtībai, pamatojoties uz Rīgas 

domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, samazināti kapitālie  izdevumi par 

Ls 448 612, sociālie pabalsti par Ls 96 000 un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par    

Ls 216 274, dotācija par Ls 15 000, kā arī palielināti uzturēšanas  izdevumu transferti uz valsts 

budžetu un starptautiskai sadarbībai par Ls 313 338. 
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3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) programmām veikta ieņēmumu un izdevumu 

pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.: 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām 

veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:  

- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” veikta ieņēmumu 

pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par Ls 30 un palielināti juridisko 

personu ziedojumi par Ls 30 (ziedojumi no konsultatīvā centra, biedrības „Vide bērniem”); 

- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” veikta ieņēmumu 
pārstrukturizācija – samazināti juridisko personu ziedojumi par Ls 500 un palielināti fizisko 

personu ziedojumi par Ls 500 (Rīgas 31.vidusskolai ziedojumi no skolas absolventiem);  

- programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes” veikta ieņēmumu un 

izdevumu pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par Ls 1 100 un 

palielināti juridisko personu ziedojumi par Ls 1 100 (Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skolai 

ziedojumi no Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes Jaunatnes sporta fonda, Rīgas 

Vingrošanas skolai ziedojumi no biedrības „Saules bērni”), kā arī veikta kārtējo izdevumu 

pārstrukturizācija – samazināti izdevumi komandējumiem, inventāra iegādei un palielināti 

izdevumi telpu un transporta nomai, pasākumu organizēšanai. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 


