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Paskaidrojuma raksts 
par grozījumiem Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.83 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetu” 
 
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 8 134 590 euro, t.sk.: 
1.1. Palielinājums ieņēmumiem no dividendēm par 2 449 995 euro un ieņēmumiem no ostas 
maksājumiem par 3 150 000 euro.   
 
1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 1 601 063 euro, t.sk.: 
Palielinājums 1 923 852 euro, t.sk.: 
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 8 840 euro; 
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 1 303 558 euro; 
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 611 454 euro. 
Samazinājums 322 789 euro Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām.  
 
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 2 767 769 euro, t.sk.: 
Palielinājums 453 157 euro, t.sk.: 
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 14 349 euro; 
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 8 093 euro; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” 1 400 euro; 
- Rīgas pilsētas būvvaldei 82 000 euro; 
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmai 347 315 euro. 
Samazinājums 3 220 926 euro, t.sk.: 
- Rīgas domes Labklājības departamentam 19 825 euro; 
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam 3 201 101 euro. 
 
1.4. Palielinājums pašvaldības budžeta transfertiem 3 701 301 euro – Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamentam; saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 
noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” precizēti citu pašvaldību transferti, 
samazinot budžeta iestāžu ieņēmumus. 
 
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam  (programma 02.01.01.) izdevumu 
palielinājums 120 041 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 120 041 euro un novirzīta Baltijas pilsētu savienības (Union of Baltic Cities) 
Pilsētplānošanas komisijas semināra organizēšanai Rīgā šī gada 14.–17.septembrī 6 413 euro, 
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas  2014.–
2020.gadam īstenošanai 49 353 euro, dalībai Starptautiskajā nekustamā īpašuma izstādē „MIPIM 
2015” 33 874 euro (interaktīvu risinājumu sagatavošanai Rīgas pilsētas attīstības prezentācijai    
12 000  euro,  par stenda papildvietas platību 11 340 euro, dalības maksai 8 200 euro, Baltijas 
valstu izstādes „MIPIM 2015” koordinatoru darba sanāksmei Viļņā un Tallinā 834 euro un 
dalībai arhitektūras darbu konkursā „MIPIM Awards 2015” 1 500 euro), biotopu izpētei 
zemesgabaliem Murjāņu ielā 72 un Mildas ielā 6 – 1 000 euro, arhīva eksperta pakalpojumiem 
4 840 euro, lokālplānojuma publiskās apspriešanas organizēšanai 4 961 euro, telpu nomas 
samaksai par telpām Amatu ielā 4 – 13 824 euro sakarā ar nomas maksas palielināšanos no šī 
gada 1.jūnija un zemes nomas samaksai Amatu ielā 4 – 566 euro (atbilstoši noslēgtajam 
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līgumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami”), komandējuma izdevumiem dalībai 
pasākumā „The Open Days 2014” Briselē 2 110 euro, programmu AutoCAD un GEOscan 
licenču atjaunošanai 3 100 euro.  
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) veikta izdevumu 
pārstrukturizācija programmas ietvaros pa nozarēm – samazināti kārtējie izdevumi 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 208 086 euro, informācijas tehnoloģiju 
pakalpojumu izdevumi par 2 000 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 105 427 euro (t.sk. 
piemaksām par virsstundu darbu 40 000 euro, piemaksām par personisko darba ieguldījumu un 
darba kvalitāti 8 784 euro, piemaksām par papildu darbu 11 520 euro, pabalstiem un 
kompensācijām 25 000 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 20 123 euro), pārejošo saistību nomaksai par telpu remontdarbiem 73 801 euro, 
inventāra iegādei (15 monitori) par 2 535 euro un kapitālajiem izdevumiem par 28 323 euro 
(t.sk. esošo datorprogrammu uzlabošanai 15 000 euro un esošās datortehnikas (15 datori) 
nomaiņai 13 323 euro). 
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un 
izdevumu samazinājums par 1 854 843 euro: 
- programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu palielinājums 30 157 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 30 157 euro un novirzīta Starptautiskās sabiedriskā transporta asociācijas 
sanāksmes organizēšanai Rīgā šī gada 22.–23.maijā 8 600 euro, sociālās kampaņas organizēšanai 
par veloinfrastruktūras attīstību 17 079 euro, telpu nomas samaksai par telpām Ģertrūdes ielā 36 
sakarā ar nomas maksas palielināšanos no šī gada 1.jūnija 3 266 euro un zemes nomas samaksai 
sakarā ar noslēgto līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami”     1 212 euro; 
- programmai 04.03.00. „Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu samazinājums 
1 485 000 euro – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem par 1 400 000 euro, 
ņemot vērā faktisko izpildi uz 2014.gada 1.aprīli, un pārcelts finansējums uz programmu 
01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 85 000 euro; 
 - programmai 04.09.00. „Rīgas pilsētas transporta mobilitātes veicināšanas 
nodrošinājums” izdevumu samazinājums 400 000 euro – pārcelts finansējums uz programmu 
01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā”.  
 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums par 148 085 euro: 
- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums 28 979 euro – palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 28 979 euro un novirzīta telpu nomas samaksai par 
telpām Brīvības ielā 49/53 sakarā ar nomas maksas palielināšanos no šī gada 1.jūnija 24 314 
euro, zemes nomas samaksai 1 665 euro sakarā ar noslēgto līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas nami” un mantas apdrošināšanai 3 000 euro; 
- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu 
palielinājums 21 135 euro – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 2013.gada 21.novembra traģēdijā – 
ēkas Priedaines ielā 20 sabrukšanas rezultātā bojāgājušo personu apbedīšanas izdevumu segšanai 
(kapraču atalgojumam). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 12 805 euro un kapitālie 
izdevumi par 6 821 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 19 626 euro (t.sk. kapraču 
atalgojumam 11 846 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
7 780 euro); 
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- programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” finansēšanas 
avota maiņa – palielināts valsts budžeta transferts par 8 840 euro atbilstoši Ministru kabineta 
2014.gada 19.marta rīkojumam Nr.124 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu izdevumus, kas radušies 
pašvaldībai 2013.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota. Atbilstoši 
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 8 840 euro; 
- programmai 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 
40 000 euro –  meliorācijas grāvju tīrīšanai gar Kārļa Ulmaņa gatvi un Salgales ielu; 
- programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. 
projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums  
49 100 euro – palielināti izdevumi Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju ārpus Rīgas pilsētas 
administratīvās teritorijas telpu īrniekiem nekustamā īpašuma nodokļa kompensēšanai 29 100 
euro un ūdens skaitītāju uzstādīšanai Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajos dzīvokļos 20 000 
euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 12 172 euro un 
palielināti kārtējie izdevumi par 12 172 euro, t.sk. izīrēto pašvaldības dzīvokļu remontdarbiem 
7 800 euro un pašvaldības dzīvojamās (sociālās) mājas Zandartu ielā 2A uzturēšanai 4 372 euro 
(papildus veiktajiem darbiem dzīvokļu sanitārtehniskajās telpās 1 372 euro un eksperta 
atzinumam par mājas ventilācijas sistēmas tehnisko stāvokli 3 000 euro); 
- programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana”  
izdevumu palielinājums 33 871 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 19 522 euro un novirzīta 6 jaunu amata vienību izveidei tualešu Zigfrīda Annas 
Meierovica bulvārī 5A un Spīķeru kvartālā apkalpošanai (t.sk. atalgojumam 15 795 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 727 euro). Palielināti 
budžeta iestāžu ieņēmumi par 14 349 euro un novirzīti pārvietojamo tualešu sanitārai 
apkalpošanai 4 900 euro un pilsētas parku infrastruktūras attīstībai 9 449 euro; 
- programmai 05.15.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu 
samazinājums 25 000 euro – pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. „Rīgas dome un 
Rīgas domes Finanšu departaments”. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 426 624 euro un 
palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 426 624 euro atbilstoši noslēgtajam līgumam ar 
māju pārvaldnieku – sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas pilsētbūvnieks”. 
 
Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums    
19 198 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par        
11 105 euro un novirzīta atlīdzībai izpilddirekcijas darbiniekam par dalību Rīgas domes Vidi 
degradējošu būvju komisijā 2 057 euro (t.sk. atalgojumam 1 664 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 393 euro). Pārcelts finansējums no programmas 
01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” un novirzīts papildu amata 
vienības atalgojumam 8 025 euro (galvenais speciālists administratīvo pārkāpumu jautājumos ar 
mēnešalgu 802,50 euro) un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām   
1 023 euro. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 8 093 euro un novirzīti atalgojumam     
1 000 euro (Koka ēku renovācijas centram „Koka Rīga” pieaicinātā lektora vai konsultanta darba 
samaksai), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 106 euro, Koka 
ēku renovācijas centram „Koka Rīga” darbības nodrošināšanai 4 812 euro (t.sk. arhīva un 
tipogrāfijas  pakalpojumu samaksai 2 482 euro, gāzes apkures sūkņa un radiatoru regulatoru 
nomaiņai 483 euro, telpu ģenerāltīrīšanai, teritorijas sakopšanai un citiem darbiem 1 847 euro) 
un kārtējiem izdevumiem 1 175 euro. 
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Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 
2 457 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 2 457 euro 
un novirzīta Rīgas domes Revīzijas komisijas nomāto telpu kosmētiskajam remontam 
administratīvajā ēkā Eduarda Smiļģa ielā 46 – 8 413 euro, divu jaunu ūdenssūkņu iegādei 
gruntsūdens atsūknēšanai no administratīvās ēkas Eduarda Smiļģa ielā 46 pagraba 752 euro 
(kapitālie izdevumi), ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas apkalpošanai ēkai Dzirciema       
ielā 26 – 280 euro, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta 
izstrādei ēkai Eduarda Smiļģa ielā 46 – 278 euro. Samazināti izdevumi pievienotās vērtības 
nodokļa maksājumiem par 7 266 euro sakarā ar atskaitāmā priekšnodokļa precizēšanu. 
 
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums       
10 999 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 3 247 
euro un novirzīta atlīdzībai izpilddirekcijas darbiniekam par dalību Rīgas domes Vidi 
degradējošu būvju komisijā 2 057 euro (t.sk. atalgojumam 1 664 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 393 euro), komunālo maksājumu kompensēšanai 
par 2013.gada decembri 1 190 euro (par Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas telpām Zemgaļu 
ielā 1 un Aizsaules ielā 1). Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas 
domes Finanšu departaments” 7 752 euro un novirzīts papildu amata vienības atalgojumam 
6 272 euro (vecākais referents (ar juridisko izglītību) administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai 
ar mēnešalgu 896 euro) no šī gada 1.jūnija un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām    1 480 euro.      
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 4 840 euro un 
palielināti kapitālie izdevumi par 4 840 euro ūdensvada mērakas un pievada projekta izstrādei 
Rūpniecības ielā 21. 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 410 340 
euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 410 340 euro un  
novirzīta formas tērpu iegādei 349 840 euro un kapitālajiem izdevumiem 60 500 euro (video, 
audio un fotomateriālu uzglabāšanas servera iegādei). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 125 927 euro un 
kārtējie izdevumi par 8 633 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 077 euro, atvaļinājuma pabalstiem par 118 850 euro 
un kapitālajiem izdevumiem par 8 633 euro (3 planšetdatoru un 3 svītrkodu skeneru iegādei, lai 
varētu veikt inventarizācijas procesa digitalizāciju, un Latgales priekšpilsētas pārvaldes servera 
un videosistēmas rekonstrukcijai). 
 
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 28 901 euro – 
palielināti izdevumi telpu nomas samaksai par telpām Kalēju ielā 78 sakarā ar nomas maksas 
palielināšanos no šī gada 1.jūnija (atbilstoši noslēgtajam līgumam ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas nami”) 14 273 euro un nekustamā īpašuma nodokļa samaksai 14 628 euro. 
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 8 259 556 euro: 
- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 
izdevumu palielinājums 16 504 euro – naudas līdzekļu atlikums 3 156 euro no budžeta iestāžu 
ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts Interešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisijas atalgojumam 1 829 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 431 euro un pakalpojumu samaksai  896 euro. Pārcelts 
finansējums no programmas 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” 13 348 euro un 
novirzīts atalgojumam 10 800 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
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iemaksām 2 548 euro jaunas amata vienības izveidošanai centralizēto publisko iepirkumu 
nodrošināšanai; 
- programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu 
palielinājums 3 369 euro – naudas līdzekļu atlikums 3 369 euro no maksas pakalpojumu 
ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 15 000 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 8 773 euro un palielināti 
izdevumi pakalpojumu samaksai par 23 773 euro; 
- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums  
714 561 euro – naudas līdzekļu atlikums 619 561 euro no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 
2014.gada 1.janvāri novirzīts ēdināšanas izdevumiem 617 365 euro un kapitālajiem izdevumiem 
2 196 euro, naudas līdzekļu atlikums 104 603 euro no valsts budžeta transfertiem uz 2014.gada 
1.janvāri novirzīts atalgojumam 47 635 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 56 968 euro. Palielināti izdevumi inventāra iegādei 23 jaunatvērtajām 
grupām ar 460 vietām pirmsskolas izglītības iestādēs par 158 800 euro (no tiem kapitālie 
izdevumi 13 000 euro), inventāra atjaunošanai par 27 710 euro (no tiem kapitālie izdevumi 
15 000 euro), metodisko materiālu iegādei par 5 000 euro, lai savlaicīgi gatavotos Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā. Pārcelts finansējums uz programmu 16.03.00. 
„Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”, programmu 16.05.00. „Internātskolas un 
sanatorijas internātskolas” un uz programmu 16.06.00. „Speciālās internātskolas” 201 113 euro 
(samazināti izdevumi atalgojumam par 162 725 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 38 388 euro).  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par 9 251 euro un  
palielināti kapitālie izdevumi par 9 251 euro; 
- programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas 
izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 846 929 euro – palielināti 
izdevumi izmaksām, kas saistītas ar vietu skaita palielināšanos privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs par 828 994 euro un izmaiņu sagatavošanai elektronisko pakalpojumu IT sistēmās par 
17 935 euro;  
- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums 169 779 euro – naudas līdzekļu atlikums 6 835 euro no budžeta iestāžu 
ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai, naudas līdzekļu atlikums 
71 571 euro no valsts budžeta transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 15 564 
euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 30 279 euro, 
pakalpojumu samaksai 21 694 euro un kapitālajiem izdevumiem 4 034 euro. Pārcelts 
finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 91 373 euro un 
novirzīts atalgojumam 73 932 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 17 441 euro; 
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums 1 004 208 euro – naudas līdzekļu atlikums 289 540 euro no budžeta iestāžu 
ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 8 739 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 086 euro, pakalpojumu samaksai 163 007 euro, 
kapitālajiem izdevumiem 115 708 euro, naudas līdzekļu atlikums 353 496 euro no valsts budžeta 
transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 91 904 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 258 037 euro un pakalpojumu samaksai 3 555 
euro. Palielināti izdevumi inventāra iegādei 8 jaunatvērtajām grupām ar 160 vietām pie skolām 
veidotajām pirmsskolas izglītības grupām par 79 815 euro (no tiem kapitālie izdevumi 11 100 
euro), Oskara Kalpaka Rīgas daiļamatniecības pamatskolas pārcelšanās izdevumiem par 4 250 
euro, datortehnikas iegādei par 91 586 euro (no tiem kapitālie izdevumi 90 265 euro), inventāra 
iegādei izremontētajām telpām par 29 436 euro (no tiem kapitālie izdevumi 4 200 euro), sporta 
kompleksa darbinieku atalgojumam par 28 160 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
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obligātajām iemaksām par 6 649 euro, Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas Herdera vidusskolas 
reorganizācijas nodrošināšanai par 10 000 euro (pārcelšanās izdevumiem),  žalūziju iegādei ēkai 
Lauku ielā par 12 000 euro, datortehnikas iegādei par 45 507 euro (kapitālie izdevumi), 
inventāra atjaunošanai skolās par 37 030 euro (no tiem kapitālie izdevumi 6 250 euro), 
mājturības kabineta atjaunošanai Rīgas 94.vidusskolā par 8 320 euro (no tiem kapitālie izdevumi 
4 546 euro), Iļģuciema vidusskolas sporta kompleksa uzturēšanas izdevumiem par 21 578 euro 
(t.sk. uzturēšanai 1 750 euro, kapitālajiem izdevumiem 3 560 euro,  darbinieku atalgojumam     
13 163 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 105 euro), 
speciālo izglītības programmu nodrošināšanai Rīgas 71.vidusskolā par 6 400 euro, metodisko 
materiālu iegādei par 20 000 euro, lai savlaicīgi gatavotos Latvijas Skolēnu dziesmu un deju 
svētkiem 2015.gadā. Palielināts valsts budžeta transferts asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
personām ar invaliditāti par 17 836 euro, valsts ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai par 
7 115 euro un patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai par 1 000 euro 
un novirzīts atalgojumam 12 409 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2 927 euro, pakalpojumu samaksai 7 292 euro un kapitālajiem izdevumiem 3 323 
euro. Samazināti plānotie ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par 146 018 
euro un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumiem. Pārcelts finansējums no programmas  
16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes”” 80 508 euro un novirzīts atalgojumam 65 141 
euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 367 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai un inventāra 
iegādei par 195 644 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 73 138 euro, darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 25 717 euro un kapitālie izdevumi par 
96 789 euro. 
Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 973 146 euro 
un palielināti pašvaldības budžeta transferti par 1 973 146 euro; 
- programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1. un 2.klases skolēnu 
ēdināšana” izdevumu palielinājums 603 362 euro – naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta 
transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts ēdināšanas izdevumu atmaksai; 
- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums 50 438 euro – naudas līdzekļu atlikums 12 692 euro no budžeta iestāžu  
ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai 10 831 euro un 
kapitālajiem izdevumiem 1 861 euro, naudas līdzekļu atlikums 23 229 euro no valsts budžeta 
transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 7 035 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 534 euro, pakalpojumu samaksai 10 433 euro 
un kapitālajiem izdevumiem 1 227 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. 
„Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 14 517 euro un novirzīts atalgojumam 11 746 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 771 euro.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par 573 euro un  
palielināti kapitālie izdevumi par 573 euro; 
- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 231 342 euro – 
naudas līdzekļu atlikums 23 144 euro no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri 
novirzīts pakalpojumu samaksai 12 600 euro un kapitālajiem izdevumiem 10 544 euro, naudas 
līdzekļu atlikums 92 220 euro no valsts budžeta transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 51 914 euro un pakalpojumu 
samaksai 40 306 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu 
izglītības iestādes” 95 223 euro un novirzīts atalgojumam 77 047 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 176 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums 20 755 euro novirzīts pakalpojumu samaksai 19 345 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 1 410 euro.  
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Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 18 329 
euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 440 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 344 euro un kapitālie izdevumi par 14 545 euro; 
- programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums  
299 602 euro – naudas līdzekļu atlikums 243 284 euro no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 
2014.gada 1.janvāri novirzīts uzturēšanas izdevumiem 213 497 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 29 787 euro, naudas līdzekļu atlikums 39 391 euro no valsts budžeta transfertiem uz 
2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 29 267 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 904 euro un uzturēšanas izdevumiem 3 220 euro. 
Palielināti izdevumi Rīgas Futbola skolas sieviešu komandas dalībai Čempionu līgas 
kvalifikācijas turnīrā par 29 890 euro, Rīgas Futbola skolas programmas „Rīgas Futbola 
akadēmijas” darbībai par 25 200 euro (novirzīti ēdināšanas izdevumiem 12 800 euro, 
medikamentiem 2 800 euro, formas tērpiem 4 000 euro, atalgojumam 4 531 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 069 euro), Rīgas Riteņbraukšanas 
skolai degvielas iegādei par 14 228 euro, Bērnu un jaunatnes sporta skolai „Rīdzene” airēšanas 
bāzes Lucavsalā konteinertipa duškabīņu iegādei (kapitālie izdevumi) par 21 343 euro, 
vindsērfinga bāzes īrei par 5 122 euro, metodisko materiālu iegādei par 15 000 euro, lai 
savlaicīgi gatavotos Latvijas Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā. Pārcelts finansējums 
uz programmu 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 80 508 euro (samazināti 
izdevumi atalgojumam par 65 141 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par 15 367 euro), pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. „Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments” 13 348 euro (samazināti izdevumi atalgojumam par 
10 800 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 548 
euro).  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 21 297 
euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 12 445 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 936 euro un kapitālie izdevumi par 5 916 euro; 
- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 148 673 euro – palielināti 
izdevumi bērnu vasaras nometņu organizēšanai par 129 736 euro un novirzīti atalgojumam 
77 320 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 240 euro, 
pakalpojumu samaksai 1 376 euro un nevalstisko organizāciju organizētajām nometnēm 
(subsīdijas un dotācijas) 32 800 euro, palielināti izdevumi pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanai par 11 037 euro un novirzīti atalgojumam 7 231 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 706 euro, pakalpojumu samaksai 2 100 euro, 
palielināti izdevumi par 5 000 euro, lai sagatavotos Eiropas Savienības fondu projektu 
īstenošanai, un palielināti izdevumi Ukrainas centram jauniešiem un bērniem Latvijā Ukraiņu 
jaunatnes daiļrades starptautiskā festivāla „Baltijas rītausma” norises nodrošināšanai par 2 900 
euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 25 912 euro, 
pakalpojumu samaksai par 33 070 euro un kapitālie izdevumi par 3 221 euro un palielināti 
izdevumi subsīdijām un dotācijām par 62 203 euro. Samazināti izdevumi atalgojumam par 9 914 
euro un palielināti izdevumi darba devēja sociālajiem pabalstiem par 9 914 euro. Lai nodrošinātu 
vienotu ekonomiskās klasifikācijas kodu pielietojumu, samazināti izdevumi pakalpojumiem par 
1 728 155 euro un palielināti izdevumi pašvaldības transfertiem par 1 728 155 euro. 
Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 728 155 euro 
un palielināti pašvaldības budžeta transferti par 1 728 155 euro; 
- programmai 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija 
pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu 
palielinājums 204 164 euro – naudas līdzekļu atlikums 28 355 euro no valsts budžeta budžeta 
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transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 21 027 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 328 euro. Palielināts valsts budžeta transferts 
par 175 809 euro un novirzīts pedagogu atalgojumam 141 442 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 34 367  euro; 
- 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 20 000 euro un palielināti izdevumi briļļu 
iegādei par 20 000 euro; 
- programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi līgumdarbu samaksai par 4 326 euro un palielināti 
izdevumi atalgojumam par 3 500 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par 826 euro; 
- programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta 
manēža”” izdevumu palielinājums 2 981 euro – naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu 
ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 2 000 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 472 euro un pakalpojumu samaksai 509 euro.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par 390 euro un 
palielināti kapitālie izdevumi par 390 euro; 
- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 48 505 euro – 
palielināti izdevumi atbalstam Eiropas „Fair Play” kustības kongresa sarīkošanai par 7 000 euro, 
grāmatas „Sports Rīgā” izdošanai par 7 200 eiro, orientēšanās piedzīvojumu sacensībām „Lielais 
Rīgas piedzīvojums” par 4 100 euro, burāšanas sacensībām „Riga Open Match Race” par 2 800 
euro, jauniešu hokeja atbalsta programmas nodibinājumam „Sporta klubs „Rīga”” par 12 924 
euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no sacensību mākslas vingrošanā biļešu 
ieņēmumiem un 2013.gadā neizlietotā finansējuma atmaksa par nenotikušu pasākumu 14 481 
euro novirzīti līgumdarbiem 252 euro un subsīdijām un dotācijām 14 229 euro.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1 234 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 290 euro, pakalpojumu 
samaksai par 4 636 euro un palielināti izdevumi subsījām un dotācijām par 4 760 euro un naudas 
balvu izmaksai konkursu uzvarētājiem par 1 400 euro; 
- programmai  16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 63 177 euro – naudas 
līdzekļu atlikums 4 940 euro no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts 
grāmatu iegādei 3 954 euro (kapitālie izdevumi) un laikrakstu iegādei 986 euro. Palielināti 
izdevumi mēbeļu iegādei filiālbibiotēkai „Daugava” par 58 237 euro (no tiem kapitālie izdevumi 
25 691 euro).   
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par 1 400 euro un 
palielināti kapitālie izdevumi par 1 400 euro, samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 6 000 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 
6 000 euro; 
- programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu 
palielinājums 1 475 400 euro – naudas līdzekļu atlikums 3 135 euro no valsts budžeta 
transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts grāmatu iegādei 2 903 euro un mācību līdzekļu 
iegādei 232 euro. Palielināti izdevumi mācību materiālu iegādei par 378 180 euro. Palielināts 
valsts budžeta transferts par 1 094 085 euro un novirzīts mācību grāmatu iegādei 738 953 euro 
un mācību materiālu iegādei 355 132 euro.   
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 132 763 
euro un palielināti izdevumi mācību materiālu iegādei par 132 763 euro; 
- programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 684 477 euro – 
naudas līdzekļu atlikums 76 821 euro no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri 
novirzīts atalgojumam 16 137 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2 863 euro, kultūras pasākumu organizēšanai 44 577 euro un kapitālajiem 
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izdevumiem 13 244 euro. Palielināti izdevumi bērnu deju kolektīva „Zelta sietiņš” jubilejas 
koncerta nodrošināšanai par 6 324 euro, VEF Kultūras pilij inventāra iegādei par 5 666 euro (no 
tiem kapitālie izdevumi 4 106 euro), jūgendstila pilsētu tīkla ikgadējās konferences „Art 
Nouveau and Ecology” organizēšanai par 15 000 euro, Kamerkora „Ave Sol” kora tērpu iegādei 
par 9 801 euro, atmaksātā 2013.gada budžeta iestāžu ieņēmumu pārpilde 75 000 euro novirzīta 
atalgojumam 15 823 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
3 015 euro, kultūras pasākumu organizēšanai, pakalpojumu samaksai 42 922 euro un 
kapitālajiem izdevumiem 13 240 euro. Palielināts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 
Koncertorganizācijas „Ave Sol” projektam „Oratoriālais lieldarbs Rīgas tetraptihs” par 2 500 
euro, Aleksandra Čaka memoriālajam dzīvoklim – muzejam par 600 euro, Rīgas Jūgendstila 
centram kataloga „Brīnumainās metamorfozes jūgendstilā” izdošanai par 350 euro, 
Profesionālajam pūtēju orķestrim „Rīga” par 2 800 euro, Rīgas Porcelāna muzeja krājumu 
saglabāšanai par 1 463 euro un novirzīts atalgojumam 6 113 euro, pakalpojumu samaksai 1 600 
euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no Rīgas brīvostas pārvaldes reklāmas kampaņas 
Rīgas pilsētas svētkos, Pasaules koru olimpiādes un Eiropas saulgriežu festivāla pasākumu 
producēšanas un organizēšanas, ieņēmumiem no biļešu realizācijas 485 971 euro novirzīts 
atalgojumam 188 833 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
21 630 euro, pakalpojumu un līgumdarbu samaksai 275 508 euro. Pārcelts finansējums no 
programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 2 181 euro un 
novirzīts atalgojumam. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi līgumdarbu samaksai par 10 102 euro 
un palielināti izdevumi naudas balvām konkursu uzvarētājiem par 10 102 euro, samazināti 
izdevumi atalgojumam par 500 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 500 euro; 
 - programmai 16.16.00. „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta 
pasākumiem un sporta organizācijām” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
izdevumi subsīdijām konkursa uzvarētājiem par 1 720 euro un palielināti izdevumi nozares 
ekspertu, kas vērtē pieteikumus,  atalgojumam par 1 416 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 304 euro; 
- programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 906 473 euro – 
naudas līdzekļu atlikums 2 157 euro no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri 
novirzīts pasākumu organizēšanas izdevumiem, naudas līdzekļu atlikums 95 162 euro no valsts 
budžeta transfertiem Dziesmusvētku pasākumu organizēšanai un labāko kolektīvu apbalvošanai 
uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts inventāra iegādei 51 896 euro, dotācijām nevalstisko 
organizāciju dibinātiem kolektīviem 41 562 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 704 euro. 
Palielināti izdevumi dalībnieku ēdināšanai, kuri piedalīsies lieluzvedumā „Lec, saulīte” par 
48 000 euro, Ķīnas Jaunā gada festivālam par 18 068 euro, dotācija aviācijas salidojuma „Riga 
Fly in 2014” līdzfinansēšanai par 20 600 euro, starptautiskajai sadarbībai (ar Pori, Kobi, Prāgu, 
Maskavu, Sanktpēterburgu, Baltijas amatierteātru festivālam, 8.starptautiskajam Augusta 
Dombrovska jauno stīgu instrumentu izpildītājmākslinieku konkursam) par 71 714 euro 
(novirzīts atalgojumam 14 298 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2 365 euro, līgumdarbu samaksai 55 051 euro), kultūras pasākumu organizēšanai 
735 772 euro (papildlīdzekļi līgošanai Rīgā 134 438 euro, Rīgas svētkiem 291 600 euro, kultūras 
forumam „Baltā nakts” 115 120 euro, Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienas 
pasākumiem 34 550 euro, publisko pasākumu informatīvajam nodrošinājumam 120 803 euro, 
citiem izdevumiem kopā 39 261 euro), kas novirzīts atalgojumam 140 000 euro, līgumdarbu 
samaksai 260 722 euro, dotācijām pasākumu organizēšanai 335 000 euro. Pārcelts finansējums 
uz programmu 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 85 000 euro 
publicitātes pasākumiem, nodrošinot vienotu informācijas publicēšanu par kultūras pasākumiem 
laikrakstā „Riga.lv”.  
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Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 21 070 
euro un palielināti izdevumi dotācijām pasākumu organizatoriem par 21 000 euro un sociālajiem 
pabalstiem (naudas balvas) par 70 euro; 
- programmai 16.18.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba 
samaksa” izdevumu palielinājums 359 818 euro – naudas līdzekļu atlikums 544 euro no valsts 
budžeta transfertiem uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 440 euro un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 104 euro. Palielināti izdevumi kolektīvu 
vadītāju samaksai par 359 274 euro un novirzīti atalgojumam 223 743 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 28 321 euro un līgumdarbu samaksai 107 210 
euro; 
- programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 
208 961 euro – naudas līdzekļu atlikums 64 950 euro no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 
2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 5 935 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 974 euro, telpu uzturēšanai 41 842 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 16 199 euro. Palielināti izdevumi mēbeļu iegādei Latgales priekšpilsētas mūzikas 
un mākslas skolai 20 000 euro (no tiem kapitālie izdevumi 18 900 euro). Budžeta iestāžu 
ieņēmumu palielinājums 124 011 no audzēkņu skaita palielināšanās un mēneša līdzfinansējuma 
maksas palielināšanas novirzīts atalgojumam 29 431 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 419 euro, telpu uzturēšanai 49 253 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 40 908 euro.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par 9 212 euro un 
palielināti kapitālie izdevumi par 9 212 euro; 
- programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums 
212 322 euro – izdevumu palielinājums pilsētas pasākumu noformējumam 211 322 euro 
novirzīts atalgojumam 29 383 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2 360 euro, materiālu iegādei un līgumdarbu samaksai 173 942 euro, sociālajiem 
pabalstiem (naudas balvas) 5 637 euro konkursa laureātiem. Budžeta iestāžu ieņēmumu 
palielinājums 1 000 euro no pilsētas vides objektu izīrēšanas novirzīts pakalpojumu samaksai; 
- programmai 16.24.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās 
profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu 
palielinājums 4 511 euro – naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 
2014.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 3 706 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 805 euro. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un 
izdevumu palielinājums par 1 164 416 euro: 
- programmai 18.01.01. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
76 896 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 65 293 
euro un novirzīta telpu nomas samaksai par telpām Baznīcas ielā 19/23 sakarā ar nomas maksas 
palielināšanos no šī gada 1.jūnija 20 347 euro, zemes nomas samaksai sakarā ar noslēgto līgumu 
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” 2 043 euro un papildu telpu iekārtošanai, 
remontam un uzturēšanai 42 903 euro (remontam 20 000 euro, inventāra iegādei 4 500 euro, 
nomai 12 323 euro, komunālajiem maksājumiem 5 080 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 000 
euro). Pārcelts finansējums no programmas 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas 
pilsētas iedzīvotājiem” 6 400 euro un novirzīts inventarizācijas procesa digitalizācijai 1 400 euro 
(kapitālajiem izdevumiem 1 269 euro un kārtējiem izdevumiem 131 euro) un metodikas izstrādei 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības „Ilga” ilgstošas sociālās uzvedības 
korekcijas programmai bērniem ar uzvedības traucējumiem 5 000 euro. Palielināti budžeta 
iestāžu ieņēmumi par 5 203 euro un novirzīti telpu nomai Ezera ielā 21 sakarā ar nomas maksas 
palielināšanos; 
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- programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 
izdevumu palielinājums 43 250 euro – palielināti izdevumi dienas aprūpes centru pakalpojuma 
cenas palielinājumam par 10% no šī gada 1.maija par 60 621 euro, daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra pakalpojuma nodrošināšanai Imantas 8.līnijā 1 k-1 no šī gada 1.augusta par 
36 556 euro, dienas aprūpes centra pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura 
traucējumiem nodrošināšanai Imantas 8.līnijā 1 k-1 no šī gada 1.augusta par 6 916 euro (pirmajā 
darbības gadā pašvaldības finansējums 20% un valsts finansējums 80%), dienas centra 
pakalpojuma pensijas vecuma dzirdes invalīdiem finansēšanai no šī gada 1.maija par 19 837 
euro un dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei Rīgas 
2.speciālajā internātpamatskolā Ludzas ielā 43 no šī gada 1.septembra par 9 320 euro (pirmajā 
darbības gadā pašvaldības finansējums 20% un valsts finansējums 80%). Pārcelts finansējums uz 
programmu 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” 6 400 euro un programmu 
18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 83 600 euro (samazināti izdevumi 
sociālajiem pabalstiem); 
- programmai 18.02.02. „Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu 
palielinājums 552 018 euro – naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1.janvāri novirzīts ar 
asistenta pakalpojuma nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai – atalgojumam 100 000 euro, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 23 590 euro un kārtējiem 
izdevumiem 14 659 euro. Palielināti valsts budžeta transferti par asistenta pakalpojuma 
sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti par 528 808 euro un novirzīti asistentu atalgojumam 392 950 euro, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 92 697 euro un samaksai par 
sniegto pakalpojumu pašnodarbinātām personām 43 161 euro. Pārcelts valsts budžeta transferts 
uz programmu 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” 115 039 euro (samazināti izdevumi 
atalgojumam 93 081 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
21 958 euro). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 363 259 
euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 134 129 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 31 641 euro un samaksai par sniegto pakalpojumu 
pašnodarbinātām personām par 197 489 euro; 
- programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu 
palielinājums 108 700 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 25 100 euro un novirzīta struktūrvienības „Marsa gatve” bērnu nodaļas 
pārvietošanai uz Rīgas Lastādijas internātpamatskolu 16 639 euro un kapitālajiem izdevumiem 
8 461 euro (videonovērošanas sistēmas izveidošanai un uzstādīšanai). Pārcelts finansējums no 
programmas 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 83 600 
euro un novirzīts ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu segšanai; 
- programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums 218 280 euro – pārcelts finansējums uz programmu 18.11.00. „Krīzes un ģimeņu 
atbalsta centri”; 
- programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums            
29 906 euro – pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – 
līgumorganizācijas” 38 934 euro un novirzīts Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” 
pašvaldības vietu skaita palielināšanai par 15 vietām. Palielināti valsts budžeta transferti par 
16 000 euro Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” sakarā ar izmaksu palielināšanos 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam pilngadīgām personām ar 
smagiem garīga rakstura traucējumiem. Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 25 028 euro 
un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem par 25 028 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram „Stella maris” samazināti 
kārtējie izdevumi par 690 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 690 euro (pretizgulējuma 
gultas iegādei) un Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” samazināti kārtējie izdevumi par   
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5 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 5 000 euro (grīdas mazgājamās mašīnas 
iegādei); 
- programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums 38 934 euro – pārcelts finansējums uz programmu 18.04.00. „Veco ļaužu 
uzturēšanās iestādes”, lai prioritāri nodrošinātu klientu noslogojumu Rīgas sociālās aprūpes 
centros; 
- programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” veikta izdevumu pārstrukturizācija – 
samazināti kārtējie izdevumi par 18 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas par 3 000 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 000 euro 
(piemaksām par virsstundu darbu un darbu svētku dienās) un kapitālie izdevumi par 18 euro 
(faktisko izdevumu segšanai); 
- programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 339 743 euro – 
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 158 058 euro un novirzīta 
telpu nomas samaksai par telpām Baznīcas ielā 19/23 sakarā ar nomas maksas palielināšanos no 
šī gada 1.jūnija 6 911 euro, zemes nomas samaksai sakarā ar noslēgto līgumu ar sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Rīgas nami” 6 589 euro un papildu telpu uzturēšanai 17 446 euro (nomai  
1 990 euro un komunālajiem maksājumiem 15 456 euro), telpu iekārtošanai un 7 darba vietu 
izveidošanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 19.decembra rīkojumu Nr.671 
„Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojumā Nr.590 „Par atbalsta pasākumiem 
traģēdijā Priedaines ielā 20, Rīgā, cietušajām un seku novēršanā iesaistītajām personām”” 35 059 
euro (preču un pakalpojumu izdevumiem 26 168 euro un kapitālajiem izdevumiem 8 891 euro) 
un teritoriālā centra iekārtošanai Imantas 8.līnijā 1 k-1  92 053 euro (inventāra iegādei 22 837 
euro un kapitālajiem izdevumiem 69 216 euro).  Palielināti valsts budžeta transferti par 66 646 
euro sakarā ar atbalsta pasākumiem traģēdijā Priedaines ielā 20, Rīgā, cietušajām un seku 
novēršanā iesaistītajām personām un novirzīti atalgojumam 53 925 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 721 euro. Pārcelts valsts budžeta transferts no 
programmas 18.02.02. „Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” asistenta pakalpojuma 
administrēšanas izdevumu segšanai 115 039 euro un novirzīts atalgojumam 45 169 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 655 euro, kārtējiem izdevumiem 
54 048 euro un kapitālajiem izdevumiem 5 167 euro (4 datoru komplektu iegādei); 
- programmai 18.11.00. „Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu palielinājums 
218 280 euro – pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – 
līgumorganizācijas” krīzes centra pakalpojumu ģimenēm ar bērniem iegādei no šī gada 1.jūnija; 
- programmai 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu palielinājums 52 837 euro – 
palielināti izdevumi sakarā ar grupu mājas/dzīvokļu pakalpojuma cenas palielinājumu par 10% 
no šī gada 1.maija par 7 847 euro, grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar 
psihiskās veselības traucējumiem Imantas 8.līnijā 1 k-1 no šī gada 1.augusta par 22 148 euro un 
specializēto darbnīcu pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem papildu 10 vietu 
finansēšanai no šī gada 1.maija par 22 842 euro. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma 
un izdevumu  palielinājums 402 530 euro: 
- programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu 
palielinājums 394 947 euro  – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2013.gada naudas līdzekļu 
atlikums 306 744 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts svētku dekoratīvā apgaismojuma 
demontāžas darbu kompensēšanai 56 230 euro (no tiem atalgojumam 5 921 euro, darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 396 euro), Daugavas promenādes 
apgaismojuma izbūves turpinājumam 32 737 euro (no tiem atalgojumam 10 360 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 444 euro), pārējiem 
remontdarbiem 17 140 euro (no tiem atalgojumam 4 487 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 058 euro), apgaismojuma izbūvei Dārziņos 40 119 euro 
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(no tiem atalgojumam 11 042 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2 605 euro), apgaismojuma izbūves darbu 2.kārtas turpināšanai Pļavnieku parkā       
10 513 euro (no tiem atalgojumam 5 943 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 1 402 euro), apakšzemes kabeļu līniju kapitālajam remontam Krišjāņa 
Barona ielā un Slokas ielā 77 850 euro (kapitālie izdevumi), ielu apgaismojuma ierīkošanai 
Keramikas ielā, Tekstilnieku ielā un Dolomītu ielā 62 216 euro (kapitālie izdevumi) un gājēju 
celiņa apgaismojuma ierīkošanai Tekstilnieku parkā 9 939 euro (kapitālie izdevumi). Palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 70 000 euro un novirzīta 
remontmateriālu iegādei. Pārcelts atlikums no programmas 01.27.00. „Investīciju programmas 
realizācija” un novirzīts 12 veco parka balstu un gaismekļu nomaiņai Esplanādes parkā gar 
Elizabetes ielu 18 203 euro (no tiem atalgojumam 1 092 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 257 euro); 
- programmai „Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums 7 583 euro – saskaņā 
ar Publisko aģentūru likumu 2013.gada naudas līdzekļu atlikums 6 183 euro paliek aģentūras 
rīcībā un novirzīts 14 darbiniekiem veselības apdrošināšanas polišu iegādei trūkstošā 
finansējuma segšanai 1 392 euro un luksoforu remontmateriālu iegādei 4 791 euro. Palielināti 
budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 400 euro un novirzīti piemaksām par papildu darbu 738 euro, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 174 euro un remontmateriālu 
iegādei 488 euro. 
 
Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums 114 600 
euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 32 600 euro un 
novirzīta telpu nomas samaksai sakarā ar nomas maksas palielināšanu no šī gada 1.jūnija 6 904 
euro un zemes nomas samaksai 96 euro (atbilstoši noslēgtajam līgumam ar sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Rīgas nami”), adrešu maiņas projekta Rīgā izdevumiem 5 600 euro 
(vispārīgā administratīvā akta publicēšanai izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 4 400 euro, 
moderatoru pakalpojumiem 1 200 euro), KAVIS sistēmas papildināšanai (reklāmas modulim 
atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732) 20 000 euro. 
Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 82 000 euro un novirzīti atlīdzībai, t.sk. piemaksām par 
virsstundām un darba kvalitāti 66 348 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 15 652 euro.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu palielinājums 65 634 euro – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2013.gada 
naudas līdzekļu atlikums 19 678 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts veselības 
apdrošināšanas polišu iegādei 16 darbiniekiem 3 415 euro un pakalpojumu samaksai 16 263 euro 
(Rīgas Brāļu kapu IV depozitārija rekonstrukcijas gala maksājumam 3 292 euro, piecu Rīgas 
pieminekļu informatīvo zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas gala maksājumam 1 318 euro, 
dekoratīvās baseina skulptūras „Lutausis” restaurācijai un uzstādīšanai 5 711 euro, aģentūras 
mājaslapas pilnveidošanai 3 509 euro, pieminekļa „6.Rīgas pulka karavīru piemiņai” 
Sudrabkalniņā teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādes gala maksājumam 508 euro, 
piemiņas zīmes Fricim Brīvzemniekam apkopei 350 euro,  Lielo kapu pieminekļu, to fragmentu 
un kapu stabu novietnes Varoņu ielā 3 labiekārtošanas koncepcijas, projekta un izbūves 
prognozējamo izmaksu tāmes izstrādei 795 euro un pārējiem izdevumiem 780 euro). Palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 45 956 euro un novirzīta piegulošās 
teritorijas Varoņu ielā 3 labiekārtošanai, apsaimniekošanai un dokumentācijas sagatavošanas 
1.etapam.  
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Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo 
programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 7 252 euro: 
- programmai 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 7 252 euro – telpu nomas samaksai par 
telpām Pērses ielā 10/12 sakarā ar nomas maksas palielināšanos no šī gada 1.jūnija 2 946 euro, 
zemes nomas samaksai sakarā ar noslēgto līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas 
nami” 773 euro, kontroles un uzskaites programmas „LĪGUMI 2” papildinājumu izstrādei 3 533 
euro (kapitālie izdevumi). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 6 194 euro un palielināti 
kapitālie izdevumi par 6 194 euro (mēbeļu iegādei 2 000 euro, videonovērošanas kameru iegādei 
un uzstādīšanai 2 024 euro un pasta sūtījumu frankēšanas mašīnas „FP Optimail” iegādei  2 170 
euro); 
- programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par 199 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 199 euro 
(vērtēšanas komisijas neatkarīgā, licencētā eksperta darba samaksai). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) izdevumu palielinājums 41 859 euro – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 
2013.gada naudas līdzekļu atlikums 41 859 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atlīdzībai 
12 747 euro (t.sk. piemaksām par papildu darbu, par personisko darba ieguldījumu un darba 
kvalitāti 7 485 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem 
maksājumiem 5 262 euro), Starptautiskās populārzinātniskās konferences par Rīgas pilsētas 
arhitektūru organizēšanai 10 164 euro, izdevumiem pētījumam „Par ievērojamākajiem pilsētas 
būvmeistariem un arhitektiem Rīgas pilsētas arhitekta institūcijā” 7 000 euro, sabiedrisko 
attiecību un publikāciju izmaksām 5 000 euro un citiem izdevumiem 6 948 euro. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) 
izdevumu palielinājums 112 537 euro – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2013.gada 
naudas līdzekļu atlikums 112 537 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts projekta „Mājokļu 
energoauditi 2013” realizācijai 35 572 euro, projekta „Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 
12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai” realizācijai 62 606 euro, telpu nomas samaksai par 
telpām Brīvības ielā 49/53 – 796 euro (2.stāva telpu nomas samaksai 279 euro un 5.stāva telpu 
nomas samaksai – 517 euro) sakarā ar nomas maksas palielināšanos no šī gada 1.jūnija 
(atbilstoši noslēgtajam līgumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami”), 
atalgojumam 8 910 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 
sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 2 416 euro un pārējiem pakalpojumiem 2 237 
euro. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 17 743 625 euro: 
- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums 351 951 euro – papildu dotācija biedru maksai Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijai 1 281 euro un telpu nomas samaksai sakarā ar nomas maksas 
palielināšanos no šī gada 1.jūnija (atbilstoši noslēgtajam līgumam ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas nami”) 16 715 euro, transportlīdzekļu  (3 gab.) nomai uz 6 mēnešiem Rīgas 
domes Saimniecības pārvaldes teritorijas kopšanas vienības darbības nodrošināšanai 30 000 euro 
un teritorijas sakopšanas darbos iesaistīto speciālistu darba samaksai 28 968 euro, dotācija 
nodibinājumam „Riga.lv” laikraksta izdevumu segšanai 30 000 euro un Rīgas domes Juridiskajai 
pārvaldei juridisko ārpakalpojumu samaksai 70 000 euro. 
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Pārcelts finansējums uz programmu 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” 
1 032 euro (atlīdzība samazināta par 1 032 euro, no tiem atalgojums par 835 euro), uz 
programmu 08.01.00. „Rīgas Austrumu izpilddirekcija” 9 048 euro (atlīdzība samazināta par       
9 048 euro, no tiem atalgojums  par 7 321 euro), uz programmu 11.01.00. „Rīgas Ziemeļu 
izpilddirekcija” 7 752 euro (atlīdzība samazināta par 7 752 euro, no tiem atalgojums par 6 272 
euro) un uz programmu 16.15.00. „Kultūras centri un nami” 2 181 euro. Lai atbilstoši Rīgas 
domes struktūrvienību vēlmei publicētu aktuālu un noderīgu informāciju iedzīvotājiem laikrakstā 
„Riga.lv” (nodibinājuma „Riga.lv” apkopotajai informācijai), pārcelts finansējums no 
programmas 04.03.00. „Pilsētas transportbūvju uzturēšana” 85 000 euro, programmas 05.15.00. 
„Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” 25 000 euro un no programmas 16.17.00. 
„Kultūras pasākumi” 85 000 euro.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 70 661 euro  un 
palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 70 661 euro, samazināti 
kārtējie izdevumi par 28 085 euro un palielināta dotācija par 25 000 euro un sociālie pabalsti par 
3 085 euro; 
- programmai 01.03.00. „Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās” izdevumu 
palielinājums 71 224 euro – biedra naudas samaksai biedrībai „Latvijas Pašvaldību savienība” 
71 144 euro saskaņā ar Rīgas domes 2014.gada 18.marta lēmumu Nr.861 „Par Rīgas pilsētas 
pašvaldības iestāšanos biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”” un papildu 80 euro dalības 
maksai biedrībā „Latvijas Lielo pilsētu asociācija” (dalības maksa gadā biedrībā „Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija” 20 000 euro); 
- programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums  
800 000 euro – palielināti kārtējie izdevumi par 169 303  (t.sk. atalgojums par 48 770 euro       
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 11 447 euro), kapitālie 
izdevumi par 630 697 euro saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 2014.gada 
5.marta sēdes protokolu Nr.16 „Par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda”. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 169 303 euro  un 
palielināti  kārtējie izdevumi par 169 303 euro; 
- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu 
palielinājums  5 200 000 euro – papildu dotācija 4 800 000 euro Rīgas pašvaldības sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” zaudējumu kompensēšanai un pārcelts finansējums no 
programmas 04.09.00. „Rīgas pilsētas transporta mobilitātes veicināšanas nodrošinājums” 
400 000 euro; 
- programmai 01.08.00. „Dotācija Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs”” izdevumu palielinājums 54 069 euro – papildu dotācija darbības nodrošināšanai 
(energoresursu un komunālo maksājumu sadārdzinājuma segšanai); 
- programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums 147 155 
euro – palielināti kapitālie izdevumi par 147 155 euro saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem par 
līdzekļu novirzīšanu projektu realizācijai. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 304 062 euro  un 
palielināti izdevumi atlīdzībai par būvuzraudzību par 1 535 euro (no tiem atalgojumam  1 272 
euro) un kapitālie izdevumi par 302 527 euro saskaņā ar Rīgas domes 2014.gada 1.aprīļa 
lēmumu Nr.951 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2014.gada 
1.kārtas projektiem apstiprināšanu”; 
- programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” 
izdevumu palielinājums 289 000 euro – Rīgas pilsētas svētku programmu realizēšanai 
2014.gada vasaras sezonā; 
- programmai 01.12.00. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” izdevumu 
pārstrukturizācija programmas ietvaros – samazināti kārtējie izdevumi par 10 488 euro  un 
palielināti kapitālie izdevumi par 10 488 euro (Rīgas pašvaldības policijas mobilās aplikācijas 
izstrādei); 
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- programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu 
palielinājums 3 229 816 euro – atbilstoši Satiksmes ministrijas 2014.gada 8.janvāra rīkojumam 
Nr.01-03/22 „Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2014.gadā” 24 526 euro un 
naudas līdzekļu atlikums 3 205 290 euro no valsts budžeta transferta uz 2014.gada 1.janvāri 
novirzīts kapitālajiem izdevumiem – autoceļu un ielu seguma atjaunošanai; 
- programmai 01.14.00. „Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas 
remonts” izdevumu palielinājums 565 750 euro – novirzīts iekškvartālu piebraucamo un 
koplietošanas ceļu remontdarbiem; 
- programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves 
fonds)” samazinājums 21 135 euro – novirzīts asignējumu palielinājumam Rīgas domes 
Mājokļu un vides departamentam. 
Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta tādu 
izdevumu pārstrukturizācija, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments (t.sk. 
kārtējie izdevumi 10 279 euro, subsīdija un dotācija 1 423 euro un kapitālie izdevumi 24 189 
euro); 
- programmai 01.20.00. „Ieguldījuma palielināšana Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca”” izdevumu palielinājums 1 052 925 euro –  
ieguldīšana pamatkapitālā, lai nodrošinātu  operācijas bloka aprīkojuma un aparatūras iegādi; 
- programmai 01.21.00. „Dotācija SIA „Rīgas meži”” izdevumu palielinājums 43 092 euro – 
tādu izdevumu kompensēšanai, kas vandālisma dēļ radušies pilsētas sabiedriskajos apstādījumos 
40 092 euro, un braukšanas barjeras izveidei Mežaparkā pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 
ieejas 3 000 euro;   
- programmai 01.24.00. “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” izdevumu 
palielinājums 800 000 euro – papildu finansējums nodibinājumam „Rīga 2014” Rīgas kā 
Eiropas kultūras galvaspilsētas sekmīgai sagatavošanas procesa nodrošināšanai, t.sk. Pasaules 
koru olimpiādes pasākuma nodrošināšanai multifunkcionālajā hallē „Arēna Rīga” (telpu nomai) 
no šī gada 5. līdz 20.jūlijam 418 769 euro, raidījuma „Runā Rīga” veidošanai 285 851 euro un 
Pasaules koru olimpiādes dalībnieku (1692 dalībnieki) bezmaksas ēdināšanai un dalības maksas 
segšanai 95 380 euro; 
- programmai 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu 
palielinājums 1 032 euro – pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un 
Rīgas domes Finanšu departaments” darba devēja sociāla rakstura pabalstu izmaksas 
nodrošināšanai; 
- programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” palielinājums 3 414 064 euro 
– saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 
2014.gadam”. Atlikuma novirzīšana 2013.gadā apstiprināto, bet nepabeigto investīciju objektu 
finansēšanai; 
- programmai 01.36.00.  „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem 
projektiem”  izdevumu palielinājums 48 000 euro – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības 
vispārējiem ieņēmumiem par 48 000 euro un novirzīta Mazajai Jumpravmuižai piegulošās 
teritorijas sakopšanai, atkritumu izvešanai 28 000 euro un Spīķeru promenādes kopšanai 20 000 
euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai  par 2 000 
euro un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 2 000 euro (naudas balva „Latvijas 
labākais tirgotājs 2013”); 
- programmai 01.37.00. „Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 
izdevumu palielinājums 1 696 682 euro – papildu finansējums „Microsoft” licenču uzturēšanai 
Rīgas domes struktūrvienībās 1 035 763 euro, IS „Oracle” uzturēšanas izdevumiem un „Oracle” 
licenču nomai 640 945 euro (no tiem kapitālie izdevumi 386 113 euro) un telpu nomas samaksai 
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sakarā ar nomas maksas palielināšanos no šī gada 1.jūnija (atbilstoši noslēgtajam līgumam ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami”) 19 974 euro; 
- programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija – palielināti  budžeta iestāžu 
ieņēmumi par 347 315 euro un samazināti valsts budžeta transferti par 347 315 euro, 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 kārtējie izdevumi par  1 002 300 euro un kapitālie izdevumi par 
555 455 euro un palielināta subsīdija un dotācija par 800 467 euro, sociālie pabalsti par 38 300 
euro, uzturēšanas izdevumu transfertiem starptautiskajai sadarbībai par 694 209 euro, kā arī 
palielināta atlīdzība par 24 779 euro, no tiem atalgojumam par 20 050 euro. 
 
 
 
3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par 1 046 329 euro un 
izdevumi palielināti par 1 197 646 euro, no tiem naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 151 317 
euro novirzīts izdevumu segšanai.  

Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 
apstiprināts 53 778 euro  (Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.83). 
Faktiskais naudas līdzekļu atlikums budžeta institūciju kontos uz 2014.gada 1.janvāri  453 937 
euro, palielinājums 400 159 euro. 

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajai programmai 
„Mērķziedojumi” (programma 01.01.23.) ieņēmumu un izdevumu palielinājums 1 000 000 
euro – satiksmes mezgla būvniecībai Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas 
krustojumā, pamatojoties uz 2007.gada 18.aprīļa dāvinājuma līgumu ar uzlikumu               
Nr.RD-07-147-lī, kas noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Daugavgrīvas NIP” (ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 
13.decembra lēmumu Nr.4069).  

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 13 988 
euro – juridisko personu ziedojumu 7 000 euro un fizisko personu ziedojumu 6 988 euro plānots 
novirzīt naudas balvu izmaksai metu konkursa vides objektam „Vārnu ielas republika” 
realizācijai 7 000 euro, projekta izstrādei teritorijas labiekārtošanas projektam Balvu ielā 4 000 
euro, Balvu ielas zaļās zonas pie veikala „Depo” sakopšanai 2 988 euro. 

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums          
724 euro – juridisko personu ziedojumu 650 euro un naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 
1.janvāri 74 euro plānots novirzīt Pārdaugavas svētku „Stūrītis Pārdaugavā. Dvēseles 
nospiedums” pasākuma nodrošināšanai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija programmas 
ietvaros – samazināti kārtējie izdevumi par 2 846 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 2 846 
euro pludmales solu iegādei. 
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām 
ieņēmumu palielinājumu 31 691 euro un naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 
130 827 euro plānots novirzīt:  
-  programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 
31 052 euro – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „E-Lats” ziedojumu 12 292 euro un naudas 
līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 18 760 euro plānots novirzīt Rīgas Āgenskalna 
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pirmsskolas pedagogu piemaksām 6 657 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu segšanai 1 571 euro, pakalpojumu samaksai 1 637 euro, kancelejas preču, 
mācību līdzekļu un remontmateriālu iegādei 14 896 euro, veļas mašīnu un kopētāju iegādei 
6 291 euro, kā arī  veikta ieņēmumu pārstrukturizācija programmas ietvaros – samazināti fizisko 
personu ziedojumi par 941 euro un palielināti juridisko personu ziedojumi par 941 euro; 
- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums 341 euro – naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri plānots novirzīt 
mācību līdzekļu iegādei; 
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums 79 544 euro – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons” 
ziedojumu palielinājumu 1 000 euro un fizisko personu ziedojumu 6 000 euro un veikto 
ieņēmumu pārstrukturizāciju (samazināti juridisko personu ziedojumi par 1 700 euro un 
palielināti fizisko personu ziedojumi par 1 700 euro), kā arī naudas līdzekļu atlikumu uz 
2014.gada 1.janvāri 72 544 euro plānots novirzīt komandējuma izdevumu segšanai 4 884 euro, 
telpu un transportlīdzekļu nomas, bruģa ieklāšanas izdevumu segšanai 18 159 euro, kancelejas 
un saimniecības preču, mazvērtīgā inventāra, mācību līdzekļu iegādei 34 759 euro, sniega 
pūtēju, pulējamās mašīnas, projektoru, muzikālā centra, printeru iegādei 21 742 euro;  
- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums 67 euro – naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri plānots novirzīt 
mācību grāmatu iegādei; 
- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 7 990 euro – 
akciju sabiedrības „Dzintars”, akciju sabiedrības „Latvenergo” un sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Puse Plus” ziedojumu 2 250 euro  un naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 
5 740 euro plānots novirzīt pakalpojumu samaksai 2 000 euro, specifisko mācību līdzekļu 
iegādei 929 euro un mēbeļu iegādei 5 061 euro; 
- programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes”  izdevumu palielinājums 
42 317 euro – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Energoremonts”, sporta izglītības iestāžu 
padomes „Jaunatnes sporta fonds”, akciju sabiedrības „Interbaltija”, sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Havi Logistics” ziedojumu 4 549 euro un fizisko personu ziedojumu 5 600 euro, kā 
arī naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 32 168 euro plānots novirzīt komandējuma 
izdevumu segšanai 15 917 euro, pasākumu organizēšanas, transporta un tipogrāfijas 
pakalpojumu segšanai 7 752 euro, kancelejas preču un mācību līdzekļu iegādei 13 998 euro, 
velosipēdu, datortehnikas un solu iegādei 4 650 euro; 
- programmai 16.09.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas”  izdevumu palielinājums 1 177 
euro – naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri plānots novirzīt mūzikas instrumentu 
remontam;   
- programmai 16.10.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 30 euro – 
naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri plānots novirzīt inventāra remontam. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošai programmai 18.02.00. „Rīgas 
pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums 5 007 euro – naudas līdzekļu 
atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 5 007 euro plānots novirzīt bērnu rotaļlaukuma ierīkošanai 
struktūrvienībā „Ziemeļi” 2 059 euro, telpu īrei bērnu vasaras nometnei 500 euro, kino un 
boulinga apmeklējumam 748 euro, mācību līdzekļu iegādei 700 euro, mazvērtīgā  inventāra 
iegādei 1 000 euro, kā arī veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
juridisko personu ziedojumi par 2 000 euro un palielināti fizisko personu ziedojumi par 2 000 
euro, izdevumu daļā precizētas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
par 10 euro.  
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Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” izdevumu palielinājums par 
15 409 euro – naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 15 409 euro plānots novirzīt 
smilšakmens kapu plākšņu gravēšanai un uzstādīšanai Rīgas Brāļu kapu centrālajā kapulaukā 
5 437 euro, Svētās uguns terases kāpņu atjaunošanai 4 269 euro,  Brīvības pieminekļa apkopei 
2 585 euro, II depozitārija ieejas vārtu restaurācijai 664 euro, Rīgas Brāļu kapu sadzīves telpu 
apkurei 1 401 euro un samaksai par gāzes patēriņu Svētajai ugunij 1 053 euro.   
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 
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