
5.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.133

Euro

2015.gada
Nosaukums valsts budžeta

transferts

Valsts budžeta transferti - kopā 126 865 782
Valsts budžeta transferti bez Eiropas Savienības līdzfinansējuma 112 981 983

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam - kopā 94 844 235
Pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā 16 613 424

reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās
un garīgās attīstības traucējumiem - kopā, t.sk.:

pedagoģisko darbinieku algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 713 751

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, 60 182 463
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās 3 353 289
apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 5 804 851
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta 1 297 350
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei 1 418 870
Dotācija Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 3 466 865
Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās 2 313 025

ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 117 957
obligātajām iemaksām

Finansējums asistentu pakalpojumu nodrošināšanas izdevumiem 17 836
Patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 1 000
Finansējums valsts ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītībai un pieredzes 7 115

apmaiņas pasākumu organizēšanai
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma 245 000
Rīgas 88.vidusskolas tehniskās bāzes uzlabošanai 5 190

Rīgas domes Labklājības departamentam - kopā 3 705 310
Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs - bērnu namos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 111 020

1.janvārim ievietotajām personām
Labklājības ministrijas maksājums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 534 798

pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem
Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 23 510

un apmaksu
Labklājības ministrijas finansējums par psihologa pakalpojuma apmaksu personai līdz 18 gadiem, 427

kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 2011.gada 1.janvāra un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās
likumiskajam pārstāvim

Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un 3 035 555
II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti

Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada valsts budžeta transferti
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2015.gada
Nosaukums valsts budžeta

transferts

Rīgas domei un Rīgas domes Finanšu departamentam - kopā 28 280 237
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 13 883 799
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 9 190 924
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 5 185 514
Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza apmeklētāju un personāla drošības nodrošināšanai 20 000

Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" 36 000
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums Rīgas Brāļu kapiem 36 000

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
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