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Paskaidrojuma raksts 
par grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.181 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” 
 
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 1 371 429 euro, t.sk.: 
1.1. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 598 264 euro, t.sk.: 
Palielinājums 621 793 euro, t.sk.: 
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmām 11 859 euro; 
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 10 000 euro; 
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 589 934 euro; 
- Rīgas domes Labklājības departamentam 10 000 euro. 
Samazinājums 23 529 euro Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām. 
 
1.2. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 740 165  euro, t.sk.: 
- Rīgas domes Īpašuma departamentam 400 000 euro; 
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām  331 599 euro; 
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 5 698 euro; 
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” 2 868 euro. 
 
1.3. Palielinājums pašvaldību budžetu transfertiem 33 000 euro Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta programmām.                             
 
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu 
palielinājums 35 318 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas   
28 577 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 741 euro.  
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu 
palielinājums 890 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta būvdarbu veikšanai vispārējās izglītības iestāžu ēkās, ēdnīcu telpu 
pielāgošanai un aprīkošanai (kapitālie izdevumi). 
Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 400 000 euro (saņemta PVN nodokļa pārmaksa saskaņā 
ar PVN nodokļa deklarāciju par 2015.gadu) un novirzīti pašvaldības izglītības iestāžu ēku 
remontdarbiem, avārijas situāciju novēršanai, avārijas seku likvidēšanai un ēku uzturēšanai. 
 
Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.01.00.) izdevumu 
palielinājums 28 041 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas   
22 689 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 352 euro. 
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Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums par 264 067 euro: 
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums 34 533 euro. Palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai    
līdz 25% no mēnešalgas 27 942 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 6 591 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 2 000 euro un palielināti 
kapitālie izdevumi par 2 000 euro (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei); 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu 
palielinājums 4 116 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un 
novirzīta darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 3 330 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 786 euro; 
- programmai 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu 
palielinājums 9 559 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums, lai segtu izdevumus, kas 
radušies pašvaldībai 2015.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota;  
- programmai 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. 
projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums 10 600 euro. Palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem pašvaldības īpašumā esošo 
neprivatizējamo dzīvokļu remontam, kas izīrēti trūcīgām vai maznodrošinātām personām; 
- programmai 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana”  
izdevumu palielinājums 12 657 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 
2 363 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 557 euro, 
dušas telpu ar divām dušas vietām izbūvei Grīziņkalna parka teritorijā 3 610 euro un sabiedrisko 
tualešu remontdarbiem 6 127 euro (naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri investīciju 
objektam “Sabiedrisko tualešu pieslēgšana pie ārējām inženierkomunikācijām un būvniecība, 
t.sk. projektēšana”); 
- programmai 05.15.00. “Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu 
palielinājums 190 302 euro. Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un SIA 
“Rīgas pilsētbūvnieks” noslēgtā sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma nosacījumiem 
pārcelts finansējums 96 702 euro no Rīgas domes Labklājības departamenta programmām – 
programmas 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”      
33 728 euro, programmas 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 
22 010 euro, programmas 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” 3 039 euro, 
programmas 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 27 056 euro un programmas 18.14.00. “Grupu 
mājas/dzīvokļi” 10 869 euro un novirzīts sociālo dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumu 
segšanai (dotācija). 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 93 600 euro sociālās 
dzīvojamās mājas Aglonas ielā 35 k-3 ārējo kanalizācijas tīklu renovācijai (kapitālie izdevumi); 
- programmai 05.17.00. “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzība un 
apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 2 300 euro. Valsts budžeta transfertu 
palielinājums (vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta dienesta) novirzīts pļavu 
pļaušanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 
 
Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums      
12 106 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 
darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 9 795 euro un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 311 euro.  
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Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums    
22 368 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums 10 000 euro (pamatojoties uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 8.janvāra vēstuli Nr.5-26/18-le/155 
“Par mērķdotācijas piešķiršanu pašvaldības pasākumiem”) pašvaldības pasākumam “Zemgales 
priekšpilsētas invalīdu apvienībai “Aizvējš” – pasažieru transporta mikroautobusa un 
koncerttērpu iegādei rehabilitācijas nometnei “Izaicinājumi cilvēkiem ar invaliditāti””          
5 000 euro un pašvaldības pasākumam “Kurzemes rajona Politiski represēto klubam – vēsturisko 
liecību fiksēšanas aparatūras iegādei un ekspozīcijas organizēšanai” 5 000 euro (dotācija). 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 12 368 euro un novirzīta 
darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 10 007 euro un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 361 euro.  
 
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums        
36 977 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2016.gada 1.janvāri 
(apdrošināšanas atlīdzība no akciju sabiedrības “Seesam Insurance” par ugunsgrēka radītajiem 
zaudējumiem izpilddirekcijas valdījumā nodotajā nekustamajā īpašumā Nautrēnu ielā 12)  
26 652 euro novirzīts nekustamā īpašuma Nautrēnu ielā 12 sakārtošanai pēc ugunsgrēka. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 10 325 euro un novirzīta 
darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 8 354 euro un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 971 euro.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 290 euro un palielināti izdevumi piemaksām par 
papildu darbu par 5 290 euro. 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums       
77 388 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 
Operatīvās vadības vienības darbinieku nodrošināšanai ar specifiskās lietošanas inventāru 
(aizsargķiveres, plastikāta vairogi, steki, sejas maskas, aizsargcimdi u.c.) 68 700 euro un datoru 
nomaiņai teritoriālo pārvalžu dežūrdaļās 8 688 euro (kapitālie izdevumi). 
 
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 31 888 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta telpu nomas un 
komunālo pakalpojumu samaksai 7 889 euro, nekustamā īpašuma nodokļa samaksai 886 euro 
par papildus iznomātajām telpām no šī gada 1.februāra (saskaņā ar noslēgto vienošanos ar SIA 
”Rīgas nami”), kā arī darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas         
18 701 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 412 euro.  
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 12 680 889 euro: 
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 
izdevumu palielinājums 56 457 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu 
ieņēmumiem par izglītības iestāžu licencēšanu uz 2016.gada 1.janvāri 5 384 euro novirzīts 
licencēšanas komisijas locekļu atalgojumam 4 356 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 028 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 51 073 euro un novirzīta 
jaunas amata vienības izveidei privāto pirmsskolas izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšanai un kontrolei no šī gada 1.jūlija, un novirzīta atalgojumam         
7 194 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 697 euro, 
darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 34 131 euro un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 051 euro; 
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- programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu 
palielinājums 38 579 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 
2016.gada 1.janvāri 3 402 euro novirzīts atalgojumam, naudas līdzekļu atlikums no valsts 
budžeta transfertiem projekta “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” realizācijai 
uz 2016.gada 1.janvāri 31 075 euro novirzīts lektoru atalgojumam 1 831 euro, darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 36 euro, ar projektu saistīto pakalpojumu 
samaksai 28 208 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 000 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 4 102 euro un novirzīta 
darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 3 319 euro un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 783 euro; 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums  
1 507 812 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (no vecāku iemaksām 
par audzēkņu ēdināšanu un ieņēmumiem par telpu nomu) uz 2016.gada 1.janvāri 996 265 euro 
novirzīts audzēkņu ēdināšanas izdevumiem 985 564 euro un kapitālajiem izdevumiem              
10 701 euro, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojumam uz 
2016.gada 1.janvāri 511 547 euro novirzīts pedagogu atalgojumam 390 333 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 121 214 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par     
156 456 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par iepriekšējo periodu par 149 532 euro un kapitālie izdevumi par 6 924 euro; 
- programmai  16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas 
izglītības programmu īstenošanai”. Iekšējie grozījumi apstiprinātā finansējuma ietvaros, 
paredzot līdzekļus 43 000 euro informācijas tehnoloģiju projekta “Pirmsskolu rindu 
administrēšanas moduļa informācija” pilnveidošanai un informācijas tehnoloģiju projekta 
“Privātskolu līdzfinansējuma administrēšanas informācijas sistēma” realizācijai 15 000 euro;  
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums 371 210 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 
2016.gada 1.janvāri 1 574 euro novirzīts pakalpojumu samaksai, naudas līdzekļu atlikums no 
valsts budžeta transfertiem specializēto pirmsskolas iestāžu darbinieku atalgojumam un iestāžu 
uzturēšanai uz 2016.gada 1.janvāri 369 636 euro novirzīts atalgojumam 205 755 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 100 755 euro, pakalpojumu 
samaksai 60 842 euro un kapitālajiem izdevumiem 2 284 euro; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums 5 684 608 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 
2016.gada 1.janvāri 611 700 euro novirzīts atalgojumam 10 857 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 499 euro, pakalpojumu samaksai 367 239 euro 
un kapitālajiem izdevumiem 231 105 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta 
transfertiem pedagogu atalgojumam uz 2016.gada 1.janvāri 4 900 443 euro novirzīts pedagogu 
atalgojumam 3 848 995 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
1 039 218 euro, pakalpojumu samaksai 11 184 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 046 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 56 705 euro un novirzīta 
stadionu uzturēšanai pie pašvaldības izglītības iestādēm 43 600 euro un slidotavu izveidei pie 
pašvaldības izglītības iestādēm Rīgas apkaimju iedzīvotājiem 13 105 euro (t.sk. atalgojumam 
6 539 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 566 euro, 
kārtējiem izdevumiem 28 600 euro un kapitālajiem izdevumiem 20 000 euro). 
Valsts budžeta transferta palielinājums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar 
invaliditāti 104 831 euro, valsts ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai, pedagogu 
tālākizglītības un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai 7 115 euro un patvēruma 
meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 3 814 euro novirzīts atalgojumam         
74 964 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 681 euro, 
pakalpojumu samaksai 21 342 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 773 euro. 
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Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par             
424 288 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 200 138 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par iepriekšējo periodu par 145 764 euro, kapitālajiem 
izdevumiem par 73 386 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 
par 5 000 euro; 
- programmai 16.04.02. “Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšana” 
izdevumu palielinājums 1 433 249 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta avansā 
veiktajiem transfertiem uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4.klašu 
skolēniem; 
- programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums 201 563 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 
2016.gada 1.janvāri 14 752 euro novirzīts pakalpojumu samaksai 11 972 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 2 780 euro, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2016.gada 
1.janvāri 168 811 euro novirzīts atalgojumam 87 357 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 43 255 euro, pakalpojumu samaksai 33 417 euro un 
kapitālajiem izdevumiem 4 782 euro. 
Pašvaldību budžetu transferta palielinājums 18 000 euro novirzīts atalgojumam 14 564 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 436 euro (par skolēniem, 
kuri mācās Rīgas pilsētas izglītības iestādēs, bet kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā 
teritorijā); 
- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 856 757 euro. 
Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2016.gada 1.janvāri 26 812 euro 
novirzīts atalgojumam 440 euro, pakalpojumu samaksai 19 761 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 6 611 euro, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2016.gada 
1.janvāri 814 945 euro novirzīts atalgojumam 480 287 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 214 031 euro, pakalpojumu samaksai 94 173 euro un 
kapitālajiem izdevumiem 26 454 euro. 
Pašvaldību budžetu transferta palielinājums 15 000 euro novirzīts atalgojumam 12 137 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 863 euro (par skolēniem, 
kuri mācās Rīgas pilsētas izglītības iestādēs, bet kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā 
teritorijā). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par              
19 308 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 000 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 708 euro un kapitālajiem izdevumiem par              
15 600 euro; 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums  
917 645 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (par nometnēm un 
vecāku līdzmaksājuma par nodarbībām) uz 2016.gada 1.janvāri 315 918 euro novirzīts 
atalgojumam 1 235 euro, uzturēšanas izdevumiem 216 528 euro un kapitālajiem izdevumiem     
98 155 euro, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem interešu pedagogu 
atalgojumam uz 2016.gada 1.janvāri 311 192 euro novirzīts pedagogu atalgojumam              
236 576 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 74 616 euro. 
Pārcelts finansējums uz programmu 16.11.00. “Sporta pasākumi” 30 000 euro pasākuma “Krastu 
mačs” nodrošinājumam. 
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 254 462 euro no vecāku maksas par nometnēm (Bērnu 
un jauniešu basketbola skola “Rīga”) novirzīts ēdināšanas un transporta izdevumiem nometņu 
laikā. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta stadionu 
uzturēšanai pie pašvaldības izglītības iestādēm 11 660 euro, slidotavu izveidei pie pašvaldības 
izglītības iestādēm Rīgas apkaimju iedzīvotājiem 9 902 euro un sporta un aktīvās atpūtas centra 
izveidei 44 511 euro (distanču slēpošanas trase un nomas punkts Lielvārdes ielā 141) un 
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novirzīta atalgojumam 14 260 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 3 364 euro, kārtējiem izdevumiem 31 314 euro un pamatlīdzekļu iegādei 17 135 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par              
71 353 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 6 220 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 468 euro un kapitālajiem izdevumiem par              
63 665 euro; 
- programmai 16.07.02. “Datortehnikas iegāde” izdevumu palielinājums 225 180 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta datortehnikas 
pieslēgšanai tīklam, multimediju un datu glabāšanas ierīču iegādei.  
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 154 845 euro un 
palielināti kārtējie izdevumi par 154 845 euro (atbilstoši izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai 
pārstrukturizēti monitoru iegādes izdevumi); 
- programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu samazinājums 15 000 euro. Naudas 
līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2016.gada 1.janvāri 25 000 euro novirzīts 
dotācijai nevalstisko un reliģisko organizāciju rīkoto nometņu atbalstam. 
Pārcelts finansējums uz programmu 16.11.00. “Sporta pasākumi” 40 000 euro pasākuma “Krastu 
mačs” nodrošināšanai; 
- programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana” 
izdevumu palielinājums 592 785 euro.  Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem 
profesionālās izglītības treneru atalgojumam uz 2016.gada 1.janvāri 212 389 euro novirzīts 
atalgojumam 163 693 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
48 696 euro. 
Valsts budžeta transfertu palielinājums 380 396 euro novirzīts atalgojumam 307 788 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 72 608 euro, pamatojoties uz  
2016.gada 15.janvārī precizēto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju; 
- programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta 
manēža”” izdevumu palielinājums 20 264 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu 
ieņēmumiem uz 2016.gada 1.janvāri 10 264 euro novirzīts atalgojumam 2 977 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 702 euro un pakalpojumu samaksai 
6 585 euro.  
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 10 000 euro no telpu nomas līguma par mākslas 
izstādes rīkošanu 2016.gada vasarā novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumiem; 
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 130 000 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem starptautisko sacensību sporta 
vingrošanā, džudo, futbolā, airēšanā, cīņas sportā organizēšanas atbalstam 60 000 euro 
(dotācija). 
Pārcelts finansējums no programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes”       
30 000 euro un programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 40 000 euro (dotācija) basketbola sacensību 
“Krastu mačs” tehniskajam nodrošinājumam (grozu, tribīņu, pacēlāja, basketbola āra laukuma 
īrei u.c.), aprīkojuma nomai (tablo ar konstrukciju, divi LED ekrāni ar konstrukciju, gaismu 
konstrukcija basketbola laukumam u.c.), skaņas un gaismas aprīkojuma nomai, apkalpošanai, 
neatliekamās medicīnas palīdzības nodrošinājumam, apsardzei, teritorijas sakopšanai, 
sabiedrisko tualešu nodrošinājumam u.c. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 32 775 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 766 euro, pakalpojumu 
samaksai par 44 144 euro, sociālajiem pabalstiem par 760 euro un palielināti izdevumi dotācijai 
par 85 445 euro; 
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- programmai  16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 4 166 euro. Naudas līdzekļu 
atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts grāmatu iegādei 
(kapitālie izdevumi). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 000 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 
3 000 euro; 
- programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu 
palielinājums 26 611 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 
2016.gada 1.janvāri 10 093 euro novirzīts mācību grāmatu iegādei 1 548 euro un mācību 
līdzekļu iegādei 8 545 euro (kapitālie izdevumi). 
Valsts budžeta transfertu palielinājums 16 518 euro novirzīts mācību līdzekļu iegādei (kapitālie 
izdevumi) saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 26.janvāra vēstuli            
Nr.01-14e/303 “Par finansējumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei”. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par            
384 201 euro (kapitālie izdevumi) un palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par            
384 201 euro; 
- programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 354 222 euro. 
Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2016.gada 1.janvāri 228 998 euro 
novirzīts atalgojumam 64 334 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 8 097 euro, kultūras pasākumu organizēšanai 94 930 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 61 637 euro, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2016.gada 
1.janvāri 3 623 euro novirzīts atalgojumam 700 euro un kārtējiem izdevumiem 2 923 euro. 
Valsts budžeta transferta palielinājums no Valsts kultūrkapitāla fonda Rīgas pašvaldības kultūras 
iestāžu apvienības projektiem novirzīts jaunrades programmas realizācijai izstāžu zāles “Rīgas 
mākslas telpa“ zālē “Intro” 5 250 euro, starptautiskās grafikas izstādei 4 605 euro, izstādei “Cita 
Džemma” 8 100 euro, mākslas un mūzikas vakariem “1xMMM” 2 000 euro, jauniem kokļu 
skaņdarbiem 1 300 euro, monogrāfijas “Beatrise Kārkliņa” sagatavošanai un izdošanai        
18 061 euro, Rīgas Porcelāna muzeja krājumu papildināšanai 18 375 euro, Rīgas Jūgendstila 
centra krājuma mēbeļu restaurācijai 2 500 euro, Artas Arnicānes solokoncertam 1 210 euro un 
Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa – muzeja tekstiliju restaurācijai 225 euro, Kultūras un 
tautas mākslas centram “Ritums” kamerkora “Vidus” dalībai koncertā Prāgā 5 700 euro, jauktā 
kora “Līgo” dalībai starptautiskajā konkursā Prāgā 4 300 euro, latviešu tradīciju ciklam “Līvu 
diena” 3 000 euro un Orķestrim “Rīga” rudens mūzikas festivāla organizēšanai 15 000 euro un 
novirzīti atalgojumam 45 066 euro, pakalpojumu samaksai 27 260 euro un kapitālajiem 
izdevumiem 17 300 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 35 783 euro un novirzīta 
kultūras iestāžu apskaņošanas aparatūras atjaunošanai – radiomikrofonu komplektu iegādei 
20 700 euro (kapitālie izdevumi) un Rīgas Jūgendstila centra muzeja II kārtas atklāšanas un 
darbības nodrošināšanai (2 jaunas amata vienības no 2016.gada 1.aprīļa) – atalgojumam     
12 204 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 879 euro. 
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no biļešu realizācijas, saņemtās dalības maksas par 
dalību pasākumos un no mūzikas instrumentu nomas maksas 24 650 euro novirzīts atalgojumam 
17 000 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 010 euro, 
pakalpojumu un līgumdarbu samaksai 3 640 euro.  
Pārcelts finansējums uz programmu 16.26.00. “Pašvaldības dotācija Latvijas Okupācijas muzeja 
atbalstam” 28 458 euro darbības nodrošināšanai un attiecīgi samazināta dotācija par 28 458 euro.   
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par              
12 457 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 2 457 euro, izdevumi darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 000 euro un kapitālajiem izdevumiem par 
6 000 euro. Iekšējie grozījumi apstiprinātā finansējuma ietvaros, paredzot līdzekļus komunālo 
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pakalpojumu samaksai Rīgas Jūgendstila centram 33 795 euro un izstāžu zālei “Rīgas mākslas 
telpa” 30 102 euro; 
 - programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 30 000 euro. Valsts 
budžeta transfertu palielinājums 20 000 euro novirzīts dotācijai 1991.gada barikāžu dalībnieku 
biedrībai – 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumu organizēšanai un Barikāžu muzeja 
darbības nodrošināšanai saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
vienošanos Nr.5-26/MP/2016-022 un noslēgto līgumu Nr.DIKS-16-138-lī. 
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 10 000 euro no reklāmas un informācijas izvietošanas 
pakalpojumiem Rīgas svētku laikā novirzīts pasākumu nodrošinājumam; 
- programmai 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” 
izdevumu samazinājums 24 735 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem 
uz 2016.gada 1.janvāri 7 631 euro novirzīts atalgojumam 3 768 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 640 euro, kārtējiem izdevumiem 323 euro un 
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 900 euro. 
Samazināts no valsts budžeta plānotais transferts tautas kolektīvu vadītāju atalgojumam par 
32 366 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 23 166 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 9 200 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši normatīvo aktu prasībām par kolektīva vadītāja 
statusu samazināti izdevumi atalgojumam par 34 974 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 133 euro un palielināti kārtējie izdevumi par             
16 507 euro, dotācija par 12 000 euro un uzturēšanas izdevumi transfertiem uz citiem budžetiem 
par 6 600 euro; 
- programmai 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 
210 162 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem par vecāku 
līdzmaksājumiem un izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem uz 2016.gada 1.janvāri          
177 168 euro novirzīts atalgojumam 3 420 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2 056 euro, kārtējiem izdevumiem 142 983 euro (no tiem 119 329 euro 
instrumentu atjaunošanai un nodrošināšanai) un kapitālajiem izdevumiem 28 709 euro, naudas 
līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2016.gada 1.janvāri 507 euro novirzīts 
atalgojumam.  
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no mācību maksas ieņēmumiem sakarā ar audzēkņu 
skaita pieaugumu un vecāku maksas par vasaras nometnēm 32 487 euro novirzīts atalgojumam 
25 841 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  3 200 euro, 
kārtējiem izdevumiem 762 euro un kapitālajiem izdevumiem 2 684 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 32 192 euro un palielināti 
izdevumi atalgojumam par 7 286 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par 8 171 euro un kapitālajiem izdevumiem par 16 735 euro; 
- programmai 16.21.00. “Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” izdevumu 
pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 5 000 euro un palielināti pašvaldību 
uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 5 000 euro; 
- programmai 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums        
118 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” – 
vides objekta festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2016” nodrošināšanai 100 000 euro un 
lielformāta mobilo informācijas stendu ar LED profilu gaismojuma skiču un tehniskā projekta 
izstrādei un viena testa stenda izgatavošanai un uzstādīšanai 18 000 euro (t.sk. atalgojumam     
31 000 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 000 euro, 
materiālu iegādei un līgumdarbu samaksai 78 000 euro un sociālajiem pabalstiem 5 000 euro). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 5 100 euro 
un palielināti kārtējie izdevumi par 5 100 euro; 
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- programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” izdevumu samazinājums              
118 000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” 
pasākumu nodrošinājumam un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 31 000 euro, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 000 euro, kārtējiem 
izdevumiem par  78 000 euro un sociālajiem pabalstiem par 5 000 euro; 
- 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 30 896 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 
2016.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam 24 999 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 897 euro; 
- jaunai programmai 16.26.00. “Pašvaldības dotācija Latvijas Okupācijas muzeja 
atbalstam” izdevumu palielinājums 28 458 euro. Pārcelts finansējums no programmas 
16.15.00. “Kultūras centri un nami” darbības nodrošināšanai. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un 
izdevumu palielinājums par 284 232 euro: 
- programmai 18.01.01. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
17 615 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 17 417 euro 
un novirzīta darbinieku atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 14 093 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 324 euro. 
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 198 euro (no kustamās mantas atsavināšanas) novirzīts 
iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 13 077 euro un palielināti 
kapitālie izdevumi par 13 077 euro (informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveidei objektā 
Ieriķu ielā 28 – maģistrālā optiskā kabeļa pieslēguma, lokālā datu pārraides tīkla un 
videonovērošanas sistēmas izbūvei); 
- programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 
izdevumu samazinājums 33 728 euro. Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 
un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” noslēgtā sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma 
nosacījumiem pārcelts finansējums uz programmu 05.15.00. “Sociālās mājas un atsevišķi 
sociālie dzīvokļi” un attiecīgi samazināti izdevumi;  
- programmai 18.02.02. “Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu 
palielinājums 247 282 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 
2016.gada 1.janvāri (par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II 
invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti) 247 282 euro 
novirzīts darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 21 689 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 333 euro un SOPA sistēmas 
programmas papildinājumiem un inventāra iegādei 216 260 euro; 
- programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās 
līgumorganizācijās” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Balstoties uz iepirkuma procedūras 
rezultātiem un budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazināti 
izdevumi sociālajiem pabalstiem par 56 123 euro un palielināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu 
transferti par 56 123 euro;  
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija. Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” samazināti kārtējie izdevumi 
par 6 488 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 5 250 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 238 euro (sakarā ar medicīnas māsas amata 
vienības iekļaušanu amatu sarakstā no šī gada 1.marta) un Rīgas sociālās aprūpes centram 
“Gaiļezers” samazināti izdevumi mēnešalgu fondam un piemaksām par 16 000 euro un 
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palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par              
16 000 euro; 
- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu 
samazinājums 22 010 euro. Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un SIA 
“Rīgas pilsētbūvnieks” noslēgtā sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma nosacījumiem 
pārcelts finansējums uz programmu 05.15.00. “Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” un 
attiecīgi samazināti izdevumi; 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 4 237 euro. Naudas 
līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2016.gada 1.janvāri (Nacionālā veselības 
dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu) novirzīts ģimenes 
ārsta prakses uzturēšanas izdevumu samaksai. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 21 565 euro un palielināti 
izdevumi atalgojumam par 17 100 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par 4 465 euro (sakarā ar ģimenes ārsta un medicīnas māsas amata 
vienību iekļaušanu amatu sarakstā no šī gada 1.marta); 
- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums  
93 261 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 96 300 euro 
un novirzīta papildu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai (30 vietas) nakts 
patversmju klientu sociālajai integrācijai sabiedrībā no šī gada 1.maija. 
Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” noslēgtā 
sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma nosacījumiem pārcelts finansējums uz programmu 
05.15.00. “Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” 3 039 euro un attiecīgi samazināti 
izdevumi; 
- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu samazinājums 21 556 euro. 
Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” noslēgtā 
sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma nosacījumiem pārcelts finansējums uz programmu 
05.15.00. “Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” 27 056 euro un attiecīgi samazināti 
izdevumi telpu nomai.  
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no bērnu vecāku iemaksām par ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu 5 500 euro novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai; 
- programmai 18.09.00. “Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” veikta 
izdevumu pārstrukturizācija. Sakarā ar invalīdu pacēlāju skaita palielināšanos, kuriem jāveic 
tehniskā apkope, samazināti kapitālie izdevumi par 9 660 euro un palielināti kārtējie izdevumi 
par 9 660 euro;  
- programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu 
palielinājums 10 000 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums (pamatojoties uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 8.janvāra vēstuli Nr.5-26/18-le/155 
“Par mērķdotācijas piešķiršanu pašvaldības pasākumiem”) pašvaldības pasākumam “Latvijas 
Miopātijas slimnieku asociācijai “Sartorius” – rehabilitācijas nometnes “Izaicinājumi cilvēkiem 
ar invaliditāti” organizēšanai” (dotācija);  
- programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu samazinājums 10 869 euro. 
Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” noslēgtā 
sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma nosacījumiem  pārcelts finansējums uz programmu 
05.15.00. “Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” un attiecīgi samazināti izdevumi.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma 
un izdevumu palielinājums 355 907 euro: 
- programmai 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” izdevumu 
palielinājums 326 952 euro. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2015.gada naudas līdzekļu 
atlikums 288 296 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par papildu darbu     
19 005 euro, samaksai par virsstundu darbu 4 406 euro, darba devēja izdevumiem darbinieku 
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slimības gadījumā un kompensācijām par neizmantoto atvaļinājumu 9 965 euro, darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 873 euro, optisko līdzekļu iegādei       
285 euro, jaunu svētku rotājumu iegādes un montāžas izdevumu kompensācijai 115 731 euro 
(kapitālie izdevumi)  un  remontmateriālu iegādei 131 031 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 38 656 euro un novirzīta 
elektriskā apgaismojuma ierīkošanas slēpošanas trasē Augusta Deglava ielā izdevumu 
kompensācijai 20 404 euro (t.sk. piemaksām par papildu darbu 4 589 euro, darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 199 euro, transporta izdevumiem 2 800 euro, 
maksai par degvielu 1 254 euro, remontmateriālu iegādei 9 754 euro un maksai par beztranšejas 
rakšanas darbiem un ģeodēziskajiem uzmērījumiem 808 euro) un Salu tilta gājēju un tehnisko 
tuneļu apgaismojuma sistēmas uzturēšanai no šī gada 1.aprīļa 18 252 euro; 
- programmai 20.02.00. “Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums          
28 955 euro. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2015.gada naudas līdzekļu atlikums             
26 087 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par papildu darbu 4 439 euro, darba 
devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā un kompensācijām par neizmantoto 
atvaļinājumu 1 850 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām       
1 484 euro un luksoforu remontmateriālu iegādei 18 314 euro. 
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 2 868 euro novirzīts piemaksām par papildu darbu       
1 746 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 412 euro un 
remontmateriālu iegādei 710 euro. 
 
Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums             
79 498 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta    
2 jaunu amata vienību izveidei 30 613 euro (galvenais būvniecības informācijas sistēmas 
eksperts ar mēnešalgu 1 287 euro un Klientu apkalpošanas centra eksperts – galvenais speciālists 
ar mēnešalgu 1 190 euro), t.sk. atalgojumam 24 770 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 843 euro, no šī gada 1.marta, kā arī darbinieku 
atvaļinājuma pabalstu izmaksai līdz 25% no mēnešalgas 39 554 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 331 euro. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu palielinājums 58 126 euro. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2015.gada 
naudas līdzekļu atlikums 33 536 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par papildu 
darbu 4 644 euro, naudas balvām 3 720 euro, atalgojumam ārštata darbiniekiem 1 333 euro, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 288 euro, veselības 
apdrošināšanas polišu iegādei 21 darbiniekam 4 481 euro, pakalpojumu samaksai 12 853 euro 
(Rīgas vēsturiskā robežstaba Jūrmalas gatvē restaurācijas gala maksājumam 2 444 euro, Brīvības 
pieminekļa iekštelpas renovācijai 6 171 euro un pieminekļa uzejas kāpņu un terases šuvju 
atjaunošanai 2 563 euro, pieminekļa “Autotanku pulka karavīriem” teritorijas rekonstrukcijas un 
labiekārtošanas projekta izstrādes gala maksājumam 822 euro, pakalpojumiem 853 euro) un 
kapitālajiem izdevumiem 4 217 euro (zāles pļāvēja iegādei Rīgas Brāļu kapu zālienu kopšanai   
570 euro, Rīgas sabiedrisko pieminekļu apkopei un tīrīšanai nepieciešamā strāvas ģeneratora 
iegādei 1 247 euro, augstspiediena mazgātāja ar sildīšanas funkcijām iegādei 989 euro, 
kompresora iegādei 911 euro un akumulatora leņķa slīpmašīnas iegādei 500 euro).  
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 24 590 euro  Rīgas Brāļu 
kapu centrālā kapulauka A sektora perimetrālās sienas restaurācijai (naudas līdzekļu atlikums uz 
2016.gada 1.janvāri investīciju objektam “Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija”). 
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Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo 
programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 10 497 euro: 
- programmai 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 10 497 euro. Palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta piemaksām par personisko darba ieguldījumu 
un darba kvalitāti. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 8 171 euro un palielināti 
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 564 euro un 
darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 4 607 euro; 
- programmai 27.03.00. “Dzīvojamo māju atsavināšana” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 5 562 euro un palielināti izdevumi 
virsstundu darba samaksai par 4 500 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par 1 062 euro. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) izdevumu palielinājums 51 116 euro. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 
2015.gada naudas līdzekļu atlikums 51 116 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atlīdzībai 
20 317 euro (t.sk. piemaksām par papildu darbu 2 542 euro, personisko darba ieguldījumu un 
darba kvalitāti 10 026 euro, darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 3 468 euro, 
optisko līdzekļu iegādei 498 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 3 783 euro), komandējuma izdevumiem uz Roterdamas arhitektūras biennāli              
1 198 euro, Starptautiskās populārzinātniskās konferences organizēšanai par Rīgas pilsētas 
arhitektūru 5 960 euro, Līvu laukuma un Rātslaukuma rekonstrukcijas izpētei un citiem 
pētījumiem Rīgas apkaimē 8 133 euro, sabiedrisko attiecību izmaksām, ekspertīzēm, atzinumiem 
arhitektūras jomā un citiem izdevumiem 15 508 euro. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) 
izdevumu palielinājums 87 307 euro. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2015.gada naudas 
līdzekļu atlikums 87 307 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts projekta “Mājokļu 
energoauditi” realizācijai 17 921 euro, projekta “Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde       
12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai" realizācijai 62 606 euro, atalgojumam 4 568 euro 
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 212 euro. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 19 795 393 euro: 
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums 170 799 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
par 170 799 euro un novirzīta Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas 
centra izveidei no šī gada 1.marta – atalgojumam 17 999 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 246 euro, Rīgas domes Datu aizsardzības un 
informācijas tehnoloģiju drošības centra izveidei no šī gada 1.marta – atalgojumam  67 786 euro 
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 991 euro, piemaksām 
par darba kvalitāti 11 956 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2 821 euro un kapitālajiem izdevumiem 50 000 euro, informācijas sistēmas NINO 
papildinājumiem sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 33 134 euro, 
palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 33 134 euro, samazināti 
kārtējiem izdevumiem par 34 800 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 34 800 euro 
(tehnikas iegādei Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vajadzībām 27 000 euro, 
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mobilo gaisa kondicionēšanas iekārtu iegādei Eduarda Smilģa ielā 46  2 800 euro u.c. tehnikas 
iegādei 5 000 euro); 
- programmai 01.04.00. “Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums  
1 206 864 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts kārtējiem 
izdevumiem 79 873 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 126 991 euro projektu īstenošanai 
saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs nolemto; 
- programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu 
palielinājums  2 218 091 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 
2016.gada 1.janvāri, ko veido gada beigās ieskaitītais valsts budžeta finansējums zaudējumu 
kompensēšanai, novirzīts Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”;  
- programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu 
palielinājums 41 605 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
un novirzīta virsstundu darba samaksai 19 512 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 4 603 euro un pakalpojumu samaksai 17 490 euro –  papildu maksāšanas 
paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli drukāšanai un izsūtīšanai sakarā ar grozījumiem 
Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli 
Rīgā”; 
- programmai 01.08.00. “Dotācija Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs”” izdevumu palielinājums 7 000 euro. Valsts budžeta transferts Rīgas pašvaldības SIA 
“Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” dalībai starptautiskajās organizācijās; 
- programmai 01.10.00. “Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums            
297 031  euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts kārtējiem izdevumiem  
97 031 euro un kapitālajiem izdevumiem 200 000 euro; 
- programmai 01.13.00. “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu 
palielinājums 10 339 406 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 
2016.gada 1.janvāri novirzīts kapitālajiem izdevumiem – nepabeigto projektu finansēšanai; 
- programmai 01.17.00. “Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu 
palielinājums 1 euro. Precizēta iemaksu summa, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.759 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā”; 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves 
fonds)” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti 
kārtējie izdevumi par 20 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 20 000 euro; 
- programmai 01.21.00. “Dotācija SIA „Rīgas meži”” izdevumu palielinājums 152 524 euro.  
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta deleģēšanas 
līguma izpildei sakarā ar papildu teritoriju un kopjamās teritorijas palielināšanos;   
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums 4 388 959 euro. 
Naudas līdzekļu atlikums novirzīts 2015.gadā uzsākto, bet nepabeigto investīciju projektu 
realizācijai 2 605 559 euro, no tiem aizņēmums 992 662 euro un papildu finansējums 
iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu renovācijai 311 000 euro, no tiem aizņēmums 
233 250 euro. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Mežaparka Lielā estrāde” rekonstrukcijai 
aizņēmums 772 400 euro  un Rīgas 22.vidusskolas Bruņinieku ielā 10 izlases veida renovācijas 
darbiem aizņēmums 700 000 euro; 
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem 
projektiem” izdevumu palielinājums 116 438 euro. Finansējums novirzīts slēpošanas trases 
izveidei Augusta Deglava ielā 16 438 euro un līdzfinansējumam iekškvartālu remontdarbiem 
100 000 euro. 
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Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 2 000 euro un 
palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem (naudas balva konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 
2015”  uzvarētājiem) par 2 000 euro; 
- programmai 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 
izdevumu palielinājums 23 583 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem 
uz 2016.gada 1.janvāri 54 112 euro novirzīts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas 
sasaistei ar būvniecības informācijas sistēmu (kapitālie izdevumi). Samazināti valsts budžeta 
transferti par 30 529 euro un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi par 30 529 euro; 
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” izdevumu palielinājums 833 092 euro. Naudas līdzekļu atlikums no valsts 
budžeta transfertiem uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts projektu realizācijai (t.sk. atalgojumam      
6 634 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 566 euro, 
pakalpojumu samaksai 21 963 euro, uzturēšanas izdevumu transfertiem starptautiskajai 
sadarbībai 802 929 euro), pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu 
komitejas lēmumiem.   
 
 
3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA. 

Precizēts budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā no 8 109 407 euro uz 53 117 474 euro, 
pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības pārskatu par budžeta izpildi uz 2015.gada 
31.decembri.  
Aizņēmums 992 662 euro apmērā tiks piesaistīts 2015.gadā uzsāktajai Rīgas 32.vidusskolas 
(Rīgas Austrumu vidusskolas Viļānu ielā 13) renovācijai un Rīgas pilsētas pašvaldības 
investīciju programmas finansēšanai. Iepirkumu procedūras rezultātā par 311 000 euro 
palielināsies izmaksas iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu renovācijai, tajā skaitā  
tiks piesaistīts aizņēmums 233 250 euro. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Mežaparka 
Lielā estrāde” rekonstrukcijai tiks piesaistīts aizņēmums 772 400 euro  un Rīgas 22.vidusskolas 
Bruņinieku ielā 10 izlases veida renovācijas darbiem tiks piesaistīts aizņēmums 700 000 euro. 
Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvalde 2016.gada 13.janvāra vēstulē         
Nr.DFR-16-2-zi izvērtēja esošo aizņēmumu procentu likmju ietekmi uz pašvaldības procentu 
maksājumiem un ierosināja veikt pirmstermiņa aizņēmuma atmaksu par 1 422 607 euro, kur 
aizņēmuma procentu likmes pašreizējā finanšu tirgū uzskatāmas par augstām, precizējot kopējo 
aizņēmuma atmaksu – pārējiem aizņēmumiem no 10 924 048 euro uz 12 346 655 euro. 
 
 
4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 
 Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 
apstiprināts 63 439 euro (Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošie noteikumi Nr.181). 
Faktiskais naudas līdzekļu atlikums budžeta institūciju kontos uz 2016.gada 1.janvāri              
371 109 euro, palielinājums 307 670 euro. 

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi samazināti par 18 000 euro un 
izdevumi palielināti par 262 186 euro, no tiem naudas līdzekļu atlikums gada sākumā             
280 186 euro novirzīts izdevumu segšanai.  
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamentam (programma 01.01.23.) izdevumu 
palielinājums 117 410 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts grantu 
programmas “Atspēriens” darbības nodrošināšanai 103 286 euro un ēkas Priedaines ielā 20 
sabrukšanas rezultātā cietušajām personām un bojāgājušo tuviniekiem medicīniskās 
rehabilitācijas, psihologa un ārstniecisko pakalpojumu samaksai 14 124 euro. 
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Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) veikta izdevumu 
pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 1 144 euro un palielināti izdevumi 
konkursa “Dārziņu apkaimes sakoptākais dārzs un tam piegulošā teritorija” uzvarētāju 
apbalvošanai par 1 144 euro (sociālie pabalsti). 
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām 
ieņēmumu samazinājums 18 000  euro un naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri 
155 768 euro novirzīts:  
-  programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums    
13 868 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts  pakalpojumu samaksai 
1 000 euro, biroja preču, mācību līdzekļu un inventāra iegādei 12 583 euro, medicīnas 
instrumentu iegādei 285 euro (kapitālie izdevumi).                                                           
Veikta izdevumu pārstrukturizācija  – samazināti izdevumi kancelejas preču iegādei par        
1 366 euro un palielināti izdevumi medicīnas instrumentu iegādei par 1 366 euro (kapitālie 
izdevumi);                                                          
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums 100 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts mācību 
līdzekļu iegādei; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums 75 414 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts 
komandējuma izdevumiem 2 450 euro, transporta pakalpojumiem, dalības maksām un kursu 
samaksai 17 087 euro, mazvērtīgā inventāra, mācību līdzekļu, projektoru un ekrānu iegādei       
27 344 euro, mācību grāmatu, datoru, turniketu un mūzikas instrumentu iegādei 28 533 euro 
(kapitālie izdevumi); 
- programma 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu 
palielinājums 68 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts mācību 
grāmatu iegādei (kapitālie izdevumi); 
- programma 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 13 720 euro. 
Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts Rīgas 2.speciālajai 
internātpamatskolai fizioterapeita atalgojumam 8 092 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 908 euro (saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Astramar transport” un Rīgas 2.speciālās internātpamatskolas 2015.gada 22.decembrī noslēgto 
līgumu Nr.PSS2-15-56-lī), specifisko mācību līdzekļu un biroja preču iegādei 1 970 euro un 
datoru iegādei 1 750 euro (kapitālie izdevumi); 
- programmai 16.07.00. “Sporta un interešu izglītības iestādes”  izdevumu palielinājums   
50 396 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts komandējuma 
izdevumiem 7 245 euro, pasākumu organizēšanas, transporta un tipogrāfijas pakalpojumu 
samaksai 8 461 euro, kancelejas preču un mācību līdzekļu iegādei 31 703 euro,  datoru  iegādei    
2 987 euro (kapitālie izdevumi). 
Samazināti fizisko personu ziedojumi Bērnu un jauniešu centram “Daugmale” par 18 000 euro 
un attiecīgi  samazināti kārtēji izdevumi par 18 000 euro.  
Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par 1 747 euro un 
palielināti juridisko personu ziedojumi par 1 747 euro;  
- programmai 16.09.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas”  izdevumu palielinājums   
2 065 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts autoratlīdzībai 388 euro 
(atalgojumam) un mūzikas instrumentu iegādei 1 677 euro (kapitālie izdevumi);   
- programmai 16.10.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 137 euro. 
Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts autoratlīdzības izdevumiem 
(atalgojumam). 
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Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošajām programmām izdevumu 
palielinājums 4 040 euro:  
- programmai 18.02.00. “Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs” izdevumu 
palielinājums 3 540 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts veļas 
žāvētāja iegādei 293 euro un sadzīves tehnikas un mēbeļu iegādei 3 247 euro (kapitālie 
izdevumi);  
- programmai 18.03.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums         
500  euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts radioaparatūras iegādei 
Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” klientiem.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu palielinājums 2 968 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri novirzīts 
fotogrāfiju par Brīvības pieminekli ekspozīcijas izveidošanai un izvietošanai Brīvības pieminekļa 
Goda telpā 931 euro un Rīgas Brāļu kapu Svētās uguns altāra atjaunošanai 2 037 euro.  
 
 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 


