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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” 
 
PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 3 301 750 euro: 
- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums  
1 003 181 euro. Pedagogu darba samaksas modeļa nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Rīgas domes 
2016.gada 30.augusta lēmumam Nr.4115 “Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā 
Nr.5339 “Par darba samaksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem 
pedagoģiskajiem darbiniekiem”” atalgojumam 811 698 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 191 483 euro; 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums 219 836 euro. Pedagogu darba samaksas modeļa nodrošināšanai atbilstoši 
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” un Rīgas domes 2016.gada 30.augusta lēmumam Nr.4115 “Par grozījumu Rīgas 
domes 02.10.2012. lēmumā Nr.5339 “Par darba samaksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem”” atalgojumam 177 876 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 41 960 euro; 
 - programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums 1 249 273 euro. Pedagogu darba samaksas modeļa nodrošināšanai atbilstoši 
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” un Rīgas domes 2016.gada 30.augusta lēmumam Nr.4115 “Par grozījumu Rīgas 
domes 02.10.2012. lēmumā Nr.5339 “Par darba samaksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem”” atalgojumam 830 280 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 195 863 euro (t.sk. 282 likmes  
pagarinātās dienas grupas darbības nodrošinājumam). 
Jaunizveidoto sporta kompleksu un sporta laukumu darbības uzsākšanai un nodrošināšanai         
3 mēnešiem 140 705 euro (atalgojumam 38 064 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 978 euro, pakalpojumu samaksai 33 439 euro un 
kapitālajiem izdevumiem 60 224 euro). 
15 skolu autobusu uzturēšanas izdevumiem 3 mēnešiem 82 425 euro (atalgojumam 27 005 euro, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 370 euro un pakalpojumu 
samaksai 49 050 euro); 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums  
156 592 euro. Pedagogu darba samaksas modeļa nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Rīgas domes 
2016.gada 30.augusta lēmumam Nr.4115 “Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā 
Nr.5339 “Par darba samaksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem 
pedagoģiskajiem darbiniekiem”” atalgojumam 126 702 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 29 890 euro; 
- programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana” 
izdevumu palielinājums 30 641 euro. Pedagogu darba samaksas modeļa nodrošināšanai 
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” un Rīgas domes 2016.gada 30.augusta lēmumam Nr.4115 “Par grozījumu Rīgas 
domes 02.10.2012. lēmumā Nr.5339 “Par darba samaksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem”” atalgojumam 24 792 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 849 euro; 
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- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 36 200 euro. Palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem pasākuma “Rīgas Sporta nakts” ietvaros 
notiekošā pasākuma “Brīvības ielas nakts brauciens” nodrošināšanai 16 200 euro un Purvciema 
un Pļavnieku apkaimes Ģimeņu sporta svētku nodrošināšanai Rīgas 84.vidusskolas sporta 
kompleksā 20 000 euro; 
- programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 47 271 euro.  
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem izstāžu zāles “Rīgas mākslas 
telpa” komunālo pakalpojumu samaksai 12 561 euro, divu projektu izstrādei 13 000 euro 
(hidroizolācijas un lietus kanalizācijas sistēmas projekts un ventilācijas sistēmas uzlabošanas 
projekts) un videonovērošanas sistēmas nomaiņai 8 000 euro. 
Rīgas Jūgendstila centra darbības nodrošināšanai 13 710 euro (atalgojumam 2 409 euro 
(informācijas sistēmas administrators), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 568 euro, apsaimniekošanas izdevumu samaksai 9 534 euro un nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksai 1 199 euro); 
- programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 232 219 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajiem pasākumiem pilsētvidē un koncertiem 53 033 euro 
(no tiem atalgojums 20 000 euro), Latvijas Republikas Proklamēšanas 98.gadadienai veltītajam 
pasākumam Latvijas Nacionālajā teātrī Rīgas politiski represēto biedrības biedriem 7 000 euro, 
IX Gaismas festivāla “Staro Rīga 2016” nodrošināšanai 123 686 euro (no tiem atalgojumam 
12 219 euro), Adventes un Ziemassvētku koncertiem un pasākumiem 20 000 euro, 
Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 25.gadadienai 
veltītā pasākuma pie Brīvības pieminekļa nodrošināšanai 20 000 euro, 1991.gada barikāžu 
aizstāvju atceres dienas pasākumiem (t.sk. Doma baznīcā) 3 500 euro un pasākumu 
organizatoriskajam un tehniskajam nodrošinājumam 5 000 euro; 
- programmai 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 
36 947 euro. Pedagogu darba samaksas modeļa nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Rīgas domes 
2016.gada 30.augusta lēmumam Nr.4115 “Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā 
Nr.5339 “Par darba samaksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem 
pedagoģiskajiem darbiniekiem”” atalgojumam 29 895 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 052 euro; 
- programmai 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums   
59 590 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Ziemassvētku 
egles Rātslaukumā noformējuma nodrošināšanai 10 000 euro, pilsētvides objektu festivāla 
“Ziemassvētku egļu ceļš” atbalstīto projektu realizēšanai un iepriekšējo gadu pilsētvides objektu 
atjaunošanai un eksponēšanai 40 000 euro, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pilsētas 
svētku noformējuma nodrošināšanai 6 000 euro un svētku noformējuma nodrošināšanai 
Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 25.gadadienas 
pasākuma ietvaros 3 590 euro; 
- programmai 16.27.00. “Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem” izdevumu palielinājums 230 000 euro. Palielināta dotācija 
no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku pabalsta apmēra palielināšanai 
no 71,14 euro uz 75 euro un pabalsta saņēmēju loka paplašināšanai.  
 
 
Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 


