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Paskaidrojuma raksts 
par grozījumiem Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr. 11 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetu” 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta un finanšu jomas attīstība 2020. gada pirmajā pusgadā 
bija Covid-19 krīzes ietekmē. Covid-19  pandēmijas ierobežošanai tika ieviesti vairāki pasākumi 
gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Šie pasākumi negatīvi ietekmēja preču un pakalpojumu 
eksportu, tūrisma un sabiedriskās ēdināšanas jomas darbību, pasažieru pārvadājumu regularitāti, 
iekšzemes pieprasījumu atsevišķās jomās. Rezultātā daudzi uzņēmumi bija spiesti būtiski 
samazināt vai pat apturēt ražošanu, kas noveda pie ilgstošas dīkstāves un darbinieku skaita 
samazināšanas. 

Krīzes ietekmē bezdarbnieku skaits Rīgas pilsētas pašvaldībā trīs mēnešu laikā (marts- 
maijs) palielinājās par 8,4 tūkstošiem cilvēku (par 66%), sasniedzot 21,1 tūkstoti bezdarbnieku 
maija beigās. Bezdarbnieku skaita pieaugums Rīgas pilsētā bija ievērojami straujāks nekā pārējā 
Latvijas teritorijā, kur tas šajā periodā pieauga par 22%. To var izskaidrot ar krīzes visvairāk 
skarto nozaru, piemēram, tūristu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozares lielo 
īpatsvaru Rīgā, kur tiek radītas apmēram 2/3 no šīs nozares pievienotās vērtības valstī. Tiek 
prognozēts, ka iekšzemes kopprodukts Latvijā 2020. gadā kopumā varētu samazināties par 7% 
salīdzinājumā ar 2019. gadu. 

Uzņēmējdarbības vides atbalsta nodrošināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu 
administrācija pieņēma lēmumu uz laiku atcelt tirdzniecības nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās, atbrīvot no nekustamā īpašuma nomas maksas vai samazināt to sakarā ar Covid-19 
izplatību, kā arī atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevas ieviešana tika pārcelta uz 2022. gada 
1. janvāri. 

Covid-19 krīze un tās ierobežošanas pasākumi ietekmēja arī citas galvaspilsētas jomas, 
piemēram, sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu pilsētā, kas noteikto ierobežojumu dēļ 
kritās par 75%. Lai kompensētu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” zaudējumus, no Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta tika piešķirti 2,3 miljoni euro. 

Ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu dēļ būtiski tika ietekmēta arī sporta, kultūras 
un izklaides iestāžu darbība pilsētā. Tā, piemēram, SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 
vairāk nekā divus mēnešus bija slēgts apmeklētājiem, taču tam joprojām bija jāsedz uzturēšanas 
izdevumi. Lai kompensētu šos zaudējumus, no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta SIA “Rīgas 
Nacionālais zooloģiskais dārzs” tika piešķirti 0,42 miljoni euro. 

Papildus šiem pasākumiem, kas tika veikti krīzes radīto zaudējumu kompensācijai, Rīgas 
pilsētas pašvaldība 2020. gada pirmajā pusē aktīvi iesaistījās arī ekonomiskās attīstības 
veicināšanas pasākumu finansēšanā, īstenojot iesāktos un plānojot jaunus pasākumus. Pabeidzot 
Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas B daļas 1. posmu, kuram no Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta šajā gadā novirzīti 10,9 miljoni euro, tiek plānota rekonstrukcijas B daļas 
2. posma realizēšana ar kopējo apjomu trīs gados 23 miljoni euro (šajā gadā 8 miljoni euro). 

Izmantojot valsts īstenotos pasākumus ekonomikas atbalstam, kas paredz aizņēmuma 
limita palielinājumu pašvaldības investīciju projektu īstenošanai, jau šajā gadā plānots īstenot 
pašvaldības ēku energoefektivitātes projektus 14 miljonu euro apjomā, no kuriem aizņēmums ir 
10,5 miljoni euro. Tuvāko divu gadu laikā paredzēts īstenot arī esošo pirmsskolas izglītības 
iestāžu paplašināšanas un jaunu iestāžu ēku būvniecības pasākumus 9,5 miljonu euro apjomā. 

Pašvaldības finansēto investīciju projektu un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
īstenošana palīdzēs mazināt Covid-19 krīzes sekas pilsētas ekonomikā, palielinot ekonomisko 
aktivitāti un nodarbinātību.  

Apstiprinot budžetu, plānotais pašvaldības aizņēmumu apjoms 2020. gadā bija par 
13,5 miljoniem euro mazāks nekā plānotās aizņēmumu atmaksas, bet pašvaldības kārtējā gadā 
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sedzamo parāda saistību apjoms veidoja 11,40% pret ieņēmumiem, izpildot 20% kritērija 
prasības. 

Budžeta izpildītāji jau otro reizi pārskatīja izpildinstitūciju plānotos budžeta izdevumus, 
pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vd “Par 
finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai”, un novirzīja valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas Covid-19 izplatības radīto seku likvidēšanai – izdevumiem 
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds). 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžeta plānotos ieņēmumus Covid-19 krīze ir 
ietekmējusi negatīvi. 
 
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU SAMAZINĀJUMS 3 682 084 euro, t.sk.: 
1.1. Nodokļu ieņēmumu samazinājums no nekustamā īpašuma nodokļa par 3 864 109 euro, 
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu un Ministru kabineta 2020. gada 
26. marta noteikumiem Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba 
devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas 
sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, nodokļu ieņēmumus no nekustamā 
īpašuma plānots samazināt par 3,5% no gada plāna atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem 
iesniegumiem par maksāšanas termiņa pagarināšanu. 
 
1.2. Nenodokļu ieņēmumu samazinājums par 1 876 239 euro, t.sk. no pašvaldības nodevas 
par tirdzniecību publiskās vietās par 420 000 euro (pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 
8. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Grozījums Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 
Rīgā””, nodevas atceltas no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. oktobrim), no nodevas par 
pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību par 456 239 euro (pamatojoties uz Rīgas 
domes 2020. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 25 “Grozījumi Rīgas domes 
2013. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības 
infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā””, pagarināts nodevas maksājuma samaksas termiņš) 
un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti ieņēmumi no privatizācijas un atsavināšanas 
procesiem par 1 000 000 euro. 
 
1.3. Palielinājums valsts budžeta transfertiem par 2 419 222 euro – Rīgas domes un Rīgas 
domes Finanšu departamenta programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības 
fondiem un citiem projektiem” – Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu 
īstenošanai, t.sk. Dailes teātra skvēra atjaunošanai 1 680 000 euro un Strēlnieku laukuma skvēra 
atjaunošanai 739 222 euro. 
 
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums par 360 958 euro, t.sk.: 
Palielinājums Rīgas pašvaldības policijai 82 272 euro. 
Samazinājums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajai 
programmai 333 230 euro un Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošajai programmai 
110 000 euro. 
 
2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA.  
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumus Nr. 278 “Noteikumi par 
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, palielināts aizņēmums 
Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas finansēšanai par 22 859 745 euro, t.sk. jaunu 
investīciju objektu finansēšanas uzsākšanai 23 876 690 euro, savukārt samazināts aizņēmuma 
apjoms par 1 016 945 euro projektam “Krasta ielas seguma atjaunošanai” atbilstoši faktiskajai 
izpildei un saņemtajam aizņēmuma apjomam.  
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3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu 
samazinājums 40 686 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu 
Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” 
pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 52 003 euro. 
Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. ”Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu 
departaments” 11 317 euro Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas “Rīgas filmu 
fonds” īstenošanas un administrēšanas funkciju pārņemšanai no Rīgas domes Ārlietu pārvaldes, 
sākot ar šī gada 1. jūniju, un novirzīts vienas amata vienības atalgojumam 8 512 euro, darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 051 euro un atvaļinājuma 
pabalstam 754 euro. 
 
Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu 
palielinājums 171 728 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 133 100 euro un novirzīta ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu 
būvuzraudzībai 53 100 euro un energosertifikātu un citas tehniskās dokumentācijas izstrādei 
80 000 euro.  
Pārcelts finansējums no programmas 33.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas 
aģentūra”” 38 628 euro un novirzīts energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas 
dzīvojamās mājās Rīgā funkcijas pārņemšanai no šī gada 1.jūlija (4 amata vienību atalgojumam 
28 734 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 894 euro). 
Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 110 000 euro un 
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 110 000 euro – sakarā ar 
Covid-19 izplatību tika piešķirti Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas 
atbrīvojumi un nomas maksas samazinājumi. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 157 000 euro un 
palielināti izdevumi dotācijai par 157 000 euro kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai.  
 
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un 
izdevumu palielinājums 4 329 300 euro:  
- programmai 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” 
izdevumu samazinājums 2 000 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības 
uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku 
novēršanai” pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 
(Rīgas domes rezerves fonds)”; 
- programmai 04.03.00. “Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu palielinājums 
3 901 300 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 
ceļu seguma atjaunošanai ielās ar sliktu tehnisko stāvokli; 
- programmai 04.08.00. “Pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru 
un sūkņu staciju uzturēšana” izdevumu palielinājums 430 000 euro. Palielināta dotācija no 
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta avārijas stāvoklī esošo lietusūdens 
kolektoru remontiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fonda projektu realizāciju – Zaķusalas 
krastmalā un Kārļa Ulmaņa gatvē no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas 
aplim (kapitālie izdevumi). 
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Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 39 341 euro: 
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu samazinājums 21 042 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 
3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības 
radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”; 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma” izdevumu 
palielinājums 337 172 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
un novirzīta individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanai sakarā 
ar īstenotajiem slimību profilakses pasākumiem koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai 
1 957 euro, kapsētu kantoru darbinieku darba vietu nodrošināšanai ar aizsargsienām 845 euro un 
atkritumu izvešanai no Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijām 334 370 euro; 
- programmai 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu 
pārvaldīšana” izdevumu samazinājums 281 000 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 
3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības 
radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”; 
- programmai 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” 
izdevumu palielinājums 4 211 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 4 211 euro un novirzīta 5 bioloģisko tualešu un 2 dezinfekcijas galdu nomai un 
uzturēšanai Evaņģēliski kristīgās draudzes “Zilais krusts” vīriešu patversmei sakarā ar noteikto 
karantīnu (Rīgas domes Labklājības departamenta 2020. gada 2. aprīļa vēstule Nr. DL-20-144-dv 
un 2020. gada 21. aprīļa vēstule Nr. DL-20-170-dv). 
 
Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu samazinājums 
4 232 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu 
“Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums 
uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”. 
 
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu samazinājums 
24 947 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu 
“Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums 
uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 
24 947 euro. 
Veikta finansēšanas avota maiņa – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 82 272 euro 
atbilstoši 5 mēnešu pārpildei un attiecīgi samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 82 272 euro, kas novirzīta Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai uz 
programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds). 
 
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 136 356 euro. 
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)”, pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 244 
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 
(Rīgas domes rezerves fonds)”” 64 675 euro un novirzīts piemaksām 52 119 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 556 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 71 681 euro un novirzīta 
15% piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz šī gada 30. septembrim 
57 765 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 916 euro. 
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Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu samazinājums par 365 009 euro: 
- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 
izdevumu palielinājums 214 235 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.07.01. “Sporta 
un interešu izglītības iestādes” departamentam deleģēto funkciju nodrošināšanai nekustamo 
īpašumu nomas, centralizēto iepirkumu, iekšējā audita un klientu datu apstrādes uzlabošanas 
jautājumos un novirzīts atalgojumam 172 645 euro, un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 41 590 euro; 
- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu 
palielinājums 129 057 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
un kompensēts no valsts mērķdotācijas apmaksājamo pedagoģisko likmju finansējums no 
2020. gada 1. septembra atalgojumam 104 003 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 25 054 euro (metodiķi, logopēdi, psihologi un speciālie 
pedagogi u.c.), pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 16. februāra noteikumiem Nr. 398 
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 “Speciālās izglītības 
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība””; 
- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu 
palielinājums 517 985 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
179 902 euro un novirzīta pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai par 
40 euro (no 750 euro uz 790 euro) no 2020. gada 1. septembra (atalgojumam 144 977 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 34 925 euro), pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 401 “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””. 
Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 
338 083 euro un novirzīts inventāra iegādei vispārizglītojošo skolu mācību kabinetu aprīkošanai 
(žalūzijas, mēbeles, tāfeles, garderobes skapīši u.c.) un informācijas tehnoloģiju aprīkojumam 
pēc veiktajiem renovācijas darbiem – Rīgas Valda Zālīša sākumskolai 58 565 euro, Rīgas 
41. vidusskolai 46 395 euro, Rīgas 45. vidusskolai 42 685 euro, Rīgas Juglas vidusskolai 
52 918 euro, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai 60 000 euro, Rīgas 19. vidusskolai 32 800 euro, Rīgas 
64. vidusskolai 27 720 euro un Rīgas Hanzas vidusskolai 17 000 euro (kārtējie izdevumi 
132 237 euro un kapitālie izdevumi 205 846 euro); 
- programmai 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” izdevumu samazinājums  
1 300 000 euro. Pamatojoties uz likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 
19. pantu, Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, ka arī uz Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu 
“Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai”, samazināta dotācija 
no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 1 300 000 euro un pārcelta uz programmu 
16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 338 083 euro, programmu 16.07.03. 
“Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 
pakalpojumiem” 85 000 euro, programmu 16.15.00. ”Kultūras centri un nami” 441 315 euro un 
programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 
435 602 euro. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 1 076 728 euro un 
novirzīts atbalstam izglītojamo ģimenēm, izsniedzot pārtikas kartes par 1 076 728 euro; 
- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums 
326 265 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 12 226 euro un 
novirzīta pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai par 40 euro (no 750 euro 
uz 790 euro) no 2020. gada 1. septembra (atalgojumam 9 853 euro un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 373 euro), pamatojoties uz Ministru kabineta 
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2020. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””. 
Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments” 214 235 euro un sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu 
Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” 
pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 124 256 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 
192 913 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
46 472 euro un kārtējie izdevumi par 99 106 euro; 
- programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 85 000 euro. Pārcelts 
finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” un novirzīts 
nevalstisko organizāciju organizēto brīvā laika aktivitāšu, un bērnu un jauniešu nometņu 
organizēšanai sakarā ar bērnu skaita pieaugumu (izdevumi dotācijai); 
- programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai” 
izdevumu palielinājums 18 402 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai par 
40 euro (no 750 euro uz 790 euro) no 2020. gada 1. septembra (atalgojumam 14 830 euro un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 572 euro), pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 401 “Grozījumi Ministru kabineta 
2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, 
- programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu samazinājums 
14 800 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu 
“Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums 
uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 
un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 1 518 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 482 euro un kārtējiem izdevumiem par 12 800 euro; 
- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums 131 390 euro. Pārcelts 
finansējums uz programmu 16.14.00. “Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par 
izciliem sasniegumiem sportā” 11 750 euro un sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija 
vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto 
seku novēršanai” pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 119 640 euro un attiecīgi samazināti kārtējie 
izdevumi par 18 230 euro un izdevumi dotācijai par 113 160 euro; 
- programmai 16.14.00. “Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem 
sasniegumiem sportā” izdevumu palielinājums 11 750 euro. Pārcelts finansējums no 
programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” naudas balvu piešķiršanai Rīgas sportistiem par 
izciliem sasniegumiem 2019. gada sezonā; 
- programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 108 085 euro. 
Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 
441 315 euro muzejam “Rīgas Porcelāna muzejs” 7 650 euro (ekspozīcijas iekārtošanai 
renovētajās un jaunizveidotajās muzeja telpās 4 680 euro un Rīgas Porcelāna rūpnīcas 
darbinieku atmiņu un interviju krājuma sagatavošanai 2 970 euro), izstāžu zālei “Rīgas mākslas 
telpa” 42 350 euro (Rasas Šulcas izstādei “Dvīņu paradokss” 3 800 euro, Rīgas Fotogrāfijas 
biennāles izstādēm: “Ekrāna ēra II: Ainava” un “6x6/36” 7 300 euro, Artūra Virtmaņa un 
Danielas Vētras izstādei ar performanci 13 500 euro, Kristiana Brektes un Modra Svilāna 
ekspozīcijai “All Arm” 10 250 euro, izstādes objekta “Oblivion disco/Aizmirstības disko” 
izveidei festivāla “Staro Rīga 2020” ietvaros 5 000 euro un Agneses Egliņas koncertprogrammai 
“1xMMM” 2 500 euro), Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” telpu Aleksandra Čaka ielā 
139 uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem 58 085 euro, Rīgas pašvaldības kultūras 
iestāžu apvienības darbības nodrošināšanai 333 230 euro un, pamatojoties uz likuma “Par 
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ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 19. pantu, Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un ar Epidemioloģiskās drošības 
likuma 8. pantu, tika pārtraukta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības darbība klātienē, 
tādejādi samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 333 230 euro – atalgojumam 26 977 euro, 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 591 euro, komunālajiem 
maksājumiem, iestādes uzturēšanas pakalpojumu samaksai, apdrošināšanas izdevumiem, biroja, 
saimniecības preču un materiālu iegādei telpu kosmētiskajam remontam, mazvērtīgā inventāra 
iegādei u.c. 73 017 euro un 3 digitālo klavieru iegādei 3 500 euro (kapitālie izdevumi); 
- programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums 80 868 euro. 
Pārcelts finansējums uz programmu 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” 80 868 euro un 
attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 45 868 euro un izdevumi dotācijai par 35 000 euro. 
Programmas ietvaros tiks nodrošināti kultūras pasākumi projektam “Tērbatas iela – gājēju iela” 
150 000 euro; 
- programmai 16.19.00. “Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošinājums Rīgas 
profesionālajām sporta spēļu komandām 2019.-2020. gada sezonā” izdevumu palielinājums 
300 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 
līdzfinansējuma nodrošinājumam; 
- programmai 16.20.00. “Mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 22 932 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pedagogu 
zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai par 40 euro (no 750 euro uz 790 euro) no 
2020. gada 1. septembra (atalgojumam 18 480 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 452 euro), pamatojoties uz Ministru kabineta 
2020. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””; 
- programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” izdevumu palielinājums 80 868 euro. 
Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” festivālu projektu 
īstenošanai. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un 
izdevumu palielinājums 2 050 316 euro: 
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
132 792 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 
57 700 euro un novirzīta sociālo pakalpojumu administrēšanas elektronisko sistēmu (Apsis, 
Rindu modulis, Atskaišu modulis, SOPA u.c.) uzlabojumiem – pielāgošanai lietotāju vajadzībām 
atbilstoši aktualitātēm (kapitālie izdevumi). 
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 75 092 euro un novirzīts individuālo aizsardzības un dezinfekcijas 
līdzekļu iegādes izdevumu segšanai sakarā ar īstenotajiem slimību profilakses pasākumiem 
koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā (sociālajiem 
pabalstiem 29 680 euro, uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem 3 785 euro un 
kārtējiem izdevumiem 41 627 euro); 
- programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 
izdevumu palielinājums 733 508 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem par 454 308 euro un novirzīta sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma un 
invalīdu transporta pakalpojumu finansēšanai 359 104 euro sakarā ar klientu skaita pieaugumu. 
Sociālo pakalpojumu paplašināšanai atbilstoši rīdzinieku vajadzībām no šī gada 1.septembra 
95 204 euro – aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumam 17 personām 51 500 euro, ģimenes 
asistenta pakalpojumam 15 personām 10 980 euro un  sociālā darba pakalpojumam ģimenēm ar 
bērniem, kurās ir bērna augšanai un attīstībai traumējoši vai nelabvēlīgi apstākļi, pirkšanai 
papildus 14 ģimenēm un 40 ģimenēm Pārdaugavā 32 724 euro (sociālie pabalsti).  
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Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” 
279 200 euro un novirzīts sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma finansēšanai (sociālie 
pabalsti); 
- programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu 
palielinājums 116 337 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 116 337 euro un novirzīts individuālo 
aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanai sakarā ar īstenotajiem slimību 
profilakses pasākumiem koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas 
laikā 24 897 euro un piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības 
veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 
91 440 euro (atalgojumam 73 688 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 17 752 euro); 
- programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās 
līgumorganozācijās” izdevumu palielinājums 44 695 euro. Palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem sociālo pakalpojumu paplašināšanai atbilstoši rīdzinieku 
vajadzībām no šī gada 1.septembra un novirzīta sociālā darba pakalpojumam 5 ģimenēm ar 
jauniešiem 5 293 euro un sociālās rehabilitācijas programmām jauniešiem ar uzvedības 
problēmām apjoma palielināšanai par 30 personām 39 402 euro (sociālie pabalsti); 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 
326 711 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 
138 184 euro un novirzīta sociālās aprūpes iestāžu telpu remontam – Rīgas sociālās aprūpes 
centram “Gaiļezers” 60 000 euro, Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” 53 600 euro, 
Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” 13 500 euro (no tiem kapitālie izdevumi 
18 587 euro) un Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” un Rīgas sociālās aprūpes 
centram “Mežciems” automobiļu atlikušās vērtības izmaksu kompensācijai 11 084 euro 
(kapitālie izdevumi). 
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 188 527 euro un novirzīts individuālo aizsardzības un dezinfekcijas 
līdzekļu iegādes izdevumu segšanai sakarā ar īstenotajiem slimību profilakses pasākumiem 
koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai 35 912 euro, un piemaksām par darbu 
paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar 
Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanai 152 615 euro (atalgojumam 122 987 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 29 628 euro); 
- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas”  izdevumu 
palielinājums 360 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 
un novirzīta papildu 150 vietām līgumorganizācijās no šī gada 1. jūlija (izdevumi sociālajiem 
pabalstiem 260 000 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citām pašvaldībām 
100 000 euro); 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 104 421 euro. 
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 63 763 euro un novirzīta 
ēdināšanas izdevumu segšanai sakarā ar klientu skaita palielināšanos valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas laikā 8 163 euro un telpu remontam 55 600 euro (no tiem kapitālie izdevumi 
24 250 euro). 
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 40 658 euro un novirzīts individuālo aizsardzības un dezinfekcijas 
līdzekļu iegādes izdevumu segšanai sakarā ar īstenotajiem slimību profilakses pasākumiem 
koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai 11 240 euro un piemaksām par darbu 
paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar 
Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanai 29 418 euro (atalgojumam 23 707 euro un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 711 euro); 
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- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes –  līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 
93 320 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 
372 520 euro un novirzīta ārkārtējās situācijas laikā ieviesto drošības pasākumu turpināšanai 
sociālajiem pakalpojumiem bezpajumtniekiem un citām mazaizsargātajām personām (sociālie 
pabalsti). 
Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas 
iedzīvotājiem” 279 200 euro (sociālie pabalsti); 
- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 140 484 euro. 
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” un novirzīts individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādes 
izdevumu segšanai sakarā ar īstenotajiem slimību profilakses pasākumiem koronavīrusa    
Covid-19 izplatības ierobežošanai 6 695 euro un piemaksām par darbu paaugstināta riska un 
slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 
uzliesmojumu un seku novēršanai 133 789 euro (atalgojumam 107 816 euro un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 25 973 euro); 
- programmai 18.08.00. “Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un 
ģimenes veselības veicināšana” izdevumu samazinājums 1 952 euro. Samazināti izdevumi 
biedrībai “Baltijas HIV asociācija” HIV infekcijas skrīningdiagnostikas testpunkta telpu nomai 
sakarā ar pārtraukto darbību ārkārtējās situācijas laikā. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma 
pārstrukturizācija: 
- programmai 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” izdevumu 
palielinājums 9 960 euro. Pārcelts finansējums no programmas 20.02.00. “Pilsētas luksoforu 
uzturēšana” un novirzīts Tērbatas ielas pārveidošanas par gājēju ielu projekta realizācijai – ielas 
dekorēšanai ar lampiņu virtenēm; 
- programmai 20.02.00. “Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu samazinājums 
9 960 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas 
gaisma””. 
 
Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. 
Samazināti izdevumi komandējumiem, sabiedriskajām aktivitātēm, transportlīdzekļu 
uzturēšanai, degvielas iegādei un komunālajiem maksājumiem par 17 154 euro un palielināti 
izdevumi Tērbatas ielas pārveidošanas par gājēju ielu projekta realizācijai – tehniskā 
nodrošinājuma uzraudzībai par 2 154 euro un kapitālajiem izdevumiem par 15 000 euro 
(10 portatīvo datoru iegādei attālinātā darba nodrošināšanai). 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) 
izdevumu samazinājums 1 550 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības 
uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku 
novēršanai” pārcelts finansējums 1 550 euro (no tiem kapitālie izdevumi 66 euro) uz programmu 
01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”. 
 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) 
izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 3 431 euro un palielināti 
kapitālie izdevumi par 3 431 euro turniketa ierīkošanai ēkas Pērses ielā 10/12 pirmajā stāvā 
(kopējās izmaksas 11 867 euro). 
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Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 
28.01.00.) izdevumu samazinājums 11 500 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 
3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības 
radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”. 
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) 
izdevumu palielinājums 45 662 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. 
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 86 790 euro un novirzīts 
līdzfinansējuma nodrošināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem 
un dzīvojamās mājas atjaunošanai 2019. gadā apstiprinātajiem projektu pieteikumiem (Rīgas 
domes 2020. gada 9. jūnija lēmums Nr. 407 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta 
programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)””. 
Pārcelts finansējums uz programmu 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departaments” 38 628 euro 
un samazināti izdevumi atalgojumam par 28 734 euro un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 
9 894 euro. 
Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par 
finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums uz 
programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 
2 500 euro. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 7 897 411 euro: 
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
samazinājums 869 026 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu 
Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” 
pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 857 709 euro un attiecīgi samazināti izdevumi par atceltajiem 
komandējumiem 56 500 euro, starptautiskajiem pasākumiem sakarā ar ierobežojumiem to norisei 
52 300 euro, izdevumi atlīdzībai 637 998 euro (no tiem atalgojumam 513 534 euro), pārējiem 
kārtējiem izdevumiem 60 911 euro un kapitālajiem izdevumiem informācijas sistēmas “Tūrisma 
nodevas” izstrādei 50 000 euro. 
Pārcelts finansējums uz programmu 02.01.01. ”Rīgas dome Pilsētas attīstības departamenta 
darbības nodrošinājums” 11 317 euro; 
- programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu 
palielinājums 2 291 656 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”, lai kompensētu zaudējumus par 
nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā 
sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izraisīto pandēmiju no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža 
šī gada 12. martā līdz 30. aprīlim (Rīgas domes 2020. gada 19. jūnija lēmums Nr. 416 “Par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 
(Rīgas domes rezerves fonds)””; 
- programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu 
samazinājums 18 260 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 9. jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 27 “Grozījums Rīgas domes 2019. gada 25. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 83 “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūrisma uzņemšanu Rīgā”” spēkā stāšanās 
termiņa pārcelšanu uz 2022. gada 1. janvāri, un sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija 
vadības uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto 
seku novēršanai” pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem 



 11

gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 
9 211 euro (no tiem atalgojumam par 6 782 euro), izdevumi pakalpojumiem par 1 609 euro, 
kapitālajiem izdevumiem par 7 440 euro; 
- programmai 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”” izdevumu 
palielinājums 420 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”, lai kompensētu valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā negūtos ieņēmumus no ieejas biļetēm un citiem maksas pakalpojumiem 
(Rīgas domes 2020. gada 19. jūnija lēmums Nr. 417 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta 
programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)””; 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves 
fonds)” samazinājums 905 906 euro. Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu 
administrācijas lēmumiem piešķirts finansējums vienreizēja pabalsta izmaksai sakarā ar trīnīšu 
piedzimšanu 5 845 euro (veikta iekšējā pārstrukturizācija no kārtējiem izdevumiem uz sociāliem 
pabalstiem) un pārcelts finansējums Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošajām 
programmām 561 098 euro, Rīgas bāriņtiesai 64 675 euro, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas 
enerģētikas aģentūra” 86 790 euro, programmai 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs” 420 000 euro un programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi 
Rīgas pilsētā” 2 291 656 euro. 
Pamatojoties uz Rīgas domes 2007. gada 10. aprīļa instrukciju Nr. 7 “Rīgas domes rezerves 
fonda līdzekļu piešķiršanas izlietojuma un uzskaites kārtība” un tās grozījumiem, kā arī sakarā ar 
Rīgas domes 2020. gada 28. maija vadības uzdevumu Nr. RD-20-57-vu “Par Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējuma programmas “Rīgas filmu fonds” un ar tās administrēšanu saistīto 
izdevumu pārņemšanu”” paredzēti līdzfinansējuma programmai “Rīgas filmu fonds” 
800 000 euro, tajā skaitā pārceļot finansējumu 450 000 euro no programmas 01.36.00. 
“Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu 
novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem”. 
Pamatojoties uz Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības uzdevumu Nr. RD–20–59–vu “Par 
finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku novēršanai” pārcelts finansējums 
2 068 313 euro, tajā skaitā no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 52 003 euro, Rīgas 
domes Satiksmes departamenta 2 000 euro, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 
302 042 euro, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 4 232 euro, Rīgas pašvaldības policijas 
107 219 euro, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 694 298 euro, Rīgas 
pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” 1 550 euro, Rīgas pašvaldības aģentūras 
“Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 11 500 euro, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas 
aģentūra” 2 500 euro un no Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta 890 969 euro; 
- programmai 01.26.00. “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu 
palielinājums 195 483 euro. Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes atlaišanas likumā, kas paredz 
nodrošināt vēlētājiem iespēju balsot jebkurā iecirknī, veicot elektronisko ziņu apmaiņu starp 
iecirkņiem balsošanas brīdī, transferts Centrālajai vēlēšanu komisijai lietojumprogrammas 
papildinājumu izstrādei 30 075 euro.  
Papildu dotācija 165 408 euro, tajā skaitā vēlēšanu iecirkņu darba laika pagarināšanai 134 526 
euro (atalgojumam 107 720 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 26 806 euro), izdevumiem ēdināšanai 15 643 euro un vēlēšanu iecirkņu dezinfekcijas 
pasākumiem 15 239 euro (atalgojumam 12 106 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2 934 euro un pakalpojumiem 199 euro); 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums 
29 878 242 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 299 “Par 
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai vai esošās pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts 
budžeta aizdevums” piešķirts finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai – telpu 
pārbūvei pirmsskolas izglītības programmas vajadzībām (Rīgas 80. vidusskolai 165 000 euro, 
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Rīgas 61. vidusskolai 370 000 euro, pirmsskolas izglītības iestādei “Bizmārīte” 940 000 euro) un 
Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku kompleksa izbūvei 1 000 000 euro. Pašvaldības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanai 14 000 000 euro, Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 
11 rekonstrukcijas B daļas 2. posma realizācijai 8 000 000 euro un Rīgas 1. slimnīcas Bruņinieku 
ielā 5 17. korpusa operācijas bloka atjaunošanai 1 700 000 euro, pašvaldības transporta 
infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves un transporta infrastruktūra) 
attīstībai 4 111 783 euro, Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstībai 302 004 euro, 
viedās pacientu uzraudzības sistēmas ieviešanai sociālās aprūpes centros un klientu mājās 
306 400 euro. 
Atbilstoši faktiskajām izmaksām projektam “Krasta ielas seguma atjaunošanai” samazināti 
izdevumi par 1 016 945 euro (Valsts kases un Rīgas pilsētas pašvaldības vienošanās protokols 
pie 2019. gada 15. augusta aizdevuma līguma Nr. A2/1/19/302); 
- programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas 
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem 
projektiem” izdevumu samazinājums 450 000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 
01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 450 000 euro un 
novirzīts Rīgas filmu fonda administrēšanas izdevumu nodošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta kompetencē. 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 67 463 euro un 
palielināti izdevumi atalgojumam par 102 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par 25 euro, konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2019” naudas balvām 
par 1 000 euro un kapitālajiem izdevumiem par 66 336 euro atbilstoši Rīgas pilsētas 
izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu novirzīšanu; 
- programmai 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 
izdevumu samazinājums 15 000 euro. Sakarā ar Rīgas domes 2020. gada 3. jūnija vadības 
uzdevumu Nr. RD-20-59-vu “Par finansējuma novirzīšanu Covid-19 izplatības radīto seku 
novēršanai” pārcelts finansējums uz programmu 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 
(Rīgas domes rezerves fonds)”; 
- programmai 01.38.00. “Iemaksas valsts budžetā likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam 
16.panta izpildei”” izdevumu samazinājums 25 336 000 euro. Sakarā ar Ministru kabineta 
2020. gada 5. maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 29., 1.§) “Informatīvais ziņojums “Par 
Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības “Rīgas satiksme” radītās negatīvās fiskālās 
ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci kompensāciju”” programmas izdevumi 
samazināti no 38 000 000 euro uz 12 664 000 euro; 
- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem” izdevumu palielinājums 2 706 222 euro. Dailes teātra skvēra Brīvības ielā 75 
atjaunošanai 1 880 000 euro un Strēlnieku laukuma skvēra atjaunošanai 826 222 euro – kultūras 
mantojuma saglabāšanas, atjaunošanas un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai Rīgas vēsturiskā 
centra teritorijā (no tiem valsts budžeta transferts 2 419 222 euro). 
 
 
 
 
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs    E. Balševics 


