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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem 
“Grozījumiem Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 

“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetu” 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies ekonomikas sildīšanas pasākumos, lai 
mazinātu ārkārtējās situācijas un Covid-19 krīzes ietekmi, un īsteno augstas gatavības jaunus 
investīciju projektus. 

Jauno investīciju projektu īstenošana notiek saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izskatītajiem pašvaldības investīciju projektiem, kas tiek apstiprināti ar 
Ministru kabineta rīkojumiem par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts 
aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 
Covid-19 izplatību. Projektu īstenošanai tiek izmantots pašvaldības līdzfinansējums 25% apjomā 
no projekta kopējām izmaksām, kā arī aizņemšanās iespējas, finansējot 75% no projekta 
izdevumiem.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi Ministru kabineta 
rīkojuma projektu valsts aizdevumu piešķiršanai vairāku jaunu Rīgas pilsētas pašvaldības 
investīciju projektu īstenošanai 2 616 595 euro (energoefektivitātes pasākumi Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžetā iekļauti pilnā apmērā 14 000 000 euro), t.sk. aizņēmumi 4 jaunu projektu 
īstenošanai kopsummā par 1 962 446 euro (2020. gadā 867 875 euro un 2021. gadā 
1 094 571 euro).  

Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu apjoma pieaugums jauno investīciju projektu 
īstenošanai 2020. gadā palielinās pašvaldības budžeta finansēšanas daļas pozitīvo saldo, ļaujot 
īstenot papildu investīciju projektus ekonomikas sildīšanai un saglabājot pašvaldības finanšu 
stabilitāti, kā arī saglabās Rīgas pilsētas pašvaldības naudas līdzekļu uzkrājumus gada beigās, 
kuri būs nepieciešami jauno investīciju projektu pārejošo saistību segšanai 2021. gadā 7,4 
miljonu euro apmērā. 

Aizņemšanās nosacījumi jaunajiem pašvaldību investīciju projektiem ir komplicēti, tie ir 
vērsti uz maksimāli ātru projekta uzsākšanu un īstenošanu, nosakot, ka pašvaldībām aizņēmumu 
pieprasījumi jāiesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā Ministru kabineta rīkojuma 
pieņemšanas turklāt, ne mazāk kā 30% no aizdevuma kopapjoma jāizmanto jau 2020. gadā. 
Projektiem jāatbilst noteiktiem mērķiem, neiekļaujot aizņēmuma pieprasījumos administratīvās 
un uzturēšanas izmaksas. 

Aizņēmumu pieteikumu sagatavošanas laikā jau ir saņemti grozījumi no Rīgas domes 
Satiksmes departamenta par izmaiņām apstiprinātajās investīciju projektu naudas un aizņēmumu 
apjomu plūsmās, paredzot projektu ātrāku īstenošanu jau 2020. gadā. 
 
1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA.  
 
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 456 “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 1 622 849 euro investīciju 
objektu finansēšanai, tādējādi aizņēmumi Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas 
finansēšanai kopumā plānoti 44 469 687 euro apmērā.  
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2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS: 
 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 386 522 euro:  
- programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības 
nodrošinājums” izdevumu palielinājums 386 522 euro. Palielināta dotācija no Rīgas 
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta papildu sadzīves atkritumu konteineru un 
sanitāro konteineru izvietošanai projekta “Tērbatas iela – gājēju iela” darbības nodrošināšanai 
(no 2020. gada 17. jūlija līdz 2020. gada 16. augustam) 11 858 euro un Rīgas pilsētas 
pašvaldības atkritumu radītāju un valdītāju informatīvās sistēmas PARIS izstrādei un ieviešanai 
saskaņā ar Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 87 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 374 664 euro (kapitālie izdevumi). 
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 1 500 euro un 
novirzīti kompensācijām, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz 
Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem, 1 500 euro (sociālie pabalsti); 
- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” veikta izdevumu 
pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi pakalpojumiem par 10 000 euro un palielināti 
kapitālie izdevumi par 10 000 euro – gāzes apkures katla nomaiņai Bolderājas kapos 4 000 euro 
un jaunas apkures sistēmas ierīkošanai Lāčupes kapos 6 000 euro. 
 
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un 
izdevumu palielinājums 43 625 euro: 
- programmai 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 
34 142 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 ārkārtējās situācijas laikā (dotācijai 
354 euro un sociālajiem pabalstiem 33 788 euro); 
- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 
189 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 ārkārtējās situācijas laikā; 
- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 9 004 euro. Palielināta 
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 8 580 euro un novirzīta divu jaunu 
amata vienību (sociālais darbinieks un aprūpētājs) izveidei no šī gada 1.septembra (atalgojumam 
5 840 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un 
un kompensācijām 2 740 euro). 
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 424 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; 
- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 290 euro. 
Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas 
domes rezerves fonds)” 290 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. 
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Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu 
palielinājums 46 211 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta Tērbatas ielas pārveidošanas par gājēju ielu projekta realizācijai – 
pagaidu elektrotīkla izbūvei un demontāžai ielu tirdzniecības vietu, skatuvju, Wi-Fi 
nodrošināšanai ar elektrības padevi (atalgojumam 11 913 euro, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 870 euro un izdevumiem pakalpojumiem 31 428 euro). 
 
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.03.00.) 
izdevumu palielinājums 120 636 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem izdevumu segšanai, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas dēļ.  
 
Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) 
izdevumu palielinājums 35 603 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta līdzfinansējumam dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Brīvības iela 80” 
dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta realizācijai. 
 
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu 
finansējuma un izdevumu palielinājums 4 603 143 euro: 
- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu 
palielinājums 44 259 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējiem 
ieņēmumiem un novirzīta Kurzemes apgabaltiesas sprieduma izpildei lietā C30529115 par 
zemes nomas maksu Maskavas ielā 185, Rīgā, un Rīgas apgabaltiesas sprieduma izpildei lietā 
C30603618 par zemes nomas maksu Krūzes ielā 34G, 34D un Ventspils ielā 38, Rīgā; 
- programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu 
palielinājums 3 336 836 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 906 705 euro, lai kompensētu  
zaudējumus, kas radušies šī gada maijā, par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem  Rīgas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izraisīto 
pandēmiju no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža (Rīgas domes 2020. gada 6. augusta 
lēmums Nr. 609 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)””.  
Palielināta dotācija no Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 6 277 872 euro 
faktisko zaudējumu segšanai, kas radušies saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu 2018. gadā, pamatojoties uz zvērinātu advokātu biroja “PricewaterhouseCoopers 
Legal” atzinumu, un samazinājums par 3 847 741 euro, ņemot vērā Rīgas domes 2020. gada 
9. jūnija saistošos noteikumus Nr. 26 (par sabiedriskā transporta atlaižu nepiemērošanu 
paaugstināta servisa pasažieru pārvadājumu maršrutos no 2020. gada 10. jūnija) un Rīgas domes 
2020. gada 11. jūnija saistošos noteikumus Nr. 29 (par bezmaksas braucienu atcelšanu 23. un 
24. jūnijā); 
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves 
fonds)” izdevumu samazinājums 941 750 euro. Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu 
administrācijas lēmumiem pārcelts finansējums uz Rīgas domes Labklājības departamenta 
pārziņā esošajām programmām 35 045 euro un programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta 
pakalpojumi Rīgas pilsētā” 906 705 euro; 
- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” palielinājums 2 163 798 euro. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 456 “Noteikumi par 
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” iesniegti projekti Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – Rīgas pilsētas būvvaldes arhīva vēsturiskās 
būvniecības dokumentācijas digitalizācijas 1.kārtai – 300 000 euro, projektam “Rīgas pilsētas 
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pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis” – 150 000 euro, projektam               
“e-pakalpojuma “Iztikas līdzekļu deklarācija” ieviešana sociālās palīdzības izvērtēšanai 
attālināti” – 40 500 euro un projektam “Izglītības sistēmas digitalizācija mācību procesa 
kvalitatīvai nodrošināšanai attālināti” – 666 667 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes 
departamenta 2020. gada 14. augusta vēstuli Nr. DS-20-609-dv, precizēts finansējums satiksmes 
infrastruktūras objektiem par 1 006 631 euro. 
 
 
 
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs    E. Balševics 


