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saistošajiem noteikumiem Nr. 11

2020. gada

Nosaukums plāns

(euro)

Valsts budžeta transferti - kopā 178 609 520

Valsts budžeta transferti bez Eiropas Savienības līdzfinansējuma 143 127 602

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam - kopā 116 332 128

Pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un 16 513 080

rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus - kopā, t.sk.:
pedagoģisko darbinieku algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 829 928

Pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu un 73 812 528

pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas

obligātajām iemaksām

Interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 5 632 260

obligātajām iemaksām

Pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 7 936 284

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta 3 215 766

izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 1 453 960

Dotācija pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 3 000 000

Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās 3 494 328

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 104 808

iemaksām

Finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļiem 30 000

Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanas izdevumiem 115 000

Rīgas valsts ģimnāziju izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītībai un pieredzes 54 078

apmaiņas pasākumu organizēšanai

Patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 1 892

Finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 956 144

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides ietvaros mācību pakalpojumu sniegšanai 12 000

Rīgas domes Labklājības departamentam - kopā 6 778 529

Dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim 71 760

Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 30 000

Labklājības ministrijas finansējums par psihologa pakalpojuma apmaksu personai līdz 18 gadiem, 1 935

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

likumiskajam pārstāvim

Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I vai 6 300 583

II grupas invaliditāti un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti

Labklājības ministrijas finansējums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no vardarbības 60 910

cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Labklājības ministrijas finansējums izdevumu kompensēšanai par apmācībām un supervīzijām 12 040

sociālā darba speciālistiem

Mērķdotācija daļējai izdevumu kompensēšanai par pabalsta palielinājumu audžuģimenē ievietota bērna uzturam 192 816

Labklājības ministrijas finansējums projekta "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 15 798

profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" izpildei

Atskurbināšanas pakalpojuma izdevumu segšanai par 2019. gadu 92 687

Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada valsts budžeta transferti
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2020. gada

Nosaukums plāns

(euro)

Rīgas domei un Rīgas domes Finanšu departamentam - kopā 55 344 630

Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 35 481 918

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 11 533 326

Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 8 185 514

Valsts reģionālās attīstības aģentūras dotācija nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas uzturēšanai 20 780

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotācija trūcīgo un maznodrošināto personu statusa datu 11 906

nodošanas akciju sabiedrībai "Latvenergo" risinājuma uzturēšanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūras dotācija publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības 27 436

sistēmu integrācijas vides pilnveidošanai

Mērķdotācija parakstu vākšanai tautas nobalsošanas nodrošināšanai 83 750

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam - kopā 14 000

Vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta dienesta 14 000

Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" - kopā 140 233

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums Rīgas Brāļu kapiem 36 000

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projekta "Fotoizstādes "Brīvības piemineklis - veltījums Latvijai" 4 233

eksponēšana Sanktpēterburgā un Viļņā" realizēšanai

Kultūras ministrijas dotācija Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta realizācijai 100 000

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics
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