Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos
Nr.46 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu”
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU SAMAZINĀJUMS Ls 919 901, t.sk.:
1.1. Samazinājums Ls 545 304 ieņēmumiem no pašvaldības nodevām (par reklāmu, par
būvatļauju saņemšanu, par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to
apliecinātu kopiju saņemšanu).
1.2. Samazinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 540 846, t.sk.:
Palielinājums Ls 148 872, t.sk.:
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram Ls 13 152 bezmaksas
interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai;
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām
Ls 135 720, t.sk. programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 2 000,
programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta manēža””
Ls 3 000 un programmai 16.26.00. „X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
programma” Ls 130 720.
Samazinājums Ls 689 718, t.sk.:
- valsts budžeta mērķdotācijas samazinājums programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības
autoceļiem un ielām” Ls 688 668;
- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
programmai 16.13.00. „Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei”
Ls 1 050.
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 166 249, t.sk.:
Palielinājums Ls 191 364, t.sk.:
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 1 805;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai Ls 2 632;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 11 000;
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 167 367 ;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Ls 7 000;
- Rīgas pilsētas būvvaldei Ls 1 560.
Samazinājums Ls 25 115 – Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra”.
2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.00.) izdevumu
samazinājums Ls 7 226 – sakarā ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju
un centralizāciju no šī gada 1.jūlija samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 7 226
(t.sk. atalgojumam par Ls 5 823 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
Ls 1 403) un finansējums pārnests Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram.
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Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu
palielinājums Ls 130 096 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par Ls 82 488 un novirzīta telpu nomai no privātpersonām no 1.jūnija (pārnests
finansējums no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmas 16.12.00.
„Bibliotēkas” Ls 32 369, programmas 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” Ls 5 166 un
programmas 16.25.00. „Rīgas Jūgendstila centrs” Ls 44 953), papildu līdzekļi telpu nomai
Ls 58 188 (Rīgas Jūgendstila centra telpu nomai Ls 31 735, kultūras centru un namu telpu nomai
Ls 24 618, mūzikas un mākslas skolu telpu nomai Ls 1 835), kā arī sakarā ar informācijas
tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju un centralizāciju no šī gada 1.jūlija samazinātas štata
vietas un izdevumi atlīdzībai par Ls 10 580 (t.sk. atalgojumam par Ls 8 526 un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 054) un finansējums pārnests Rīgas domes
Informācijas tehnoloģiju centram.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura
pabalstiem un kompensācijām par Ls 46 453 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 35 000
(Rīgas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas komisijas darba apmaksai saskaņā ar Rīgas
domes nolikuma projektu „Par grozījumiem Rīgas domes 06.06.2004. nolikumā Nr.101 „Rīgas
pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas komisijas darbības un finansēšanas kārtības
nolikums””) un piemaksām par virsstundu darbu par Ls 11 453. Samazināti kapitālie izdevumi
par Ls 250 000, izdevumi komunālajiem pakalpojumiem un citiem pakalpojumu veidiem par
Ls 48 000 un palielināti izdevumi neizmantojamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai,
pirmsavārijas situāciju novēršanas darbiem, gada sākumā neplānotajiem skolu jumtu sniega
tīrīšanas darbiem par Ls 286 000, kā arī izdevumi remontmateriālu iegādei par Ls 12 000 saistībā
ar darba telpu maiņu (Rīgas pilsētas izpilddirektora 22.12.2009. rīkojums Nr.431 „Par Rīgas
pilsētas pašvaldības iestāžu izvietošanas optimizāciju”).

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma
palielinājums par Ls 2 379 843 un izdevumu palielinājums Ls 2 379 843:
- programmai 04.03.00. „Pilsētas maģistrālo un rajona nozīmes ielu uzturēšana” izdevumu
palielinājums Ls 1 164 988 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par Ls 1 164 988 un novirzīta transportbūvju uzturēšanas darbu veikšanai
Ls 1 155 289, lai norēķinātos par faktiski veiktajiem darbiem 2009.gada decembrī, 2010.gada
janvārī un februārī, kā arī jaunu pieturvietu ierīkošanai 35.autobusa maršrutā Ls 9 699;
- programmai 04.04.00. „Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto
krastmalu un metāla barjeru uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 214 855 – palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem transportbūvju uzturēšanas darbu
veikšanai, lai norēķinātos par faktiski veiktajiem darbiem 2010.gada janvārī un februārī;
- jaunai programmai 04.09.00. „Piebraucamo ceļu remonts un uzturēšana pie Rīgas
pašvaldības izglītības iestādēm” Ls 1 000 000 – piebraucamo ceļu seguma uzturēšanai un
remontdarbiem.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma palielinājums par Ls 1 805 un izdevumu palielinājums par Ls 1 805:
- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības
nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 25 281 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 25 281 (pārnests finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas
pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un uzturēšana”) un novirzīta komandējumiem un
dienesta braucieniem Ls 5 000 un pakalpojumiem Ls 20 281. Veikta izdevumu pārstrukturizācija
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– samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 6 048
un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 6 048 (tiesvedību lēmumu izpildes nodrošināšanai);
- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu
palielinājums Ls 20 886 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 20 886 (pārnests finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko
tualešu apsaimniekošana un uzturēšana”) un novirzīta kapliču un žogu remontiem, atkritumu
savākšanai kapsētās, kā arī ūdenssūkņu uzstādīšanai vasaras sezonas sākumā un noņemšanai
sezonas beigās. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja sociāla
rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 7 878 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par
Ls 4 964 (inkasācijai Ls 1 000, elektroenerģijas apmaksai Ls 1 993, II Meža kapu kantora telpu
nomai Ls 1 971), krājumu un materiālu iegādei par Ls 2 914 (ūdenssūkņu iegādei Ls 2 500 un
kapsētu uzturēšanas materiāliem Ls 414);
- programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk.
projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums Ls 10 901 – pārnests
finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un
uzturēšana” Ls 10 901 un novirzīts pakalpojumu samaksai sakarā ar bezmantinieka mantas
pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā;
- programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un
uzturēšana” izdevumu samazinājums Ls 59 675, t.sk samazināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 61 480 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par
Ls 1 805 un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 59 675 saskaņā ar 24.02.2010.
noslēgto vienošanos starp Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un SIA „L & T” par
sabiedrisko tualešu nomas un sanitārās apkalpošanas maksas samazināšanu ar 01.03.2010., bet ar
01.07.2010. plānota 19.12.2007. noslēgtā līguma laušana par sabiedriskās tualetes piegādi,
uzstādīšanu, nomu un apkalpošanu Līvu laukumā.
Līdzekļu ekonomija Ls 61 480 novirzīta – programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un
vides departamenta darbības nodrošinājums” Ls 25 281, programmai 05.02.00. „Kapsētu
teritorijas uzturēšanas programma” Ls 20 886, programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā
esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” Ls 10 901 un
programmai 05.13.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Pataloģijas centrs”” Ls 4 412;
- jaunai programmai 05.13.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Pataloģijas
centrs”” Ls 4 412 – pārnests finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko
tualešu apsaimniekošana un uzturēšana” un novirzīts pakalpojumu samaksai, pamatojoties uz
02.12.2008. noslēgto līgumu un 25.11.2009. vienošanos starp Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldi un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu par mirušo cilvēku (ķermeņa daļu)
transportēšanu no notikumu vietas uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu samazinājums
Ls 6 325, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 2 632 novirzīts maksājumiem par
zemes nomu Maskavas ielā 9, kā arī sakarā ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju
reorganizāciju un centralizāciju no šī gada 1.jūlija samazinātas štata vietas un izdevumi atlīdzībai
par Ls 8 957 (t.sk. atalgojumam par Ls 7 218 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par Ls 1 739) un finansējums pārnests Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu samazinājums
Ls 2 099 – sakarā ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju un centralizāciju
no šī gada 1.jūlija samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 2 099 (t.sk. atalgojumam par Ls 1 692
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 407) un finansējums pārnests
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram.

3

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu samazinājums
Ls 70 725 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 60 644
un attiecīgi samazināti izdevumi automobiļu nomai par Ls 4 722 (no 01.03.2010. pārtraukts
līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” par automobiļa „Toyota Corolla”
nomu), vienreizējiem materiālajiem pabalstiem par Ls 45 066 (netiek plānoti atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu
8.punktam), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 10 856, kā arī sakarā ar
informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju un centralizāciju no šī gada 1.jūlija
samazinātas štata vietas un izdevumi atlīdzībai par Ls 10 081 (t.sk. atalgojumam par Ls 8 124 un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 957) un finansējums pārnests
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai
par Ls 18 599 (netiek plānoti atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punktam), degvielas iegādei par Ls 1 152, citi
kārtējie izdevumi par Ls 201 un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 19 952
(darbinieku obligātās veselības pārbaudei Ls 3 150, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
05.10.2009. sprieduma par labu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CVIR” izpildei Ls 6 461,
remontdarbiem Ls 8 285, videonovērošanas sistēmas nomai un tehniskajai apkalpošanai Ls
1 620, apsardzes izdevumiem Ls 436).

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums
Ls 124 762 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 130 510
un novirzīta divu patruļvienību izveidei mikrorajonā „Dreiliņi” no šī gada 1.jūlija Ls 22 353
(t.sk. atalgojumam Ls 12 606 (vienam inspektoram ar atalgojumu Ls 607, trīs kārtībniekiem ar
atalgojumu Ls 498), piemaksām par darbu naktīs un svētku dienās Ls 1 605, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 423, veselības un dzīvības apdrošināšanas
izdevumiem Ls 493, normatīvajos aktos noteiktajiem darba devēja veselības izdevumiem Ls 262,
dienesta apliecībām Ls 40, formas tērpu iegādei Ls 2 787, specifiskas lietošanas materiāliem un
inventāram Ls 1 137 – jostas komplekti, asaras izraisošu vielu baloni, policijas lukturi un steki,
roku dzelži un bruņuvestes) un četru patruļvienību izveidei sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
sabiedriskajā transportā no šī gada 1.jūlija Ls 87 647 (t.sk. atalgojumam Ls 29 136
(8 inspektoriem ar atalgojumu Ls 607), piemaksām par darbu naktīs un svētku dienās Ls 6 084,
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8 484, veselības un dzīvības
apdrošināšanas izdevumiem Ls 984, normatīvajos aktos noteiktajiem darba devēja veselības
izdevumiem Ls 524, dienesta apliecībām Ls 80, degvielas iegādei Ls 5 292, formas tērpu iegādei
Ls 5 574, specifiskas lietošanas materiāliem un inventāram Ls 2 271 (jostas komplekti, asaras
izraisošu vielu baloni, policijas lukturi un steki, roku dzelži un bruņuvestes), kapitālajiem
izdevumiem – navigācijas sistēmu GPS4 uzstādīšanai četriem automobiļiem Ls 23 620 un
bākuguņu uzstādīšanai Ls 5 598) un Rīgas pašvaldības policijas Videonovērošanas centra
turpmākajai attīstībai un kvalitatīvai darbībai jaunajās telpās Kaļķu ielā 16 Ls 20 510 – optiskā
kabeļa trases izbūvei, videonovērošanas iekārtu, operatoru darba vietu aprīkojuma un
radiostaciju „Motorola” stacionārās antenas demontāžai un atkārtotai uzstādīšanai, IP tālruņu
pieslēgšanai u.c. (no tiem kapitālie izdevumi Ls 20 329).
Sakarā ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju un centralizāciju no šī gada
1.jūlija samazinātas štata vietas un izdevumi atlīdzībai par Ls 5 748 (t.sk. atalgojumam par
Ls 4 632 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 116) un finansējums
pārnests Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram, kā arī veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 14 261, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 27 042 un palielināti izdevumi piemaksām
par darbu naktīs un svētku dienās par Ls 27 042, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un
kompensācijām par Ls 14 261 (darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā).
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Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 1 750 – sakarā
ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju un centralizāciju no šī gada 1.jūlija
samazināta štata vieta un izdevumi atlīdzībai par Ls 1 750 (t.sk. atalgojumam par Ls 1 410 un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 340) un finansējums pārnests Rīgas
domes Informācijas tehnoloģiju centram, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti
izdevumi atalgojumam par Ls 8 089 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura
pabalstiem un kompensācijām par Ls 8 089 (darba devēja izdevumiem darbinieku slimības
gadījumā).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma palielinājums 1 070 135 un izdevumu palielinājums Ls 1 070 135:
- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments”
izdevumu palielinājums Ls 41 773 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par Ls 53 461 un novirzīta atlaišanas pabalstu izmaksai Ls 13 237, reorganizējot
Rīgas domes Kultūras departamentu un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta
departamentu (no tiem: atalgojumam Ls 10 667, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Ls 2 570), Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas kultūras aģentūra” likvidācijas
pabeigšanai Ls 10 224 (t.sk. dokumentu sakārtošanai un nodošanai arhīvā Ls 5 998, līgumdarbu
samaksai slēguma bilances sastādīšanai Ls 3 405 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Ls 821), pārcelšanās izdevumiem uz jaunām telpām un darba vietu iekārtošanai
Ls 30 000, budžeta iestāžu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. par izglītības
programmu licencēšanu Ls 5 102 novirzīts licencēšanas komisijas darba apmaksai Ls 3 732,
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 900 un pakalpojumu apmaksai Ls 470.
Izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums autotransporta uzturēšanas un
ekspluatācijas izdevumiem par Ls 1445 un pārnests programmai 16.15.00. „Kultūras centri un
nami”, kā arī sakarā ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju un centralizāciju
no šī gada 1.jūlija samazinātas štata vietas un izdevumi atlīdzībai par Ls 15 345
(t.sk. atalgojumam par Ls 12 366 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
Ls 2 979) un finansējums pārnests Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram;
- programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu
palielinājums Ls 221 – budžeta iestāžu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010.
novirzīts pakalpojumu samaksai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija, lai nodrošinātu normatīvo
aktu izpildi par bibliotēku grāmatu uzskaiti – samazināti izdevumi inventāra un krājumu
samaksai par Ls 4 338 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 4 338;
- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums
Ls 271 790 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
Ls 2 751 305 no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam, lai nodrošinātu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, jo nodrošināts valsts budžeta finansējums un attiecīgi
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 217 185 un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām Ls 534 120. Palielināta dotācija pedagogu darba samaksai saskaņā ar
Rīgas domes 23.02.2010. lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības
iestādēs strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 1 015 507, t.sk. atalgojumam
par Ls 818 364 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 197 143, kā arī
pedagoģisko likmju tarificēšanai par gatavošanos nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādēs par
Ls 904 776, t.sk. atalgojumam par Ls 729 658, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par Ls 175 118, apkures izdevumu samaksai saistībā ar meteoroloģiskajiem
apstākļiem gada pirmajos mēnešos par Ls 153 602. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. no
vecāku iemaksām par ēdināšanu un izglītības pakalpojumiem Ls 405 269 novirzīts atalgojumam
Ls 71, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 22, ēdināšanas pakalpojumu
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apmaksai Ls 405 176, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. no valsts mērķdotācijas Ls 361
novirzīts atalgojumam Ls 290 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 71;
- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu
samazinājums Ls 173 851 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 300 725 no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam, lai nodrošinātu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, jo nodrošināts valsts budžeta finansējums un attiecīgi
samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 242 352 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par Ls 58 373. Palielināta dotācija pedagogu darba samaksai saskaņā 23.02.2010.
Rīgas domes lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs
strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 89 063, t.sk. atalgojumam par Ls 71 772 un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 17 291. Naudas līdzekļu atlikums uz
01.01.2010. no vecāku iemaksām par ēdināšanu un izglītības pakalpojumiem Ls 37 811 novirzīts
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Ls 4 408, valsts mērķdotācijas naudas līdzekļu atlikums uz
01.01.2010. novirzīts atalgojumam Ls 19 151, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Ls 5 908 un iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 8 344;
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu
samazinājums Ls 676 042 – samazināta dotācija pedagogu darba samaksai saskaņā ar Rīgas
domes 23.02.2010. lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs
strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 1 332 838, t.sk. atalgojums par Ls 1 074 090
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 258 748. Palielināti izdevumi
apkures pakalpojumu samaksai saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem gada pirmajos
mēnešos par Ls 370 126. Palielināta dotācija Rīgas Valdorfskolai izdevumiem, kas saistīti ar
pārcelšanos uz telpām Baltajā ielā 10 un to, ka skolas darbība jānodrošina 2 ēkās, par Ls 74 518
(t.sk. atalgojumam par Ls 11 988, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
Ls 2 888, komunālo maksājumu un pakalpojumu samaksai par Ls 45 463, mazvērtīgā inventāra
iegādei par Ls 6 378, kapitālajiem izdevumiem – virtuves un mājturības kabinetu iekārtošanai
par Ls 7 801), izdevumiem, kas saistīti ar skolu tīkla optimizāciju par Ls 20 000 (pārcelšanās
izdevumiem, inventāra iegādei) un ēkas Miera ielā 62 uzturēšanas izdevumiem par Ls 19 450.
Valsts budžeta dotācija Āgenskalna Valsts ģimnāzijai Ls 1 000 (kapitālie izdevumi) un Rīgas
Valsts 1.ģimnāzijai Ls 1 000 sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.123 „Par
papildu valsts budžeta finansējumu valsts ģimnāzijām 2010.gadā”. Naudas līdzekļu atlikums uz
01.01.2010. no vecāku iemaksām par ēdināšanu un izglītības pakalpojumiem Ls 58 768 novirzīts
atalgojumam Ls 12 613, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 15 342,
iestādes uzturēšanas pakalpojumu samaksai Ls 25 616 un kapitālajiem izdevumiem Ls 5 197.
Valsts mērķdotācijas naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 118 191 novirzīts atalgojumam
Ls 95 161 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 23 030. Samazināti
budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 6 257 un attiecīgi samazināti izdevumi iestādes uzturēšanas
pakalpojumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par
Ls 10 692 un preču iegādei par Ls 7 909 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem
darbinieka slimības gadījumā par Ls 10 692, kapitālajiem izdevumiem (mācību grāmatu iegādei
saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju) par Ls 7 909;
- programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu
ēdināšana” izdevumu palielinājums Ls 207 665 – valsts budžeta mērķdotācijas naudas
līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. novirzīts kārtējiem izdevumiem;
- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu
samazinājums Ls 178 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
saskaņā ar Rīgas domes 23.02.2010. lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības
izglītības iestādēs strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 42 351, t.sk. atalgojums
par Ls 34 130, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 8 221. Palielināti
izdevumi Rīgas sanatorijas internātpamatskolas uzturēšanai pēc ēkas rekonstrukcijas pabeigšanas
par Ls 17 902, t.sk. atalgojumam par Ls 3 541, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
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iemaksām par Ls 853, komunālo maksājumu un pakalpojumu samaksai par Ls 13 508. Budžeta
iestāžu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. novirzīts iestādes uzturēšanas
pakalpojumu samaksai Ls 21 784, valsts mērķdotācijas naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010.
novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 2 487. Veikta izdevumu pārstrukturizācija –
samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 12 907 un palielināti izdevumi darba devēja
izdevumiem darbinieka slimības gadījumā par Ls 12 907;
- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu samazinājums Ls 65 262 –
samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Rīgas domes
23.02.2010. lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs
strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 105 747, t.sk. atalgojums par Ls 85 218,
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 20 529. Budžeta iestāžu ieņēmumu
naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 58 novirzīts iestādes uzturēšanas pakalpojumu
apmaksai, valsts mērķdotācijas naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. novirzīts atalgojumam
Ls 19 088, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 006 un iestādes
uzturēšanas izdevumiem Ls 19 333;
- programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums
Ls 326 523 – palielināta dotācija pedagogu darba samaksai saskaņā ar Rīgas domes 23.02.2010.
lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 49 699, t.sk. atalgojumam par Ls 40 052, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 9 647. Palielināti izdevumi apkures pakalpojumu
samaksai saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem gada pirmajos mēnešos par Ls 25 634.
Palielināti izdevumi Bērnu un jauniešu centram „Mīlgrāvis” telpu uzturēšanai pēc ēkas
rekonstrukcijas pabeigšanas par Ls 47 140, sporta skolai „Arkādija” aktīvās atpūtas centra
Uzvaras bulvārī 15 uzturēšanas izdevumiem par Ls 22 190 (t.sk. atalgojumam par Ls 13 410,
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 230, inventāra atjaunošanai par
Ls 5 550), Rīgas Futbola skolai futbola un vieglatlētikas stadiona Uzvaras bulvārī uzturēšanas
izdevumiem par Ls 72 675 (t.sk. atalgojumam par Ls 30 780, valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par Ls 7 415, iestādes uzturēšanas izdevumiem un pakalpojumu samaksai
par Ls 34 480), Bērnu un jauniešu centra „IK Auseklis” struktūrvienības Mangaļu prospektā
72/74 labiekārtošanai par Ls 29 000 (daļējai ūdensvada sistēmas, elektroinstalācijas, sanitārā
mezgla nomaiņai), no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 1 160. Budžeta iestāžu ieņēmumu
palielinājums Ls 14 000, no tiem sporta skolai „Arkādija” aktīvās atpūtas centra nomas
ieņēmumi Ls 3 000, novirzīti iestāžu uzturēšanas izdevumiem. Izmaiņas starp programmām –
palielināts finansējums par Ls 41 800 hokeja skolai „Rīga” ledus laukumu īrei bērnu un
jaunatnes speciālo grupu treniņu darbam, atbilstoši samazinot programmu 16.11.00. „Sporta
pasākumi”, palielināts finansējums par Ls 14 658 sporta skolām pasākumu organizēšanai,
atbilstoši samazinot programmu 16.11.00. „Sporta pasākumi”, samazināts finansējums par
Ls 1 345, atbilstoši palielinot programmu 16.15.00. „Kultūras centri un nami”. Budžeta iestāžu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 11 072 novirzīts iestādes uzturēšanas
pakalpojumu samaksai Ls 7 072 un kapitālajiem izdevumiem Ls 4 000;
- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 26 000 – palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 26 000 un novirzīta subsīdijām un
dotācijām – atbalstam vasaras nometnēm Ls 20 000 un biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs”
rīkotajai starptautiskajai konferencei „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu speciālajām
vajadzībām izglītībā”, kas notiks šī gada 11.–14.jūlijā Ls 6 000, kā arī veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 9 266, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām par Ls 2 244, komandējumiem par Ls 1 047, pakalpojumu samaksai
par Ls 36 848 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijai nevalstiskajām organizācijām 80
bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanā 2900 bērniem un jauniešiem (Ls 2 vienam
bērnam dienā) par Ls 45 180, kapitālajiem izdevumiem datorklases atjaunošanai par Ls 4 225;
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- programmai 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija
pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu
samazinājums 240 702 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 479 278 no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumam, lai nodrošinātu
profesionālo sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksu, jo nodrošināts valsts budžeta
finansējums (papildus palielināts pašvaldības tarificēto likmju skaits 20 pedagogu atalgojumam,
izveidotas 15 likmes jaunatnes izlašu vadītājiem un noteiktas izmaiņas direktoru, direktoru
vietnieku, izglītības metodiķu darba samaksas noteikšanas kārtībā ar gada izdevumiem
Ls 325 524) un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 386 234, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 93 044. Palielināta dotācija pedagogu darba
samaksai saskaņā ar Rīgas domes 23.02.2010. lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas
pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 234 282, t.sk.
atalgojums par Ls 188 800, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 45 482,
valsts mērķdotācijas naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 4 294 novirzīts atalgojumam
Ls 3 286, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 792 un pakalpojumu samaksai
Ls 216;
- programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu palielinājums
Ls 20 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem apstiprinātā
pasākumu plāna 2010.gadam nodrošināšanai Ls 20 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija –
samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 7 508 un palielināti izdevumi ekspertu, darba
grupu vadītāju, tulku atalgojumam par Ls 6 050, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Ls 1 458;
- programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta
manēža”” izdevumu palielinājums Ls 3 000 – dotācija no valsts budžeta sporta bāzes
saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar Izglītības un
zinātnes ministriju;
- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 238 946 –
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Ls 246 050 un novirzīta
subsīdijām un dotācijām – profesionālās ievirzes sporta skolai „Pārdaugava” par ledus laukuma
īres samaksu starptautiskā hokeja turnīra „Rīgas hokeja kauss – 2010” sarīkošanai 27.01.2010.
Ls 42 350, biedrības „Latvijas Boksa federācija” rīkotajam pasākumam „Sports pret narkotikām”
Ls 25 000, Latvijas atklātā čempionāta kikboksā un Taizemes boksā „Latvia Open 2010”
organizēšanai Ls 5 000, Rīgas domes skolu kausa „Nordea” Rīgas maratonam Ls 1 200,
līdzfinansējums dažādu sporta sacensību organizēšanai Rīgā Ls 22 500, papildu līdzekļi Rīgas
bērnu un jauniešu treniņu un sporta sacensību nodrošināšanai Ls 150 000. Papildu finansējums ar
Rīgas maratona nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksai Ls 5 600, sporta skolu audzēkņu
profilaktisko medicīnisko pārbaužu samaksai Ls 10 694 un Rīgas sportistu dalībai
starptautiskajās sacensībās un dažādu sporta sacensību organizēšanai Rīgā Ls 32 500. Budžeta
iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 560 novirzīts pakalpojumu samaksai. Izmaiņas starp
programmām – samazināts finansējums subsīdijām un dotācijām par Ls 41 800 hokeja skolai
„Rīga” ledus laukumu īrei bērnu un jaunatnes specgrupu treniņu darbam, atbilstoši palielinot
programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes”, samazināts finansējums par
Ls 14 658 sporta skolām pasākumu organizēšanai, atbilstoši palielinot programmu 16.07.01.
„Sporta un interešu izglītības iestādes”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti
izdevumi atalgojumam par Ls 6 199, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
Ls 1 494 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 7 143, subsīdijām un dotācijām
par Ls 550;
programmai 16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu samazinājums Ls 6 951 – palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 6 898 apkures pakalpojumu
samaksai saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem gada pirmajos mēnešos, Rīgas Centrālās
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bibliotēkas telpu apsaimniekošanas izdevumiem Ls 16 680. Budžeta iestāžu ieņēmumu naudas
līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. novirzīts iestādes uzturēšanas pakalpojumu apmaksai Ls 1 840.
Izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums par Ls 32 369 izdevumiem bibliotēku
telpu nomai no privātpersonām ar 01.06.2010., atbilstoši palielinot Rīgas domes Īpašuma
departamenta programmu 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā
īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums”;
- programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu iegāde” izdevumu palielinājums Ls 135 498 –
plānots pašvaldības finansējums grāmatu iegādei Ls 2 apmērā vienam skolēnam gadā ;
- programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 50 402 –
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 9 892 apkures
pakalpojumu samaksai saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem gada pirmajos mēnešos.
Budžeta iestāžu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 36 120 novirzīts
atalgojumam Ls 13 644, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 058, iestādes
uzturēšanas pakalpojumu samaksai Ls 19 418. Izmaiņas starp programmām – palielināts
finansējums par Ls 1 445 autotransporta uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumiem, atbilstoši
samazinot programmu 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments”,
palielināts finansējums par Ls 1 345 deju kolektīvu atskaites koncertu organizēšanai VEF
kultūras pilī, atbilstoši samazinot programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes”,
palielināts finansējums par Ls 1 600 deju kolektīvu skates organizēšanai VEF kultūras pilī,
atbilstoši samazinot programmu 16.26.00. „X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
programma”;
- programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 465 988 –
palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem projektam „Brēmenes
mākslinieku savienības mākslinieku darbu izstāde Rīgas mākslas telpā 04.09.2010.–
04.10.2010.” Ls 3 993, projektam „Dailes teātra 90 gadu jubilejas sezonas pasākumu
īstenošanai” Ls 18 000, pilsētas nozīmes pasākumu nodrošināšanai Rīgas Kongresu namā –
telpu nomas un pasākumu tehnisko izdevumu apmaksai Rīgas pilsētas deju kolektīvu skatei 15.
un 16.maijā Ls 1 993 un Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienai veltītajam svētku
koncertam 18.novembrī (mēģinājums 17.novembrī) Ls 2 046, projekta „Līgošana Rīgā 23. un
24.jūnijā” nodrošinājumam Ls 35 000, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas 20.gadadienas svinību pasākumiem Rīgā 3.maijā Vērmanes dārzā Ls 50 000,
Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienai veltītajai svētku uguņošanai 11.novembra
krastmalā Ls 10 000, Rīgas pilsētas dalībai Raiņa dienās Kirovā (Krievijas Federācija) Ls 9 000,
papildu pasākumu reklāmas nodrošinājumam Ls 3 956, Rīgas starptautisko kultūras un sporta
projektu realizācijai Ls 40 000, Līgo svētkiem, Rīgas svētkiem u.c. pilsētas pasākumiem
Ls 292 000;
- programmai 16.19.00. „Romja Bēma kolekcijas saglabāšana” izdevumu palielinājums
Ls 1 008 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem telpu nomas
maksas sadārdzinājumam;
- programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums
Ls 95 038 – palielināta dotācija pedagogu darba samaksai saskaņā ar Rīgas domes 23.02.2010.
lēmumu Nr.1028 „Par darba samaksu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem” par Ls 92 385, t.sk. atalgojumam par Ls 74 450 un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 17 935. Budžeta iestāžu ieņēmumu naudas
līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. Ls 5 122 novirzīts atalgojumam Ls 2 258, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 684, iestādes uzturēšanas pakalpojumu samaksai
Ls 1 250 un mācību grāmatu iegādei Ls 930. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 2 697
novirzīts atalgojumam Ls 240, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 58,
iestāžu uzturēšanas izdevumiem Ls 1 409 un mācību grāmatu iegādei Ls 990. Izmaiņas starp
programmām – samazināts finansējums par Ls 5 166 izdevumiem mūzikas skolu telpu nomai no
privātpersonām ar 01.06.2010., atbilstoši palielinot Rīgas domes Īpašuma departamenta
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programmu 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma
izmantošanas procesu nodrošinājums”;
- programmai 16.21.00. „Kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
par Ls 1 000 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 1 000;
- programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums
Ls 46 012 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
sociālajiem pabalstiem – skatlogu, fasāžu un priekšlaukumu konkursa godalgām Ls 1 000,
Starptautiskās sieviešu dienas svētku noformējuma realizēšanai Ls 3 542, Lieldienu svētku
pasākumu reklamēšanas realizēšanai Ls 2 190, Līgo svētku un Rīgas svētku noformējumu
projektu realizēšanai Ls 10 780, Rīgas svētku noformējuma realizēšanai Ls 8 500 un papildu
finansējums Līgo svētku, 4.maija svētku un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
noformējumam Ls 20 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai
par Ls 4 500 (atalgojumam) un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 4 500
(saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju);
- programmai 16.25.00. „Rīgas Jūgendstila centrs” izdevumu samazinājums Ls 44 953 –
izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums izdevumiem telpu nomai no
privātpersonām ar 01.06.2010., atbilstoši palielinot Rīgas domes Īpašuma departamenta
programmu 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma
izmantošanas procesu nodrošinājums”;
- programmai 16.26.00. „X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma”
izdevumu palielinājums Ls 279 120 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par Ls 150 000 dziesmu un deju svētku programmas nodrošināšanai (tērpu
atjaunošanai), valsts budžeta dotācija svētku dalībnieku ēdināšanai saskaņā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra vēstuli „Par X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem” Ls 130 720 (8671 dalībnieka ēdināšanas izdevumiem Ls 3,90 dienā).
Izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums par Ls 1 600 deju kolektīvu skates
organizēšanai VEF kultūras pilī, atbilstoši palielinot programmu 16.15.00. „Kultūras centri un
nami”;
- jaunai programmai 16.27.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu
pedagoģiskajiem darbiniekiem” Ls 612 670 – dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem Ls 612 670 (pārnests finansējums no programmas 01.09.00. „Pabalstu izmaksa
Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem”) novirzīta pabalstu izmaksai
pedagoģiskajiem darbiniekiem, uzsākot jauno mācību gadu (pabalstu izmaksas nodrošināšana
pedagogiem Ls 50 apmērā (neskaitot nodokļus), kuri strādā pilnu slodzi un kuru darba stāžs ir
ilgāks par vienu gadu).

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma
palielinājums par Ls 29 558 un izdevumu palielinājums par Ls 29 558:
- programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums
Ls 23 639 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 22 892
un novirzīta departamenta darbinieku atlīdzībai Ls 15 000 (t.sk. atalgojumam Ls 12 088 un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 912) un sociālo pabalstu administrēšanas
informatīvās sistēmas „SOPA” papildinājumu izstrādāšanai Ls 7 892 sakarā ar izmaiņām
Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” un Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (pārnests
finansējums Ls 7 892 no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes –
līgumorganizācijas”). Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 747 novirzīts telpu nomai
Ezera ielā 21;
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- programmai 18.03.00. „Bērnu uzturēšanās iestādes” veikta izdevumu pārstrukturizācija
– samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 11 000
un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 11 000 (piemaksām par aizvietošanu un nakts
darbu);
- programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu
samazinājums Ls 68 901 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 68 901 atbilstoši prognozētai klientu noslogojuma neizpildei 1.pusgadā.
Līdzekļu ekonomija Ls 68 901 novirzīta – programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības
departaments” Ls 7 892, programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” Ls 7 496, programmai
18.06.00. „Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” Ls 5 038 un programmai 18.07.00. „Rīgas
Sociālais dienests” Ls 48 475;
- jaunai programmai 18.03.02. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu
centra pedagoģiskajiem darbiniekiem” Ls 8 000 – dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem Ls 8 000 (pārnests finansējums no programmas 01.09.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas
pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem”) novirzīta pabalstu izmaksai
pedagoģiskajiem darbiniekiem, uzsākot jauno mācību gadu (pabalstu izmaksas nodrošināšana
pedagogiem Ls 50 apmērā (neskaitot nodokļus), kuri strādā pilnu slodzi un kuru darba stāžs ir
ilgāks par vienu gadu);
- programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums
Ls 2 892, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
Ls 163 728 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 166 620 un attiecīgi palielināti
kapitālie izdevumi (ūdens atdzelžošanas iekārtas izpirkšanai) Ls 2 892. Veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti izdevumi krājumiem un materiāliem par Ls 27 675 un palielināti
izdevumi atalgojumam Ls 19 502 un darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām
par Ls 8 173;
- programmai 18.05.00. „Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 11 179 – palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 11 179 (pārnests finansējums no
programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” Ls 7 496 un
programmas 18.10.00. „Dienas centri un dienas aprūpes centri pilngadīgām personām”
Ls 3 683) un novirzīta atalgojumam Ls 4 952, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un
kompensācijām Ls 1 192, pakalpojumiem Ls 5 035, t.sk. sakarā ar struktūrvienības „Dienas
aprūpes centrs bezpajumtniekiem” darbības nodrošināšanu sestdienās, svētdienās un svētku
dienās no 23.01.2010. līdz 21.03.2010. un 2010.gada novembrī un decembrī Ls 2 160 un
neatliekamo zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai bezpajumtniekiem Ls 2 875;
- programmai 18.06.00. „Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” finansējuma
palielinājums Ls 8 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
Ls 8 000 (pārnests finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes –
līgumorganizācijas” Ls 5 038 un programmas 18.08.00. „Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi
ģimenēm ar bērniem” Ls 2 962) un novirzīta vietu skaita palielināšanai naktspatversmēs ziemas
mēnešos – 2010.gada novembrī un decembrī par 50 vietām;
- programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 59 305 –
pārnests finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes –
līgumorganizācijas” Ls 48 475, kas novirzīts atlīdzībai Ls 12 062, t.sk. atalgojumam Ls 9 673 un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 389 (ar 01.08.2010. plānots likvidēt
24 sētnieku un apkopēju amata vienības ar algu Ls 180 un ar 01.07.2010. izveidot kopā 14 amatu
vienības, t.sk. 6 sociālās palīdzības organizatoru, 5 sociālās palīdzības organizatoru –
informatoru un 3 lietvežu – arhivāru amata vienības ar vidējo algu Ls 373), dienesta telpu
uzkopšanas pakalpojuma pirkšanai no 01.08.2010. Ls 26 803 un telpu remontam Brīvības gatvē
266 Ls 9 610 un pārnests finansējums no programmas 18.12.00. „Veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšana un veselības veicināšana” Ls 10 830, lai nodrošinātu Rīgas Sociālajam dienestam
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deleģēto atkarības profilakses pasākumu izpildi, kas izdevumos novirzīts atlīdzībai Ls 2 880
(t.sk. atalgojumam Ls 2 321 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 559) un
pakalpojumu apmaksai Ls 7 950;
- programmai 18.08.00. „Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem” izdevumu
samazinājums Ls 2 962 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 2 962 atbilstoši prognozētai klientu noslogojuma neizpildei 1.pusgadā.
Līdzekļu ekonomija Ls 2 962 novirzīta programmai 18.06.00. „Rīgas patversmes –
līgumorganizācijas”;
- programmai 18.10.00. „Dienas centri un dienas aprūpes centri pilngadīgām personām”
izdevumu samazinājums Ls 3 683 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par Ls 3 683 atbilstoši prognozētai klientu noslogojuma neizpildei 1.pusgadā.
Līdzekļu ekonomija Ls 3 683 novirzīta programmai 18.05.00. „ Rīgas patversmes”;
- programmai 18.12.00. „Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un veselības
veicināšana” izdevumu samazinājums Ls 7 911, t.sk. palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 2 919 līdzfinansējumam III Starptautiskās medicīniskās
konferences organizēšanai un samazināta par Ls 10 830 – attiecīgi samazināti izdevumi
atalgojumam par Ls 2 514, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par
Ls 606 un pakalpojumu apmaksai par Ls 7 710 (finansējums Ls 10 830 pārnests uz programmu
18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” Rīgas Sociālajam dienestam deleģēto atkarības profilakses
funkciju un ar to saistīto uzdevumu izpildei).

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu
palielinājums Ls 49 439, t.sk. saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2009.gada naudas līdzekļu
atlikums Ls 863 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts remontmateriālu iegādei, kā arī piešķirti
papildu līdzekļi kapitālajiem izdevumiem (svētku dekoratīvajam apgaismojumam) Ls 48 576, jo
daļa no dekoriem, kas pārņemti no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, ir
tehniski novecojusi.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 86 816
un finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par Ls 88 376, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 1 560 un veikta
izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 999, izdevumi
komandējumiem par Ls 5 000, sakaru pakalpojumu apmaksai par Ls 1 111, iestādes
reprezentācijas un ar iestādes veicamo funkciju nodrošināšanu saistītajiem pakalpojumiem par
15 873, telpu remontam par Ls 896, transportlīdzekļu uzturēšanai par Ls 1 041, iekārtu,
aparatūru tehniskai apkalpošanai par Ls 5 200, telpu uzturēšanai par Ls 3 770, informācijas
sistēmu uzturēšanai par Ls 39 000, telpu īrei un citiem pakalpojumiem par Ls 5 789, biroja preču
un inventāra iegādei par Ls 9 267, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 1 100 un
palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura
pabalstiem un kompensācijām par Ls 2 999, komunālajiem pakalpojumiem par Ls 1 231.
Ieņēmumu no nodevām samazinājums tiek kompensēts no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem Ls 458 488.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.)
izdevumu palielinājums Ls 58 487, t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 25 115
(Kultūras ministrijas finansējuma samazinājums par Ls 26 000, bet papildu ieņēmumi no
civilprasības pret S.Skribnovski Ls 885) un dotācijas no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem palielinājums Ls 21 792 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2009.gada naudas
līdzekļu atlikums Ls 21 792 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu
lauka bojāto un nesalasāmo plākšņu nomaiņai Ls 5 124, Brīvības pieminekļa aprūpei Ls 10 278
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un Rīgas Brāļu kapu ansambļa II depozitārija restaurācijai Ls 6 390. Papildu līdzekļi Ls 57 939,
t.sk. Otrā pasaules karā kritušo karavīru un latviešu partizānu 93 papildu apbedījumu kapu
plākšņu Rīgas Brāļu kapu centrālajā kapu laukā atjaunošanai Ls 20 295, biroja telpu Gaujas ielā
19 renovācijai (kapitālie izdevumi) Ls 31 453, Bastejkalna skulptūru „Miera deja”, „Kumeliņš”
un Vērmanes dārza divu lauvu skulptūru restaurācijai Ls 6 191. Piešķirti līdzekļi no Rīgas domes
rezerves fonda pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa ikdienas aprūpei no marta Ls 3 871,
t.sk. atlīdzībai Ls 3 226 (no tiem atalgojumam Ls 2 600) un pārējiem kārtējiem izdevumiem
Ls 645 (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 17.03.2010. sēdes
prot. Nr.30).

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.)
izdevumu palielinājums Ls 8 974 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2009.gada naudas
līdzekļu atlikums paliek aģentūras rīcībā un novirzīts pakalpojumu samaksai.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.)
izdevumu samazinājums Ls 6 649 un finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija
no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 7 000 un palielināti budžeta iestāžu
ieņēmumi par Ls 7 000, kā arī sakarā ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju
un centralizāciju no šī gada 1.jūlija samazinātas štata vietas un izdevumi atlīdzībai par Ls 6 649
(t.sk. atalgojumam par Ls 5 358 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
Ls 1 291) un finansējums pārnests Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma
28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 13 530 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu
2009.gada naudas līdzekļu atlikums paliek aģentūras rīcībā un novirzīts projektiem „Rīgas
pilsētas teritorijā ietilpstošo krastmalu perspektīvas izmantošanas koncepcija” Ls 6 700,
„Programmas „Skolnieks, pētnieks, pilsētnieks” īstenošana Rīgas pilsētas arhitekta biroja un
Latvijas Arhitektu savienības kopējās izglītības programmas ietvaros” Ls 1 800, „Izstādes
komplekta „Rīgas 21.gs. arhitektūra” makets un realizācija” Ls 3 400, „Izstādes „Rīgas
jūgendstils” arhitektonisko detaļu attēlu izdrukas formātā 200 cm x 100 cm” Ls 1 630.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu
finansējuma palielinājums par Ls 7 586 708 izdevumu palielinājums par
Ls 7 586 708:
- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu
palielinājums Ls 12 475 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 12 475 un novirzīta Rīgas domes Ārlietu pārvaldei sadarbībai ar ārvalstu institūcijām
NATO Parlamentārās Asamblejas 2010.gada pavasara sesijas norisei Rīgā no 28.maija līdz
1.jūnijam. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja veselības,
dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai par Ls 156 900 un palielināti izdevumi
pakalpojumu samaksai par Ls 156 900 (telpu remontam, biroja inventāra iegādei, biroja telpu
uzturēšanai un informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem);
- programmai 01.03.00. „Biedra naudas maksājumiem sabiedriskajās organizācijās”
izdevumu palielinājums Ls 27 600 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem
ieņēmumiem par Ls 27 600 un novirzīta biedra naudas maksājumiem – biedrībā „Daugavas
savienība” Ls 2 000, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā Ls 600 un Latvijas
Pašvaldības savienībā par 2009.gada 2.pusgadu Ls 25 000;
- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu
palielinājums Ls 11 126 – 35.autobusa maršruta izmaiņu nodrošināšanai;
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- programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu
palielinājums Ls 25 935 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 36 470 un novirzīta telpu nomai Terēzes ielā 5 līdz 1.septembrim Ls 25 070,
apsaimniekošanas izdevumiem Ls 10 950, papildu iznomāto telpu Terēzes ielā 5 5.stāva
komunālajiem izdevumiem Ls 450 un sakarā ar informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju
reorganizāciju un centralizāciju no šī gada 1.jūlija samazinātas štata vietas un izdevumi atlīdzībai
par Ls 10 535 (t.sk. atalgojumam par Ls 8 490 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par Ls 2 045) un finansējums pārnests Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram;
- programmai 01.09.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu
pedagoģiskajiem darbiniekiem” izdevumu samazinājums Ls 620 670 – finansējums pārnests
uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmu 16.27.00. „Pabalstu
izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem” Ls 612 670 un
Rīgas domes Labklājības departamenta programmu 18.03.02. „Pabalstu izmaksa Rīgas
pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pedagoģiskajiem darbiniekiem” Ls 8 000;
- programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 5 000 un palielināti kapitālie izdevumi
par Ls 5 000;
- programmai 01.12.00. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu
pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 5 400 un palielināti kapitālie izdevumi
par Ls 5 400 videonovērošanas iekārtas uzstādīšanai Rīgas Latgales priekšpilsētas
administratīvajā teritorijā Avotu ielā, Matīsa ielā un Mūrnieku ielā;
- programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu
samazinājums Ls 688 668 – pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi”
26.01.2010. vēstuli Nr.1.3/272 „Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2010. gadam”;
- programmai 01.21.00. „Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” izdevumu
palielinājums Ls 10 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par Ls 10 000, t.sk. biroja telpu kosmētiskajam remontam Raiņa bulvārī 23 Ls 6 401,
elektromontāžas darbiem biroja telpās Ls 2 070, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas
sistēmu ierīkošanai biroja telpās Ls 1 529;
- programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums
Ls 8 317 726 – saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības
investīciju programma 2010.gadam”;
- programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem
projektiem” izdevumu palielinājums Ls 186 124 – papildu līdzekļi Vecāķu pludmales
peldvietas un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas ezeru peldvietu labiekārtošanai Ls 30 000,
Vakarbuļļu pludmales labiekārtošanas darbiem Ls 20 000, labiekārtošanas darbu realizācijai
Daugavas krastmalas posmā no Maskavas ielas līdz Kvadrāta ielai Ls 36 124 (no tiem kapitālie
izdevumi Ls 7 204) un programmas finansējuma palielinājumam Ls 100 000;
- programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības
nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 175 559, t.sk. valsts budžeta dotācija Ls 13 152
bezmaksas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar līgumu
Nr.232.1-1041/2008 „Par interneta piekļuves pakalpojumu abonēšanu”, papildu finansējums
e-pakalpojuma „Elektroniska bērna pieteikšana pirmsskolas mācību iestādes rindā” izstrādei
Ls 17 890 un kapitālajiem izdevumiem Ls 38 000, sociālo pabalstu administrēšanas informatīvās
sistēmas „SOPA” papildinājumu izstrādāšanai Ls 27 547 (sakarā ar Ministru kabineta
06.04.2010. noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā”), kā arī izdevumu palielinājumam atlīdzībai par
Ls 78 970 (t.sk. atalgojumam par Ls 63 639 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par Ls 15 331) – veikta izdevumu pārstrukturizācija starp programmām sakarā ar
informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju reorganizāciju un centralizāciju no šī gada 1.jūlija;
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- programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem
projektiem” izdevumu palielinājums Ls 133 372 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības
vispārējiem ieņēmumiem par Ls 133 372 un novirzīta mūžizglītības programmas „Comenius”
projekta realizācijai, t.sk. kārtējiem izdevumiem Ls 129 352 un kapitālajiem izdevumiem
Ls 4 020. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 8 912 166
un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 82 849 (no tiem atalgojumam par Ls 65 459), sociāla
rakstura pabalstiem par Ls 2 800 000 (projektiem „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana ar stipendiju)” un „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”), pakalpojumu apmaksai
par Ls 6 029 317;
- programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazinājums Ls 8 536.
Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un
administrācijas lietu komitejas lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves
fonda Ls 3 871 – asignējumu palielinājumam Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu
aģentūra”.
Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes
Finanšu departaments, Ls 4 665 – novirzīti rēķinu samaksai, pamatojoties uz Rīgas domes
Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
apstiprināts Ls 37 925 (Rīgas domes 17.12.2009. saistošie noteikumi Nr.46). Faktiskais naudas
līdzekļu atlikums budžeta institūciju kontos uz 01.01.2010. Ls 219 300, palielinājums
Ls 181 375.
Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu palielinājums Ls 101 000 un
izdevumu palielinājums Ls 281 715, no tiem izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu
atlikums Ls 180 715.
Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajai programmai
01.01.23. „Mērķziedojumi” naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 24 277 plānots
izlietot grantu programmai Rīgas pilsētā „Atspēriens” – mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam.
Rīgas domes Īpašuma departamentam izveidota jauna programma 03.01.00. „Ziedojumi
un dāvinājumi pašvaldības īpašumu rekonstrukcijai un uzturēšanai”. Ziedojumu un
dāvinājumu programma izveidota nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” 22.03.2010.
dāvinājuma Ls 100 000 pieņemšanai ēkas Rīgā, Baložu ielā 24, renovācijai Pāvula Jurjāna
mūzikas skolas izvietošanai un saskaņā ar Rīgas domes 13.04.2010. lēmumu Nr.1259 „Par
dāvinājuma pieņemšanu”.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām
veikta izdevumu pārstrukturizācija un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 131 607
plānots izlietot:
- programmas 16.01.00. „Izglītības iestāžu pārvalde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments” naudas līdzekļu atlikumu Ls 550 plānots izlietot kancelejas preču
iegādei;
- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu iestādes” veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Fizisko personu ziedojumu palielinājumu Ls 1 400 un naudas līdzekļu atlikumu Ls 4 179 plānots
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izlietot biroja preču, inventāra, saimniecības preču un mācību līdzekļu iegādei Ls 6 237, kā arī
samazināti kapitālie izdevumi Rīgas 231.pirmsskolas izglītības iestādei par Ls 658;
- programmas 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu iestādes” naudas līdzekļu atlikumu
Ls 493 plānots izlietot mācību līdzekļu iegādei;
- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” juridisko personu
ziedojumu samazinājums Ls 9 400, jo Aizgādņu fonds „ASSOR” nepārskaitīs naudas līdzekļus
Rīgas 40.vidusskolai interešu izglītības nodarbību un metodiskā darba finansēšanai. Veikta
izdevumu pārstrukturizācija un naudas līdzekļu atlikumu Ls 97 597 plānots izlietot dienas
naudas un komandējuma izdevumu segšanai Ls 5 547, telpu remonta, nomas un uzturēšanas
izdevumu segšanai, transportlīdzekļu pakalpojumu samaksai, sakaru un tipogrāfijas izdevumu
samaksai Ls 23 201, ēdināšanas izdevumu samaksai, kancelejas un saimniecības preču,
inventāra, degvielas, kora tērpu un mācību līdzekļu iegādei Ls 32 829, mēbeļu, datoru,
videoprojektora un kopētāja iegādei Ls 26 620;
- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” juridisko personu
ziedojumu palielinājumu Ls 5 000 Rīgas Mūzikas internātvidusskolai no ASV vēstniecības
plānots izlietot telpu remonta izdevumu segšanai Ls 2 500, galdu, krēslu iegādei Ls 500 un
mācību grāmatu iegādei Ls 2 000. Naudas līdzekļu atlikumu Ls 4 plāno izlietot kancelejas preču
iegādei;
- programmas 16.06.00. „Speciālās internātskolas” naudas līdzekļu atlikumu Ls 8 921 plānots
izlietot mazvērtīgā inventāra un mācību līdzekļu iegādei Ls 7 821, datoru iegādei Ls 1 100;
- programmas 16.07.00. „Pārējie interešu izglītības pasākumi” naudas līdzekļu atlikumu
Ls 17 243 plānots izlietot komandējuma izdevumu segšanai Ls 800, telpu remonta,
remontmateriālu, saimniecības preču un mācību līdzekļu iegādei Ls 8 447, interaktīvās tāfeles un
datortehnikas iegādei Ls 7 996;
- programmai 16.09.00. „Bērnu un mūzikas mākslas skolas” juridisko personu ziedojumu
palielinājums Ls 3 000. Akciju sabiedrības „Preses apvienība” ziedojumu Pāvula Jurjāna
mūzikas skolai un Juglas mūzikas skolai plānots izlietot pedagogu atalgojumam par audzēkņu
sagatavošanu starptautiskajiem konkursiem un festivāliem Ls 600, valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu veikšanai Ls 145, klavieru skaņošanas izdevumu samaksai Ls 500, mācību
līdzekļu un inventāra iegādei Ls 1 105, mūzikas instrumentu iegādei Ls 650;
- programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” naudas līdzekļu atlikumu Ls 2 620 plānots izlietot
tipogrāfijas pakalpojumu un transportlīdzekļu nomas izdevumu samaksai Ls 1 020, sporta
inventāra, balvu un suvenīru iegādei Ls 1 600.
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošām programmām ieņēmumu
palielinājumu Ls 1 000 un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 12 276 plānots izlietot:
- programmas 18.02.00. „Bērnu uzturēšanās iestādes” naudas līdzekļu atlikumu Ls 8 276
plānots izlietot atalgojumam peldēšanas trenerim Ls 1 539, valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu veikšanai Ls 371, ekskursiju un pasākumu organizēšanai bērniem Ls 1 835,
inventāra un saimniecības materiālu iegādei Ls 413, materiālu iegādei pulciņu vajadzībām
Ls 3 800 un datora iegādei Ls 318;
- programmai 18.04.00. „Akciju sabiedrības „Rīgas siltums” ziedojums siltumapgādes
norēķinu kompensācijām maznodrošinātām personām Rīgā” veikta izdevumu
pārstrukturizācija: par Ls 1 564 500 samazināti izdevumi dotācijām un palielināti izdevumi
pabalstiem – siltumapgādes norēķinu kompensācijām maznodrošinātām personām Rīgā;
- programmas 18.05.00. „Rīgas patversmes” juridisko personu ziedojumu palielinājumu
Ls 1 000 plānots izlietot krēslu iegādei aprūpes centram;
- programmas 18.06.00. „Rīgas Sociālais dienests” naudas līdzekļu atlikumu Ls 4 000 plānots
izlietot pasākumu organizēšanai Ls 184 un datoru iegādei dienas centriem Ls 3 816.
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Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) naudas
līdzekļu atlikumu Ls 12 555 plānots izlietot Rīgas Brāļu kapu ansambļa II depozitārija
restaurācijas izdevumu samaksai.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs
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