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 / Ls /
2004.gada 2004.gada

Nosaukums budžets Grozījumi budžets

MĒRĶDOTĀCIJAS UN DOTĀCIJAS NO VALSTS BUDŽETA - KOPĀ 34839112 2159529 36998641

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments - kopā 34710888 1128669 35839557

Specializētajām pirmsskolas bērnu iestādēm, internātskolām un sanatorijas
tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un
garīgās attīstības traucējumiem - kopā, no tiem: 5344631 0 5344631
   pedagoģisko darbinieku algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3068761 0 3068761

Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 24807172 0 24807172

Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1314679 0 1314679

Speciālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 855724 0 855724

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 1577687 0 1577687
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Piemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu
valodā mazākumtautību skolās un klasēs, kā arī kristīgās mācības un ētikas programmu 734995 0 734995

Investīcijas Strazdumuižas internātskolai - attīstības centra rekonstrukcija - piebūve 70000 0 70000

Rīgas Skolēnu pils teātrim "Zīļuks" tehniski materiālās bāzes attīstīšanai, jaunu 6000 0 6000
uzvedumu iestudēšanai

Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (valsts budžeta programma 09.19.00.) 0 806950 806950

Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei no valsts budžeta
programmas 01.14.00. "Mācību literatūras iegāde" 0 321719 321719

Rīgas domes Kultūras pārvalde - kopā 48224 1030860 1079084

Tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 48224 0 48224

Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas,
mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (valsts budžeta programma 02.08.00.) 0 1030860 1030860

Pacientu uzņemšanas, infekcijas izolatoru un dzemdību telpu kompleksa 80000 0 80000
reorganizācijai Rīgas pilsētas Dzemdību namā

                   Domes priekšsēdētājs G.Bojārs
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