
 
 

 
R ĪG A S  D O M E  

Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, tālrunis 7026101, fakss 7026389 
 

N O T E I K U M I  
 

Rīgā 
14.09.2004.                      Nr.57 

         (prot. Nr.129, 1.§) 
 
 

Grozījumi Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 
“Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 

 
 

1. Sakarā ar mācību gada uzsākšanu piešķirt līdzekļus Ls 756237 apmērā, lai 
katram Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, internātskolu un speciālo 
internātskolu, pirmsskolas un speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, bērnu uzturēšanās 
iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības iestāžu pilna darba laika 
pedagoģiskajam darbiniekam, kas minētajās Rīgas pašvaldības iestādēs nostrādājis ne 
mazāk par vienu gadu, samaksātu pabalstu Ls 50 apmērā, kā arī samaksātu iedzīvotāju 
ienākuma nodokli. 

 
2. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktoram 

E.Vēberam, Rīgas domes Labklājības departamenta direktoram V.Nagobadam un Rīgas 
domes Kultūras pārvaldes priekšniecei D.Čivlei nodrošināt šo noteikumu 1.punktā 
minēto izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku sarakstu sastādīšanu līdz 20.09.2004. 

 
3. Rīgas domes Finanšu departamentam līdz 01.10.2004. nodrošināt pabalsta 

izmaksu atbilstoši Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, Rīgas 
domes Labklājības departamenta un Rīgas domes Kultūras pārvaldes iesniegtajiem 
sarakstiem. 

 
4. Sakarā ar reorganizāciju piešķirt līdzekļus Ls 1595447 apmērā Rīgas 

pašvaldības namu pārvalžu nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) parāda dzēšanai. 
 
5. Izdarīt Rīgas domes 16.12.2003. noteikumu Nr.43 “Par Rīgas pilsētas 

2004.gada budžetu” 7.pielikumā šādus grozījumus: 
5.1. pārcelt no investīciju programmas 2004.gadam uz investīciju programmu 

2005.gadam: 
– objekts “Rīgas 33.vidusskolas ēkas Stūrmaņu ielā 19/23 rekonstrukcijas 

1.kārta” – daļu no 2004.gadam piešķirtā finansējuma Ls 463732 apmērā; 
– objekts “Rīgas Kultūru vidusskolas ēkas Ganību dambī 7 rekonstrukcijas 

1.kārta” – 2004.gadam piešķirto finansējumu Ls 136268 apmērā; 
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5.2. papildināt investīciju programmu 2004.gadam ar objektu “Logu nomaiņa 
Rīgas pilsētas izglītības iestādēs” – Ls 400000 apmērā; 

5.3. pārcelt no investīciju programmas 2005.gadam uz investīciju programmu 
2004.gadam objektu “Sociālās mājas Lubānas ielā 44/50 renovācijas pabeigšana” –  
Ls 200000 apmērā; 

5.4. pārcelt no investīciju programmas 2005.gadam uz investīciju programmu 
2004.gadam objektu “Dienvidu tilta trases finansēšana” – Ls 2100000 apmērā. 

 
6. Lai nodrošinātu šo noteikumu 1., 4. un 5.4.apakšpunkta nosacījumu realizāciju, 

izdarīt grozījumus Rīgas pilsētas 2004.gada budžetā (Rīgas domes 16.12.2003. 
noteikumos Nr.43 “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu”), palielinot ieņēmumus un 
izdevumus par Ls 4451684 saskaņā ar pielikumu. 

 
7. Noteikumu izpildi kontrolēt Rīgas domes Finanšu komitejai. 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks              S.Dolgopolovs 
 
 
 
 
Kavacs 7026133 
 
 


