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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 
Rīgā 

29.05.2007.                                  Nr.78 
                          (prot. Nr.72, 1.§) 

 
Grozījumi Rīgas domes 19.12.2006. saistošajos noteikumos Nr.65 „Par Rīgas 

pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu” 
 

Izdoti saskaņā ar likumu 
„Par pašvaldību budžetiem” 

 
Ņemot vērā valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības budžeta ieņēmumu, 

izdevumu un investīciju apjoma izmaiņas, precizēto valsts budžeta dotāciju (no likumā 
„Par valsts budžetu 2007.gadam” ministrijām apstiprinātajām programmām) apjomu, 
Rīgas domes Finanšu un administrāciju lietu komitejas lēmumus un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumus par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda: 

 
Izdarīt Rīgas domes 19.12.2006. saistošajos noteikumos Nr.65 „Par Rīgas pilsētas 

pašvaldības 2007.gada budžetu” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
 „1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2007.gadam ieņēmumus  

494 525 350 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
 
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2007.gadam izdevumus 

531 610 053 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
 
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada mērķdotācijas un dotācijas 

no valsts budžeta saskaņā ar 6.pielikumu.” 
 
4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
„4. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmu 2007.gadam 

saskaņā ar 7.pielikumu.”  
 
5. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
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„5. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietojuma programmu 2007.gadam saskaņā ar 8.pielikumu.” 
 

6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
„6. Apstiprināt 9.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta 

ieņēmumi, izdevumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, 
investīcijas un finansēšana””. 

 
7. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 
„8. Apstiprināt 11.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību limiti 

investīcijām””. 
 
8. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā: 
„23. Paredzēt līdzekļu rezervi Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmā 

2007.gadam un noteikt, ka par šo līdzekļu novirzīšanu saistībā ar investīciju objektu 
izmaksu sadārdzināšanos lemj Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja.” 

 
9. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā: 
„25. Noteikt, ka Rīgas domes 23.01.2007. nolikuma Nr.62 „Rīgas pilsētas 

pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” izpilde saistībā ar Rīgas domes 
23.01.2007. ieteikumiem Nr.1 „Vienotie darba koplīguma pamatnoteikumi Rīgas 
pilsētas pašvaldībā” tiek veikta atbilstoši saistošajos noteikumos budžeta programmām 
apstiprinātajam atalgojuma apjomam budžeta gadā; Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu 
vadītājiem amatu un algu saraksti, kā arī izmaiņas štatu sarakstos (pirms to 
apstiprināšanas) jāiesniedz saskaņošanai Rīgas domes Finanšu departamentā.” 

 
10. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā: 
„26. Noteikt, ka Rīgas domes Finanšu departaments atver asignējumus 

Ls 1 072 137 apmērā Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 
programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” pēc tam, kad Rīgas domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta departaments būs izstrādājis un Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komiteja akceptējusi kārtību, kādā veicama Rīgas pilsētas 
pašvaldības piemaksa pedagoģiskajiem darbiniekiem.” 
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