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Grozījumi Rīgas domes 18.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.102   
„Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu” 

 
 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” un 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 2008.gadam” ministrijām apstiprinātajām programmām) apjomu un 
Rīgas domes Finanšu un administrāciju lietu komitejas lēmumus par līdzekļu 
piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda: 

 
Izdarīt Rīgas domes 18.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.102 „Par Rīgas 

pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
 „1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2008.gadam ieņēmumus          

602 110 040 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
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2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2008.gadam izdevumus         

641 675 164 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
 
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada mērķdotācijas un dotācijas 

no valsts budžeta saskaņā ar 6.pielikumu.” 
 
4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
„4. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmu 2008.gadam 

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

izlietojuma programmu 2008.gadam saskaņā ar 8.pielikumu.” 
 
6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
„6. Apstiprināt 9.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.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. Papildināt 18.punktu pirms vārdiem „pēc budžeta iestādes” ar tekstu „un 

01.18.00. XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XIV deju svētku programma”. 
 
9. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā: 
„19. Noteikt, ka pamatbudžeta programmas 04.06.00. „Pilsētas ielu seguma 

periodiska atjaunošana” un speciālā budžeta programmas 01.01.01. „Mērķdotācija 
pašvaldības autoceļiem, ielām un pārvadājumiem pilsētas maršrutos” sadaļas 
„Mērķdotācija autoceļiem un ielām” līdzekļu izlietojums tiek apstiprināts Rīgas domes 
Satiksmes un transporta lietu komitejā, bet sadaļas „Mērķdotācija pasažieru regulārajiem 
pārvadājumiem” finansējums tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam, pamatojoties uz 
Rīgas domes Satiksmes departamenta iesniegumu. 

 
10. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā: 
„26. Noteikt, ka Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam, 

Rīgas domes Labklājības departamentam un Rīgas domes Kultūras departamentam līdz 
10.09.2008. jāiesniedz Rīgas domes Finanšu departamentā izglītības iestāžu 
pedagoģisko darbinieku saraksts, lai nodrošinātu pabalsta izmaksu no pamatbudžeta 
programmas 01.09.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem” līdzekļiem (pabalsts Ls 50 apmērā, neieskaitot 
nodokļus, katram Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, internātskolu un speciālo 
internātskolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, bērnu uzturēšanās iestāžu, mūzikas un 
mākslas skolu, kā arī sporta skolu un interešu izglītības iestāžu pilna darba laika 
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pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas minētajās Rīgas pašvaldības iestādēs nostrādājuši ne 
mazāk kā vienu gadu).” 

 
 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs J.Birks
 
Rīgā 2008.gada 2.jūnijā 
 
 
 
Cerbule 67026299 


