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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” 

 
 
Sakarā ar saņemto informāciju par dotācijas izmaiņām no likumā „Par valsts 

budžetu 2008.gadam” ministrijām apstiprinātajām programmām, izmaiņām budžeta 
iestāžu ieņēmumu apjomos, budžeta programmu finansējuma pārdali, nepieciešamajām 
izmaiņām saistībā ar budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un izdevumu 
finansēšanas avota maiņu, kā arī ņemot vērā Rīgas domes Finanšu un administrācijas 
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          

617 671 396 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
 
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2008.gadam izdevumus         

658 281 465 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.” 
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4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 

izlietojuma programmu 2008.gadam saskaņā ar 8.pielikumu.” 
 
5. 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”.” 

 
6. Papildināt saistošos noteikumus ar nodaļu „Pārejas noteikumi” šādā redakcijā: 
 

„Pārejas noteikumi 
 
1. Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā Rīgas pilsētas 

pašvaldības 2009.gada budžets, Rīgas domes Budžeta komisija nosaka pašvaldības 
darbībai nepieciešamos pašvaldības budžeta izdevumus saskaņā ar šādiem noteikumiem: 

1.1. asignējumi pamatbudžeta izdevumiem mēnesī nepārsniedz katrai iestādei un 
budžeta programmai noteikto limitu (limitus nosaka Rīgas domes Budžeta komisija līdz 
23.12.2008.); 

1.2. tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana 
(1.1.apakšpunktā noteikto izdevumu limitu ietvaros); 

1.3. tiek nodrošināta ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma līdzekļu asignēšana ārvalstu finanšu 
palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros finansētiem jauniem 
pasākumiem (projektiem). 

 
2. Noteikt, ka sakarā ar sarežģīto finansiālo stāvokli budžeta izpildītāji nevar 

uzņemties jaunas īstermiņa vai ilgtermiņa finanšu saistības līdz Rīgas pilsētas 
pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanai. Laikposmā līdz Rīgas pilsētas 
pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanai Rīgas domes Budžeta komisija izņēmuma 
gadījumos, izvērtējot budžeta izpildītāja pieteikumu, pieņemt lēmumu par atļauju 
uzņemties jaunas īstermiņa vai ilgtermiņa saistības budžeta izpildītājam noteiktā 
izdevumu limita ietvaros.” 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                          J.Birks 
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