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Grozījumi Rīgas domes 28.12.2000. noteikumos Nr.55 

“Par Rīgas pilsētas 2001.gada budžetu” un  

Rīgas domes 22.12.1998. noteikumos Nr.27  

“Par Rīgas pilsētas 1999.gada budžetu” 

 

 

Saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no 

Rīgas domes rezerves fonda un sakarā ar izmaiņām ieņēmumu par maksas 

pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu apmērā, kā arī speciālajā budžetā un 

pamatbudžetā paredzēto ieņēmumu apmērā: 

 

1. Izdarīt Rīgas domes 28.12.2000. noteikumos Nr.55 “Par Rīgas pilsētas 

2001.gada budžetu” šādus grozījumus: 

 1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

 “1. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2001.gadam ieņēmumos 187 479 631 lata 

apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.”; 

 1.2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

 “2. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2001.gadam izdevumos 187 479 631  lata 

apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.”; 

 1.3. aizstāt 9.pielikuma “Rīgas pilsētas 2001.gada pašvaldības īpašuma 

privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma” sadaļā “Rīgas Ziemeļu rajons” 

tekstu “pašvaldības dzīvojamās mājas Rīgā, Ausekļa ielā 3, savilču projekta realizācija” 

ar tekstu “pašvaldības dzīvojamās mājas Rīgā, Airu ielā 88, Airu ielā 96, Airu ielā 115, 

Palejas ielā 6, Āliņģu ielā 15, kanalizācijas sistēmad rekonstrukcija”. 

 

 2. Izdarīt grozījumus Rīgas domes 22.12.1998. noteikumu Nr.27 “Par Rīgas 

pilsētas 1999.gada budžetu” 7.pielikumā “Investīcijas no aizņēmuma līdzekļiem 

(kredītlīnijām) 1999.gadā”, aizstājot sadaļā “Vispārējie pārvaldes dienesti” tekstu 

“Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas tiešajā pakļautībā esošās 

transportsaimniecības attīstība (autostāvvietas Bajāru ielā un Pudiķu ielā un 

izpilddirekcijas)” ar tekstu “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas ēkas un 

autonovietnes Brīvības gatvē 266 remonts”. 

 

 3. Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pamatbudžeta programmas 01.35.00. “Rīgas 

domes 28.12.1999. noteikumu Nr.41 “Individuālo siltummezglu ierīkošanas un 

modernizācijas noteikumi” realizācija” izpildi, Rīgas domes Finansu departamenta 

direktoram R.Krūmiņam noslēgt vienošanos ar akciju sabiedrību “Rīgas Siltums” par 

minētās programmas izpildi. 

 

4. Rīgas pilsētas pamatbudžeta programmā 01.39.00. “Pabalstu izmaksa Rīgas 

pašvaldības pirmsskolas bērnu iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem” paredzētais 



pabalsts Ls 50 apmērā (papildus sedzot iedzīvotāju ienākuma nodokli) izmaksājams 

katram pašvaldības pirmsskolas bērnu iestādes pedagoģiskajam darbiniekam, kurš šajā 

iestādē nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Bojārs 


