
 

 

 

R Ī G A S  D O M E  
Krišjāņa Valdemāra ielā 3, Rīgā, LV-1539, tālrunis 7026101, fakss 7026389 

 

N O T E I K U M I  
 

           Rīgā 

02.07.2002.                    Nr.20 

          (prot. Nr.60, 1.§) 
 

 

Grozījumi Rīgas domes 18.12.2001. noteikumos Nr.9 

“Par Rīgas pilsētas 2002.gada budžetu” 

 

 
 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts budžetu 2002.gadam”, 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 10.01.2002. vēstuli Nr.1-16/4 “Par 

finansēšanas plāniem 2002.gadam”, saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem 

par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda un ņemot vērā izmaiņas 

ieņēmumu par maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu apmērā, Rīgas pilsētas 

2002.gada pamatbudžetā un Rīgas pilsētas 2002.gada speciālajā budžetā paredzēto 

ieņēmumu apmērā,  kā arī  līdzekļu atlikumu 01.01.2002.: 

 

Izdarīt Rīgas domes 18.12.2001. noteikumos Nr.9 “Par Rīgas pilsētas 2002.gada 

budžetu” šādus grozījumus: 

  

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

 “1. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2002.gadam ieņēmumos   194 493 138 latu 

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

 

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

 “2. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2002.gadam izdevumos   194 493 138 latu 

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

 

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Apstiprināt Rīgas pilsētas 2002.gada mērķdotācijas no valsts budžeta               

28 480 494 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu”. 

 

4. Apstiprināt papildinājumu Rīgas domes 18.12.2001. noteikumu Nr.9 “Par 

Rīgas pilsētas 2002.gada budžetu” 7.pielikumā “Investīcijas no aizņēmuma līdzekļiem 

(kredītlīnijām) 2002.gadā” ar jauniem objektiem 4 164 748 latu apmērā saskaņā ar 

7.pielikumu. 

  



5. Apstiprināt papildinājumu Rīgas domes 18.12.2001. noteikumu Nr.9 “Par 

Rīgas pilsētas 2002.gada budžetu” 8.pielikumā “Rīgas pilsētas 2002.gada speciālā 

budžeta ieņēmumu no transporta nodevas un akcīzes nodokļa (ceļu fonda) izlietojuma 

programma” ar jauniem objektiem 1 295 598 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu. 

  

6. Apstiprināt grozījumus Rīgas domes 18.12.2001. noteikumu Nr.9 “Par Rīgas 

pilsētas budžetu” 9.pielikumā “Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda 

līdzekļu izlietojuma programma 2002.gadam” saskaņā ar 9.pielikumu. 

  

7. Papildināt Rīgas domes 18.12.2001. noteikumus Nr.9 “Par Rīgas pilsētas 

2002.gada budžetu” ar 20.punktu šādā redakcijā:  

“20. Akceptēt iepriekšējo gadu Rīgas pilsētas budžetu pielikumos “Investīcijas no 

aizņēmumu līdzekļiem (kredītlīnijām)”, “Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 

privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma” un “Rīgas pilsētas speciālā 

budžeta ieņēmumu no transporta nodevas un akcīzes nodokļa (ceļu fonda) izlietojuma 

programma” piešķirto, bet neapgūto līdzekļu izlietojumu,  finansējot  attiecīgās 

programmas un objektus 2002.gadā”. 

  

8. Papildināt Rīgas domes 18.12.2001. noteikumus Nr.9 “Par Rīgas pilsētas 

2002.gada budžetu” ar 21.punktu šādā redakcijā:  

“21. 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”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                  G.Bojārs 
 


