
 

 

 

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 

17.12.2002.                                              Nr.31 

                         (prot.Nr.75, 1.§) 
    

 

Par Rīgas pilsētas 2003.gada budžetu 

 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumu "Par 

pašvaldību budžetiem"  

 

 

 1. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2003.gadam ieņēmumos 192 584 974  latu 

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

 

 2. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2003.gadam izdevumos 225 683 933  latu 

apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4., 5. un 7.pielikumu. 

 

3. Apstiprināt Rīgas pilsētas 2003.gada mērķdotācijas no valsts budžeta              

28  471 494 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu. 

 

 4.  Apstiprināt Rīgas pilsētas 2003.gada investīciju projektus, kas finansējami no 

aizņēmumu un kredītlīniju līdzekļiem, 21 004 462 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.  

 

5. Apstiprināt Rīgas pilsētas 2003.gada speciālā budžeta ieņēmumu no transporta 

nodevas un akcīzes nodokļa (ceļu fonda) izlietojuma programmu saskaņā ar 

8.pielikumu. 

 

6. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 

izlietojuma programmu 2003.gadam saskaņā ar 9.pielikumu. 

 

7. Apstiprināt 10.pielikumu  “Rīgas pilsētas 2003.gada pamatbudžeta ieņēmumi, 

izdevumi (pēc valdības funkciju klasifikācijas), investīcijas un finansēšana (atbilstoši 

Latvijas Republikas Valsts kasei iesniedzamajam mēneša pārskatam “Par pašvaldības 

pamatbudžeta izpildi”)”. 

 



 8. Noteikt, ka Rīgas domes Finansu departaments no iekasētā iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 28,4% ieskaita Latvijas Republikas Labklājības ministrijas valsts 

speciālajā veselības aprūpes budžetā, kas nodrošina valdības apstiprinātās veselības 

aprūpes bāzes programmas apmaksu. 

  

9. Uzdot Rīgas domes departamentiem un citiem budžeta izpildītājiem veikt 

pašvaldības pasūtītāja funkcijas sava budžeta un investīciju programmu ietvaros, 

iekļaujot komisiju sastāvos Rīgas domes Finansu departamenta un Rīgas domes 

Juridiskās pārvaldes pārstāvi. 

 

10. Rīgas domes Satiksmes departamentam saskaņot ar Rīgas priekšpilsētu 

(rajonu) izpilddirekcijām un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju 

līdzekļu izlietojumu pamatbudžeta programmai “Pilsētas rajonu (priekšpilsētu) nozīmes 

ielu uzturēšanas programma”. 

 

11. Noteikt, ka Rīgas domes Finansu departamentam ir tiesības atvērt 

pamatbudžeta asignējumus proporcionāli Rīgas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumu 

izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Šis nosacījums nav attiecināms 

uz līgumos paredzēto saistību izpildi. 

 

 12. Noteikt, ka Rīgas domes Finansu departamentam saskaņā ar noslēgtajiem 

kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2003.gadā jānodrošina kredītu un kredītu procentu 

samaksa. 

 

 13. Noteikt, ka Rīgas domes Finansu departamentam jāveic pasākumi finansu 

resursu piesaistei pilsētas investīciju projektu un attīstības pasākumu finansēšanai. 

 

 14. Noteikt, ka atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Rīgas domes Finansu 

departamentu, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu un Rīgas 

pašvaldības bezpeļņas organizāciju SIA “Rīgas Nacionālā sporta manēža”, asignējumi 

pamatbudžeta programmai “Dotācija zaudējumu segšanai un pašu kapitāla    

atjaunošanai – b/o SIA “Rīgas Nacionālā sporta manēža” (kods 01.09.00.) tiek atvērti 

saskaņā ar līguma nosacījumiem par Rīgas pilsētas sporta skolu mācību, treniņu un 

sacensību organizēšanu minētajā sporta bāzē. 

 

15. Noteikt, ka pamatbudžeta programmas “Dotācija zaudējumu segšanai un pašu 

kapitāla atjaunošanai – b/o SIA “Rīgas gaisma” (kods 04.02.00) realizācijai paredzētie 

līdzekļi Ls 2 369 492 apmērā izlietojami, lai nodrošinātu pilna pilsētas apgaismojuma 

ieslēgšanu diennakts tumšajā laikā. 

 

 16. Budžeta izpildītājiem līdz 01.02.2003. nodrošināt to pakļautībā un 

pārraudzībā esošo iestāžu pasākumu finansu plānu un tāmju apstiprināšanu, kā arī 

iesniegt pamatbudžetu un speciālo budžetu kopsavilkuma un programmu tāmes Rīgas 

domes Finansu departamentā apstiprināšanai. 

 



 17. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos 

un tāmēs 3. un 5.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot 

apstiprināšanai Rīgas domes Finansu departamentā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst 

mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī 

atalgojumu un kapitālos izdevumus, kas paredzēti no dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem un citām dotācijām. 

 

 18. Budžeta izpildītājiem gada laikā atļauts realizēt izdevumus tādā apmērā, kādā 

tiem Rīgas domes Finansu departaments asignējis līdzekļus no dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. 

 

 19. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto 

apjomu, ar attiecīgo Rīgas domes komiteju atļauju var novirzīt tās pašas budžetā 

paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai, iesniedzot tāmes grozījumus 

Rīgas domes Finansu departamentā apstiprināšanai. 

 

 20. Noteikt, ka laika posmā starp Rīgas pilsētas budžeta grozījumiem Rīgas 

domes Finansu komiteja pieņem lēmumus par Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu 

piešķiršanu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada budžeta grozījumos, 

kurus pieņem Rīgas dome. 

 

21. Akceptēt atbilstoši iepriekšējo gadu Rīgas pilsētas budžetu pielikumiem 

“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 2003.gadā.  

 

22. Noteikt, ka, izdarot Rīgas pilsētas 2003. gada budžeta grozījumus, ieņēmumu 

palielinājuma rezultātā iegūtie līdzekļi atbilstoši Rīgas domes Budžeta komisijas 

lēmumam prioritārā veidā tiks novirzīti sociālajām vajadzībām nepieciešamajam 

finansējuma palielinājumam.  

 

 23. Noteikt, ka Rīgas domes Finansu komiteja pieņem lēmumus par Rīgas 

pilsētas 2003.gada budžeta 7., 8., 9.pielikumā, kā arī iepriekšējo gadu budžeta 

dokumentu attiecīgajos pielikumos minēto un budžeta izpildes rezultātā ieekonomēto 

līdzekļu izlietošanu, ja paredzētā programma izpildīta, objekts pilnībā pabeigts un 

maksājumi veikti. 

  

 24. Pilnvarot akciju sabiedrību “Rīgas siltums” uzņemties saistības par 

individuālo siltumpunktu ierīkošanu 2003.gadā pašvaldības dzīvojamās mājās               

Ls 318 100 apmērā, kas pārsniedz Rīgas pilsētas 2003.gada budžetā paredzēto apjomu,  

paredzot šim nolūkam finansējumu Rīgas pilsētas 2004.gada budžetā. 

 



 25. Rīgas domes 18.12.2001. noteikumu Nr.9 “Par Rīgas pilsētas 2002.gada 

budžetu” 7.pielikuma “Investīcijas no aizņēmuma līdzekļiem (kredītlīnijām) 2002.gadā” 

sadaļas “Dzīvokļu un komunālā saimniecība” objektam “Rīgas pilsētas ģeodēzisko tīklu 

atjaunošana” paredzēto summu Ls 100 000 novirzīt Rīgas pilsētas 16 kapsētu teritoriju 

digitālajai uzmērīšanai, izmantojot šim nolūkam Ls 95 834. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                G.Bojārs 

 

 

 


