
 
 
 

R ĪG A S  D O M E  
Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, tālrunis 7026101, fakss 7026389 

 

N O T E I K U M I  
 

Rīgā 
25.05.2004.                      Nr.55 

          (prot. Nr.122, 2.§) 
 

 
Grozījumi Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 

 “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 
 
 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par finansējuma apjomu Rīgas pilsētas 
izglītības iestādēm no Latvijas Republikas likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam” 
ministrijām apstiprinātajām programmām, saskaņā ar Rīgas domes Finanšu komitejas 
lēmumiem un Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas 
domes rezerves fonda, ņemot vērā izmaiņas ieņēmumu apmērā, tajā skaitā ieņēmumu 
par maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu apmērā, kā arī investīciju apjoma 
izmaiņas un līdzekļu atlikumu 01.01.2004.: 

 
Izdarīt Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 “Par Rīgas pilsētas 2004.gada 

budžetu” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
“1. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2004.gadam ieņēmumos 217 290 058 latu 

apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.”  
 
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2004.gadam izdevumos 234 051 433 latu 

apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu.” 
 
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
“3. Apstiprināt Rīgas pilsētas 2004.gada mērķdotācijas un dotācijas no valsts 

budžeta saskaņā ar 6.pielikumu.” 
 

 4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
 “4. Apstiprināt Rīgas pilsētas investīciju programmu 2004.gadam saskaņā ar 
7.pielikumu.”  
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5. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  
“5. Apstiprināt Rīgas pilsētas 2004.gada speciālā budžeta mērķdotācijas no valsts 

autoceļu fonda (pašvaldības ceļu fonda) izlietojuma programmu saskaņā ar 
8.pielikumu.”  
 

6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:  
“6. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 

izlietojuma programmu 2004.gadam saskaņā ar 9.pielikumu.” 
 

7. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:  
“7. Apstiprināt 10.pielikumu “Rīgas pilsētas 2004.gada pamatbudžeta ieņēmumi, 

izdevumi (pēc valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas), investīcijas un 
finansēšana”.”  

 
8. Papildināt Rīgas domes 16.12.2003. noteikumus Nr.43 “Par Rīgas pilsētas 

2004.gada budžetu” ar 21.punktu šādā redakcijā: 
“21. Noteikt, ka budžeta izpildītāji līdzekļus (ne vairāk kā 10%) no Rīgas pilsētas 

budžetā attiecīgajai programmai apstiprināto izdevumu ekonomijas drīkst novirzīt 
darbinieku atalgojuma paaugstināšanai, iesniedzot pamatojumu un aprēķinus budžeta 
grozījumiem.” 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                        G.Bojārs 
 
 
 


