
 
 
 

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 
14.12.2004.                     Nr.60 
                      (prot. Nr.140, 1.§) 
 

 
Grozījumi Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 

 “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” 
 
 

1. Piešķirt līdzekļus Ls 1500000 apmērā, lai izmaksātu vienreizēju pabalstu  
maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem, kuri atbilst maznodrošinātas personas statusam, 
tai skaitā pabalstu Ls 20 apmērā – vecākiem un bērniem nepilnās ģimenēs, vienam no 
vecākiem un bērniem pilnās ģimenēs, kā arī pensionāriem/invalīdiem, kas dzīvo 
maznodrošinātās ģimenēs, bet pabalstu Ls 25 apmērā vientuļiem maznodrošinātiem 
pensionāriem/invalīdiem.  

 
2. Rīgas domes Labklājības departamentam nodrošināt vienreizējo pabalstu 

izmaksu maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem. 
 
3. Lai nodrošinātu finansējumu vienreizējo pabalstu izmaksai, kā arī pamatojoties 

uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.11.2004. rīkojumu  Nr.868 “Par līdzekļu 
piešķiršanu neatliekamu pasākumu finansēšanai” un Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 15.11.2004. rīkojumu Nr.874 “Par līdzekļu piešķiršanu neatliekamu pasākumu 
finansēšanai”, ņemot vērā Rīgas domes Finanšu komitejas lēmumus un Rīgas domes 
priekšsēdētāja rīkojumus par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda, 
izmaiņas budžeta programmu finansējuma apjomā un ieņēmumu, tai skaitā ieņēmumu 
par maksas pakalpojumiem, un investīciju apjoma izmaiņas, izdarīt Rīgas domes 
16.12.2003. noteikumos Nr.43 “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu” šādus 
grozījumus: 

3.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
“1. Apstiprināt Rīgas   pilsētas   budžetu   2004.gadam ieņēmumos 239 139 743 

latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.”;  
3.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Apstiprināt Rīgas pilsētas budžetu 2004.gadam izdevumos 254 120 107 latu 

apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu.”; 
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3.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
 “4. Apstiprināt Rīgas pilsētas investīciju programmu 2004.gadam saskaņā ar 
7.pielikumu.”;   

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

izlietojuma programmu 2004.gadam saskaņā ar 9.pielikumu.”; 
3.5. 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”.”  

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                        G.Bojārs 
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