
 
 
 

RĪGAS DOME 
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NOTEIKUMI 

 
                                                              Rīgā 

13.12.2005.                                   Nr.7 
                              (prot. Nr.29, 1.§) 

 
 

Grozījumi Rīgas domes 14.12.2004. noteikumos Nr.61 
“Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu”       

 
 
1. Piešķirt papildu dotāciju Ls 5 000 000 apmērā Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 

satiksme”. 
 
2. Piešķirt papildu līdzekļus Ls 3 210 000 apmērā programmai 03.04.00. 

“Dzīvojamo māju (dzīvokļu) un pirmsskolas bērnu iestādes iegāde”. 
 
3. Sakarā ar šo noteikumu 1. un 2.punktā minēto papildu līdzekļu piešķiršanu 

palielināt ieņēmumus par Ls 3 006 000 un izdevumus par Ls 6 310 000. 
 

4. Palielināt Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki” maksas 
pakalpojumu ieņēmumus par Ls 388 000 un novirzīt tos kārtējo un kapitālo izdevumu 
segšanai.  
 
 5. Palielināt Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” maksas pakalpojumu 
ieņēmumus par Ls 30 000 un novirzīt tos kārtējo un kapitālo izdevumu segšanai. 
 

6. Izdarīt grozījumus speciālā budžeta programmās: 01.01.15. “Rīgas pilsētas 
sabiedrisko pakalpojumu regulators” un 19.01.03. “Suņu uzskaite un tiem domātās 
infrastruktūras izveidošana”, nemainot kopējo apjomu. 
 

7. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.punkta nosacījumu realizāciju, 
izdarīt grozījumus Rīgas pilsētas 2005.gada budžetā (Rīgas domes 14.12.2004. 
noteikumos Nr.61 “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu”) saskaņā ar pielikumu. 

 
8. Saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 

pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda 
samazināt līdzekļu apjomu par Ls 167 024 Rīgas domes Finanšu departamenta 
programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves 
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fonds)”, palielinot finansējumu šādām programmām: Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta programmai 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
darbības nodrošinājums” – par Ls 20 496, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” – par         
Ls 2696, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmai 
16.11.00. “Sporta pasākumi” – par Ls 4400, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta programmai Nr.16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” – 
par Ls 70 000, Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.13.00. “Sadarbība 
ar nevalstiskajām organizācijām” – par Ls 1670, Rīgas domes Satiksmes departamenta 
programmai 04.04.00. “Pilsētas tiltu, satiksmes pārvadu, gājēju tuneļu, nostiprināto 
krastmalu un metāla barjeru uzturēšana” – par Ls 58 000, Rīgas pašvaldības aģentūras 
“Rīgas pieminekļu aģentūra” programmai 23.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas 
pieminekļu aģentūra”” – par Ls 3752, Rīgas domes Kultūras pārvaldes programmai 
21.04.00. “Kultūras pasākumi” – par Ls 5100, Rīgas domes Finanšu departamenta 
programmai 01.03.00. “Dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībai un Latvijas lielo 
pilsētu asociācijai” – par Ls 910. 

 
 

 
Domes priekšsēdētājs         A.Aksenoks 
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