
 
 
 

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.61 
                      (prot. Nr.140, 2.§) 

    
 

Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu 
 
 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumu “Par 
pašvaldību budžetiem”  

 
 

1. Apstiprināt    Rīgas    pilsētas    budžetu   2005.gadam    ieņēmumos           
241 507 825 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu. 

 
2.  Apstiprināt   Rīgas    pilsētas    budžetu   2005.gadam    izdevumos            

256 068 685 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu. 
 
3. Apstiprināt Rīgas pilsētas 2005.gada mērķdotācijas un dotācijas no valsts 

budžeta 36 842 641 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu. 
 
4. Apstiprināt Rīgas pilsētas investīciju programmu 2005.gadam saskaņā ar 

7.pielikumu.  
 
5. Apstiprināt Rīgas pilsētas 2005.gada mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem 

(ielām) izlietojuma programmu saskaņā ar 8.pielikumu. 
 
6. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 

izlietojuma programmu 2005.gadam saskaņā ar 9.pielikumu. 
 
7. Apstiprināt 10.pielikumu “Rīgas pilsētas 2005.gada pamatbudžeta ieņēmumi, 

izdevumi (pēc valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas), investīcijas un 
finansēšana”. 
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8. Apstiprināt 11.pielikumu “Rīgas pilsētas 2005.gada budžeta programmu mērķi, 
darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības pastāvīgajām 
funkcijām”.  

 
 9. Uzdot Rīgas domes departamentiem un citiem budžeta izpildītājiem veikt 

pašvaldības pasūtītāja funkcijas sava budžeta un investīciju programmu ietvaros, 
iekļaujot komisiju sastāvos Rīgas domes Juridiskās pārvaldes pārstāvi, bet, ja pasūtījuma 
apjoms pārsniedz 10 000 latu – tad arī Rīgas domes Finanšu departamenta 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 maģistrālo un rajonu 
(priekšpilsētu) nozīmes ielu uzturēšana”. 

 
11. Noteikt, ka Rīgas domes Finanšu 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 Finanšu departamentam saskaņā ar noslēgtajiem 

kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2005.gadā jānodrošina kredītu un kredītu procentu 
samaksa. 

  
13. Budžeta izpildītājiem līdz 01.02.2005. nodrošināt to pakļautībā un 

pārraudzībā esošo iestāžu pasākumu finanšu plānu un tāmju apstiprināšanu, kā arī 
iesniegt finansēšanas plānu, pamatbudžetu un speciālo budžetu kopsavilkuma un 
programmu tāmes Rīgas domes Finanšu departamentā apstiprināšanai. 

  
14. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos 

un tāmēs 3. un 5.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot 
apstiprināšanai Rīgas domes Finanšu departamentā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst 
mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī 
atalgojumu un kapitālos izdevumus. 

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

tiem Rīgas domes Finanšu departaments asignējis līdzekļus no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Budžeta izpildītājs 
ir atbildīgs par to, lai faktiskās naudas plūsmas (kases izdevumi) nepārsniedz tāmē 
apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.  

  
16. 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 pēc budžeta grozījumu 
apstiprināšanas Rīgas domē. 
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17. Noteikt, ka laika posmā starp Rīgas pilsētas budžeta grozījumiem Rīgas 

domes Finanšu komiteja pieņem lēmumus par Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu 
piešķiršanu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada budžeta grozījumos, 
kurus pieņem Rīgas dome.  

 
18. Noteikt, ka Rīgas pilsētas investīciju programmā 2004.gadam apstiprinātie, 

bet nepabeigtie objekti 2005.gadā finansējami līdz objekta pabeigšanai, veicot samaksu 
attiecīgajam objektam paredzētajā apjomā.  
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs G.Bojārs
 
 
 
 
Kavacs 7026352 
 
 
 
 


