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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 
2009.gada 18.augustā             Nr.4 

                          (prot. Nr.6, 1.§) 
 
 
Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 17.februāra saistošajos noteikumos  

Nr.153 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetu” 
 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” un likumu „Par 
pašvaldību budžetiem” 

 
 
Ņemot vērā ieņēmumu apjoma samazinājumu, grozījumus likumos un Ministru 

kabineta noteikumos, tajā skaitā likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” izdarītos 
grozījumus par mērķdotāciju apjomu pašvaldībām, dotāciju izmaiņām no ministrijām 
apstiprinātajiem programmu finansējumiem, izmaiņas ieņēmumu veidos un budžeta 
programmu izdevumos, Rīgas domes Finanšu un administrāciju lietu komitejas lēmumus 
par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda, kā arī fiskālās disciplīnas 
nodrošināšanas nepieciešamību: 

 
Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.153 „Par 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetu” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
„1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2009.gadam ieņēmumus 

443 436 607 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
 
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2009.gadam izdevumus     

490 480 468 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
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3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada mērķdotācijas un dotācijas 

no valsts budžeta saskaņā ar 6.pielikumu.” 
 
4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
„4. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmu 2009.gadam 

saskaņā ar 7.pielikumu.”  
 
5. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 

izlietojuma programmu 2009.gadam saskaņā ar 8.pielikumu.” 
 
6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
„6. Apstiprināt 9.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada pamatbudžeta 

ieņēmumi, izdevumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, 
investīcijas un finansēšana”.” 

 
7. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 
„20. Noteikt, ka līdzekļu izlietojums pamatbudžeta programmām 16.07.03. 

„Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 
pakalpojumiem”, 16.11.00. „Sporta pasākumi” un 21.04.00. „Kultūras pasākumi” tiek 
apstiprināts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā un programmai 
18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” – Rīgas domes Sociālo lietu 
komitejā.” 

 
8. Papildināt ar 28.punktu šādā redakcijā: 
„28. Noteikt, ka pašvaldības aģentūru naudas līdzekļu atlikumi pamatbudžeta 

kontos uz 01.01.2009. paliek aģentūru rīcībā un attiecīgi tiek samazināts atvērto budžeta 
asignējumu apjoms gadam.” 

 
9. Papildināt ar 29.punktu šādā redakcijā:  
„29. Noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, uz kurām attiecas Rīgas 

domes 2007.gada 23.janvāra nolikums Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
darba samaksas nolikums”, divu kalendāro nedēļu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 2009.gadam jāiesniedz darbinieku amatu un algu 
saraksti (pirms to apstiprināšanas) saskaņošanai Rīgas domes Finanšu departamentā, 
pievienojot aprēķinus par attiecīgajai budžeta programmai apstiprinātajiem izdevumiem 
atlīdzībai un atalgojumam.”  

 
10. Papildināt ar 30.punktu šādā redakcijā: 
„30. Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, lai nodrošinātu izpildi attiecībā uz 

apstiprinātajiem izdevumiem atlīdzībai, veic optimizācijas pasākumus, samazinot 
darbinieku skaitu, mēnešalgu likmes vai vienojas ar darbiniekiem par bezalgas 
atvaļinājumu piešķiršanu.” 

 
 



 

 

3

11. Papildināt ar 31.punktu šādā redakcijā: 
„31. Noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs, uz kurām attiecas Rīgas 

domes 23.01.2007. nolikums Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba 
samaksas nolikums”, darbinieka mēnešalga ir pieļaujama zemāka par attiecīgās algu 
grupas minimālo mēnešalgas likmi (izņemot 13.algu grupu).”  

 
12. Papildināt ar 32.punktu šādā redakcijā:  
„32. Lai nodrošinātu, ka privatizācijas fonda izdevumi nepārsniedz ieņēmumu 

apjomu, noteikt, ka Rīgas domes Īpašuma departaments iesniedz dokumentus par 
investīciju objektu apmaksu no Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda 
līdzekļiem, pievienojot aprēķinu un izvērtējumu par ieņēmumu atlikumu samaksas 
veikšanai.”  

 
13. Papildināt ar 33.punktu šādā redakcijā: 
„33. Noteikt, ka Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam, 

Rīgas domes Kultūras departamentam un Rīgas domes Labklājības departamentam līdz 
10.09.2009. jāiesniedz Rīgas domes Finanšu departamentā izglītības iestāžu 
pedagoģisko darbinieku saraksts, lai nodrošinātu pabalsta izmaksu no pamatbudžeta 
programmas 01.09.00. „Pabalstu izmaksa  Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem” līdzekļiem (pabalsts Ls 50, neieskaitot nodokļus, katram 
Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, internātskolu un speciālo internātskolu, 
pirmsskolas izglītības iestāžu, bērnu uzturēšanās iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā 
arī sporta un interešu izglītības iestāžu pilna darba laika pedagoģiskajiem darbiniekiem, 
kas minētajās Rīgas pašvaldības iestādēs nostrādājuši ne mazāk kā vienu gadu).” 

 
14. Papildināt ar 34.punktu šādā redakcijā:  
„34. Noteikt, ka Rīgas domes Finanšu departaments atver asignējumus 

pamatbudžeta programmai 31.01.00. „Apvienoto Rīgas rajonu un priekšpilsētu 
izpilddirekciju programma” pēc Rīgas domes lēmuma pieņemšanas par izpilddirekciju 
reorganizāciju un apvienošanu.”  

 
15. Papildināt ar 35.punktu šādā redakcijā:  
„35. Uzdot visām Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, kas pilda pašvaldības 

pasūtītāja funkcijas, līdz nākamā mēneša pirmajam datumam iesniegt informāciju Rīgas 
domes Finanšu departamentā par visu veidu līgumiem, kas noslēgti kārtējā mēnesī un 
kādus plānots noslēgt nākamajā mēnesī.” 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Rīgā 2009.gada 21.augustā 
 
 
 
Cerbule 67026299 


