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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 
2009.gada 17.novembrī                      Nr.22 

                        (prot. Nr.18, 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 grozījumus likumos un Ministru kabineta noteikumos, t.sk. 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           

435 396 484 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           

492 646 736 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu.” 
 
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada mērķdotācijas un dotācijas 

no valsts budžeta saskaņā ar 6.pielikumu.” 
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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 26.punktu šādā redakcijā: 
„26. Noteikt, ka no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēto 

līgumdarbu samaksai avansa maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no līguma 
summas, ja kopējā līgumcena pārsniedz Ls 1000”. 

 
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā: 
„36. Uzdot Rīgas domes Finanšu departamentam sagatavot Rīgas domes 

priekšsēdētāja rīkojumu par saimnieciskā gada beigās neizmantoto Rīgas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 
līdzekļu ieskaitīšanas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējos ieņēmumos. 
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