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Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetu 
 
 
 

Izdoti saskaņā ar likumu 
„Par pašvaldību budžetiem” 

 
 

1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2009.gadam ieņēmumus        
474 206 147 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu. 

 
2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2009.gadam izdevumus           

496 783 904 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumu. 
 
3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada mērķdotācijas un dotācijas no 

valsts budžeta saskaņā ar 6.pielikumu. 
 
4. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmu 2009.gadam 

saskaņā ar 7.pielikumu.  
 
5. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 

izlietojuma programmu 2009.gadam saskaņā ar 8.pielikumu. 
 
6. Apstiprināt 9.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada pamatbudžeta 

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

7. Uzdot Rīgas domes departamentiem un citiem budžeta izpildītājiem veikt 
pašvaldības pasūtītāja funkcijas sava budžeta un investīciju programmu ietvaros, 
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iekļaujot komisiju sastāvos Rīgas domes Juridiskās pārvaldes pārstāvi, bet, ja iepirkuma 
apjoms pārsniedz 30 000 latu, – arī Rīgas domes Finanšu departamenta pārstāvi. 

8. Rīgas domes Satiksmes departamentam saskaņot ar Rīgas priekšpilsētu 
(rajonu) izpilddirekcijām un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju 
pamatbudžeta programmas „Pilsētas maģistrālo un rajona nozīmes ielu uzturēšana” 
līdzekļu izlietojumu. 

 
9. Noteikt, ka Rīgas domes Finanšu departamentam ir tiesības atvērt 

pamatbudžeta ikmēneša asignējumus proporcionāli Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Šis 
nosacījums nav attiecināms uz Rīgas domes īstermiņa un ilgtermiņa saistību izpildi. 

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

kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2009.gadā jānodrošina kredītu pamatsummas 
atmaksa un kredītu procentu samaksa.  

 
11. Noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, uz kurām attiecas Rīgas 

domes 23.01.2007. nolikums Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba 
samaksas nolikums”, līdz 16.03.2009. 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. Budžeta gada laikā ar Rīgas domes Finanšu departamentu jāsaskaņo arī 
grozījumi darbinieku darba samaksu regulējošajos iekšējos normatīvajos aktos, darba 
koplīgumā un amatu un algu sarakstā (pirms minēto dokumentu apstiprināšanas), 
pievienojot aprēķinus par attiecīgajai budžeta programmai apstiprinātajiem izdevumiem 
atlīdzībai un atalgojumam. 

  
12. Budžeta izpildītājiem līdz 23.03.2009. nodrošināt to pakļautībā un 

pārraudzībā esošo iestāžu un pasākumu tāmju apstiprināšanu. Pamatbudžeta un speciālā 
budžeta kopsavilkuma un programmu tāmes izskatīt Rīgas domes pastāvīgajās komitejās 
un iesniegt Rīgas domes Finanšu departamentā apstiprināšanai. Vienlaikus jāiesniedz arī 
budžeta programmu finansēšanas plāni (t.sk. investīciju objektiem un Eiropas 
Savienības struktūrfondu projektiem).  

  
13. Budžeta izpildītājiem mēneša laikā pēc Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 

2009.gadam apstiprināšanas Rīgas domē nodrošināt budžeta programmu darbības 
rezultātu un to rezultatīvo rādītāju precizēšanu un iesniegšanu Rīgas domes Finanšu 
departamentā, lai sagatavotu ikgadējo saistošo noteikumu pielikumu „Rīgas pilsētas 
pašvaldības 2009.gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji saskaņā ar pašvaldības autonomajām funkcijām” apstiprināšanai kopā ar Rīgas 
pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta grozījumiem.  

 
14. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu tāmēs 3. un 

5.pielikumā apstiprināto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros, izskatot izmaiņas Rīgas 
domes pastāvīgajās komitejās un iesniedzot apstiprināšanai Rīgas domes Finanšu 
departamentā. Atsevišķos gadījumos (kad grozījumi tiek veikti izdevumu ekonomiskās 
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klasifikācijas zemākajā līmenī) grozījumi iesniedzami izskatīšanai un apstiprināšanai 
Rīgas domes Finanšu departamentā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt 
attiecīgajai programmai apstiprināto pašvaldības budžeta gada kopējo finansējumu 
(apropriācija), kā arī izdevumus, kas budžetā apstiprināti atlīdzībai, atalgojumam, un 
kapitālos izdevumus (pamatkapitāla veidošana). 

  
15. Asignējumu pārskaitīšanu Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmām veic Rīgas domes Finanšu departaments budžeta izpildītāju programmu 
norēķinu kontos, ja dienu pirms asignējumu atvēršanas konta naudas līdzekļu atlikums 
nepārsniedz vienu divpadsmito daļu no konkrētajai programmai apstiprinātā budžeta. 

 
16. Noteikt, ka par Rīgas domes Finanšu departamenta programmu 01.36.00. 

„Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto 
postījumu novēršanai”, 01.14.00. „Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošanai un 
uzturēšanai”, 01.13.00. „Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju 
remonts”, 01.05.00. „Rotaļu laukumu uzturēšanai” un 01.04.00. „Ielu tirdzniecības vietu 
un tām piegulošās teritorijas labiekārtošana” līdzekļu izlietojumu lemj saskaņā ar Rīgas 
pilsētas izpilddirektora 14.02.2006. instrukciju Nr.1-ini. 

 
17. Rīgas domes Finanšu departamentam nodrošināt asignējumu atvēršanu 

pamatbudžeta programmām 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija 
(t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi”, 04.06.00. „Pilsētas ielu seguma 
periodiska atjaunošana”, 21.13.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” un 
21.19.00. „Festivālu mērķprogramma” pēc budžeta iestādes informācijas par 
noslēgtajiem līgumiem un izpildītajiem darbiem saņemšanas. 

 
18. Noteikt, ka pamatbudžeta programmas 04.06.00. „Pilsētas ielu seguma 

periodiska atjaunošana” un speciālā budžeta programmas 01.01.01. „Mērķdotācija 
pašvaldības autoceļiem un ielām” līdzekļu izlietojums tiek apstiprināts Rīgas domes 
Satiksmes un transporta lietu komitejā, bet programmas 01.01.02. „Mērķdotācija 
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem” finansējums tiek pārskaitīts pakalpojumu 
sniedzējam, pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta iesniegumu. 

 
19. Noteikt, ka pamatbudžeta programmas 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas 

Savienības fondiem un citiem projektiem” līdzekļu izlietojums tiek apstiprināts Rīgas 
domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā. 
 

20. Noteikt, ka līdzekļu izlietojums pamatbudžeta programmām 16.07.03. 
„Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 
pakalpojumiem” un 16.11.00. „Sporta pasākumi” tiek apstiprināts Rīgas domes 
Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejā, programmai 21.04.00. „Kultūras 
pasākumi” – Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejā un programmai 
18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” – Rīgas domes Sociālo 
jautājumu komitejā. 
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21. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likumā „Par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” un Ministru 
kabineta 29.12.2008. rīkojumā Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības 
nodrošināšanas pasākumiem” paredzēto nosacījumu  izpilde.  

 
22. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas 

nepārsniedz attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.  

 
23. Ja apstiprināti Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta grozījumi, budžeta 

izpildītājiem jānodrošina finansēšanas plānu, pamatbudžeta un speciālā budžeta 
kopsavilkuma un programmu tāmju iesniegšana Rīgas domes Finanšu departamentā – 
divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas Rīgas domes sēdē. 

 
24. Noteikt, ka laikposmā starp Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta grozījumiem 

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

 
25. Noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetā apstiprinātie, bet 

nepabeigtie investīciju objekti 2009.gadā finansējami līdz objekta pabeigšanai, veicot 
samaksu attiecīgajam objektam paredzētajā apjomā.  

 
26. Noteikt, ka no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēto 

līgumdarbu samaksai avansa maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no līguma 
summas. 

 
27. Noteikt, ka finansējums budžeta programmām paredzēts visam 2009.gadam, 

t.sk. atlīdzībai un atalgojumam programmās, kuras tiks apvienotas, veicot Rīgas domes 
struktūrvienību reorganizāciju. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                J.Birks 
 
 
Rīgā 2009.gada 24.februārī 
 
 
Brūvere 67026291 


