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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

2011.gada 19.maijā                             Nr.124 

                      (prot. Nr.57, 4.§) 

 

 

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 14.decembra saistošajos  

noteikumos Nr.104 „Par Rīgas pilsētas  

pašvaldības 2011.gada budžetu” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu 
 

 

Ņemot vērā izmaiņas Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumos un budžeta 

programmu izdevumos, grozījumus likumos, kā arī Rīgas domes Finanšu un 

administrācijas lietu komitejas lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes 

rezerves fonda: 

 Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.104 „Par 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu” šādus grozījumus: 

 

 1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2011.gadam ieņēmumus          

413 472 900 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu.” 

 

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2011.gadam izdevumus          

471 565 429 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu.” 

 

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada mērķdotācijas un dotācijas 

no valsts budžeta saskaņā ar 5.pielikumu.” 
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4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 

„5. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmu 2011.gadam 

saskaņā ar 7.pielikumu.” 

 

5. Svītrot 7.punktu. 

 

6. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: 

„16. Noteikt, ka par Rīgas domes Finanšu departamenta programmas 01.36.00. 

„Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto 

postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” līdzekļu 

izlietojumu lemj saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2010.gada 28.decembra 

iekšējiem noteikumiem Nr.13 „Rīgas pilsētas izpilddirektora kompetencē esošās Rīgas 

pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu pieprasīšanas, sadalīšanas un 

apmaksas kārtība”. Programmas ietvaros paredzēti līdzekļi Rīgas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” projektiem 486 568 latu apmērā, no 

tiem 2011.gadā – 350 000 latu.” 

 

7. Svītrot 17.punktā tekstu „01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 

2014.gadā””. 

 

8. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 

„18. Noteikt, ka pamatbudžeta programmu 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un 

investīciju piesaistīšanas programma” un 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 2014.gadā” finansējums tiek pārskaitīts saskaņā ar Rīgas domes 

priekšsēdētāja rīkojumiem. Nodibinājumiem iesniegt Rīgas domes Finanšu 

departamentā atskaites par izlietotajiem līdzekļiem – par katru ceturksni līdz nākamā 

mēneša 15.datumam.” 

 

9. Svītrot 27.punktu. 

 

10. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā: 

„28. Rīgas domes Finanšu departaments nodrošina ieņēmumu no pašvaldības 

nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā, Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas, Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu privatizācijas 

detalizētu uzskaiti, tie novirzāmi, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas infrastruktūras 

uzturēšanu un īpašuma vērtības apjaunošanu. Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 

programmu 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” un 01.39.00. 

„Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” sadaļas 

„Ekonomiskā darbība” projektu finansēšanai prioritāri tiek novirzīti ieņēmumi no Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašumu privatizācijas.” 

 

 11. Papildināt saistošos noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā: 

 „29. Noteikt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta budžeta 

programmas 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas 

izglītības programmu īstenošanai” pašvaldības finansējuma apmēru – vienam bērnam 
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līdz 125 latiem mēnesī, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru – vienam bērnam 93 lati 

mēnesī – saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izziņu par 

budžeta programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” viena bērna 

vidējiem uzturēšanas izdevumiem mēnesī 2010.gadā, dotācijas apmēru iestādei – par 

vienu bērnu 30 latu mēnesī.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

p.i. 

 

N.Ušakovs 

A.Ameriks 

 
 

Rakstiņš 67105643 


