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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 
2010.gada 14.decembrī                                Nr.104 

                        (prot. Nr.47, 1.§) 
 
 

Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu 
 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldību budžetiem” 

 
 
 

1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2011.gadam ieņēmumus      
401 438 697 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu. 

 
2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2011.gadam izdevumus       

451 674 965 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu. 
 
3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada mērķdotācijas un dotācijas 

no valsts budžeta saskaņā ar 5.pielikumu. 
 
4. Apstiprināt 6.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta 

programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības 
autonomajām funkcijām”.  

 
5. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmu 2011.gadam 

saskaņā ar 7.pielikumu.  
 
6. 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 iepirkuma 
apjoms pārsniedz 20 000 latu, – arī Rīgas domes Finanšu departamenta pārstāvi. 
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7. Rīgas domes Satiksmes departamentam saskaņot ar Rīgas pilsētas 
izpilddirektoru un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju pamatbudžeta 
programmas 04.03.00. „Pilsētas transportbūvju uzturēšana” līdzekļu izlietojumu. 

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

pamatbudžeta ikmēneša asignējumus proporcionāli Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas, kā arī 
samazināt asignējumu apjomu no pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem piešķirtā 
finansējuma no valsts budžeta mērķdotācijas vai dotācijas tam pašam pasākumam 
apmērā. Šis nosacījums nav attiecināms uz Rīgas domes īstermiņa un ilgtermiņa saistību 
izpildi, kā arī šo noteikumu 9.punktā minētajām programmām. 

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

pamatbudžeta ikmēneša asignējumus proporcionāli attiecīgo Rīgas pilsētas nodevu 
ieņēmumiem un ar normatīvajiem aktiem iezīmētajiem ieņēmumiem programmām 
01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds”, 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības 
fonds”, 05.12.00. „Suņu uzskaite un suņu pastaigu laukuma uzturēšana”, 22.01.00. 
„Rīgas pilsētas būvvalde”, 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas darbības nodrošināšana”, 27.02.00. „Dzīvojamo māju un dzīvokļu 
privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana”, 27.03.00. „Dzīvojamo māju 
atsavināšana”.  

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

kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2011.gadā jānodrošina kredītu pamatsummas 
atmaksa un kredītu procentu samaksa.  

 
11. 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”, līdz 2011.gada 21.janvārim, ievērojot valstī spēkā esošos 
normatīvos aktus atlīdzībai un atalgojumam, 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. Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, lai nodrošinātu izpildi attiecībā uz 

apstiprinātajiem izdevumiem atlīdzībai, ir tiesīgas veikt optimizācijas pasākumus 
(nosakot nepilnu darba laiku, samazinot darbinieku skaitu vai mēnešalgu likmes). 
Izdevumi atlīdzībai un atalgojumam, kas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādei ir jāizmaksā 
darbiniekam pēc atjaunošanas darbā, izpildot tiesas spriedumu, tiek nodrošināti 
apstiprinātā budžeta līdzekļu ietvaros. 
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13. Noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs, uz kurām attiecas Rīgas 
domes 2007.gada 23.janvāra nolikums Nr.62 „Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
darba samaksas nolikums”, ir pieļaujama darbinieka mēnešalga, kas ir zemāka par 
attiecīgās algu grupas minimālo mēnešalgas likmi (izņemot 13.algu grupu). 
 

14. Budžeta izpildītājiem atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora instrukcijai 
nodrošināt to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un pasākumu tāmju 
apstiprināšanu. Kopā ar tāmēm Rīgas domes Finanšu departamentā līdz 2011.gada 
31.janvārim jāiesniedz arī budžeta programmu finansēšanas plāni.  
 

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 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 2006.gada 14.februāra 
instrukciju  Nr.1-ini.  

 
17. Rīgas domes Finanšu departamentam nodrošināt asignējumu atvēršanu 

pamatbudžeta programmām 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2014.gadā”, 04.06.00. „Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana”, 05.06.00. 
„Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie 
maksājumi”, 05.13.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Patoloģijas centrs””, 
16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” un 16.23.00. „Festivālu 
mērķprogramma” pēc budžeta iestādes informācijas par noslēgtajiem līgumiem un 
izpildītajiem darbiem saņemšanas. 

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

investīciju piesaistīšanas programma” finansējums tiek pārskaitīts saskaņā ar Rīgas 
domes priekšsēdētāja rīkojumiem. 

 
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 Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

īstenošanai tiek piesaistīts aizņēmums 26 859 101 lata apmērā. Uzdot Rīgas domes 
Finanšu departamentam pēc tam, kad likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā ir atbalstīts 
aizņēmuma pieprasījums, sagatavot nepieciešamos grozījumus pamatbudžeta 
programmā 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem 
projektiem”, palielinot izdevumus akceptētā aizņēmuma apmērā. 
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21. Noteikt, ka līdzekļu izlietojums pamatbudžeta programmām 16.02.02. 
„Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas programma”, 16.07.03. „Centralizēto 
pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem”, 
16.11.00. „Sporta pasākumi” un 16.17.00. „Kultūras pasākumi” tiek apstiprināts Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā, programmām 18.12.00. „Veselības 
aprūpes pieejamības nodrošināšana un veselības veicināšana” un 18.13.00. „Sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām” – Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejā, programmām 
01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” un 04.06.00. „Pilsētas ielu 
seguma periodiska atjaunošana” – Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā, 
programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības komitejā. Kapitālo līdzekļu izlietojums (t.sk. objektu nosaukumi un summas)  
programmai 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā 
īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” un Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju 
programmas sadaļām „Teritoriju labiekārtošana, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādēs – 
rotaļlaukumi, celiņi, žogi, nojumes, apgaismojums, skolās – sporta stadioni, žogi, 
apgaismojums, ceļi, un būvuzraudzība” un „Atsevišķu objektu renovācijas darbi, t.sk. 
pašvaldības iestāžu optimizācijas projektu realizācijai” tiek apstiprināts Rīgas domes 
Pilsētas īpašuma komitejā. 

 
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. 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.  

 
24. Noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetā apstiprinātie, bet 

nepabeigtie investīciju projekti (saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas 
pilsētas 2010.gada budžetu 7.pielikumu) 2011.gadā finansējami līdz objekta 
pabeigšanai, veicot samaksu attiecīgajam objektam paredzētajā apjomā.  

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

līgumdarbu samaksai avansa maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no līguma 
summas, ja kopējā līgumcena pārsniedz  3000 latu. 

 
26. Noteikt, ka izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku pabalsta izmaksa tiek 

nodrošināta no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmas 
16.27.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem 
darbiniekiem” un Rīgas domes Labklājības departamenta programmas 18.03.02. 
„Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pedagoģiskajiem 
darbiniekiem” līdzekļiem (pabalsts 50 latu apmērā, 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 
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interešu izglītības iestāžu pilna darba laika pedagoģiskajam darbiniekam, kas minētajās 
Rīgas pašvaldības iestādēs nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu). 
 

27. Noteikt, ka sociālās krīzes situācijas risināšanai nepieciešamie līdzekļi 
(ēdiena piegāde un izdalīšana personām, kuras saņem atbalstu sociālā drošības tīkla 
ietvaros), nepārsniedzot 914 000 latu, finansējami no Rīgas domes Labklājības 
departamenta budžeta programmām. Rīgas domes Labklājības departaments izvērtē un 
saskaņo ar  Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteju nepieciešamā pakalpojuma apjomu 
un budžeta programmu izpildi, lai nodrošinātu apmaksu. Visus piešķīrumus un 
maksājumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos budžeta 
programmā 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 

 
28. Rīgas domes Finanšu departaments nodrošina ieņēmumu no Rīgas 

pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, 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 
investīciju programmas sadaļas „Ekonomiskā darbība” projektu finansēšanai prioritāri 
tiek novirzīti ieņēmumi no Rīgas pilsētas pašvaldības  īpašumu privatizācijas. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Rīgā  2010.gada 17.decembrī 
 
 
Rakstiņš 67026278 
 
 


