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Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rīgas 

pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetu” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 46. pantu un likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu 

 

 

Izdarīt Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rīgas 

pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetu” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2020. gadam ieņēmumus 

931 584 546 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu.” 

 

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2020. gadam izdevumus 

1 055 088 463 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu.” 

 

3. Svītrot 12. punktā teikumu: “Programmas ietvaros var tikt paredzēti līdzekļi Rīgas 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas “Rīgas filmu fonds” izpildei.” 

 

4. Aizstāt 14. punktā skaitli “19 987 093” ar skaitli “42 846 838”. 

 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā: 

“14.1 Pasūtītājs nodrošina Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 

“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu 

ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 

8. punktā minēto prasību izpildi līdz konkrēto projektu realizācijas uzsākšanai, kā arī 

3.6. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi projekta īstenošanas gaitā.” 

 

6. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā. 
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7. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā. 

 

8. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā. 

 

9. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā. 

  

10. Izteikt saistošo noteikumu 7. pielikumu jaunā redakcijā. 

 

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs                     E. Balševics 

 

 


