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Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos
Nr.46 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
Ņemot vērā izmaiņas ieņēmumu veidos un budžeta programmu izdevumos,
grozījumus likumos un Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas
lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda, kā arī nepieciešamību
nodrošināt fiskālo disciplīnu:
Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par
Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2010.gadam ieņēmumus
409 428 236 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2010.gadam izdevumus
441 801 561 lata apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu.”
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.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 2010.gadam
saskaņā ar 7.pielikumu.”
5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Rīgas domes Satiksmes departamentam saskaņot ar Rīgas pilsētas
izpilddirektoru un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju pamatbudžeta
programmas 04.03.00. „Pilsētas maģistrālo un rajona nozīmes ielu uzturēšana” un
pamatbudžeta programmas 04.09.00. „Piebraucamo ceļu remonts un uzturēšana pie
Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm” līdzekļu izlietojumu.”
6. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
„21. Noteikt, ka Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai tiek piesaistīts aizņēmums ne vairāk kā 28 400 000 latu apmērā,
ņemot vērā Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē
atbalstītos aizņēmuma pieprasījumus un atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem.”
7. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
„27. 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
interešu izglītības iestāžu pilna darba laika pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas minētajās
Rīgas pašvaldības iestādēs nostrādājuši ne mazāk kā vienu gadu).”
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 30.punktu šādā redakcijā:
„30. Noteikt, ka investīciju programmas projektiem „Pirmsskolas izglītības
iestāžu tīkla atjaunošana, teritorijas labiekārtošana” un „Pašvaldības nekustamā īpašuma
renovācija, rekonstrukcija, sakārtošana un labiekārtošana” kapitālo līdzekļu izlietojums
tiek apstiprināts Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejā.”
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