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Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391
“Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils
laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
projekta spēkā stāšanās
laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada
31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas
muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas,
labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”” un protokollēmuma
projekts izstrādāts, lai precizētu ilgtermiņa saistības sakarā ar Rakstniecības un
mūzikas muzeja Pils laukumā 2, Rīgā, pārbūves darbu apturēšanu uz tiesvedības
laiku.
Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī, Ministru kabineta
sēdes protokollēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.

Pamatojums

Finanšu ministrijas (valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk
– VNĪ)) iniciatīva.

2.

Pašreizējā
situācija un
problēmas, kuru
risināšanai tiesību
akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma
mērķis un būtība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojuma Nr.391 “Par
finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai
Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides
izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.391):
- 1.1.apakšpunktu, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu ministrijas (turpmāk –
FM) budžetā 2019.gadā paredzētas ilgtermiņa saistības 3 156 173 euro apmērā, lai pēc
būvniecības darbu pabeigšanas segtu VNĪ izdevumus, kas saistīti ar
kapitālieguldījumiem Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves projekta īstenošanai
Pils laukumā 2, Rīgā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts Rakistniecības un
mūzikas muzeja pārbūves projekta īstenošanai Pils laukumā 2, Rīgā, 2017.-2019.gadā
nepārsniedz 5 027 999 euro;
- 1.2.apakšpunktu, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Kultūras ministrijas (turpmāk –
KM) budžetā:
1) 2019.gadā paredzēts finansējums 947 587 euro apmērā Rakstniecības un mūzikas
muzeja labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai VNĪ;
2) paredzēts finansējums 2018.gadā 21 379 euro apmērā (nomas maksa par diviem
mēnešiem un vienu dienu) un no 2019.gada katru gadu 126 234 euro apmērā nekustamā
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īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0054) – Pils laukumā 2, Rīgā,
nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ;
3) paredzēts finansējums 2018.gadā 18 018 euro izdevumu segšanai, kas saitīti ar
Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu
nomu Tērbatas ielā 75, Rīgā.
Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.391:
- 2.1.apakšpunktu FM (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt Rakstniecības un mūzikas
muzeja pārbūves projekta īstenošanu nodrošināt līdz 2018.gada 30.oktobrim, nosakot
plānoto nomas līguma sākuma termiņu ar 2018.gada 31.oktobri;
- 2.2. un 2.3.apakšpunktu, ja būvdarbu laikā provizoriskie būvniecības izdevumi
objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, FM (VNĪ) dots uzdevums
iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojumā minēto ilgtermiņa saistību
precizēšanu. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas divu mēnešu laikā FM (VNĪ) jāiesniedz
KM informāciju par nomas maksas izdevumu precizēšanu;
- 3.punktu KM dots uzdevums pēc precizētās nomas maksas aprēķina saņemšanas
iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu.
Ar MK rīkojumu Nr.391 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi problēmas
risināšanai:
2016.gada 28.aprīlī VNĪ kā pasūtītājs un Pilnsabiedrība “PMK un BBA” (turpmāk –
Būvnieks) kā uzņēmējs noslēguši līgumu Nr.2/4-2-16-8/1133 par būvdarbu veikšanu
objektā Pils laukumā 2, Rīgā, kadastra numurs 0100 008 0054 (grozījumi veikti
09.05.2016., 31.10.2016.; turpmāk - Līgums).
2017.gada 16.februārī VNĪ Būvniekam sastādījusi paziņojumu par vienpusēju
Līguma izbeigšanu, kurā paziņojusi, ka vienpusēji izbeidz Līgumu ar 2017.gada
27.februāri.
2017.gada 23.februārī Būvnieks iesniedzis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesā prasību pret VNĪ par Līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, Līguma izpildi,
pienākumu uzlikšanu un samaksas piedziņu.
Ar 2017.gada 1.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu
apmierināts Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu. Ar 2017.gada 31.marta
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu VNĪ pieteikums par prasības
nodrošinājuma atcelšanu un pieteikums par zaudējumu nodrošināšanu civillietā noraidīts
pilnībā. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 6.jūnija lēmumu
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 31.marta lēmums civillietā
atcelts un VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma līdzekļu atcelšanu apmierināts.
2017.gada 19.jūlijā tiesā saņemts jauns Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu
civillietā, kurā lūgts nodrošināt prasību daļā par līguma izpildīšanu, aizliedzot VNĪ slēgt
jebkādus darījumus ar trešajām personām par Līguma un/vai Pilnsabiedrības
“Piegādātāju apvienība SIA “5.IELA” un SIA “BKB”” izstrādātajā un Rīgas pilsētas
būvvaldē akceptētajā būvprojektā un būvprojektā veiktajās izmaiņās paredzēto būvdarbu
izpildi. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 20.jūlija lēmumu
apmierināts Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu civillietā. 2017.gada
14.septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā tika izskatīts 2017.gada
2.augustā tiesā saņemtais VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu un lemts
noraidīt VNĪ pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. VNĪ 2017.gada
22.septembrī Rīgas apgabaltiesai iesniedza blakus sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes
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priekšpilsētas tiesas 2017.gada 14.septembra lēmuma atcelšanu. Rīgas apgabaltiesa
2017.gada 30.novembrī izskatīja VNĪ iesniegto blakus sūdzību un atstāja spēkā prasības
nodrošinājumu par aizliegumu slēgt līgumus ar trešajām personām par būvdarbu izpildi
objektā Pils laukumā 2, Rīgā.
Ņemot vērā minēto, VNĪ šobrīd ir liegtas iespējas veikt jebkādas darbības
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, veicot
jaunas iepirkumu procedūras un slēdzot līgumus par būvniecības darbu veikšanu.
Ņemot vērā minēto situāciju, kā arī to, ka strīds tiesā varētu tikt risināts vairāku gadu
garumā, VNĪ šobrīd ved sarunas ar Būvnieku par iespējamā mierizlīguma nosacījumiem.
Ņemot vērā to, ka šobrīd nav iespējams prognozēt, vai par mierizlīguma
nosacījumiem būs iespējams panākt vienošanos, kā arī ņemot vērā to, ka Rakstniecības
un mūzikas muzeja pārbūves projekta īstenošanu nodrošināt līdz 2018.gada 30.oktobrim
vairs nav iespējams, ja arī mierizlīgums tiktu noslēgts, nepieciešams izdarīt grozījumus
MK rīkojumā Nr.391, precizējot:
- projekta īstenošanas termiņu (2022.gada 30.oktobris – pieņemot, ka strīds tiesā tiek
risināts apmēram 3 gadus un būvniecības darbu īstenošanai nepieciešams aptuveni gads
pēc strīda atrisināšanas);
- finansējuma izdevumiem, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem pārbūves projekta
īstenošanā, un izdevumiem Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanai un
ekspozīcijas izveidei sadalījumu pa gadiem (nemainot tā kopējo apmēru);
- precizēt, ka finansējums nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100
008 0054) Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ ir nepieciešams
no 2022.gada 31.oktobra.
Papildus jāvērš uzmanība, ka pēc mierizlīguma beigām vai, ja tāds netiks noslēgts,
galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās būs pārskatāmi provizoriskie būvniecības
izdevumi, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Ministru kabinetā rīkojuma projektu par
ilgtermiņa saistību precizēšanu.
Ņemot vērā, ka projekta īstenošanai VNĪ ir radušies izdevumi 136 229 euro (tai skaitā
projekta dīkstāves/tiesvedības procesā radušies būvlaukuma apsardzes, ielu elementu
aizņemšanas, konservācijas, projekta vadības un citi radušies izdevumi) priekšlikums ir
tos segt 2018.gadā.
Precizētā naudas plūsma pa gadiem, euro.

Nr.
p.k.

Pārskata
periods
(gads)

1.

2.

1.

2017

2.

2018

3.

2019
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Apstiprinātais finansējums

Precizētais finansējums

FM
būvniecības
izdevumu
segšanai
VNĪ

KM
labiekārtošanai,
ekspozīcijas
izveidei un
nomas
maksas
segšanai

kopā:

Izmaiņas
+/-

FM
būvniecības
izdevumu
segšanai
VNĪ

KM
labiekārtošanai,
ekspozīcijas
izveidei un
nomas
maksas
segšanai

kopā:

3.

4.

5.=3.+4.

6.=5.-9.

7.

8.

9.=7.+8.

72 478

1 944 304

-

1 871 826

72 478

1 944 304

21 379

21 379

-114 850

136 229

1 073 821

4 229 994

4 229 994

1 871 826

3 156 173

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

136 229
-

4
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

4.

2020

126 234

126 234

126 234

-

5.

2021

126 234

126 234

126 234

-

6.

2022

126 234

126 234

-3 862 676

7.

2023

126 234

126 234

-

1 672 614

6 700 613

504 936

PAVISAM
KOPĀ:

5 027 999

3 019 944

5 027 999

968 966

3 988 910

126 234

126 234

1 167 678

6 195 677

Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2018.- 2021.gadam:
1. FM budžetā 2019.gadā paredzēto finansējumu kapitālieguldījumu Rakstniecības
un mūzikas muzeja pārbūvei segšanai VNĪ 3 156 173 euro apmērā pārdalīt Jaunā Rīgas
teātra ēkas pārbūves Lāčplēša ielā 25, Rīgā, izdevumu segšanai VNĪ (FM budžetā);
2. KM budžetā 2019.gadā paredzēto finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja
labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei 947 587 euro apmērā pārdalīt Jaunā Rīgas teātra
ēkas pārbūves Lāčplēša ielā 25, Rīgā, izdevumu segšanai VNĪ (FM budžetā);;
3. KM budžetā paredzēto finansējumu nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā,
nomas maksas izdevumu segšanai:
3.1.
2018. gadā 21 379 euro apmērā pārdalīt KM lietošanā nodotās ēkas
K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbu īstenošanai (KM budžetā);
3.2.
2019. gadā 56 170 euro apmērā novirzīt pagaidu nomas maksas
izdevumu segšanai Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu izvietošanai Tērbatas ielā
75, Rīgā, un 70 064 euro apmērā Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās no
telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā, izdevumu segšanai (KM
budžetā);
3.3.
2020. gadā 126 234 euro apmērā novirzīt Latvijas Nacionālajam vēstures
muzejam pārcelšanās (no telpām Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, un Lāčplēša ielā 106/108,
Rīgā, uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā,) izdevumu segšanai (KM budžetā);
3.4.
2021. gadā 126 234 euro apmērā novirzīt Jaunajam Rīgas teātrim nomas
maksas izdevumu segšanai VNĪ par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 25, Rīgā (KM
budžetā).
4. FM budžetā nepieciešamo finansējumu 2018.gadā 136 229 euro apmērā izdevumu
segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves
Pils laukumā 2, Rīgā, īstenošanai, VNĪ pārdalīt no muzeju krātuvju kompleksa
būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju
korpusa un komunikāciju izbūvei) paredzētā finansējuma (FM budžetā).
Par KM lietošanā nodoto ēku K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā.
2017.gada 28.jūlijā veikts KM lietošanā nodotās ēkas K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā,
apsekojums, kā rezultātā secināts, ka ēkai nepieciešami steidzami fasādes atjaunošanas
darbi - ēkas fasāde ir saplaisājusi (apmetums vietām ir nodrupis un atdalījies no sienas
ar iespēju nobrukt, tādējādi apdraudot garāmgājēju), jāmaina atsevišķi logi, virs logu
ailām saplaisājis apmetums, jāatjauno dzegas un skārda nosegi virs dzegām un logu
ailām, tāpat steidzami nepieciešama pagalma kāpņu atjaunošana un pārbūve, lai novērstu
to bīstamību, un jāatjauno fasādes apgaismojums.
Par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0110)
K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, lietošanu 2017.gada 7.martā starp VNĪ (īpašums ieguldīts
FMAnot_220518_Pils2_groz
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VNĪ pamatkapitālā) un KM noslēgts apsaimniekošanas un lietošanas līgums. Minētā
līguma ietvaros KM noteikts pienākums uzturēt īpašumu labā kārtībā, nepasliktinot tā
tehnisko un vispārējo stāvokli, kā arī pilnā apmērā apmaksāt izdevumus par darbiem,
kurus VNĪ ir veikusi ar KM piekrišanu vai pēc KM lūguma.
Saskaņā ar provizoriski veiktajiem aprēķiniem noslēgto būvniecības darbu līgumu ar
SIA “Celtiks” par ēkas K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbiem
kopējais nepieciešamais finansējums 2018.gadā ir 205 039 euro (ieskaitot PVN) apmērā.
Lai KM varētu apmaksāt VNĪ izdevumus par fasādes atjaunošanas darbu veikšanu,
nepieciešamais finansējums KM budžetā pārdalāms no KM budžetā 2018.gadā
ieplānotā, bet neizlietotā finansējuma:
1. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārcelšanās (no telpām Brīvības bulvāra 32,
Rīgā, un Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, uz telpām Pulka ielu 8, Rīgā,) izdevumu segšanai
- 115 322 euro apmērā;
2. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 0095) Latviešu
strēlnieku laukumā 1, Rīgā, uzturēšanas izdevumu segšanai – 21 423 euro apmērā;
3. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0054) Pils
laukumā 2, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai – 21 379 euro apmērā;
4. Rakstniecības un mūzikas muzeja pārcelšanās (no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā,
uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā,) izdevumu segšanai – 46 915 euro apmērā.
MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir precizēt būvniecības projekta
īstenošanas termiņu un ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem (nemainot to apmēru).
Tā ietvaros MK rīkojumā Nr.391:
- tiek svītrots 1.punkts;
- papildināts ar 1.1punktu, paredzot FM budžetā 2022. gadā ilgtermiņa saistības
3 019 944 euro apmērā kapitālieguldījumu segšanai VNĪ un KM budžetā 2022.
gadā paredzot finansējumu 947 587 euro apmērā Rakstniecības un mūzikas
muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei, kā arī finansējumu nomas
maksas izdevumu segšanai VNĪ 2022. gadā 21 379 euro apmērā (nomas maksa
par diviem mēnešiem un vienai dienai) un no 2023.gada katru gadu 126 234 euro
apmērā;
- plānotais būvniecības projekta īstenošanas termiņš noteikts 2022. gada 30.
oktobris un plānotais nomas līguma sākuma termiņš - 2022. gada 31. oktobris;
- 2.3.apakšpunktā un 3.punktā precizēta atsauce uz 1.12.2.apakšpunktu.
Vienlaikus sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz:
1. atbalstīt FM priekšlikumu izdevumus, kas saistīti ar būvniecības projekta
īstenošanu un Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanu un ekspozīcijas
izveidi 2017.-2022.gadā, segt no VNĪ finanšu resursiem un pēc būvniecības
darbu pabeigšanas segt tos no valsts budžeta;
2. FM 2019.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus,
samazinot izdevumus Rakstniecība un mūzikas muzeja pārbūvei 2019.gadā par
3 156 173 euro un palielinot izdevumus 2022.gadā par 3 019 944 euro;
3. KM 2019.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes
izdevumus:
3.1. samazinot finansējumu nomas maksas izdevumu segšanai - 2019.gadā par
21 379 euro, 2020.gadā par 126 234 euro, 2021.gadā par 126 234 euro,
2022.gadā par 104 855 euro;
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3.2. samazinot izdevumus Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanai un
ekspozīcijas izveidei 2019.gadā par 947 587 euro un attiecīgi palielinot
2022.gadā 947 587 euro apmērā;
4. atļaut FM 2018.gadā palielināt finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja
pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā izdevumu segšanai VNĪ 136 229 euro apmērā,
pārdalot finansējumu no muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā
8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un
komunikāciju izbūvei) paredzētā un neizlietotā finansējuma;
5. atļaut KM 2018.gadā Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Pils laukumā
2, nomas maksai VNĪ paredzēto un neizlietoto finansējumu 21 379 euro apmērā
pārdalīt ēkas K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbu izdevumu
segšanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru
kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru
kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu
politikas jomai.
3.

4.

Projekta izstrādē FM (VNĪ), KM.
iesaistītās
institūcijas un
publiskas
personas
kapitālsabiedrības
Cita informācija
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Sabiedrības
mērķgrupas, kuras
tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu
ietekmēt

FM, VNĪ, Rakstniecības un mūzikas muzejs, KM

Tiesiskā regulējuma
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari neietekmē
un administratīvo slogu nepalielina.

Administratīvo
izmaksu monetārs
novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

Atbilstības izmaksu Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē.
monetārs novērtējums
Cita informācija

Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Rādītāji

2018.

FMAnot_220518_Pils2_groz
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2019.
izmaiņas
kārtējā
saskaņā ar
gadā,
valsts
salīdzinot
budžetu
ar valsts
kārtējam
budžetu
gadam
kārtējam
gadam
1
1. Budžeta ieņēmumi
1.1. valsts pamatbudžets,
tai skaitā ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
1.2. valsts speciālais
budžets
1.3. pašvaldību budžets
2. Budžeta izdevumi
2.1. valsts pamatbudžets
2.2. valsts speciālais
budžets
2.3. pašvaldību budžets
3. Finansiālā ietekme
3.1. valsts pamatbudžets
3.2. speciālais budžets
3.3. pašvaldību budžets
4. Finanšu līdzekļi
papildu izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu samazinājumu
norāda ar "+" zīmi)
5. Precizēta finansiālā
ietekme
5.1. valsts pamatbudžets
5.2. speciālais budžets
5.3. pašvaldību budžets
6. Detalizēts ieņēmumu
un izdevumu aprēķins (ja
nepieciešams, detalizētu
ieņēmumu un izdevumu

2020.

izmaiņas,
saskaņā ar salīdzinot ar
vidēja
vidēja
termiņa
termiņa
budžeta
budžeta
ietvaru
ietvaru 2019.
gadam

saskaņā
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

2021.

izmaiņas,
izmaiņas,
salīdzinot
salīdzinot ar
ar vidēja
vidēja
termiņa
termiņa
budžeta
budžeta
ietvaru
ietvaru 2020.
2020.
gadam
gadam

2
21 379

3
0

4
4 229 994

5
0

6
126 234

7
0

8
0

21 379

0

4 229 994

0

126 234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
21 379
21 379

0
114 850
114 850

0
4 229 994
4 229 994

0
-4 229 994
-4 229 994

0
126 234
126 234

0
-126 234
-126 234

0
-126 234
-126 234

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
-114 850
-114 850
0
0

0
0
0
0
0

0
4 229 994
4 229 994
0
0

0
0
0
0
0

0
126 234
126 234
0
0

0
126 234
126 234
0
0

X

0

0

0

0

0

0

X

-114 850

4 229 994

126 234

126 234

-114 850
0
0

4 229 994
0
0

126 234
0
0

126 234
0
0

Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas I.sadaļā.
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aprēķinu var pievienot
anotācijas pielikumā)
6.1. detalizēts ieņēmumu
aprēķins
6.2. detalizēts izdevumu
aprēķins
7. Amata vietu skaita
Projekts šo jomu neskar.
izmaiņas
8. Cita informācija
MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pēc
mierizlīguma noslēgšanas, pēc galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās, būvniecības darbu
laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to apmērs.
Provizoriski aprēķinātais nomas maksas un papildus maksājumu apmērs atbilstoši
faktiskajām pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas
ekspluatācijā. Aplēstās Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanas un ekspozīcijas
izveides izmaksas precizējamas pēc iepirkuma procedūras veikšanas.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
1. Nepieciešamie
Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, MK rīkojuma projekts
saistītie tiesību aktu Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar:
projekti
- Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par apropriācijas pārdali”;
- Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku
Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma
iegādes izdevumu segšanai”;
- Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu Padomju okupācijas
upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai”;
- Ministru kabineta rīkojuma projektu „ Par finansējumu Rīgas pils Konventa
Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā,
būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes
izdevumu segšanai”;
- Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējumu robežšķērsošanas vietas
„Terehova” modernizācijas projekta I etapa būvniecībai, nomas maksas un
komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai”.
2. Atbildīgā institūcija

FM (VNĪ).

3. Cita informācija

Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Projekts šo jomu neskar.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
FMAnot_220518_Pils2_groz
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1.
2.

3.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija

Finanšu ministre

FM (VNĪ), KM.
Projekts šo jomu neskar.

Nav.

D.Reizniece-Ozola

Upeniece 67024684
Jana.Upeniece@vni.lv
Briede 67024625
Sandra.Briede@vni.lv
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