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Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša
ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes 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 „Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra
ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un
aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” un protokollēmuma projekts
izstrādāts, lai precizētu ilgtermiņa saistības sakarā ar ēku Lāčplēša ielā 25,
Rīgā, pārbūves darbu (turpmāk – JRT ēku pārbūve) izmaksu
sadārdzinājumu un nekustamā īpašuma nomas maksas palielinājumu, kā
arī paredzētu finansējumu Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā
aprīkojuma iegādei.
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

2.

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

Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.391 „Par finansējuma
piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas
maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk –
MK rīkojums Nr.391) 4.2.apakšpunkts.
Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.391:
- 1.3punktu, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu
ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības valsts
akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) JRT ēku
pārbūves izdevumu segšanai (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā
aprīkojuma iegādei un montāžai) 2018. gadā 3 686 170 euro, 2019. gadā
5 235 325 euro, 2020. gadā 7 643 098 euro un 2021. gadā 1 439 000 euro;
kopā finansējums 2013. − 2021.gadā paredzēts 19 006 268 euro;
- 2.1.apakšpunktu, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā
„Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” KM
budžetā paredzēts finansējums valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT) nekustamā īpašuma (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, (turpmāk – NĪ
Lāčplēša ielā 25, Rīgā) nomas maksas segšanai VNĪ 2021.gadā 279 733
euro, bet no 2022.gada katru gadu 305 163 euro apmērā. NĪ Lāčplēša ielā
25, Rīgā, kopējais plānotais nomas maksas apmērs VNĪ 2021. gadā ir
313 360 euro, bet no 2022. gada katru gadu 341 848 euro (tai skaitā no
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dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021.gadā 279 733 euro, bet no
2022. gada katru gadu 305 163 euro) (3.punkts);
Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.391:
– 4.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums 1 3.punktā minētā finansējuma
ietvaros nodrošināt JRT ēku pārbūves pabeigšanu līdz 2021. gada
31.janvārim, nosakot plānoto nomas līguma sākuma termiņu ar 2021. gada
1.februāri. Ja provizoriskie būvniecības izdevumi (tai skaitā tehnoloģiskā
aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) objektīvu vai ekonomiski
pamatotu iemeslu dēļ mainās, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu
par rīkojumā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu. Pēc būvniecības darbu
pabeigšanas piecu mēnešu laikā iesniegt KM informāciju par nomas maksas
izdevumu precizēšanu.
- 5.punktu KM dots uzdevums pēc precizētās nomas maksas aprēķina
saņemšanas trīs mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu
projektu par 2.1.apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu.
Ar MK rīkojumu Nr.391 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi
problēmas risināšanai:
2014.gada 25.aprīlī JRT ēkas pārbūves darbu ietvaros tika noslēgts
līgums ar pilnsabiedrību „Zaigas Gailes birojs un Partneri” par skiču
projekta, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. Būvprojekts
tika izstrādāts un būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
būvatļaujā saņemta 2016.gada 23.martā. Projekta izmaiņas būvvalde
saskaņojusi 2017.gada 4.septembrī.
2016.gada 14.aprīlī tika izsludināts slēgts konkurss „Jaunā Rīgas teātra
ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 25, Rīgā”
(iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ/2016/2/4-1/SK-1; turpmāk –
Konkurss). Konkursa I posmā (kandidātu atlase) saņemti astoņu
pretendentu pieteikumi, kvalifikācijas prasībām atbilda pieci pretendenti.
Konkursa II posmā 2018.gada 29.martā cenu piedāvājumi saņemti no
diviem pretendentiem, taču pretendentu piedāvātās cenas pārsniedz MK
rīkojuma Nr.391 1. 3punktā noteikto saistību apmēru – zemākā piedāvātā
cena pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes ir 20 985 321 euro bez PVN (neietver
būvprojekta tāmes pozīcijas – tehnoloģiskā daļa, iekārtu daļa).
MK rīkojumā Nr.391 un likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam”
finansējuma apmērs JRT ēku pārbūves izdevumu segšanai tika balstīts uz
metu projektu konkursa laikā pieejamo informāciju, kur ēku kopējā platība
tika prognozēta 7 816 m 2, savukārt atbilstoši būvprojektam ēkas
iznomājamā platība ir paredzama 9 767,1 m 2 (neieskatot 649,2 m 2 plānoto
pagalmu labiekārtošanu), jeb par aptuveni 25% lielāka nekā sākotnēji
plānotā. Izmaiņas ēkas platībā radušās, lai projektā iekļautu visas ēkas
lietotāja vajadzības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī
lai nodrošinātu vides pieejamību. Turklāt metu stadijā pieejamā platība ir
aplēse nevis precīzs mērījums. Projektā kopējais skatītāju vietu skaits
sasniegs 840 iepretim līdzšinējām 400. Paredzētas trīs skatītāju zāles – lielās
Smiļģu zāles partera daļā būs 325 skatītāju vietas, bet balkonā – 175, lielajā
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“Black-box” zālē – 240, mazajā “Black-box” zālē būs 100 sēdvietu.
Papildus jaunajā apjomā ir paredzētas trīs mēģinājumu zāles – lielā
mēģinājumu zāle 282 kv.m. platībā, divas mazās mēģinājumu zāles 163 un
126 kv.m. platībā. Otrais stāvs, kas ieguvis nosaukumu “Radošais stāvs”,
tiks pilnībā atvēlēts aktieriem un citiem teātra darbiniekiem ar plašu virtuvi.
Savukārt pagraba stāvā būs moderna darbnīca. Mērķis ir izveidot Latvijā
modernāko teātri, vienlaikus saglabājot ēkas vēsturisko mantojumu un
latviešu teātra pamatlicēja Eduarda Smiļģa neiztrūsktošo garu. Kopējais
projekta izmaksu pieaugums uz vienu ēkas kvadrātmetru ir nepilni 15%, kas
ir atzīstams par saprātīgu izmaksu pieaugumu, ņemot vērā, ka budžets tika
veidots pirms 4 gadiem.
Ņemot vērā, ka projektā ir paredzēts izveidot pazemes stāvu 2060 m 2
platībā, kas savienos visu ēku kompleksu, ir nepieciešams palielināt
pazemes apjomu par 1095 m 2. Pazemes darbu laikā pastāv risks, ka tiek
atklāti iepriekš neparedzēti apstākļi, piemēram, nepieciešamība veikt
arheoloģisko izpēti un veikt izmaiņas būvprojektā. Turklāt pastāv risks, ka
šo pazemes darbu laikā tiek bojātas pieguļošo ēku nesošās konstrukcijas,
kas var pieprasīt gan seku novēršanu, gan izmaiņas būvprojekta
risinājumos. Pilnībā nav arī paredzama ietekme, kuru var radīt gruntsūdeņu
līmeņa izmaiņas uz apkārtējo ēku pamatiem, kas radīsies būvbedres
izveides rezultātā. Papildus pastāv risks, ka būvprojekta risinājumos var
nebūt iekļauti darbi, kuru nepieciešamība atklājas tikai būvniecības procesa
laikā. Minēto risku iestāšanās gadījumā varētu būt nepieciešamība risināt
jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piesaisti.
Papildus ir nepieciešams palielināt finansējuma apmēru būvuzraudzības
nodrošināšanai, ņemot vērā faktu, ka iepriekš plānotais finansējuma apmērs
nebija pietiekošs – iepriekš veiktajās iepirkumu procedūrā nebija iespējams
nodrošināt pakalpojuma iegādi iepriekš plānotā finansējuma ietvaros.
Kopējās būvniecības izmaksas plānotas 27,4 milj. euro, tai skaitā
būvniecības un būvuzruadzības kopējās izmaksas plānotas 21,25 milj. euro,
tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izmaksas plānotas 4,5 milj.
euro, būvprojekta izstrādes u.c. izmaksas plānotas 1,65 milj. euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā
ilgtermiņa saistību apmēru JRT ēku pārbūves projekta īstenošanas
izdevumu segšanai (skat. anotācijas pielikumā).
Norādām, ka Eiropas Savienības fonda 4.2.1.2.pasākuma “Valsts ēku
energoefektivitātes paaugstināšana” I kārtā FM kvotas ietvaros VNĪ, ņemot
vērā sadārdzinājumu, pārtraukusi projekta “Energoefektivitātes
paaugstināšana Smilšu ielā 1, Rīgā” īstenošanu. VNĪ priekšlikums ir
projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Smilšu ielā 1, Rīgā”
paredzēto finansējumu 3 236 204 euro apmērā novirzīt citiem VNĪ
īstenotajiem projektiem, tai skaitā 2 170 416 euro apmērā 2020.gadā
pārdalīt uz 4.1.2.2.pasākuma II kārtu, kurā to novirzīt valstiski nozīmīgā
projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunā Rīgas teātra ēkā
Lāčplēša ielā 25, Rīgā” īstenošanai. Atbilstoši, ja JRT ēku pārbūves
projektam tiks piesaistīts ERAF finansējums, tad attiecīgi mazāks būs
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nepieciešamā valsts budžeta finansējuma apmērs, līdz ar to rīkojuma
projektā paredzēts uzdevums FM (VNĪ) iesniegt Ministru kabinetā
rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu, ja JRT ēku pārbūves
projektam tiek piesaistīts ERAF finansējums. Ja iestājas risks ERAF
finansējuma nepiešķiršanai un rodas negatīva ietekme uz vispārējās
valdības budžeta bilanci, tad jāiesniedz MK informatīvais ziņojums par
kompensējošiem pasākumiem.
Papildus norādām, ka, pamatojoties uz JRT 2018. gada 25. janvāra
vēstuli, kurā ierosināts veikt izstrādātā būvprojekta tehnoloģijas daļas
aktualizāciju un risinājumu pārstrādi uz modernākiem, šodienas
tehnoloģijām atbilstošiem risinājumiem, kā arī ņemot vērā salīdzinoši lielo
laika nobīdi no sākotnēji plānotā būvdarbu uzsākšanas termiņa (projekta
realizācijas termiņa nobīde saistīta arī ar JRT pārcelšanā uz Miera ielu 58a,
Rīgā, aizkavēšanos tiesvedības dēļ), kā arī, ņemot vērā Miera ielas 58A,
Rīgā, pieredzi jautājumā par teātra darbībai nepieciešamajām tehnoloģijām
un citu aprīkojumu, VNĪ 2018.gada 25.aprīlī noslēdza papildu vienošanos
ar pilnsabiedrību „Zaigas Gailes birojs un Partneri” par būvprojekta izmaiņu
izstrādi, kas attiecīgi palielina būvprojekta izstrādes kopējās izmaksas. Ir
nepieciešama būvprojekta risinājumu, būvizstrādājumu un tehnoloģiju
aktualizācija un integrēšana, un savstarpējās sasaistes un saderības
nodrošināšana. Tos nepieciešams pārskatīt atbilstoši prasībām, kas izriet no
normatīvajiem aktiem un ir stājušies spēkā pēc būvprojekta izstrādes, kā arī
aktualizēt un nomainīt būvprojekta risinājumus, it īpaši tehnoloģijas daļas
risinājumus (skatuves mehānismi, sēdvietas, audio/video tehnoloģijas,
apgaismojuma iekārtas), uz modernākiem un šodienas tehnoloģijām, kas
nepārtraukti un strauji attīstās, atbilstošiem risinājumiem. Ir paredzēts
modernizēt apgaismojumu - paredzēt LED gaismu izmantošanu nevis
konvencionālā apgaismojuma sistēmas izmantošanu. Izmaiņas nodrošinās
JRT funkciju veikšanu ar zemākām ikdienas uzturēšanas izmaksām, kā arī
samazinās telpu uzkaršanu. Kaut arī šādu modernāku tehnoloģiju sākotnējās
ieviešanas izmaksas ir nedaudz lielākas, ieguldījums atmaksājās mazāka
elektroenerģijas patēriņa un apkalpošanas biežuma dēļ. Turklāt, ņemot vērā,
ka esošajā būvprojektā tehnoloģijas daļas risinājumi vairs neatbilst šodienas
prasībām, nav lietderīgi ieguldīt līdzekļus novecojušā tehnoloģijā. Papildus,
pēc būvprojekta izstrādes ir kļuvušas zināmas ēkas lietotāja prasības
augstākā detalizācijas pakāpē, un šobrīd ir iespējams noteikt precīzāku
aprīkojuma izmaksu apjomu. Jāpiebilst, ka pilnīgi precīzs izmaksu apjoms
būs zināms tikai pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas. Šobrīd, ņemot vērā
inflāciju, prognozēts iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un
montāžas izmaksu
sadārdzinājums par 500 947 euro (detalizētu
informāciju par provizoriskajām izmaksām iebūvējamā tehnoloģiskā
aprīkojuma iegādei un montāžai skatīt anotācijas pielikumā, precizēta
summa būs zināma pēc tam, kad pilnsabiedrība „Zaigas Gailes birojs un
Partneri” saskaņā ar 2018.gada 25.aprīlī noslēgto papildu vienošanos būs
veikusi būvprojektā risinājumu atjaunināšanu un pēc iepirkuma
pabeigšanas). Papildus norādām, ka jau 2014.gada 29.jūlijā Ministru
kabineta sēdē skatītā MK rīkojuma Nr.391 anotācijā tika norādīts, ka
pārējo nepieciešamo aprīkojumu iespējams apzināt un provizoriskās
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aprīkojuma iegādes izmaksas tiks noteiktas tehniskā projekta izstrādes
laikā. Līdz ar to KM sadarbībā ar FM (VNĪ) būs jāveic darbības papildu
finansējuma pieprasīšanai no valsts budžeta visu telpu aprīkojuma iegādei,
sagatavojot un iesniedzot Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.
Šobrīd ir veiktas aprīkojuma iegādes izmaksu aplēses un tiek prognozēts,
ka KM budžetā aprīkojuma iegādei 2020.gadā nepieciešams paredzēt
nepārsniedzot 1 500 000 euro (detalizētu informāciju par provizoriskajām
aprīkojuma izmaksām skatīt anotācijas pielikumā, precīza summa
aprīkojuma iegādei būs zināma pēc iepirkuma pabeigšanas). KM nodrošinās
JRT definētā aprīkojuma nepieciešamības izvērtējumu un iesniegs
izskatīšanai Ministru kabinetā detalizētu aprīkojuma sarakstu.
Ievērojot Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētajā būvprojektā kopējās
platības palielinājumu un ieguldījumu apmēra palielinājumu, kas ietekmē
nomas maksas aprēķinā iekļautās uzkrājumu komponentes apmēru,
nepieciešams aktualizēt arī nomas maksas aprēķinu un attiecīgi paredzēt
KM budžetā papildu finansējumu NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas
segšanai (skat. anotācijas pielikumā).
Informāciju par precizēto valsts budžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem JRT ēkas pārbūves projekta īstenošanai,
nomas maksas, pārcelšanās izdevumu un aprīkojuma iegādes izdevumu
segšanai skatīt anotācijas pielikumā.
Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2018.-2021.gadā:
1) FM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu JRT ēku pārbūves
darbu izdevumu segšanai VNĪ plānots:
- 2018.gadam pārdalīt no FM budžetā Muzeju krātuvju kompleksa
būvniecības izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 86 153
euro apmērā;
- 2019.gadam pārdalīt no FM budžetā Rīgas pils Konventa
restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, darbu izmaksu
segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 392 029 euro, no FM budžetā
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā,
izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 3 156 173 euro un no
KM budžetā Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanas un
ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma
947 587 euro;
- 2020.gadam pārdalīt no FM budžetā Rīgas pils Konventa
restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, darbu izmaksu
segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 1 463 720 euro un no FM
budžetā Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa
būvniecības projekta izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma
562 084 euro;
2) FM budžetā paredzēto finansējumu JRT ēku pārbūves darbu izdevumu
segšanai VNĪ 2021.gadā 389 000 euro pārdalīt robežšķērsošanas
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vietas “Terehova” modernizācijas projekta I etapa būvniecības
izdevumu segšanai VNĪ (FM budžetā);
3) KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu aprīkojuma iegādes
izdevumu segšanai 2020.gadā pārdalīt no FM budžetā Rīgas pils
Konventa restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, darbu
izmaksu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 1 500 000 euro;
4) KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu JRT NĪ Lāčplēša
ielā 25, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu
segšanai 2021.gadā pārdalīt no KM budžetā RMM nekustamā
īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas segšanai VNĪ paredzētā
finansējuma 126 234 euro un no KM budžetā LNVM Rīgas pils
Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas segšanai VNĪ
paredzētā finansējuma 68 534 euro;
5) paredzēt uzdevumu FM (VNĪ), ja tiek piesaistīts ERAF finansējums
ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai,
iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma
1.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu;
6) ja iestājas risks ERAF finansējuma nepiešķiršanai un rodas negatīva
ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020.gadā, tad
jāiesniedz MK informatīvais ziņojums par kompensējošiem
pasākumiem.
Ņemot vērā veicamo grozījumu apjomu, ir izstrādāts jauns Ministru
kabineta rīkojuma projekts, kurā paredzēts atzīt par spēku zaudējušu MK
rīkojumu Nr.391.
MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā
minētās problēmas.
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.
Projekta
FM (VNĪ), KM.
izstrādē
iesaistītās
institūcijas un
publiskas
personas
kapitālsabiedrī
bas
4. Cita informācija Nav.
3.

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

FM kā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 25, Rīgā, valdītāju, VNĪ kā attīstības
projekta īstenotāju, JRT, kuras uzdevumu īstenošanai attīstības projekts
īstenojams, KM, kuras budžetā paredzams finansējums nomas maksas,
pārcelšanās izdevumu un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai.

Tiesiskā regulējuma Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari
ietekme uz
neietekmē un administratīvo slogu nepalielina.
tautsaimniecību un
administratīvo slogu
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
Turpmākie trīs gadi (euro)

2018.

Rādītāji

2. Budžeta izdevumi
2.1. valsts pamatbudžets
2.2. valsts speciālais
budžets
2.3. pašvaldību budžets
3. Finansiālā ietekme

2020.

izmaiņas
izmaiņas,
kārtējā
salīdzinot
saskaņā ar
saskaņā ar
gadā,
ar vidēja
valsts
vidēja
salīdzinot
termiņa
budžetu
termiņa
ar valsts
budžeta
kārtējam
budžeta
budžetu
ietvaru
gadam
ietvaru
kārtējam
2019.
gadam
gadam

1
2
1. Budžeta ieņēmumi
3 686 170
1.1. valsts pamatbudžets,
tai skaitā ieņēmumi no
3 686 170
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
1.2. valsts speciālais
budžets
1.3. pašvaldību budžets

2019.

2021.

saskaņā ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

izmaiņas,
salīdzinot
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2020.
gadam

izmaiņas,
salīdzinot
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2020.
gadam

3
0

4
5 235 325

5
0

6
7 643 098

7
0

8
0

0

5 235 325

0

7 643 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 686 170
3 686 170

86 153
86 153

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
-86 153

0
0

0
-4 495 789

0
0

0
-5 696 220

0
6 088 045

5 235 325 4 495 789
5 235 325 4 495 789

7 643 098
7 643 098
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3.1. valsts pamatbudžets
3.2. speciālais budžets

0
0

-86 153
0

0
0

-4 495 789
0

0
0

-5 696 220
0

6 088 045
0

3.3. pašvaldību budžets
4. Finanšu līdzekļi papildu
izdevumu finansēšanai
(kompensējošu izdevumu
samazinājumu norāda ar
"+" zīmi)

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

-86 153

0

-4 495 789

0

-5 696 220

6 088 045

-5 696 220

6 088 045

0
0

0
0

5. Precizēta finansiālā
ietekme
5.1. valsts pamatbudžets
5.2. speciālais budžets
5.3. pašvaldību budžets

X

-86 153
0
0

-4 495 789
0
0

0
0

0
0

6. Detalizēts ieņēmumu
un izdevumu aprēķins (ja
nepieciešams, detalizētu
ieņēmumu un izdevumu
aprēķinu var pievienot
Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā.
anotācijas pielikumā)
6.1. detalizēts ieņēmumu
aprēķins
6.2. detalizēts izdevumu
aprēķins
7. Amata vietu skaita
izmaiņas
8. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.
MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti
būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā
mainījies to apmērs, kā arī, ja JRT ēku pārbūves projektam tiek piesaistīts ERAF
finansējums. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas apmērs atbilstoši faktiskajām
pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
Aplēstās aprīkojuma iegādes 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 „Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves,
projekti
nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segša nai”
Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar:
1) 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”;
2) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par apropriācijas pārdali”;
3) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta
2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils
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2. Atbildīgā institūcija

laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un
ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai””;
4) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Padomju
okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides
izdevumu segšanai”;
5) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu
robežšķērsošanas vietas “Terehova” modernizācijas projekta I etapa
būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu
segšanai”.
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.

1.
2.

3.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās
FM (VNĪ), KM (JRT).
institūcijas
Projekta izpildes ietekme uz Projekts šo jomu neskar.
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

J.Upeniece, 67024684
Jana.Upeniece@vni.lv
T.Andersons, 67024990
Toms.Andersons@vni.lv
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