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Ministru kabineta rīkojuma projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “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”” 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
2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “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”” un protokollēmuma projekts
izstrādāts, lai precizētu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā,
būvniecības projekta un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā,
būvniecības projekta īstenošanas termiņus, kā arī ilgtermiņa saistības
sakarā projektu īstenošanas termiņu nobīdēm, paredzētu papildu
finansējumu Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā Muzeju
krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta īstenošanai
un Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā nomas maksas
palielinājumam, kā arī paredzētu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3,
Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai 2018.gadā FM budžetā
paredzētā, bet neizlietotā finansējuma pārdali citiem mērķiem.
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 2018.gada 12.jūnija rīkojuma Nr.267 “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” (turpmāk – Rīkojums Nr.267)
4.punkts.
Likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam”:
- FM budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības Rīgas pils Konventa Pils
laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves darbu (turpmāk – Rīgas pils
Konventa būvniecība) izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts
nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2018.gadā 2 894 980 euro,
2019.gadā 5 279 227 euro, 2020.gadā 7 316 667 euro un 2021.gadā 1 866
820 euro, kopā 2013. – 2021.gadā paredzēts finansējums 19 217 701 euro;
- FM budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības Muzeju krātuvju
kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta (turpmāk – Muzeju
krātuvju kompleksa būvniecība) īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ
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2018.gadā 12 833 396 euro un 2019.gadā 3 699 023 euro, kopā 2014.–
2019.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 euro;
- KM budžetā paredzēts finansējums:
1) Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu
segšanai VNĪ 2020.gadā 125 181 euro un no 2021.gada katru gadu 375 543
euro;
2) Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas
izdevumu segšanai VNĪ 2019. gadā 943 049 euro un no 2020. gada katru
gadu 1 257 398 euro un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai
2019.gadā 648 007 euro un no 2020.gada katru gadu 783 361 euro
(kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs 2019.gadā ir
678 249 euro, bet no 2020.gada katru gadu 904 330 euro);
3) Pagaidu telpu Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, nomas maksas izdevumu
segšanai VNĪ 182 816 euro (2019.gadā 68 556 euro, 2020.gadā 68 556
euro un 2021.gadā 45 704 euro);
4) Pagaidu telpu Brīvības bulvārī 32, Rīgā, nomas maksas izdevumu
segšanai VNĪ 440 555 euro (2019.gadā 156 336 euro, 2020.gadā 170 549
euro un 2021.gadā 113 670 euro).
Saskaņā ar Rīkojuma Nr.267:
- 1.punktu likumprojektā “Par valsts valsts budžetu 2019.gadam” un
likumprojektā “Par vidēja termiņa ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam”
jāparedz FM budžetā ilgtermiņa saistības:
1)
Rīgas pils Konventa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ
2019.gadā 1 582 303 euro, 2020.gadā 4 291 598 euro, 2021.gadā 1 957 757
euro, 2022.gadā 6 432 413 euro, 2023.gadā 2 537 909 euro, kopā 2013. –
2023.gadā paredzēts finansējums 19 217 701 euro;
2)
Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības īstenošanas
izdevumu segšanai VNĪ 2019.gadā 6 875 598 euro, kopā 2014.–2019.gadā
paredzēts finansējums 25 745 640 euro;
- 2.punktu likumprojektā “Par valsts valsts budžetu 2019.gadam” un
likumprojektā “Par vidēja termiņa ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam”
jāparedz KM budžetā finansējums:
1)
Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas un
papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2023.gadā 125 181 euro un no
2024.gada katru gadu 375 543 euro;
2)
Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas
un papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2019. gadā 943 049 euro
un no 2020. gada katru gadu 1 257 398 euro un komunālo pakalpojumu
izdevumu segšanai 2019.gadā 648 007 euro un no 2020.gada katru gadu
783 361 euro (kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs
2019.gadā ir 678 249 euro, bet no 2020.gada katru gadu 904 330 euro);
3)
Pagaidu telpu Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, nomas maksas un
papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2019.gadā 68 556 euro,
2020.gadā 68 556 euro un 2021.gadā 45 704 euro;
4)
Pagaidu telpu Brīvības bulvārī 32, Rīgā, nomas maksas un
papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2019.gadā 170 549 euro,
2020.gadā 170 549 euro, 2021.gadā 170 549 euro, 2022.gadā 170 549 euro,
2023.gadā 170 549 euro, 2024.gadā 170 549 euro;
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5) Pagaidu telpu Tērbatas ielā 75, Rīgā, nomas maksas un papildu
maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2019. gadā 56 170 euro un 2020. gadā
37 131 euro;
6) Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam pārcelšanās (no Lāčplēša
ielas 106/108, Rīgā, un Vecpilsētas ielas 7, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā)
izdevumu segšanai 2019. gadā 187 902 euro un 2020. gadā 187 583 euro
apmērā;
7) Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās (no Tērbatas ielas
75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai 2019. gadā 70 064 euro
un 2020. gadā 33 952 euro apmērā;
- 3.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt:
1) Rīgas pils Konventa būvniecības pabeigšanu līdz 202 3.gada
31.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2023.
gada 1.septembris;
2) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības pabeigšanu līdz 2019. gada
31. martam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019.
gada 1. aprīlis;
- 4.punktu, ja pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līgumu
noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu
apmērs mainās, FM (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts
par ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ precizētajām būvniecības
darbu izmaksām;
- 5. un 6.punktu FM (VNĪ) un KM doti uzdevumi, ja nepieciešams, FM
(VNĪ) precizēt nomas maksas, papildu maksājumu un komunālo
pakalpojumu izdevumu apmēru atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu
pārvaldīšanas izmaksām un attiecīgi KM iesniegt Ministru kabinetā
rīkojuma projektu par minēto izdevumu precizēšanu.
Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta
īstenošanas gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai:
Saskaņā ar 2014.gada 16.februāra līgumu par Rīgas pils (būvniecības II
kārta) Kastelas (Konventa) Pils laukumā 3, Rīgā restaurācijas un
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (kadastra
apzīmējums 0100 008 0006 001) (turpmāk – Projektēšanas līgums)
pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts” izstrādājusi būvprojektu, kurš
2016.gada 18.maijā saskaņots Rīgas pilsētas Būvvaldē, saņemot 2015.gada
26.maija būvatļaujā Nr.BV-15-574-sbv/C atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi.
Ņemot vērā arhitektu un vēsturnieku ieteikumus, lai veiktu padziļinātu
Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves darbu priekšizpēti,
2017.gada 12.jūlijā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Pils Projekts” par
arheoloģijas izpētes darbu un būvdarbu veikšanu. Līguma izpildes laikā
veikta šāda faktu konstatācija:
- 2017.gada 5.oktobrī pilnsabiedrība “Pils Projekts” informēja Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par arheoloģijas darbos Rīgas
pils Kastelas daļā un Horna bastionā atsegtajām konstrukcijām (atklātas 5
dažāda perioda konstrukcijas);
- arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Rīgas pils Konventa daļas
dažādās telpās un stāvos, t.sk. pagrabos, norāda uz jauniem atklājumiem.
Tie ir gan gleznojumu fragmenti, gan dekoratīvās apdares fragmenti, kas
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sākotnēji var tikt datēti pat ar 16.gs., kā arī iepriekš pētītajos vēstures
rasējumos neatspoguļotas konstrukcijas.
Atsegtās konstrukcijas, arhitektoniski mākslinieciskie darbi un to
saglabāšanas nepieciešamība ietekmē pilnsabiedrības „Rīgas pils Kastelas
projekts” izstrādāto būvprojekta risinājumu sadaļās, kur paredzēts izvietot
ventilācijas sistēmas (ventilācijas iekārtas un gaisa ieņemšanas vadus),
dīzeļģeneratoru, mikroklimata iekārtas, kā arī, un ne tikai, Rīgas pils
Kastelas daļas savienojama vietu ar Horna bastionu (cilvēku plūsma) un
citus inženierkomunikāciju risinājums pašā Rīgas pils Kastelas daļā.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādītā
nepieciešamība nodrošināt konstrukciju saglabāšanu un integrāciju
būvprojekta risinājumos, nosaka pienākumu VNĪ uzdot veikt
pilnsabiedrībai „Rīgas pils Kastelas projekts” izmaiņas būvprojektā.
Turklāt Rīgas Pils atjaunošanas padomes 2018.gada 18.aprīļa sanāksmē
(prot.Nr.47) nolēma projekta realizāciju sadalīt kārtās, kas ir
vispārpieņemta prakse šāda veida būvēm.
Ņemot vērā minēto, 2018.gada 13.augustā ar pilnsabiedrību “Rīgas pils
Kastelas projekts” noslēgta vienošanās pie Projektēšanas līguma par
papildu darbu veikšanu un izmaiņu
izstrādi būvprojektā, tostarp
būvprojekta realizācijas sadalīšanu kārtās.
Papildus 2017.gada 23.novembrī ir noslēgts līgums ar SIA “CMB” par
ēkas horizontālo deformāciju novērošanu. Būtiski ir veikt novērojumus gan
pirms būvdarbiem, gan būvdarbu laikā, lai, ņemot vērā ēkas kustību, varētu
attiecīgi reaģēt, plānot un projektēt nepieciešamos būvdarbus.
Lai nodrošinātu arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē atklāto polihromo
gleznojumu saglabāšanu, pilnsabiedrība “Pils projekts” ir veikusi
polihromo gleznojumu atsegumu konservācijas darbus.
2018.gada 24.aprīlī ir saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Lai nodrošinātu Rīgas pils Kastelas daļas (pret Daugavas gāti vērstai
fasādei) sienas karnīzes konservāciju, 2018.gada 13.septembrī ir noslēgts
līgums ar AS “Būvuzņēmums Restaurators” par konservācijas darbu
veikšanu.
Ņemot vērā arheoloģiskajā un pils arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē
atklātās unikālās mākslinieciskās un arhitektoniskās liecības - 16.gadsimta
sienu gleznojumus remterī (senajā ēdamzālē) un kapelā, 13.gadsimta mūra
fragmentus Horna bastionā un citviet, tika pārskatīta iepriekš plānotā
būvdarbu veikšanas secība. Atbilstoši ārzemju ekspertu slēdzienam
papildus izpētes darbos nepieciešams pielietot modernās tehnoloģijas.
Rīgas Pils atjaunošanas padomes sēdē 2018.gada 20.septembrī tika lemts,
ka, lai noteiktu precīzu pielietojamo metodi, nepieciešams veikt testa izpēti.
Tādējādi plānots turpināt papildus izpētes (šobrīd izsludināta arheoloģijas
iepirkuma procedūra), lai iespējami precīzi noteiktu plānoto būvdarbu
apjomu, kā rezultātā projekta īstenošanas termiņš nosakāms – 2024.gada
31.augusts un precizējams Rīgas pils Konventa būvniecības darbu
izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma apmēra sadalījums pa
gadiem, nemainot kopējā piešķirtā finansējuma apmēru.
Ņemot vērā to, ka plānotais nomas līguma slēgšanas termiņš sakarā ar
būvniecības darbu pabeigšanas termiņa nobīdi ir 2024.gada 1.septembris,
nepieciešams precizēt KM budžetā paredzētā finansējuma apmēru Rīgas
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pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un pagaidu telpu Brīvības bulvārī 32,
Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai.
Informāciju par precizēto valsts budžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem Rīgas pils Konventa būvniecības
projekta īstenošanai skatīt anotācijas pielikumā.
Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2018.-2021.gadam (papildus
Rīkojuma Nr.267 anotācijā minētajiem):
1)
FM budžetā paredzēto finansējumu Rīgas pils Konventa
būvniecības izdevumu segšanai 2018.gadā 249 270 euro pārdalīt:
-132 236 euro Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības izdevumu
segšanai VNĪ (FM budžetā);
-98 925 euro KM budžetā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu
zāles “Arsenāls” Torņa ielā 1, Rīgā, būvprojekta izstrādes uzsākšanai;
- 18 109 euro uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta
izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”, lai no tās, ja nepieciešams, piešķirtu līdzekļus
pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem
Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās
apropriācijas izmaiņas”;
2) FM budžetā paredzēto finansējumu Rīgas pils Konventa būvniecības
izdevumu segšanai 2019.gadā 800 903 euro pārdalīt Muzeju krātuvju
kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ (FM budžetā);
3) FM budžetā paredzēto finansējumu Rīgas pils Konventa būvniecības
izdevumu segšanai 2020.gadā (kopā 2 639 862 euro) pārdalīt Jaunā Rīgas
teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves izdevumu segšanai VNĪ
1 584 290 euro (FM budžetā), Padomju Okupācijas upuru piemiņas
memoriāla kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ 1 000 000 euro
(FM budžetā) un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas
maksas un papildu maksājumu segšanai 55 572 euro (KM budžetā);
4)
FM budžetā paredzēto finansējumu Rīgas pils Konventa
būvniecības izdevumu segšanai 2021.gadā 55 572 euro Muzeju krātuvju
kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu
segšanai (KM budžetā).
Ņemot vērā minētos priekšlikumus finansējuma pārdalei, izstrādāts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta
2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra
ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un
aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” un Ministru kabineta rīkojuma
projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā
Nr.266 “Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla
kompleksa izveides izdevumu segšanai””.
Lai nodrošinātu 2018.gadā FM budžetā paredzētā un neizlietotā
finansējuma pārdali KM budžetā un uz budžeta resora “74.Gadskārtējā
valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, par normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā sagatavotu pieprasījumu apropriācijas pārdalei finanšu
ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir jāinformē Saeimā.
Apropriācijas pārdale veicama pēc Saeimas atļaujas saņemšanas. Līdz ar to
ir izstrādāts attiecīgs Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas
pārdali”.
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Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta
īstenošanas gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai:
2016. gada 11. martā VNĪ noslēdza Muzeju krātuvju kompleksa
būvdarbu līgumu Nr. 2/4-16-8/702 ar pilnsabiedrību „RERE Meistari 1".
2017.gada 13.aprīlī puses vienojās par grozījumiem līgumā, paredzot
būvprojekta izmaiņas būvkonstrukciju nestspējas nodrošināšanai, attiecīgi
pagarinot būvdarbu termiņu un būvdarbu līguma kopsummu.
Būvdarbu īstenošanas laikā, lai nodrošinātu, ka Muzeju krātuvju
komplekss atbilst aktuālajām muzeju vajadzībām, sadarbībā ar muzejiem
un KM ir detalizēti izvērtēta ēkas tālākā ekspluatācija, telpu funkcionalitāte,
nepieciešamā aprīkojuma iegāde, pārbaudīta būvprojektu risinājumu
atbilstība muzeju funkciju veikšanai, ir precizētas muzeju prasības
būvprojekta izmaiņu risinājumiem un papildu būvdarbiem. Piemēram,
nepieciešams pārplānot atsevišķas telpu grupas, mainot telpu plānojumu un
funkciju, tai skaitā nodrošinot papildus darba vietas, nepieciešams
pārplānot un paplašināt inženiertīklu komunikāciju pieslēgumus,
nepieciešams pārplānot krātuvju un restaurācijas darbnīcu apgaismojuma
risinājumus, nepieciešams ieviest centralizētu un automatizētu ēkas
ekspluatācijas režīmu uzraudzību un kontroli, paredzams papildus
ugunsdrošības risinājums restaurācijas darbnīcās, nepieciešams paplašināt
piekļuves kontroli uz visām telpām, nepieciešams ierīkot āra pacēlājus
preču piegāžu atvieglošanai ilgtermiņā, uzlabojami ēkas iekštelpu vizuālie
risinājumi ar dzelzsbetona elementu krāsojumu vai apmetumu, izstrādājams
un īstenojams publiskās zonas interjera projekts, kas iepriekš nebija
izstrādāts, u.c. Minēto prasību īstenošana rada nobīdi būvniecības projekta
laika grafikā (prognozējams būvdarbu izpildes termiņš 2019.gada
30.septembris), kā arī rada papildu izmaksas. Provizoriskās papildu
izmaksas:
- Būvprojekta izmaiņu izstrāde 75 750 euro (bez PVN);
- Būvprojekta izmaiņu autoruzraudzība 11 362 euro (bez PVN);
- Papildu būvdarbi 2 912 888 euro (bez PVN), tai skaitā kravu pacēlāju
izbūve 757 397 euro, ēkas vadības un automatizācijas sistēma un papildus
ugunsdzēsības sistēmas restaurācijas darbnīcām 780 350 euro, telpu
pārplānojums, funkcijas maiņa, durvju un ailu izmaiņas, apdare u.c.
1 375 141 euro.
Būvdarbu izmaksas precizējamas pēc būvprojekta izmaiņu izstrādes
un saskaņošanas un piedāvājuma saņemšanas no būvuzņēmēja puses.
Ņemot vērā minēto ir paredzams papildu finansējums FM budžetā
3 000 000 euro apmērā Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības
īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ, kā arī precizējams būvniecības darbu
pabeigšanas termiņš, nosakot to 2019.gada 30 septembris.
Ņemot vērā to, ka plānotais nomas līguma slēgšanas termiņš sakarā ar
būvniecības darbu pabeigšanas termiņa nobīdi ir 2019.gada 1.oktobris, kā
arī ņemot vērā kapitālieguldījumu apmēra pieaugumu, nepieciešams
precizēt KM budžetā paredzētā finansējuma apmēru Muzeju krātuvju
kompleksa nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai.
Ņemot vērā to, ka nav iespējams šobrīd precīzi prognozēt komunālo
izdevumu apjomu, KM budžetā paredzētais finansējums komunālo
maksājumu izdevumu segšanai netiek precizēts.

FMAnot_240918_ Konvents_Pulka8

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

7
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Informāciju par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem pa gadiem būvniecības projekta īstenošanai skatīt anotācijas
pielikumā.
Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2019.gadam (papildus Rīkojuma
Nr.267 anotācijā minētajiem):
FM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu Muzeju krātuvju
kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ:
1) 2018.gadā pārdalīt no Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves
Pils laukums 3, Rīgā, izdevu segšanai paredzētā finansējuma 132 236 euro
apmērā;
2) 2019.gadā 2 867 764 euro apmērā pārdalīt no:
- Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves izdevumu
segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 1 584 290 euro (FM budžetā);
- Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves Pils laukums 3, Rīgā,
izdevu segšanai paredzētā finansējuma 800 903 euro (FM budžetā);
- Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un
papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma
482 571 euro (KM budžetā). KM budžetā 2019.gadā Muzeju krātuvju
kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papild u maksājumu
izdevumu segšanai paredzētais finansējums netiks izlietots 614 807 euro
apmērā. Ņemot vērā to, ka Eiropas Kontu sistēmas (EKS) metodoloģijā
nomas maksas komponente - uzkrājumi (izdevumi plānotiem
remontdarbiem un būvdarbiem) - netiek uzskatīti kā izdevumi, lai nomas
maksas un papildu maksājumu izdevumu pārdale būvniecības izdevumu
segšanai, kas pilnā apmērā tiks atzīti kā vispārējās valdības izdevumi
2019.gadā, neradītu negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci
uzkrājumu komponentes apmērā, priekšlikums paredz pārdalīt nomas
maksas daļu (nepārdalot nomas maksas daļu uzkrājumu komponentes
apmērā).
Ņemot vērā minētos priekšlikumus finansējuma pārdalei, izstrādāts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta
2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra
ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un
aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””.

3.

4.

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.
FM (VNĪ).

Projekta
izstrādē
iesaistītās
institūcijas un
publiskas
personas
kapitālsabiedrīb
as
Cita informācija Nav.
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
Sabiedrības
FM, VNĪ, KM.
mērķgrupas, kuras
tiesiskais
regulējums
ietekmē vai varētu
ietekmēt
Tiesiskā
Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari
regulējuma
neietekmē un administratīvo slogu nepalielina.
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo
slogu
Administratīvo
Projekts šo jomu neskar.
izmaksu monetārs
novērtējums
Atbilstības
Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē.
izmaksu monetārs
novērtējums
Cita informācija

Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)

2018.

Rādītāji

1

2020.

2021.

saskaņā ar
valsts
budžetu
kārtējam
gadam

izmaiņas
kārtējā
gadā,
salīdzinot
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

saskaņā ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

2

3

4

5

6

7

8

0

10 160 404

0

8 938 351

0

0

0

10 160 404

0

8 938 351

0

0

15 728 376

0

8 978 250

0

7 316 667

0

0

868 944

0

1 182 154

0

1 621 684

0

0

1. Budžeta ieņēmumi 16 597 320
1.1. valsts
pamatbudžets, tai
skaitā ieņēmumi no
16 597 320
maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi, t.sk.
1.1.1.Finanšu
ministrija
1.1.2. Kultūras
ministrija

2019.

izmaiņas,
izmaiņas, izmaiņas,
salīdzinot
salīdzinot salīdzinot ar
saskaņā ar
ar vidēja
ar vidēja
vidēja
vidēja
termiņa
termiņa
termiņa
termiņa
budžeta
budžeta
budžeta
budžeta
ietvaru
ietvaru
ietvaru
ietvaru
2019.
2020.
2020.
gadam
gadam
gadam

FMAnot_240918_ Konvents_Pulka8

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

9
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

1.2. valsts speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. pašvaldību
budžets
2. Budžeta izdevumi

16 597 320 -4 077 288 10 160 404 1 245 841 8 938 351 -5 475 874 -5 506 943

2.1. valsts
pamatbudžets, t.sk.

16 597 320 -4 077 288 10 160 404 1 245 841 8 938 351 -5 475 874 -5 506 943

2.1.1.Finanšu
ministrija
2.1.2. Kultūras
ministrija
2.2. valsts speciālais
budžets
2.3. pašvaldību
budžets
3. Finansiālā ietekme
3.1. valsts
pamatbudžets
2.1.1. Finanšu
ministrija
2.1.2. Kultūras
ministrija
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
5.1.1. Finanšu
ministrija
5.1.2. Kultūras
ministrija
5.2. speciālais budžets

15 728 376 -5 632 875

8 978 250

1 546 512 7 316 667 -5 664 931 -5 414 482

868 944

1 555 587

1 182 154

-300 671

1 621 684

189 057

-92 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 077 288

0

-1 245 841

0

5 475 874

5 506 943

0

4 077 288

0

-1 245 841

0

5 475 874

5 506 943

0

5 632 875

0

-1 546 512

0

-5 664 931

5 414 482

0

-1 555 587

0

300 671

0

189 057

92 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

4 077 288

0

-1 245 841

0

5 475 874

5 506 939

4 077 288

0

-1 245 841

0

5 475 874

5 506 939

5 632 875

0

-1 546 512

0

-5 664 931

5 414 482

-1 555 587

0

300 671

0

189 057

92 461

0

0

0

0

0

0

X

5.3. pašvaldību
0
0
0
0
0
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu aprēķins (ja
Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā.
nepieciešams,
detalizētu ieņēmumu
un izdevumu aprēķinu
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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
būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā
mainījies to apmērs. 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, Ministru
saistītie tiesību aktu kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada
projekti
12.jūnija rīkojumā Nr.267 “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 sēdē skatāms kopā ar:
1) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par apropriācijas pārdali”;
2) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru
kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266“Par finansējumu
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides
izdevumu segšanai””;
3) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu
Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā
6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās,
labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”;
4) 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 laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un
ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai””;

2. Atbildīgā institūcija

5) Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējumu ēku
Slokas ielā 52A, Slokas ielā 52B, Rīgā, pārbūves darbu profesionālās
izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola”
vajadzībām izdevumu segšanai”;
6) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru
kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 “Par finansējumu Jaunā
Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas,
pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””.
FM (VNĪ).

3. Cita informācija

Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
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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
FM (VNĪ), KM.
1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Projekts šo jomu neskar.
2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju
likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Nav.
3. Cita informācija
Finanšu ministre

D.Reizniece- Ozola

Upeniece 67024684
Jana.Upeniece@vni.lv
Putna 67024981
Liga.Putna@vni.lv
Maračkovskis
Kaspars.Marackovskis@vni.lv

FMAnot_240918_ Konvents_Pulka8

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

