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Ministru kabineta rīkojuma projekta
„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
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali”
apvienotais 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 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 projekts “Par
apropriācijas pārdali” un protokollēmuma projekts izstrādāts, lai
precizētu ilgtermiņa saistības sakarā ar Rīgas pils Konventa Pils laukumā
3, Rīgā, būvniecības projekta termiņa nobīdēm, kā arī paredzētu papildu
finansējumu Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā aprīkojuma
Muzeju krātuvju kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā, 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

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 2012.gada 1.augusta rīkojumu
Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3,
Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības
projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (turpmāk - MK rīkojums
Nr.361):
- likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu ministrijas
budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības Rīgas pils Konventa Pils laukumā
3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves darbu (turpmāk – Rīgas pils Konventa
būvniecība) izdevumu segšanai 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;
- likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu ministrijas
budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības Muzeju krātuvju kompleksa Pulka
ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta (turpmāk – Muzeju krātuvju kompleksa
būvniecība) īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ 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:
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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 MK rīkojuma Nr.361:
- 3.punktā noteikto Finanšu ministrijai (VNĪ) dots uzdevums
nodrošināt:
1) Rīgas pils Konventa būvniecības pabeigšanu līdz 2020.gada
31.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2020.
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, Finanšu ministrijai (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā
rīkojuma projekts par ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ
precizētajām būvniecības darbu izmaksām;
- 5.punktā un 6.1.apakšpunktā Finanšu ministrijai (VNĪ) un KM doti
uzdevumi, ja nepieciešams, Finanšu ministrijai (VNĪ) precizēt nomas
maksas apmēru atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas
izmaksām un attiecīgi KM iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par
minēto izdevumu precizēšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.novembra rīkojumu Nr.670
“Par finansējumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un
mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības,
pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās
un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums
Nr.670) KM budžetā 2018. un 2019.gadam paredzēts finansējums:
- Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam (turpmāk- LNVM)
pārcelšanās izdevumu segšanai (no Brīvības bulvāra 32, Rīgā, un Lāčplēša
ielas 106/108, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) 2018.gadā 115 322 euro,
aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2018.gadā 204 775 euro, pagaidu
telpu nomai Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, 2018.gadā 68 552 euro un pagaidu
telpu nomai Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 2018.gadā 170 549 euro un
2019.gadā 14 213 euro;
- Rakstniecības un mūzikas muzejam (turpmāk – RMM) pārcelšanās
izdevumu segšanai (no Tērbatas ielas 75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā,
2018.gadā 72 937 euro, aprīkojuma iegādes un ar to saistīto izdevumu
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segšanai 2018.gadā 180 639 euro, pagaidu telpu nomai Tērbatas ielā 75,
Rīgā, 2018.gadā 38 152 euro.
Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta
īstenošanas gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai:
2016.gada 18.maijā Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņots būvprojekts par
Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurāciju un pārbūvi.
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
veiktas šādas faktu konstatācijas:
- 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) un lūdza sniegt slēdzienu par turpmāko
atsegto konstrukciju saglabāšanas nepieciešamību un/ vai atļauju veikt
demontāžu daļai vai visām konstrukcijām. Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija 2017.gada 16.oktobra atbildes vēstulē norādīja, ka
nepiekrīt divu konstrukciju Rīgas pils Horna bastionā (unikālas 17.gs.
pagraba un 19.gs. pirmās puses velvēta kanalizācijas vada inženiertehniska
rakstura mūra konstrukcijas) nojaukšanai. Minētās konstrukcijas
saglabājamas un turpmāk integrējamas projekta risinājumos;
- 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
sākotnēji var tikt datēti pat ar 16.gs., kā arī iepriekš pētītajos vēstures
rasējumos neatspoguļotas konstrukcijas. Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija 2017.gada 17.novembra vēstulē norādīja uz šo
atklājumu unikalitāti (16.gs. apmetuma slānis ar gleznojumu) un
neapmierinošo tehnisko stāvokli.
Atsegtās konstrukcijas, arhitektoniski mākslinieciskie darbi un to
saglabāšanas nepieciešamība ietekmē būvprojektētāju pilnsabiedrības
„Rīgas pils Kastelas projekts” izstrādāto projekta 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
būvprojektētājam pilnsabiedrībai „Rīgas pils Kastelas projekts” izmaiņas
būvprojektā.
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” nodrošina
polihromo gleznojumu atsegumu konservācijas darbus.
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2018.gada 24.aprīlī ir saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi un ir uzsāktas darbības, lai ar
būvprojektētāju pilnsabiedrību „Rīgas pils Kastelas projekts” vienotos par
izmaiņu veikšanu būvprojektā. 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, ir jāpārskata iepriekš plānotā būvdarbu veikšanas secība, lai
būvdarbus Rīgas pils Kastelā varētu veikt paralēli būvprojekta izmaiņu
izstrādei un saskaņošanai.
Ņemot vērā minēto, ir sagatavots priekšlikums precizēt Rīgas pils
Konventa būvniecības darbu pabeigšanas termiņu, nosakot to 2023.gada
31.augusts, kā arī precizēt Rīgas pils Konventa būvniecības darbu izdevumu
segšanai VNĪ paredzētā finansējuma apmēra sadalījumu pa gadiem,
nemainot kopējā piešķirtā finansējuma apmēru. Ņemot vērā būvniecības
darbu pabeigšanas termiņu, ir sagatavots arī priekšlikums Rīgas pils
Konventa nomas maksas un papildus maksājumu segšanai finansējumu KM
budžetā paredzēt no 2023.gada, nemainot tā apmēru gadā (netiek veikts
nomas maksas un papildu maksājumu pārrēķins, 2023.gadam paredzams
finansējums 125 181 euro (četriem mēnešiem) un no 2024.gada 375 543
euro ik gadu), attiecīgi paredzēto finansējumu KM budžetā LNVM pagaidu
telpu Brīvības bulvārī 32, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu
segšanai VNĪ 170 549 euro ik gadu līdz 2024.gada 31.decembrim, ņemot
vērā plānoto pārvākšanās ilgumu (netiek veikts nomas maksas un papildu
maksājumu pārrēķins).
KM budžetā šobrīd netiek paredzēts finansējums LNVM pārcelšanās uz
Pils laukumu 3, Rīgā, izdevumu segšanai. Pēc izmaksu apzināšanas KM
iespējams būs jārisina jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu.
Informāciju par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem Rīgas pils Konventa būvniecības
projekta īstenošanai skatīt anotācijas pielikumā.
Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2018.-2021.gadam:
1. KM budžetā paredzēto finansējumu Rīgas pils Konventa Pils
laukumā 3, Rīgā, nomas maksas segšanai:
- 2020.gadā (kopā 125 181 euro) pārdalīt Padomju Okupācijas upuru
piemiņas memoriāla kompleksa ēkas (Nākotnes nams) uzturēšanas
izdevumu segšanai 18 741 euro (KM budžetā), RMM krājumu izvietošanas
Tērbatas ielā 75, Rīgā, pagaidu nomas maksas un papildu maksājumu
izdevumu segšanai 37 131 euro (KM budžetā), RMM (no Tērbatas ielas
75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā,) pārcelšanās izdevumu segšanai 33 952 euro
(KM budžetā), Valsts ieņēmumu dienestam nekustamā īpašuma „Terehovas
robežkontroles punkts”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nomas maksas
un papildu maksājumu izdevumu segšanai (FM budžetā) 24 049 euro,
Nodrošinājuma valsts aģentūrai - 4 205 euro (Iekšlietu ministrijas budžetā),
Pārtikas veterinārajam dienestam - 7 103 euro (Zemkopības ministrijas
budžetā);
- 2021.gadā (kopā 375 543 euro) pārdalīt Jaunā Rīgas teātra Lāčplēša
ielā 25, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai
68 534 euro (KM budžetā), LNVM pagaidu nomas maksas un papildu
maksājumu izdevumu segšanai Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 56 879 euro (KM
budžetā), Padomju Okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa ēkas
(Nākotnes nams) uzturēšanas izdevumu segšanai 18 741 euro (KM
budžetā) un Memoriāla uzturēšanas izdevumu segšanai 29 724 euro (KM
FMAnot_280518_ Konvents_Pulka8
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budžetā), Valsts ieņēmumu dienestam nekustamā īpašuma „Terehovas
robežkontroles punkts”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nomas maksas
un papildu maksājumu izdevumu segšanai 24 049 euro (FM budžetā),
Nodrošinājuma valsts aģentūrai - 4 205 euro (Iekšlietu ministrijas budžetā),
Pārtikas un veterinārajam dienestam - 7 103 euro (Zemkopības ministrijas
budžetā); Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3,
Rīgā, izdevumu segšanai VNĪ 90 937 euro (FM budžetā); robežšķērsošanas
vietas “Terehova” modernizācijas projekta I etapa īstenošanas izdevumu
segšanai VNĪ 75 371 euro (FM budžetā).
2. FM budžetā paredzēto finansējumu Rīgas pils Konventa būvniecības
izdevumu segšanai:
- 2018.gadā 2 339 266 euro pārdalīt Padomju okupācijas upuru
piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ;
- 2019.gadā (kopā 3 696 924 euro) pārdalīt Muzeju krātuvju
kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ 3 176 575 euro, Jaunā
Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai
VNĪ 392 029 euro (FM budžetā), LNVM pārcelšanās izdevumu (no
Vecpilsētas ielas 7, Rīgā, un Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, uz Pulka ielu 8,
Rīgā,) segšanai 128 320 euro (KM budžetā);
- 2020.gadā (kopā 3 025 069 euro) pārdalīt Jaunā Rīgas teātra ēku
Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai VNĪ 1 463 720
euro (FM budžetā), Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā,
aprīkojuma iegādei 1 500 000 euro (tai skaitā PVN; KM budžetā) un
LNVM pārcelšanās izdevumu (no Vecpilsētas ielas 7, Rīgā, un Lāčplēša
ielas 106/108, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā,) segšanai 61 349 euro (KM
budžetā).
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".
Būvdarbi objektā uzsākti 2016.gada aprīlī. Būvniecības beigu termiņš
šobrīd ir noteikts 2019.gada 31.marts.
Būvdarbu veikšanas laikā ir radušies vairāki apstākļi, kuru ietekmē ir
mainījusies iepriekš plānotā būvdarbu izpildes gaita attiecībā pret plānoto
laika grafiku un naudas plūsma, piemēram:
- ņemot vērā faktisko ražošanas pieprasījumu tirgū, dzelzsbetona
konstrukciju ražošanas apjomi ir nobīdīti attiecībā pret sakontēji plānoto.
Tas ir radījis ietekmi uz ēkas dzelzsbetona karkasa montāžas termiņiem;
- saskaņā ar abpusējo vienošanos, būvprojektā tiek veiktas izmaiņas,
būvkonstrukciju noturības pastiprināšanai. Izmaiņu detalizētas izstrādes
procesā ir nepieciešams papildus laiks atsevišķu tehnisku risinājumu
izstrādāšanai un saskaņošanai. Vienlaicīgi, būvdarbu veikšanas gaitā
pastāvīgi tiek konstatēta nepieciešamība būvprojekta risinājumu
detalizācijas un papildināšanas veikšanai vairākās būvprojekta sadaļās.
Plānojot naudas plūsmu bija pieejami tikai principiālie izmaiņu risinājumi,
līdz ar to tas atstāj iespaidu uz naudas plūsmu un laika grafiku attiecībā pret
plānoto būvdarbu secību un tehnoloģiju;
- ziemas periodā būvuzņēmējam radās papildus kavējums saistībā ar
autoruzrauga prasību ievērot paaugstinātas būvdarbu tehnoloģijas prasības,
nodrošinot monolīto savienojumu šuvju betona cietību tuvu 100% pirms
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nākamo etapu betonēšanas. Līdz ar to, betona cietēšanai bija jānodrošina
ievērojami ilgāks laiks un tas ietekmēja kopīgo būvdarbu gaitu.
- ciešā sadarbībā ar ēkas turpmākajiem lietotājiem, tiek detalizēti
izvērtēta ēkas tālākā ekspluatācija, telpu funkcionalitāte, nepieciešamā
aprīkojuma iegāde un papildus (precizētas) prasības. Ņemot vērā, ka
būvdarbi jau ir uzsākti un tiek veikti pasūtījumi nākamo ēkas būvdarbu
etapu uzsākšanai, rodas atsevišķi kavējumi saistībā ar izmaiņām, piemēram,
durvju iepirkums un mūra sienu mūrēšanas darbi saistībā ar durvju aiļu
precizēšanu.
Minētā rezultātā ir prognozējama ietekme uz šobrīd noteikto projekta
pabeigšanas termiņu 2019. gada 31. martu un būvdarbu budžetu, kas tiks
precizēts pēc lietotāja prasību izvērtēšanas un piedāvājuma sagatavošanas
no būvuzņēmēja puses.
Ņemot vērā minēto ir attiecīgi koriģējams Finanšu ministrijas budžetā
paredzētais finansējums būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ
sadalījumā pa gadiem, nemainot kopējo plānoto finansējuma apmēru un
projekta pabeigšanas termiņu.
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.670 KM budžetā paredzēts finansējums
LNVM pārcelšanās izdevumu segšanai (no Brīvības bulvāra 32, Rīgā, un
Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) 2018.gadā 115 322
euro. Ņemot vērā MK rīkojumā Nr.361 noteikto projekta īstenošanas
termiņu, LNVM nepieciešams paredzēt finansējumu pārcelšanās izdevumu
segšanai (no Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, un no Vecpilsētas ielas 7, Rīgā,
uz Pulka ielu 8, Rīgā) 2019.gadam 187 902 euro un 2020.gadam 187 583
euro (pārcelšanās plānota vairāku mēnešu garumā).
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.670 KM budžetā paredzēts finansējums
RMM pārcelšanās izdevumu segšanai (no Tērbatas ielas 75, Rīgā, uz Pulka
ielu 8, Rīgā) 2018.gadā 72 937 euro. Ņemot vērā MK rīkojumā Nr.361
noteikto projekta īstenošanas termiņu, RMM nepieciešams paredzēt
finansējumu pārcelšanās izdevumu segšanai (no Tērbatas ielas 75, Rīgā, uz
Pulka ielu 8, Rīgā) 2019.gadā 70 064 euro un 2020.gadā 33 952 euro
(pārcelšanās plānota vairāku mēnešu garumā).
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.670 KM budžetā paredzēto finansējumu
aprīkojuma iegādei plānots apgūt 2018.gadā.
Šobrīd ir apzināta situācija (sadarbībā ar KM un muzejiem), ka
finansējums nav paredzēts visam nepieciešamajam aprīkojumam. Lai
risinātu radušos situāciju un nodrošinātu lietotāju darbību jaunajās telpās,
VNĪ sadarbībā ar KM un muzejiem organizē vienotu iepirkumu
nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Papildus apzinātais nepieciešamā
finansējuma apmērs aprīkojuma iegādei 2018.gadā ir 1 594 961 euro (tai
skaitā PVN; detalizētu informāciju skatīt anotācijas pielikumā). Jāpiebilst,
ka precīzs izmaksu apjoms būs zināms tikai pēc iepirkuma procedūras
pabeigšanas.
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.670 KM budžetā RMM paredzēts
finansējums pagaidu telpu nomai Tērbatas ielā 75, Rīgā, 2018.gadā 38 152
euro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumu 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” RMM paredzēts finansējums
pagaidu telpu nomai Tērbatas ielā 75, Rīgā, 2018.gadā 18 018 euro. Ņemot
vērā RMM Pils laukumā 2, Rīgā, pārbūves projekta īstenošanas gaitu,
RMM plānojis pēc Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā,
būvniecības projekta pabeigšanas telpas Tērbatas ielā 75, Rīgā, atbrīvot,
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taču ir nepieciešams papildu finansējums 2019. gadā 56 170 euro un
2020.gadā 37 131 euro pagaidu telpu nomas un papildu maksājumu
izdevumu segšanai.
Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem pa gadiem būvniecības projekta īstenošanai skatīt anotācijas
pielikumā.
Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2018.-2021.gadam:
1.
FM budžetā paredzēto finansējumu Muzeju krātuvju
kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ 2018.gadā (kopā 3 176
575 euro) pārdalīt RMM pārbūves projekta īstenošanas Pils laukumā 2,
Rīgā, izdevumu segšanai VNĪ 136 229 euro (FM budžetā), Jaunā Rīgas
teātra ēkas pārbūves Lāčplēša ielā 25, Rīgā, izdevumu segšanai VNĪ 86 153
euro (FM budžetā), robežšķērsošanas vietas „Terehova” modernizācijas
projekta I etapa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ 285 000 euro (FM
budžetā), Muzeja krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, aprīkojuma
iegādei 1 594 961 euro (KM budžetā), 50 885 euro apmērā Latvijas
Nacionālā muzeja izstāžu zāles “Arsenāls” ēkas Torņa ielā 1, Rīgā,
paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanai (KM budžetā)
un 98 000 euro pasākuma “Vēstures ekspozīcijas Cēsīs “Sirdsapziņas
ugunskurs”” īstenošanai (KM budžetā, detalizētu informāciju skatīt tālāk
tekstā) un 925 347 euro Padomju Okupācijas upuru piemiņas memoriāla
kompleksa būvniecības izmaksu segšanai VNĪ;
2. KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu LNVM pārcelšanās
(no Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, un no Vecpilsētas ielas 7, Rīgā, uz Pulka
ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai:
- 2019.gadam (kopā 187 902 euro) pārdalīt no Rīgas pils Konventa
restaurācijas un pārbūves Pils laukums 3, Rīgā, izdevu segšanai paredzētā
finansējuma 128 320 euro un Padomju Okupācijas upuru piemiņas
memoriāla kompleksa ēkas (Nākotnes nams) uzturēšanai paredzētā
finansējuma 59 582 euro;
- 2020.gadam (kopā 187 583 euro) pārdalīt no RMM Pils laukumā 2,
Rīgā, nomas maksai paredzētā finansējuma 126 234 euro un Rīgas pils
Konventa restaurācijas un pārbūves Pils laukums 3, Rīgā, izdevumu
segšanai paredzētā finansējuma 61 349 euro;
4. KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu RMM pagaidu telpu
Tērbatas ielā 75, Rīgā, nomas maksas un papildus maksājumu segšanai
VNĪ:
- 2019.gadā 56 170 euro pārdalīt no RMM Pils laukumā 2, Rīgā, nomas
maksai paredzētā finansējuma Pils laukumā 2, Rīgā;
- 2020.gadā 37 131 euro pārdalīt no Rīgas pils Konventa Pils laukums
3, Rīgā, nomas maksai paredzētā finansējuma.
5. KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu RMM pārcelšanās
(no Tērbatas ielas 75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai:
- 2019.gadam 70 064 euro pārdalīt no RMM Pils laukumā 2, Rīgā,
nomas maksai paredzētā finansējuma;
- 2020.gadam 33 952 euro pārdalīt no Rīgas pils Konventa Pils laukumā
3, Rīgā, nomas maksai paredzētā finansējuma.
5. KM budžetā paredzēto finansējumu 2018.gadam - LNVM pārcelšanās
(no telpām Brīvības bulvāra 32, Rīgā, un Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, uz
telpām Pulka ielu 8, Rīgā,) izdevumiem 115 322 euro apmērā un RMM
pārcelšanās (no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā,)
izdevumu daļai 46 915 euro apmērā - pārdalīt ēkas K.Valdemāra ielā 11a,
Rīgā, fasādes atjaunošanas darbiem (KM budžetā). Atlikušo finansējumu
FMAnot_280518_ Konvents_Pulka8
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RMM pārcelšanās (no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz telpām Pulka ielā
8, Rīgā,) izdevumu daļai 26 022 euro apmērā plānots pārdalīt Latvijas
Nacionālā muzeja izstāžu zāles “Arsenāls” ēkas Torņa ielā 1, Rīgā,
paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanai.
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 nekustama
īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0110) Krišjāņa
Valdemāra ielā 11A, Rīgā, lietošanu 2017.gada 7.martā starp VNĪ (īpašums
ieguldīts 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 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. LNVM 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. RMM pārcelšanās no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz telpām Pulka
ielā 8, Rīgā, izdevumu segšanai – 46 915 euro apmērā.
Par izstāžu zāles “Arsenāls” ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, paaugstināto
nekustamā īpašuma nodokli
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles „Arsenāls” ēka Torņa
ielā 1, Rīgā, ar ēkas kopējo platību 5 996,5m² ir iekļauta valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Izstāžu zāle „Arsenāls” izvietota nozīmīgā arhitektūras piemineklī –
19.gadsimta sākumā krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas
ēkā jeb arsenālā, kas pielāgots muzeja funkcijām. Ēka celta 1848.gadā.
Arsenāla ēka visos laikos tikusi izmantota kā noliktava. 20.gadsimta 20.–
30.gados tā kalpoja par karaspēka mantu glabātavu. Pēc Otrā pasaules kara
padomju armijas resors to izmantoja mantu, preču noliktavām un karaskolas
vajadzībām. 80.gadu vidū ēku pārņēma Kultūras ministrija, nododot to
mākslas muzeja izveidošanai. 1989.gada 1.janvārī pēc 20.gadsimta otrās
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puses mākslas kolekcijas pārvietošanas no Krišjāņa Valdemāra ielas nama
šeit darbu sāka Mākslas muzejs „Arsenāls”.
Ēkas tehniskais stāvoklis:
• 2015.gada septembrī Rīgas domes Īpašumu departaments
pasludinājis ēku par vidi degradējošu objektu (līdz ar to ēkai tiek piemērota
paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme). Ēka un ēkas fasāde ir
sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī ēkā nav nodrošinātas vides pieejamības
prasības atbilstoši LBN208-15 „Publiskas ēkas un būves” prasībām;
• 2016.gada 16.februārī Būvniecības valsts kontroles birojs veica ēkas
apsekošanu. Apsekošanas laikā izteiktas vairākas piezīmes, tai skaitā par
ēkas fasādes slikto tehnisko stāvokli.
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.670 izstāžu zāles „Arsenāls” ēkas pārbūves
un restaurācijas projektam nepieciešamo izpētes darbu veikšanai un
būvprojekta izstrādes uzsākšanai 2017.gadā tika piešķirti 250 887 euro. Ir
izstrādāts detalizēts projektēšanas uzdevums un tiek veiktas darbības
būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības iepirkuma procedūras veikšanai.
2018.gada 24.aprīlī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēma Rīgas
domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes vēstuli Nr.PIP-18-10985-nd „Par
nekustamā īpašuma nodokli” ar lūgumu samaksāt nekustamā īpašuma
nodokli par ēku Torņa ielā 1, Rīgā, pilnā apmērā, kā arī kavējuma naudu. Ja
tas netiks veikts, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta
pirmajā daļā noteikto nodokļu administrācija piedzīs neapmaksāto
finansējumu bezstrīda kārtībā. KM un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
budžetā nav iespēju rast finansējumu 76 907 euro apmērā. Ņemot vērā
minēto, minētajam mērķim papildus nepieciešamais finansējums 2018.gadā
pārdalāms no:
1. KM budžetā RMM pārcelšanās (no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz
telpām Pulka ielā 8, Rīgā,) izdevumu segšanai paredzētā un
neizlietotā finansējuma 26 022 euro apmērā un
2. FM budžetā muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā
8 paredzētā un neizlietotā finansējuma 50 885 euro apmērā.
Par vēstures ekspozīciju Cēsīs “Sirdsapziņas ugunskurs”
Ekspozīcija “Sirdsapziņas ugunskurs” radīta kā pastāvīga vēstures
ekspozīcija, kas vēstīs par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju pretošanos
okupāciju varām no 1940. līdz 1957.gadam un būs pieejama ikvienam
interesentam padomju okupācijas laika īslaicīgās aizturēšanas izolatora
telpās, Pils ielas 12 pagalmā Cēsīs. Ekspozīcija būs saturiski bagāta,
izglītojoša, mākslinieciski augstvērtīga un multimediāla. Tajā iekļautais
vēsturiskais materiāls tiks interpretēts ar individuālu pretošanās stāstu
starpniecību un ekspozīcija tiks iekārtota padomju okupācijas laika
īslaicīgās aizturēšanas telpās, kas saglabājušās Cēsu vecpilsētas sirdī, līdzās
tūristu iecienītākajiem apskates objektiem. Pasākums “Vēstures ekspozīcija
Cēsīs “Sirdsapziņas ugunskurs”” ir iekļauts Latvijas simtgades pasākumu
plānā.
Ekspozīcijas projektam ir piesaistīti finanšu resursi gan no Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai-100”, KM, Iekšlietu
ministrijas, Valmieras novada fonda, Vidzemes Plānošanas reģiona
Kultūras programmas, atsevišķām pašvaldībām, gan ziedojumi, taču
ekspozīcijas pabeigšanai trūkt finanšu līdzekļu 98 000 euro (tai skaitā PVN)
– 86 000 euro ēkas pārbūves un remontdarbu pabeigšanai un 12 000 euro
ekspozīcjas satura izveidei.
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Ņemot vērā minēto, minētajam mērķim papildus nepieciešamais
finansējums 2018.gadā pārdalāms no FM budžetā muzeju krātuvju
kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 paredzētā un neizlietotā
finansējuma 98 000 euro apmērā.
Ņemot vērā MK rīkojumā Nr.361 un MK rīkojumā Nr.670 nepieciešamo
grozījumu apjomu, ir izstrādāts jauns MK rīkojuma projekts, kurā paredzēts
atzīt par spēku zaudējušu MK rīkojumu Nr.361 un MK rīkojumu Nr.670.
Ņemot vērā, ka 2018.gadā FM budžetā Muzeju krātuvju kompleksa
būvniecības izdevumu segšanai VNĪ paredzēto, bet neizlietoto daļu 50 885
euro apmērā plānots pārdalīt KM budžetā Latvijas Nacionālā muzeja
izstāžu zāles “Arsenāls” ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, paaugstinātā nekustamā
īpašuma nodokļa izdevumu segšanai, 1 594 961 euro apmērā muzeja
krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, aprīkojuma iegādes izdevumu
segšanai un 98 000 euro apmērā pasākuma “Vēstures ekspozīcija Cēsīs
“Sirdsapziņas ugunskurs”” īstenošanai, ir sagatavot Ministru kabineta
rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”.
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.
3.

4.

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

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
Sabiedrības
FM, VNĪ, KM, LNVM, RMM, Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība
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
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administratīvo
slogu
Administratīvo
izmaksu monetārs
novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

Atbilstības
izmaksu monetārs
novērtējums

Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē.

Cita informācija

Nav

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

2018.

saskaņā ar
valsts
budžetu
kārtējam
gadam

Rādītāji

1
2
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.

2019.

izmaiņas
kārtējā
gadā,
salīdzinot
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

2020.

2021.

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

3
0

4
10 160 404

5
0

6
8 938 351

7
0

8
0

0

10 160 404

0

8 938 351

0

0

1.1.1.Finanšu ministrija

15 728 376

0

8 978 250

0

7 316 667

0

0

1.1.2. Kultūras ministrija

868 944

0

1 182 154

0

1 621 684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. valsts speciālais
budžets
1.3. pašvaldību
budžets
2. Budžeta izdevumi
2.1. valsts
pamatbudžets, t.sk.

16 597 320 -3 960 254 10 160 404 -206 213 8 938 351 -2 891 584 -5 506 943
16 597 320 -3 960 254 10 160 404 -206 213 8 938 351 -2 891 584 -5 506 943

2.1.1.Finanšu ministrija

15 728 376

-5 515 841

8 978 250

-520 349

7 316 667

-3 025 069

-5 358 910

2.1.2. Kultūras ministrija

868 944

1 555 587

1 182 154

314 136

1 621 684

133 485

-148 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 960 254

0

206 213

0

2 891 584

5 506 943

0

3 960 254

0

206 213

0

2 891 584

5 506 943

2.2. valsts speciālais
budžets
2.3. pašvaldību
budžets
3. Finansiālā ietekme
3.1. valsts
pamatbudžets
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2.1.1. Finanšu ministrija

0

5 515 841

0

520 349

0

3 025 069

5 358 910

2.1.2. Kultūras ministrija

0

-1 555 587

0

-314 136

0

-133 485

148 033

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

3 960 254

0

206 213

0

2 891 584

5 506 939

3 960 254

0

206 213

0

2 891 584

5 506 939

5 515 841

0

520 349

0

3 025 069

5 358 910

-1 555 587

0

-314 136

0

-133 485

148 029

5.1.1. Finanšu ministrija

X

5.1.2. Kultūras ministrija

5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
5.3. pašvaldību
0
0
0
0
0
0
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu ieņēmumu
un izdevumu aprēķinu
Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā.
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 kabineta
saistītie tiesību aktu rīkojuma projekts „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā
projekti
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:
- 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”;
FMAnot_280518_ Konvents_Pulka8
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2. Atbildīgā institūcija

- Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu Padomju
okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu
segšanai”;
- 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”;
- 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.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
FM (VNĪ), KM, LNVM, RMM
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
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