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Ministru kabineta rīkojuma projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā 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””
un Ministru kabineta rīkojuma projekta
“Par apropriācijas pārdali”.
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
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 2012.gada 1.augusta rīkojuma 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) 4.punkts.
Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.361:
- likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” Finanšu ministrijas budžetā tiek
paredzētas ilgtermiņa saistības Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā
(turpmāk – Rīgas pils Konventa būvniecība), restaurācijas un pārbūves darbu
izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”
(turpmāk – VNĪ) 2017.gadā 500 000 euro, 2018.gadā 2 894 980 euro,
2019.gadā 7 146 047 euro un 2020.gadā 7 316 667 euro, kopā 2013. –
2020.gadā paredzēts finansējums 19 2017 701 euro;
- likumprojektā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumprojektā „Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu
ministrijas budžetā tiek paredzētas ilgtermiņa saistības Muzeju krātuvju
kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības (turpmāk – Muzeju krātuvju
kompleksa būvniecība) darbu izdevumu segšanai VNĪ 2018.gadā 12 833 396
euro un 2019.gadā 1 832 203 euro, kopā 2014.–2019.gadā paredzēts
finansējums 25 745 640 euro (saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada
22.septembra rīkojumu Nr.529 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada
1.augusta rīkojumā 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”” (Ministru
kabineta sēdes prot. Nr.45 64.§));
- Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā tiek paredzēts finansējums:
1) Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu
segšanai VNĪ 2020.gadā 125 181 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.

Deklasificēts saskaņā ar FM 05.01.2021. vēstulē Nr. 13.7-13/12/28 (reģ. Nr. SAN-2) minēto.
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MK rīkojuma Nr.361 saistošajā Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra
sēdes protokollēmuma (Nr.45 64.§) 3.punktā noteikts, ka Finanšu ministrijai
2017.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa
Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju
sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” atbilstoši plānotajiem darbiem ir
5 678 172 euro apmērā.
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.
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. Būvprojekta
derīguma termiņš ir līdz 2018.gada 18.maijam.
Ņemot vērā 2015.gada 18.septembrī izsludinātā būvdarbu iepirkuma par
Rīgas pils Konventa restaurāciju un pārbūvi procesa norises gaitu, tostarp
pretendentu iesniegtajos dokumentos konstatētās nepilnības un būtiskas
atšķirības piedāvājumos, kādēļ bija nepieciešams papildu laiks, lai uzdotu lielu
apjomu precizējošu jautājumu pretendentiem un piedāvājumu izvērtēšanā
pieaicinātu papildu neatkarīgu ekspertu, VNĪ iepirkumu komisija 2016.gada
1.novembrī pieņēma lēmumu pārtraukt Rīgas pils Konventa būvdarbu
iepirkuma procedūru.
Ņemot vērā arhitektu un vēsturnieku ieteikumus, lai veiktu padziļinātu
Rīgas pils Konventa restaurācijas un rekonstrukcijas darbu priekšizpēti,
2017.gada 12.jūlijā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Pils Projekts” par
arheoloģijas izpētes darbu un būvdarbu veikšanu ar izpildes termiņu līdz
2017.gada 29.decembrim un gala ziņojumu iesniegšanu 2018. gada pirmajā
pusē. 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 atsegtajā konstrukcijām (atklātas 5 dažāda
perioda konstrukcijas) un lūdza sniegt slēdzienu par turpmāko atsegto
konstrukciju saglabāšanas nepieciešamību un/ vai atļauju veikt demontāžu
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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
gleznojumi, gan dekoratīvās apdares fragmenti, kas 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 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. Izmaiņu
veikšana būvprojektā varētu radīt ietekmi uz projekta ieviešanas laika grafiku,
kā rezultātā būvprojekta realizācijas gala termiņu varētu būt nepieciešams
pagarināt.
Ņemot vērā minēto, sagatavots priekšlikums Ministru kabinetam par Rīgas
pils Konventa būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ paredzētā
finansējuma apmēra sadalījumā pa gadiem precizēšanu, ņemot vērā riska
faktoru un nemainot kopējā piešķirtā finansējuma apmēru, finansējumu
1 866 820 euro apmērā paredzot 2021.gadā. Tomēr, ja izmaiņu veikšana
būvprojektā neradīs ietekmi uz projekta ieviešanas laika grafiku, ir sagatavots
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredzot priekšlikumu
atbalstīt finansējuma modeļa maiņu - 2020.gadā izdevumu daļu, kas saistīta ar
Rīgas pils Konventa būvniecības darbiem, ja izdevumi pārsniedz Finanšu
ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, segt no VNĪ
finanšu resursiem, nepārsniedzot būvniecības darbu izdevumu segšanai
paredzēto atlikušo finansējuma daļu 2021.gadā 1 866 820 euro, ja tas nerada
nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
Informāciju par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem Rīgas pils Konventa būvniecības projekta
īstenošanai skatīt tabulā:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pārskata
periods
(gads)
2013.-2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021

Apstiprināt
ais
finansējums
1 360 007
500 000
2 894 980
7 146 047
7 316 667
-

Izmaiņas
+/-

Precizētais
finansējums

-1 866 820
1 866 820

1 360 007
500 000
2 894 980
5 279 227
7 316 667
1 866 820
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7.

Kopā:

19 217 701

-

19 217 701

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. Ņemot vērā, ka pēc būvdarbu uzsākšanas
veikti pasākumi ēkas papildus drošības paaugstināšanai, būvniecības projekta
īstenošanas sākotnēji noteiktais termiņš pagarināts un noteikts 2019.gada
31.marts. Būvdarbu veikšanas laikā ir radušies dažādi apstākļi, kuru ietekmē ir
mainījusies faktiskā un turpmāk plānotā būvdarbu naudas plūsma, piemēram:
- ņemot vērā faktisko ražošanas pieprasījumu tirgū, dzelzsbetona
konstrukciju ražošanas apjomi ir nobīdīti attiecībā pret sakontēji plānoto.
Kopējais būvdarbu laika grafiks nemainās, atbilstoši pārplānojot detalizēto
būvdarbu tehnoloģiju;
- saskaņā ar abpusējo vienošanos, būvprojektā tiek veiktas izmaiņas,
būvkonstrukciju noturības pastiprināšanai. Plānojot naudas plūsmu bija
pieejami tikai principiālie izmaiņu risinājumi. Izmaiņu detalizētas izstrādes
procesā ir nepieciešams papildus laiks atsevišķu tehnisku risinājumu
izstrādāšanai un saskaņošanai. Kopējo laika grafiku tas neietekmē, bet atstāj
iespaidu uz naudas plūsmu, saistībā ar plānoto būvdarbu secību un tehnoloģiju.
- sākotnējos naudas plūsmas aprēķinos būvuzņēmējs bija iekļāvis
būvlaukuma ārējo tīklu izbūvi. Tīklu izbūve faktiski ir iespējama pēc
dzelzsbetona konstrukciju un citu konstruktīvo ēkas elementu montāžas,
tādējādi, šo darbu izmaksas ir paredzamas būvdarbu beigu posmā.
Minētā rezultātā attiecīgi ir koriģējams Finanšu ministrijas budžetā
paredzētais finansējums būvniecības
darbu izdevumu segšanai VNĪ
sadalījumā pa gadiem, nemainot kopējo plānoto finansējuma apmēru un darbu
izpildes termiņu.
Ņemot vērā, ka Muzeju krātuvju kompleksam finansējums būvniecības
darbu izdevumu segšanai 2017.gadā tiek plānots 3 811 352 euro, 2017.gadam
apstiprināto finansējumu nepieciešams samazināt par 1 866 820 euro. Rezultātā
2017.gadā finansējuma daļu, kas netiks izlietota 1 866 820 euro apmērā,
paredzēts pārdalīt uz budžeta resoru “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes
procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
Savukārt 2019.gadā finansējums būvniecības darbu izdevumu segšanai
tiek plānots 3 699 023 euro un tā rezultātā 2019.gadam apstiprināto
finansējumu nepieciešams palielināt par 1 866 820 euro un to paredzēts
nodrošināt, pārdalot no Rīgas pils Konventa būvniecībai paredzētā
finansējumu, kas netiks izlietots plānotajā apmērā.
Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem pa gadiem būvniecības projekta īstenošanai skatīt tabulā:
Nr.
p.k.
1.
2.
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Pārskata
periods
(gads)
2014.-2016.
2017.

Apstiprināt
ais
finansējums
5 401 869
5 678 172

Izmaiņas
+/-

Precizētais
finansējums

-1 866 820

5 401 869
3 811 352
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3.
4.
5.

2018.
2019.
Kopā:

12 833 396
1 832 203
25 745 640

1 866 820
-

12 833 396
3 699 023
25 745 640

Ņemot vērā minēto, ir sagatavots:
1. Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada
1.augusta rīkojumā 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””, kas paredz:
– svītrot MK rīkojuma Nr.361 1.5 un 1.6 punktu;
– papildināt MK rīkojumu Nr.361 ar jaunu 1.7 punktu, lai precizētu
ilgtermiņa saistības Finanšu ministrijas budžetā Rīgas pils Konventa
būvniecības projekta un Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības projekta
īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ;
– MK rīkojuma Nr.361 4.punktā skaitļi un vārds „1.5 un 1.6” aizstāts ar
skaitli “1.7 “.
2. Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”, kas paredz
atbalstīt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem
projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākuma “Dotācija VAS
“Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā,
Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa
un komunikāciju izbūvei)” 1 866 820 euro apmērā 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
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 “Kārtība, kādā pieprasa un
izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.
3. Vienlaikus ir sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts,
kas paredz:
– pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00
„Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” budžeta
apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākumam
„Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa
būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju
krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” 2017.gadā netiks izlietots
finansējums 1 866 820 euro un tiks pārdalīts uz budžeta resora “74.
Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”
programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;
– noteikt, ka Finanšu ministrijai 2017.gadā nepieciešamā finansējuma
apmērs Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai atbilstoši plānotajiem darbiem
ir 3 811 352 euro apmērā;
– Finanšu ministrijai valsts budžeta 2019.gadam sagatavošanas procesā
budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie
īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību
pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju
kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I
kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” palielināt
DEKL_FMAnot_071117_GrozMK361[1].docx

6

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS
izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 euro un ilgtermiņa saistību pasākumam
„Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un
rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa
nodrošināšanai)” samazināt izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 euro, attiecīgi
2021.gadā palielināt izdevumus par 1 866 820 euro;
- konceptuāli atbalstīt, ka 2020.gadā izdevumu daļu, kas saistīta ar Rīgas
pils Konventa restaurācijas un pārbūves darbiem, ja izdevumi pārsniedz
Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, segt no
VNĪ finanšu resursiem, nepārsniedzot būvniecības darbu izdevumu segšanai
paredzēto atlikušo finansējuma daļu 1 866 820 euro;
- Finanšu ministrijai jautājumu par Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3,
Rīgā, būvniecības darbu izdevumu daļu, kas pārsniedz Finanšu ministrijas
budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, un kuru paredzēts segt no
VNĪ finanšu resursiem, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, izstrādājot
likumprojektu “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumprojektu “Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam”.
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
izstrādē
iesaistītās
institūcijas
Cita
informācija

FM (VNĪ).

Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Projekts šo jomu neskar.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)
2017.gads
2018.g.
2019.g.
2020.g.
Izmaiņas
Saskaņā ar
kārtējā
Izmaiņas, Izmaiņas,
Izmaiņas,
Rādītāji
valsts
gadā,
salīdzinot salīdzinot
salīdzinot ar
budžetu
salīdzinot
ar kārtējo ar kārtējo
kārtējo
kārtējam
ar budžetu
2017.gadu 2017.gadu
2017.gadu
gadam
kārtējam
gadam
1
2
3
4
5
6
1. Budžeta
0
0
0
0
ieņēmumi:
1.1. valsts
0
0
0
0
0
pamatbudžets, tai
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skaitā ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
1.2. valsts speciālais
0
budžets
1.3. pašvaldību
0
budžets
2. Budžeta izdevumi:
2.1. valsts
pamatbudžets
Finanšu ministrija
15 593 576
apakšprogramma
41.13.00
“Finansējums VAS
“Valsts nekustamie
īpašumi”
īstenotajiem
projektiem un
pasākumiem”
Budžeta resora
41 035 306
“74.Gadskārtējā
valsts budžeta
izpildes procesā
pārdalāmais
finansējums”
programma 02.00.00
“Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem”
2.2. valsts speciālais
0
budžets
2.3. pašvaldību
0
budžets
3. Finansiālā
0
ietekme:
3.1. valsts
0
pamatbudžets
3.2. speciālais
0
budžets
3.3. pašvaldību
0
budžets
4. Finanšu līdzekļi
papildu izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
X
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+" zīmi)

DEKL_FMAnot_071117_GrozMK361[1].docx
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

-1 866 820

1 866 820

0
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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
aprēķinu var
pievienot anotācijas
pielikumā):
6.1. detalizēts
ieņēmumu aprēķins
6.2. detalizēts
izdevumu aprēķins
7. Cita informācija

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finansējums 2017.gadā tiks pārdalīts no Finanšu ministrijas
apakšprogrammas 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiem” uz budžeta
resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais
finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”.

2.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Nepieciešamie saistītie Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, Ministru
tiesību aktu projekti
kabineta rīkojuma projekts “„Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 1.augusta rīkojumā 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”” Ministru
kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma
projektu „Par apropriācijas pārdali”.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija (VNĪ).

3.

Cita informācija

1.

Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Projekts šo jomu neskar.
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VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.
Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Finanšu ministrija (VNĪ), KM.
2.
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un Projekts šo jomu neskar.
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas
cilvēkresursiem
3.
Cita informācija
Nav.

Finanšu ministre

Kokorēviča 67024955
Lita.Kokorevica@vni.lv
Gulbe 67024614
Aiga.Gulbe@vni.lv
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