IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

Ministru kabineta rīkojuma projekta
“Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu
veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas
izveides izdevumu segšanai”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

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

-

Informatīvā ziņojuma “Par turpmāko rīcību ar būvniecības
projektu “Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija””
3.2.apakšpunktā atbalstītais “B” variants.
Informatīvā ziņojuma “Par turpmāko rīcību ar būvniecības
projektu “Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija””
3.2.apakšpunktā atbalstītais “B” variants paredz, ka, lai
nodrošinātu būvniecības projekta “Rakstniecības un mūzikas
muzeja rekonstrukcija” (turpmāk – projekts) pabeigšanu līdz
Latvijas simtgadei, projekta pabeigšana tiek īstenota par valsts
budžeta līdzekļiem.
Plānotās projekta provizoriskās izmaksas ir 6 118 064
euro:
– Rakstniecības un mūzikas muzeja finansējums – 70 000 euro
(t.sk. PVN);
– papildus nepieciešamais finansējums – 6 048 064 euro, tajā
skaitā plānotais kapitālieguldījumu apmērs 5 027 999 euro (bez
PVN) un muzeja labiekārtošanai, tajā skaitā ekspozīcijas
izveidei nepieciešamais finansējums – 1 020 065 euro (ar PVN).
2018.gadā Kultūras ministrijas budžetā Muzeju krātuvju
kompleksa nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju
sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)
plānoto finansējuma daļu, kas netiks izlietots 18 018 euro
nepieciešams pārdalīt Rakstniecības un mūzikas muzeja
krājuma izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu Tērbatas ielā
75, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai un 21 379 euro
Rakstniecības un mūzikas muzeja Pils laukumā 2, Rīgā, nomas
maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts
nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ).
Papildus plānotais finansējums pagaidu telpu Tērbatas ielā
75, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai nepieciešams, jo
pagarinoties projekta īstenošanas termiņam līdz 2018.gada
30.oktobrim Rakstniecības un mūzikas muzeja administrācija
turpinās izmantot pagaidu telpas Tērbatas ielā 75, Rīgā. Nomas
maksa par minētajām telpām plānota līdz 2018.gada
31.decembrim, t.sk. divi mēneši pārcelšanās laiks.
Finansējums Rakstniecības un mūzikas muzeja Pils laukumā
2, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ Kultūras
ministrijas budžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums”
jau ir ieplānots no 2019.gada 1.janvāra līdz ar to Kultūras
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ministrijai ir jāprecizē budžetā nepieciešamais finansējuma
apmērs nomas maksas izdevumu segšanai (skatīt anotācijas
pielikuma 1.tabulu).
2019.gadā Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves Pils
laukumā 2, Rīgā, būvniecības projekta īstenošanai
nepieciešamais finansējums 3 156 173 euro tiks pārdalīts, tajā
skaitā 2 925 668 euro no Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā
25, Rīgā, pārbūvei paredzētā finansējumu, kas netiks izlietots
plānotajā apmērā, un 230 505 euro no Muzeju krātuvju
kompleksa Pulka ielas 8, Rīgā, nomas maksas izdevumu
segšanai paredzētā finansējuma Kultūras ministrijas budžetā.
2019.gadā papildus nepieciešamais finansējums 947 587
euro izdevumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar Rakstniecības un
mūzikas muzeja labiekārtošanu un ekspozīcijas izveidi, tiks
pārdalīts no Prokuratūras budžetā paredzētā finansējuma nomas
maksas izdevumu segšanai VNĪ Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, kas
2019.gadā netiks izlietots.
Līdz ar to ir izstrādāts Ministru kabineta rīkojums projekts
“Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja
pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas
maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu
segšanai” (turpmāk – Rīkojuma projekts), kas paredz:
- likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.,
2019. un 2020. gadam” un likumprojektā “Par valsts budžetu
2018. gadam”:
1) Finanšu ministrijas budžetā paredzēt finansējumu
2019.gadā 3 156 173 euro, lai pēc būvniecības darbu
pabeigšanas segtu VNĪ izdevumus, kas saistīti ar
kapitālieguldījumiem Rakstniecības un mūzikas muzeja
pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā, būvniecības projekta
īstenošanā, vienlaikus nosakot, ka kopā būvniecības darbu
izdevumu segšanai 2017. – 2019. gadā paredzēts finansējums
ir ne vairāk kā 5 027 999 euro;
1) Kultūras ministrijas budžetā paredzēt finansējumu
2018.gadā Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma
izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu nomu Tērbatas ielā
75, Rīgā, 18 018 euro, 2019.gadā 947 587 euro labiekārtošanas
un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai VNĪ un nekustamā
īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas izdevumu
segšanai VNĪ 2018.gadā 21 379 euro (nomas maksa par
diviem mēnešiem un vienu dienu), no 2019.gada katru gadu
126 234 euro (detalizētu nomas maksas aprēķinu skatīt
anotācijas pielikuma 2.tabulā);
- uzdevumus Finanšu ministrijai (VNĪ):
1) nodrošināt projekta īstenošanu līdz 2018. gada 30. oktobrim
(detalizētu laika grafiku skatīt anotācijas pielikuma 4.tabulā),
nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir
2018. gada 31. oktobris;
2) iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nomas
maksas precizēšanu, ja būvdarbu laikā provizoriskie
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būvniecības izdevumi objektīvu vai ekonomiski pamatotu
iemeslu dēļ mainās;
3) pēc būvniecības projekta īstenošanas iesniegt Kultūras
ministrijā informāciju par nomas maksas precizēšanu;
- uzdevumu Kultūras ministrijai iesniegt Ministru kabinetā
rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu;
- atbalstīt finansējuma pārdali 2017. gadā no Finanšu ministrijas
budžeta Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8,
Rīgā, paredzētā finansējuma 87 322 euro uz Kultūras ministrijas
budžetu;
- Kultūras ministrijai sagatavot pieprasījumu valsts budžeta
apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 4. punktam;
- Finanšu ministram informēt Saeimu par šā rīkojuma 4. punktā
minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas
veikt apropriācijas pārdali.
Vienlaikus sagatavotais
protokollēmuma projekts paredz:

Ministru

kabineta

sēdes

- pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt
informatīvā ziņojuma 3.2. apakšpunktā piedāvāto “B” risinājumu;
- pieņemt iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu; Valsts
kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai;
- atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu – 2018.gadā
izdevumus 3 156 173 euro, kas saistīti ar Rakstniecības un
mūzikas muzeja pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā, būvniecības
projekta īstenošanu, un izdevumus 947 587 euro apmērā, kas
saistīti ar muzeja labiekārtošanu un ekspozīcijas izveidi, segt no
VNĪ finanšu resursiem;
- atļaut Finanšu ministrijai 2017.gadā samazināt finansējumu
Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā, 1 871
826 euro un attiecīgi palielināt finansējumu Rakstniecības un
mūzikas muzeja pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā, projekta
izdevumu segšanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa
noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”
3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru
kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas
un budžeta un finanšu politikas jomai.
Finanšu ministrija (VNĪ), Kultūras ministrija.

3. Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
4. Cita informācija
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.
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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
budžetu
salīdzinot
ar kārtējo
ar kārtējo
ar kārtējo
kārtējam
ar budžetu
2017.gadu 2017.gadu
2017.gadu
gadam
kārtējam
gadam
1
2
3
4
5
6
1. Budžeta ieņēmumi:
41 326
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets,
tai skaitā ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
1.2. valsts speciālais
budžets
1.3. pašvaldību budžets
2. Budžeta izdevumi:
2.1. valsts pamatbudžets

41 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
41 326

0
1 917 822

0
-1 929

0
4 188 668

0
84 908

41 326

1 917 822
0

-1 929
0

4 188 668
0

84 908
0

0
1 929
1 929
0
0
0
0

0
- 4 188 668
- 4 188 668
0
0
0
0

0
-84 908
-84 908
0
0
0
0

0

0

0

1 929

- 4 188 668

-84 908

2.2. valsts speciālais
0
budžets
2.3. pašvaldību budžets
0
0
3. Finansiālā ietekme:
0
- 1 917 822
3.1. valsts pamatbudžets
0
- 1 917 822
3.2. speciālais budžets
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu
izdevumu finansēšanai
(kompensējošu izdevumu
X
0
samazinājumu norāda ar
"+" zīmi)
5. Precizēta finansiālā
- 1 917 822
ietekme:
5.1. valsts pamatbudžets
- 1 917 822
X
5.2. speciālais budžets
0
5.3. pašvaldību budžets
0
6. Detalizēts ieņēmumu un Ietekmi uz valsts budžetu pa
izdevumu aprēķins (ja
skatīt anotācijas pielikumā.
nepieciešams, detalizētu
ieņēmumu un izdevumu
aprēķinu var pievienot
anotācijas pielikumā):
6.1. detalizēts ieņēmumu
aprēķins
FMAnot_200717_ RMM
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6.2. detalizēts izdevumu
aprēķins
7. Cita informācija

Rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie
kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti būvniecības darbu laikā,
ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to
apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs
atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām
precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Nepieciešamie saistītie Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, izdarāmi attiecīgi
tiesību aktu projekti
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 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 „Par
finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā,
pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu
segšanai”;
- Ministru kabineta 2015. gada 29. jūnija rīkojumā Nr.338 „Par
finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā
īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā,
telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu
segšanai”.
Atbildīgā institūcija
FM (VNĪ).
Cita informācija

1.
2.

3.

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Finanšu ministrija (VNĪ), Kultūras ministrija,
RMM.
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
Projekts šo jomu neskar.
funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju
likvidācija vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.
Anotācijas II, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
Finanšu ministre
Kokorēviča 67024955
Lita.Kokorevica@vni.lv
Gulbe 67024614
Aiga.Gulbe@vni.lv
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