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Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā
25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
projekta spēkā stāšanās
laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Jaunā Rīgas
teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas,
pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk –
MK rīkojuma projekts) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma
projekts izstrādāts, lai precizētu ilgtermiņa saistību sadalījumu pa
gadiem, nemainot to kopējo apmēru, ņemot vērā to, ka ēku Lāčplēša
ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšana plānota līdz 2022.gada
30.aprīlim.
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”) iniciatīva.
Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdē izskatīts
Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un
izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam
un ietvaram 2020.–2022.gadam” un uzdots Finanšu ministrijai
sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai
Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdē grozījumus 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 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”, lai precizētu
finansējumu atbilstoši izmaiņām būvdarbu izpildes grafikā.

2.

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

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam” un Ministru
kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojuma Nr.265 “Par finansējumu Jaunā
Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas,
pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk –
Rīkojums Nr.265) 1. un 2.punktu:
- Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa
saistības valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”
(turpmāk – VNĪ) Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā,
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pārbūves (turpmāk – JRT ēku pārbūve) izdevumu segšanai (tai skaitā
iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei un montāžai) 2019.gadā
8 146 824 euro, 2020.gadā 13 423 608 euro un 2021.gadā 1 050 000
euro. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts pārbūves izdevumu
segšanai 2013.-2021.gadā, ir 27 395 430 euro;
- Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā paredzēts
finansējums valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jaunais Rīgas
teātris” (turpmāk – JRT) nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, (turpmāk – NĪ
Lāčplēša ielā 25, Rīgā) nomas maksas un papildu maksājumu segšanai
VNĪ 2021.gadā 474 501 euro, bet no 2022.gada katru gadu 517 636
euro apmērā. NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kopējais plānotais nomas
maksas apmērs VNĪ 2021. gadā ir 508 128 euro, bet no 2022. gada
katru gadu 554 321 euro (tai skaitā no dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem 2021.gadā 474 501 euro, bet no 2022. gada katru gadu
517 636 euro). Tāpat paredzēts finansējums pārcelšanās (no Miera ielas
58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai 2021. gadā
30 552 euro apmērā un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
2020.gadā, nepārsniedzot 1 500 000 euro.
Saskaņā ar Rīkojuma Nr.265:
- 3.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums 1.punktā minētā finansējuma
ietvaros nodrošināt JRT ēku pārbūves pabeigšanu līdz 2021.gada
31.janvārim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir
2021.gada 1.februāris. Ja provizoriskie būvniecības izdevumi (tai
skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi)
objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, kā arī ja tiek
piesaistīts ERAF finansējums ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā,
energoefektivitātes projekta īstenošanai, FM (VNĪ) jāiesniedz Ministru
kabinetā rīkojuma projektu par rīkojuma 1. punktā minēto ilgtermiņa
saistību precizēšanu (atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija
sēdes protokollēmuma (prot.Nr.28 40.§) “Rīkojuma projekts “Par
finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves,
nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu
segšanai”” 4.punktam, ja netiek piešķirts ERAF finansējums ēkas
Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai, FM
(VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par
kompensējošiem pasākumiem, lai neradītu negatīvu ietekmi uz
vispārējās valdības budžeta bilanci). Pēc būvniecības darbu
pabeigšanas FM (VNĪ) piecu mēnešu laikā jāiesniedz KM informāciju
par nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu precizēšanu
atbilstoši VNĪ faktiskajiem nomas objekta pārvaldīšanas izdevumiem;
- 4.punktu KM dots uzdevums pēc precizētās nomas maksas un
papildu maksājumu aprēķina saņemšanas trīs mēnešu laikā iesniegt
Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par rīkojuma 2.punktā minēto
izdevumu precizēšanu. KM dots uzdevums arī sagatavot un iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā detalizētu informāciju par aprīkojumu
FMAnot_130919_JRT
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(sarakstu), kura iegādei 2020.gadā plānots izlietot finansējumu,
nepārsniedzot 1 500 000 euro.
Informācija par JRT ēku pārbūves projekta īstenošanas gaitu un
priekšlikumu problēmas risināšanai
2014.gada 25.aprīlī tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Zaigas
Gailes birojs un Partneri” par skiču projekta, būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzības veikšanu. Būvprojekts tika izstrādāts un būvvaldes
atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemta
2016.gada 23.martā.
2016.gada 14.aprīlī tika izsludināts slēgts konkurss „Jaunā Rīgas
teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā
25, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ/2016/2/4-1/SK-1).
Pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātiem līgums par būvdarbu
veikšanu NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā (turpmāk – līgums), 2018.gada
3.jūlijā noslēgts ar pilnsabiedrību “RERE BŪVE 1” (turpmāk –
uzņēmējs).
Saskaņā ar līgumu uzņēmējs par līgumā noteikto cenu un līgumā
noteiktajos termiņos un starptermiņos apņēmās veikt būvdarbus NĪ
Lāčplēša ielā 25, Rīgā.
Projekta īstenošanas gaitā VNĪ bija konstatējis būtiskus pārkāpumus
no uzņēmēja puses, kas var nopietni ietekmēt gan būvdarbu kvalitāti un
drošību, gan arī projekta īstenošanu tam atvēlētajā termiņā un budžetā,
t.sk. radot būtisku risku struktūrfondu līdzekļu apguvei. Ņemot vērā
visu risku izvērtējumu, lai nodrošinātu projekta norisi un ievērotu
kritiskos termiņus, VNĪ pieņēma lēmumu izbeigt līgumattiecības ar
uzņēmēju un 2019.gada 23.jūlijā nosūtīja uzņēmējam uzteikumu. Strīds
starp VNĪ un uzņēmēju tiek risināts vispārējās jurisdikcijas tiesā. Ar
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 14.augusta
lēmumu par prasības nodrošināšanu uzņēmēja prasībā pret VNĪ uzlikts
prasības nodrošinājums, kā arī noteikts aizliegums VNĪ pieprasīt
jebkādu naudas summu izmaksu, pamatojoties uz izsniegtajām polisēm,
un aizliegums slēgt jebkādus darījumus par būvdarbu līguma un/vai
izstrādātā būvprojekta apjomu. VNĪ ieskatā šāds lēmums uzskatāms par
klaji nesamērīgu, tādēļ tiek veiktas nepieciešamās darbības tā
atcelšanai.
VNĪ ir gatava organizēt jaunu iepirkuma procedūru pēc “projektē un
būvē” principiem, lai 2020.gada pirmajā ceturksnī, pēc tiesas
aizlieguma atcelšanas, noslēgtu līgumu, savukārt 2022.gada pavasarī
(līdz 30.aprīlim) nodotu ēku ekspluatācijā.
Ņemot vērā minētos apstākļus, netiks izlietots FM budžetā
paredzētais finansējums JRT ēku pārbūves izdevumu segšanai
2019.gadā 7 252 465 euro un 2020.gadā 6 059 933 euro, savukārt
papildu finansējums nepieciešams 2021.gadā 7 313 675 euro un
2022.gadā 5 998 723 euro. Savukārt KM budžetā netiks izlietots
paredzētais finansējums NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas un
papildu maksājumu segšanai 2021.gadā 474 501 euro un 2022.gadā 172
545 euro, savukārt aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai paredzētais
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finansējums 1 500 000 euro, kas paredzēts 2020.gadā, plānojams
2022.gadā, un pārcelšanās izdevumiem (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz
Lāčplēša ielu 25, Rīgā) paredzētais finansējums 30 552 euro, kas
paredzēts 2021.gadā, plānojams 2022.gadā.
Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā,
pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, kā arī nepieciešams precizēt
finansējuma apmēru pa gadiem ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves
darbu (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un
montāžas), nomas maksas un papildu maksājumu, pārcelšanās un
aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, nemainot to kopējo apmēru.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā risināms
jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu nekustamā īpašuma
Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas un papildu maksājumu
izdevumu segšanai 2021. un 2022.gadā, ņemot vērā nepieciešamību
nomas objektu lietot līdz JRT pārcelšanai uz NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem
Nr. 552 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra
noteikumos Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” par
finansējuma saņēmēju noteikta VNĪ, iesniedzot projekta iesniegumu
un nodrošinot projekta īstenošanu par JRT ar pieejamo Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 844 854 euro un valsts
budžeta finansējumu līdz 325 562 euro. Finansējums paredzēts
darbībām, kuras paredzētas ēkas energoauditā - fasādes ārsienas
siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, pakešu logu izbūve, ārdurvju
nomaiņa, mehāniskas ventilācijas izbūve, apkures sistēmas pārbūve,
apgaismojuma nomaiņa. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms
projekta īstenošanas bija 125,73 (kWh/m 2 gadā), pēc projekta
īstenošanas tiek plānots 56,85 (kWh/m2 gadā), savukārt patēriņš
elektroenerģijai (apgaismojums) pirms projekta īstenošanas bija 15,12
(kWh/m2 gadā), pēc projekta īstenošanas tiek plānots 7,90 (kWh/m2
gadā). Primārās enerģijas gada patēriņš tiks samazināts no 724.07
(kWh/m2 gadā) uz 338.24 (kWh/m2 gadā). Projekta iesniegumā
paredzētas izmaksas 2 675 385,47 euro apmērā, no tām 2 170 416 euro
- attiecināmās izmaksas, 504 969.47 euro - neattiecināmās izmaksas.
Neattiecināmās izmaksas radušās, jo šobrīd 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav pietiekošs finansējums visu
energoauditā ietverto darbību finansēšanai. Neattiecināmās izmaksas
tiek segtas no valsts budžeta dotācijas. Lai piesaistītu finansējumu, VNĪ
13.11.2018. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA)
iesniedza projekta iesniegumu Nr.4.2.1.2/18/I/050 “Energoefektivitātes
paaugstināšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā” ierobežotā projektu
iesniegumu atlasē. CFLA 20.12.2018. apstiprināja projekta iesniegumu
ar nosacījumiem, paredzot nosacījumu izpildi līdz 28.03.2019., kas pēc
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VNĪ lūguma tika pagarināts līdz 31.05.2019. Pagarinājums bija
nepieciešams, jo VNĪ bija jāizstrādā pamatojums un metodika
atjaunojamās ēkas energoaudita nodalīšanai no jaunizbūvējamās daļas.
VNĪ 31.05.2019. iesniedza CFLA precizētu projekta iesniegumu, kuru
CFLA 12.07.2019. atkārtoti apstiprināja ar nosacījumiem, paredzot
nosacījumu izpildi līdz 15.10.2019. Finansējums projekta īstenošanai
būs pieejams tiklīdz CFLA būs apstiprinājusi projekta iesniegumu un
VNĪ un CFLA būs noslēgusi līgumu par finansējuma piešķiršanu
projektam. Prognozējams 2019.gada 4.ceturksnī. Pēc līguma
noslēgšanas tiks veiktas nepieciešamās darbības ilgtermiņa saistību
precizēšanai.
MK rīkojuma projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma
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 MK rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes
politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.
3.

4.

Projekta izstrādē
FM (VNĪ).
iesaistītās
institūcijas un
publiskas personas
kapitālsabiedrības
Cita informācija
Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu

Sabiedrības mērķgrupas, kuras FM kā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 25, Rīgā, valdītāju, VNĪ kā
tiesiskais regulējums ietekmē attīstības projekta īstenotāju, JRT, kuras uzdevumu īstenošanai
vai varētu ietekmēt
attīstības projekts īstenojams, KM kā JRT kapitāla daļu turētāju.
Tiesiskā regulējuma ietekme uz Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības
tautsaimniecību un
nozari neietekmē un administratīvo slogu nepalielina.
administratīvo slogu
Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

Atbilstības izmaksu monetārs
novērtējums

Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē.

Cita informācija

Nav

Rādītāji

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)
2019.
2020.
2021.
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norāda ar "+"
zīmi)
5. Precizēta
finansiālā
ietekme
5.1. valsts
pamatbudžets

X

7 252 465

0

7 559 933

0

-6 808 622

-6 319 313

7 252 465

0

7 559 933

0

-6 808 622

-6 319 313

0

0

0

0

5.2. speciālais
0
0
0
0
budžets
5.3. pašvaldību
0
0
0
0
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķinu var
Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā.
pievienot
anotācijas
pielikumā)
6.1. detalizēts
ieņēmumu
aprēķins

6.2. detalizēts
izdevumu
aprēķins
7. Amata vietu Projekts šo jomu neskar.
skaita izmaiņas
8. Cita
MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti būvniecības
informācija
darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to apmērs, kā arī, ja
JRT ēku pārbūves projektam tiek piesaistīts ERAF finansējums. Provizoriski aprēķinātais nomas
maksas un papildu maksājumu 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
MK rīkojuma projekts Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru
saistītie tiesību aktu kabineta rīkojuma projektu “Grozījums 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””, kas paredz precizēt KM budžetā piešķiramā
finansējuma apmēru Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas
maksas un papildu maksājumu segšanai un muzeju pārcelšanās uz Muzeju
FMAnot_130919_JRT
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2. Atbildīgā institūcija

krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu
segšanai. Ņemot vērā to, ka ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu
pabeigšana plānota līdz 2022.gada 30.aprīlim, attiecīgi ēku Lāčplēša ielā
25, Rīgā, pārbūves izdevumu segšanai paredzētā finansējuma, kas netiks
apgrūts 2020.gadā, daļu iespējams novirzīt Muzeju krātuvju kompleksa
Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu palielinājuma
segšanai, kā arī muzeju pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka
ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai.
FM (VNĪ).

3. Cita informācija

Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Projekts šo jomu neskar.

1.
2.

3.

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

Finanšu ministrs

Projekts šo jomu neskar.

Nav.

J.Reirs

J.Upeniece, 67024684
Jana.Upeniece@vni.lv
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