Ierobežotas pieejamības
informācija
NAV KLASIFICĒTS
2019. gada 24. septembrī
Rīgā

Rīkojums Nr. 447
(prot. Nr. 42 41. §)

Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves,
nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
1. Likumprojektā "Par valsts budžetu 2020. gadam" un likumprojektā "Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" paredzēt Finanšu
ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (tai
skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas) izdevumu
segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2020. gadā
7 363 675 euro apmērā, 2021. gadā 8 363 675 euro apmērā un 2022. gadā
5 998 723 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts pārbūves
izdevumu segšanai 2013.−2022. gadā, ir 27 395 430 euro.
2. Kultūras ministrijai, sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijā
priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, paredzēt
finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris":
2.1. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070)
Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai valsts
akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2022. gadā 345 091 euro apmērā,
bet no 2023. gada katru gadu 517 636 euro apmērā. Nekustamā īpašuma
(nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kopējais
plānotais nomas maksas un papildu maksājumu apmērs 2022. gadā ir
369 548 euro, bet no 2023. gada katru gadu 554 321 euro (tai skaitā no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem 2022. gadā 345 091 euro, bet no 2023. gada katru
gadu 517 636 euro);
2.2. pārcelšanās (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā)
izdevumu segšanai 2022. gadā 30 552 euro apmērā;
2.3. aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2022. gadā, nepārsniedzot
1 500 000 euro.
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"):
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3.1. šā rīkojuma 1. punktā minētā finansējuma ietvaros nodrošināt ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšanu līdz 2022. gada 30. aprīlim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2022. gada 1. maijs;
3.2. ja būvniecības procesa laikā 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
ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 1. punktā minēto ilgtermiņa
saistību precizēšanu;
3.3. pēc šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes piecu mēnešu laikā iesniegt Kultūras ministrijā informāciju par šā rīkojuma 2.1.
apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši valsts akciju sabiedrības
"Valsts nekustamie īpašumi" faktiskajiem nomas objekta pārvaldīšanas izdevumiem.
4. Kultūras ministrijai:
4.1. pēc šā rīkojuma 3.3. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes triju mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par šā rīkojuma
2.1. apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem;
4.2. sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā detalizētu informāciju par aprīkojumu (sarakstu), kura iegādei 2022. gadā plānots izlietot šā rīkojuma
2.3. apakšpunktā minēto finansējumu.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija
rīkojumu Nr. 265 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā,
pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
(Latvijas Vēstnesis, 2018, 117., 205. nr.).

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Finanšu ministrs

J. Reirs
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