
Kultūras ministrijas līguma reģistrācijas Nr.2.5-11-433
VIENOŠANĀSpie 2020.gada 13.janvāra līguma Nr.2.5.-11-15„Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

Dokumenta datums ir tāRīgā elektroniskās parakstīšanas datums
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, juridiskā adrese:K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364, (turpmāk – MINISTRIJA), kuras vārdā saskaņā ar Ministrukabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” rīkojas valstssekretāre Dace Vilsone, no vienas puses, un
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, reģistrācijas Nr.40003782984,juridiskā adrese: K.Barona iela 16/18, Rīga, LV – 1050, (turpmāk – TEĀTRIS), kuras vārdā saskaņāar statūtiem rīkojas valdes loceklis Vilnis Beķeris, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, betkatrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz starp Pusēm noslēgtā 2020.gada 13.janvāra līguma Nr.2.5.-11-15 „Par valsts budžetafinansējuma izlietošanu” (turpmāk – Līgums) 10.punktu, noslēdz šāda satura vienošanos pargrozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. MINISTRIJA piešķir TEĀTRIM finansējumu 1 499 681,00 euro (viens miljons četri simtideviņdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro, 00 centi) apmērā Līdzdarbībaslīguma 1.punktā noteikto deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai kultūras jomā 2020.gadā,un konkrēti:

1.1. no valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” 1 237 946,00 euro(viens miljons divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro, 00centi), tai skaitā:1.1.1. 55 692,00 euro (piecdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro, 00 centi),lai no 2020.gada 1.janvāra nodrošinātu aktieru vidējo darba samaksu, tai skaitāamatalgu un pastāvīgo piemaksu, ne mazāk kā 1 100,00 euro (viens tūkstotis vienssimts euro, 00 centi) apmērā;1.1.2. 150 546,00 euro (viens simts piecdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro,00 centi), lai no 2020.gada 1.janvāra nodrošinātu TEĀTRA speciālistu vidējo amatalgune mazāk kā 930,00 euro (deviņi simti trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā;1.1.3. 12 434,00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro, 00 centi), lai no2020.gada 1.janvāra nodrošinātu TEĀTRA pārējā personāla amatalgas palielināšanuvidēji par 52,00 euro (piecdesmit divi euro, 00 centi) uz vienu amata slodzi.1.1.4. 50 000,00 euro (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi), pamatojoties uz valsts budžetaapakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas2020.gada 8.jūlija sēdes protokolu Nr.6 un kultūras ministra 2020.gada 8.jūlijāapstiprināto tāmi, materiāltehniskās bāzes pilnveidei, un konkrēti, skatuves un skatītājuzāles iekārtošanai Rīgas Latviešu Biedrības nama kamīnzālē, tai skaitā:1.1.4.1. 13 513,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro, 00 centi)skatuves metāla konstrukcijai;1.1.4.2. 1 400,00 euro (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi) skatuves grīdai;1.1.4.3. 2 000,00 euro (divi tūkstoši euro, 00 centi) skatuves priekškara mehānismam;1.1.4.4. 1 200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi) skatuves priekškaram;1.1.4.5. 8 631,00 euro (astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro, 00 centi) zālespodestūrai un soliem;1.1.4.6. 2 000,00 euro (divi tūkstoši euro, 00 centi) skatītāju garderobei;1.1.4.7. 4 000,00 euro (četri tūkstoši euro, 00 centi) kosmētiskajam remontampalīgtelpās;1.1.4.8. 4 756,00 euro (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro, 00 centi) telpunomai Rīgas Latviešu Biedrības namā (2 (diviem) mēnešiem);



21.1.4.9. 5 500,00 euro (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) telpu nomai Rīgā,Lāčplēša ielā 106 (5,5 mēnešiem);1.1.4.10.7 000,00 euro (septiņi tūkstoši euro, 00 centi) autonomai;
1.2. no valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”261 735,00 euro (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit pieci euro,00 centi), tai skaitā:1.2.1. 240 991,00 euro (divi simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro,00 centi), pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 5.jūnija rīkojuma Nr.303 „Parfinanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiemgadījumiem”” 1.punktu, Finanšu ministrijas 2020.gada 12.jūnija rīkojuma Nr.198 „Parlīdzekļu piešķiršanu” 1.1.punktu un valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00„Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas 2020.gada 18.jūnija sēdesprotokolu Nr.5, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūrasnozari un stabilizētu finanšu situāciju TEĀTRĪ, un konkrēti, atlīdzības izdevumusegšanai līdz 2020.gada 1.oktobrim;1.2.2. 20 744,00 euro (divdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi),pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 25.septembra rīkojuma Nr.548 „Parfinanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiemgadījumiem”” 1.2.4.punktu, Finanšu ministrijas 2020.gada 5.oktobra rīkojuma Nr.384„Par līdzekļu piešķiršanu” 1.2.4.punktu un valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00„Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas 2020.gada 6.oktobra sēdesprotokolu Nr.10, neatliekamu kultūras infrastruktūras sakārtošanas darbu veikšanai, unkonkrēti, pagaidu telpu nomai un to uzturēšanai.”

2. Izteikt Līguma 5.1 punktu šādā redakcijā:
„5.1 TEĀTRIS līdz 2021.gada 20.janvārim iesniedz MINISTRIJĀ galīgo pārskatu par šā Līguma1.1.4., 1.2.1. un 1.2.2.punktā minēto mērķu īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumu, kassagatavojams saskaņā ar šā Līguma pielikumā pievienoto atskaites veidlapu (Līguma pielikumsNr.2), kurai pievienojamas Valsts kases konta izdrukas.”
3. Izteikt Līguma pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (Vienošanās pielikums).
4. Vienošanās stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumuun ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās ar pielikumu sagatavota latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām elektroniska dokumenta veidāun parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejama abpusējiparakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.
6. Pušu rekvizīti:
MINISTRIJA: TEĀTRIS:Latvijas Republikas Kultūras ministrija Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību„Latvijas Leļļu teātris”K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 K.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050Reģistrācijas Nr.90000042963 Reģistrācijas Nr.40003782984Valsts kase Valsts kaseKods: TRELLV22 Kods: TRELLV22Konts: LV17TREL2220511045000 Konts: LV56TREL9220540000000Konts: LV68TREL2220511092000 Konts: LV60TREL990563900400BKonts: LV72TREL222051114600B Konts: LV12TREL990563900300BValsts sekretāre Valdes loceklisD.Vilsone V.BeķerisDOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UNSATUR LAIKA ZĪMOGU
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Vienošanās pielikumspie 2020.gada 13.janvāra līguma Nr.2.5.-11-15„Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

„Pielikums Nr.12020.gada 13.janvāralīgumam Nr.2.5.-11-15
VSIA „Latvijas Leļļu teātris”finansēšanas plāns 2020.gadamno valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra”(valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)

Ceturksnis Summa, euro2020.gads - kopā 1 237 946I ceturksnis 296 990II ceturksnis 326 976III ceturksnis 346 990IV ceturksnis 266 990

VSIA „Latvijas Leļļu teātris”finansēšanas plāns 2020.gadamno valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”(valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)
Ceturksnis Summa, euro2020.gads - kopā 261 735III ceturksnis 240 991IV ceturksnis 20 744”


