
Kultūras ministrijas līguma reģistrācijas Nr.2.5-11-506
VIENOŠANĀSpie 2021.gada 18.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 saskaņā arstatūtiem rīkojas valdes loceklis Vilnis Beķeris, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrsatsevišķi – Puse,
pamatojoties uz starp Pusēm noslēgtā 2021.gada 18.janvāra līguma Nr.2.5-11-15 „Par valsts budžetafinansējuma izlietošanu” (turpmāk – Līgums) 12.punktu, noslēdz šāda satura vienošanos pargrozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. MINISTRIJA pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam”, piešķir TEĀTRIMfinansējumu 1 375 778,00 euro (viens miljons trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simtiseptiņdesmit astoņi euro, 00 centi) apmērā Līdzdarbības līguma 1.1.punktā noteikto deleģēto valstspārvaldes uzdevumu veikšanai kultūras jomā 2021.gadā, un konkrēti:1.1. 8 305,00 euro (astoņi tūkstoši trīs simti pieci euro, 00 centi), pamatojoties uz valsts budžetaapakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas2020.gada 17.decembra sēdes protokolu Nr.1 un kultūras ministra 2020.gada 23.decembrīapstiprināto tāmi, lai no 2021.gada 1.janvāra nodrošinātu minimālo mēneša darba algu nemazāk kā 500,00 euro (pieci simti euro, 00 centi) apmērā;1.2. 129 892,00 euro (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi euro,00 centi), pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra sēdes protokollēmuma(prot. Nr.54 39.§) „Rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnijarīkojumā Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzejukrātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās unaprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” 4.punktu, pagaidu telpu nomai un uzturēšanai;1.3. 18 005,00 euro (astoņpadsmit tūkstoši pieci euro, 00 centi), pamatojoties uz valsts budžetaapakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas2021.gada 29.jūlija sēdes protokolu Nr.6 un kultūras ministra 2021.gada 30.jūlijā apstiprinātotāmi, mobilas elektrokabeļu, instalāciju un komunikāciju sistēmas izveidei, lai nodrošinātuRīgas Latviešu biedrības nama Lielās zāles piemērošanu TEĀTRA darbībai;1.4. 21 483,00 euro (divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit trīs euro, 00 centi),pamatojoties Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija rīkojuma Nr.442 „Par apropriācijaspalielināšanu Kultūras ministrijai” 1.5.punktu, Finanšu ministrijas 2021.gada 27.jūlijarīkojuma Nr.445 „Par apropriācijas palielināšanu” 1.5.punktu, MINISTRIJAS 2021.gada4.augusta lēmumu Nr.2.5-3-48 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļuteātris” pamatkapitāla palielināšanu”, valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas unliteratūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas 2021.gada 29.jūlija sēdes protokolu Nr.6 unkultūras ministra 2021.gada 30.jūlijā apstiprināto tāmi, pamatkapitāla palielināšanai, lainodrošinātu kapitālsabiedrības stabilitāti un mazinātu Covid-19 izplatības radīto negatīvo sekuietekmi, un konkrēti, 4 (četru) jauniestudējumu sagatavošanai 2021.gada otrajā pusgadā, taiskaitā:1.4.1. 4 445,00 euro (četri tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, 00 centi) autoratlīdzībuvai pakalpojumu par režijas izveidi izdevumiem;
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1.4.2. 2 806,00 euro (divi tūkstoši astoņi simti seši euro, 00 centi) autoratlīdzību vaipakalpojumu par scenogrāfijas izveidi izdevumiem;1.4.3. 1 111,00 euro (viens tūkstotis viens simts vienpadsmit euro, 00 centi) autoratlīdzību parkostīmu izveidi izdevumiem;1.4.4. 10 146,00 euro (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro, 00 centi) citiemautoratlīdzību vai pakalpojumu izdevumiem;1.4.5. 975,00 euro (deviņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi) darba devēja valsts sociālāsapdrošināšanas obligātās iemaksas izdevumiem;1.4.6. 2 000,00 euro (divi tūkstoši euro, 00 centi) dekorāciju un rekvizītu izmaksām;1.5. 13 631,00 euro (trīspadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro, 00 centi), pamatojotiesuz valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadaleskomisijas 2021.gada 17.decembra sēdes protokolu Nr.9 un kultūras ministra 2021.gada20.decembrī apstiprināto tāmi, kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības stabilizēšanai, unkonkrēti, negūto ieņēmumu kompensēšanai un apkures izdevumu palielināšanai.”

2. Izteikt Līguma 1.pielikumu jaunā redakcijā (Vienošanās pielikums).
3. 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.
4. 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.
5. 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: LV56TREL9220540000000Banka: AS „Citadele banka”Kods: PARXLV22Konts: LV35PARX0001113280003Valsts sekretāre Valdes loceklisD.Vilsone V.Beķeris

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UNSATUR LAIKA ZĪMOGU
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Vienošanās pielikumspie 2021.gada 18.janvāra līguma Nr.2.5-11-15„Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”
„1.pielikums līgumam„Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

VSIA „Latvijas Leļļu teātris”finansēšanas plāns 2021.gadamno valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra”(valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)
Ceturksnis Summa, euro2021.gads - kopā 1 354 295I ceturksnis 331 608II ceturksnis 330 107III ceturksnis 347 342IV ceturksnis 345 238

VSIA „Latvijas Leļļu teātris”ieguldījums pašu kapitālā 2021.gadāno valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra”(valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)
Ceturksnis Summa, euro2021.gads - kopā 21 483III ceturksnis 21 483”


