IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA NAV KLASIFICĒTS
Ministru

kabineta rīkojuma projekta "Par apropriācijas pārdali 2018. gadā"
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Nav attiecināms.

1.

2.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Rīkojuma projekts sagatavots saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 9. panta piecpadsmito daļu, kurā noteikts, ka finanšu
ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un
citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai
strukturālo reformu gadījumos, ja ir pieņemts Ministru kabineta
lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei, kā
arī pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas, kas veicinās likuma "Par
bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu,
izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"
(turpmāk – Likums) 18. panta otrās daļas un pārejas noteikumu
9. punkta izpildi.
Pašreizējā situācija
2014. gada 8. maijā Saeima pieņēma grozījumus Likumā,
un problēmas, kuru paredzot Valsts drošības komitejas (turpmāk – VDK) dokumentu
risināšanai tiesību zinātniskās izpētes veikšanu. Likumā tika paredzēts, ka atbilstoši
akta projekts
Likuma mērķim VDK dokumentu zinātnisko izpēti veic Ministru
izstrādāts, tiesiskā kabineta izveidota speciāla starpdisciplināra komisija. Likuma
regulējuma mērķis 18. panta otrajā daļā tika paredzēts, ka VDK dokumenti pēc to
un būtība
zinātniskās izpētes ir publiski pieejami Ministru kabineta noteiktajā
apjomā un kārtībā. Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 9. punktu
minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2018. gada
31. oktobrim. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami
Ministru kabineta 1995. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 151
"Noteikumi par Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā
esošo Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanas kārtību",
ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
Ievērojot Likumā paredzēto uzdevumu Ministru kabinetam, ir
nepieciešams sagatavot Ministru kabineta noteikumus par VDK
dokumentu publisko pieejamību. Pēc Tieslietu ministrijas,
Satversmes
aizsardzības
biroja
un
Totalitārisma
seku
dokumentēšanas centra (turpmāk arī – Centrs) vienošanās Centrs ir
sniedzis raksturojošu un statistisku informāciju par tā rīcībā esošajiem
dokumentiem. Atzīstams, ka VDK dokumentu publiskas pieejamības
priekšnoteikums ir Centra rīcībā esošo VDK dokumentu
digitalizācija.
Ievērojot Likumā paredzēto uzdevumu Ministru kabinetam izdot
noteikumus līdz 2018. gada 31. oktobrim, VDK dokumentu
digitalizācija ir uzsākama šogad. Digitalizācijas izdevumu kopsumma
ir 125 349 euro. Digitalizācijas izmaksu skaidrojums ietverts
anotācijas 1. pielikumā.
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Ņemot vērā to, ka Tieslietu ministrijas rīcībā nav finansējuma, lai
nodrošinātu dokumentu digitalizāciju, tam nepieciešamo finansējumu
2018. gadā 90 148 euro apmērā būtu iespējams pārdalīt no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas 28.00.00
"Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" 2016.-2018. gada
budžeta neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas
pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" (Ministru kabineta
27.08.2015. sēdes prot. Nr. 42 3. § 7. punkts), savukārt digitalizācijas
procesa pabeigšanai 2019. gadā nepieciešams papildu finansējums
35 201 euro (izdevumi precēm un pakalpojumiem) apmērā.
Arhīvu likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka dokumenti ar
arhīvisko vērtību tiek nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas
Nacionālajā arhīvā (turpmāk – Arhīvs) ne vēlāk kā 15 gadus pēc to
radīšanas vai saņemšanas, ja citā likumā nav noteikts citādi.
Saeima 2018. gada 21. jūnijā 1. lasījumā ir pieņēmusi
likumprojektu "Grozījumu likumā "Par bijušās Valsts drošības
komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personas
sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" (turpmāk – Likumprojekts)
(Nr. 1302/Lp12), kas paredz Satversmes aizsardzības birojā un citās
institūcijās glabātos VDK dokumentus nodot Arhīvam ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 31. decembrim un nodrošināt šo dokumentu publisku
pieejamību un izmantošanu Arhīva lasītavā, sākot no 2019. gada
1. maija. Likumprojektā iespējamas redakcionālas izmaiņas, kas skar
dokumentu nodošanas vai publiskas pieejamības uzsākšanas
termiņus, bet nemainīsies konceptuāli pieņemtais lēmums par
dokumentu nodošanu Arhīvam, jo par to ir notikusi vienošanās
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un Saeimas
deputāti atbalstīja Likumprojektu 1. lasījumā.
Arhīvam VDK dokumentu izvietošanai ir nepieciešams izveidot
un aprīkot glabātavas ar speciālajām glabāšanas iekārtām kartotēkām
un lietvedības lietām Arhīva ēkā Skandu ielā 14, Rīgā, jo Arhīva
esošajās glabātavās vairs nav brīvas vietas dokumentu pieņemšanai
(ir palikušas tikai nelielas rezerves plānotajai pieņemšanai esošajās
glabātavās). VDK dokumentu digitālo kopiju pieejamības
nodrošināšanai Arhīvam ir jāizveido speciāli aprīkota lasītava ar
datoriem (esošajās Arhīva lasītavās ir tikai viena darba vieta pie
datora ar pieslēgumu Arhīva iekšējam tīklam). Arhīva glabātavu un
lasītavas izveidei un aprīkošanai ir nepieciešami ne mazāk kā 4 (četri)
mēneši.
Arhīva ēkai Skandu ielā 14, Rīgā būs jānodrošina papildu
apsardze, sākot no 2019. gada, kad plānots sākt ievietot ēkā VDK
dokumentus. Šobrīd ēkā ir tikai tehniskā apsardze, netālu no ēkas ir
uzsākti citu ēku demontāžas un celtniecības darbi, blakus atrodas
degradētā teritorija, kurā regulāri notiek ļaunprātīga dedzināšana.
Ņemot vērā Arhīva glabātavu un lasītavas izveidei un aprīkošanai
nepieciešamo laiku, Arhīvs nepaspēs veikt Likumprojektā noteiktos
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uzdevumus, ja finansējums tiks saņemts pēc Likumprojekta
pieņemšanas Saeimā 3. lasījumā (2018. gada septembrī – oktobrī).
3.

4.

Projekta izstrādē Satversmes aizsardzības birojs, Centrs, Kultūras ministrija, Arhīvs.
iesaistītās
institūcijas un
publiskas personas
kapitālsabiedrības
Cita informācija
Nav
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Projekts šo jomu neskar.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)

2018.gads

2019

2020

2021

saskaņā
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

izmaiņas
kārtējā
gadā,
salīdzinot
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

saskaņā
ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

izmaiņas,
izmaiņas, izmaiņas,
salīdzinot
salīdzinot salīdzinot
saskaņā ar
ar vidēja
ar vidēja ar vidēja
vidēja
termiņa
termiņa
termiņa
termiņa
budžeta
budžeta
budžeta
budžeta
ietvaru
ietvaru
ietvaru
ietvaru
2019.
2020.
2020.
gadam
gadam
gadam

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Budžeta
ieņēmumi

0

0

0

0

0

0

0

1.1. valsts
pamatbudžets,
tai skaitā
ieņēmumi no
0
maksas
pakalpojumiem
un citi pašu
ieņēmumi

0

0

0

0

0

0

1.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

1.3. pašvaldību
0
budžets

0

0

0

0

0

0

2. Budžeta
izdevumi

0

0

0

255 848

0

169 876

169 876

2.1. valsts
pamatbudžets

0

0

0

255 848

0

169 876

169 876

Rādītāji
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Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija
7 085
28.00.00
139
"Meteoroloģija
un bīstamo
atkritumu
pārvaldība"

-139 039 0

Tieslietu
ministrija
43.00.00
"Satversmes
aizsardzība"

11 687
487

90 148

Kultūras
ministrija
21.00.00
"Kultūras
mantojums"

50 801
728

2.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

11 487
35 201
132

11 489 583 0

0

48 891

40 802
220 647
698

41 913 010 169 876

169 876

0

0

0

0

0

0

0

2.3. pašvaldību
0
budžets

0

0

0

0

0

0

3. Finansiālā
ietekme

0

0

0

-255 848

0

-169 876 -169 876

3.1. valsts
pamatbudžets

0

0

0

-255 848

0

-169 876 -169 876

3.2. speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

3.3. pašvaldību
0
budžets

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Finanšu
līdzekļi
papildu
izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+"
zīmi)

X

5. Precizēta
finansiālā
ietekme

0

0

0

X

0

0

-255 848

X

- 169 876 -169 876
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5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets

0
X

5.3. pašvaldību
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķinu var
pievienot
anotācijas
pielikumā)

-255 848
X

-169 876

-169 876

X

0

0

0

0

0

0

0

0

Detalizētu aprēķinu skatīt anotācijas 1. un 2. pielikumā.

6.1. detalizēts
ieņēmumu
aprēķins
6.2. detalizēts
izdevumu
aprēķins
7. Amata vietu Amata vietu skaita izmaiņas nav.
skaita izmaiņas
8. Cita
informācija

Rīkojuma projekts paredz veikt apropriācijas pārdali 2018. gadā
139 039 euro apmērā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu
pārvaldība" 2016.-2018. gada budžeta neatliekamā pasākuma "Salaspils
kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz
Tieslietu ministrijas budžeta programmu 43.00.00 "Satversmes aizsardzība"
90 148 euro apmērā un uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00
"Kultūras mantojums" 48 891 euro apmērā, lai sagatavotu telpas
Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo VDK dokumentu
pieņemšanai Arhīvā un iekārtotu speciālo lasītavu ar aprīkojumu VDK
dokumentu publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanai Arhīvā.
Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo
finansējumu budžeta programmā 43.00.00 "Satversmes aizsardzība"
2019. gadam 35 201 euro, lai nodrošinātu Satversmes aizsardzības biroja
Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo VDK dokumentu
digitalizāciju un Kultūras ministrijai budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras
mantojums" 2019. gadam 220 647 euro (izdevumi precēm un
pakalpojumiem) apmērā un 2020. gadā un turpmākos gados Kultūras
ministrijai budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums"
169 876 euro (izdevumi precēm un pakalpojumiem) apmērā, lai nodrošinātu
fizisko apsardzi Arhīva ēkā Skandu ielā 14, Rīgā un publiski pieejamo VDK
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dokumentu digitālo kopiju izvietošanu kādā no pakalpojumu sniedzēju
serveriem, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu
2019. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019.,
2020. un 2021. gadam" sagatavošanas procesā, kopā ar visu ministriju un
citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Projekts šo jomu neskar.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās
Satversmes aizsardzības birojs, Centrs, Finanšu
institūcijas
ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Arhīvs.
2. Projekta izpildes ietekme uz
Projekts neietekmēs pārvaldes funkcijas, jaunas
pārvaldes funkcijām un
institūcijas netiks izveidotas, esošās netiks likvidētas vai
institucionālo struktūru.
reorganizētas.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
3. Cita informācija
Nav.

Iesniedzējs:
tieslietu ministra p.i.

Kaspars Gerhards

Rēķis 67036805
Maris.Rekis@tm.gov.lv
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