
Kultūras ministrijas līguma reģistrācijas Nr.2.5-8-28 

VIENOŠANĀS  

pie 2021.gada 4.janvāra līdzdarbības līguma Nr.2.5-8-7 

„Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu  

kultūras jomā”  

 

 Dokumenta datums ir tā  

Rīgā  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 Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.241 „Kultūras 

ministrijas nolikums” rīkojas valsts sekretāre Dace Vilsone, no vienas puses, un  

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, 

reģistrācijas Nr.40003793653, juridiskā adrese: Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050, 

(turpmāk – TEĀTRIS), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes locekle Dana 

Bjorka, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

 

pamatojoties uz starp Pusēm noslēgtā 2021.gada 4.janvāra līdzdarbības līguma Nr.2.5-

8-7 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” (turpmāk – 

Līgums) 8.2.punktu un Ministru kabineta 2022.gada 13.septembra rīkojuma Nr.615 

„Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Mihaila 

Čehova Rīgas Krievu teātris”” 2.punktu, noslēdz šāda satura vienošanos par 

grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā: 

 

„1.1. MINISTRIJA deleģē TEĀTRIM veikt šādus valsts pārvaldes uzdevumus 

kultūras jomā (turpmāk – Pārvaldes uzdevumi):  

 

1.1.1. iestudēt daudzveidīgas un kvalitatīvas teātra izrādes krievu valodā ar 

tulkojumu valsts valodā, nodrošinot repertuāra plašumu un krievu 

dramatiskā teātra tradīciju saglabāšanu un attīstību; 

1.1.2. nodrošināt teātra mākslas pieejamību plašai Latvijas sabiedrībai, veicinot 

sabiedrības integrāciju un rosinot starpkultūru dialogu; 

1.1.3. ar teātra izrāžu starpniecību nodrošināt kultūrizglītības iespējas bērnu un 

jauniešu auditorijai; 

1.1.4. apgūt starptautisko pieredzi teātra mākslas jomā, veicinot izcilību; 

1.1.5. nodrošināt TEĀTRA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības 

efektivitāti un ilgtspēju.” 

 

2. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā: 

 

„3.2. TEĀTRIS mēneša laikā pēc ikgadējā finansēšanas līguma spēkā stāšanās 

iesniedz MINISTRIJAI 2021., 2022. un 2023.gada budžeta plānu saskaņā ar šā 

Līguma pielikumā pievienoto veidlapu (Līguma 3.pielikums).” 
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3. Vienošanās stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika 

zīmoga datumu un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei, un ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām elektroniska dokumenta 

veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir 

pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā. 

 

5. Pušu rekvizīti: 

 

MINISTRIJA: TEĀTRIS: 

Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Mihaila Čehova Rīgas 

Krievu teātris” 

K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050 

Reģistrācijas Nr.90000042963 Reģistrācijas Nr.40003793653 

Valsts kase  Valsts kase  

Kods: TRELLV22 Kods TRELLV22 

Konts: LV17TREL2220511045000 Konts: LV71TREL9220530000000 

Valsts sekretāre Valdes locekle 

D.Vilsone D.Bjorka 
 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 


