
Sagatavots 24.08.2020.

 izmaksātais 

finansējums 

EUR

veiktie 

maksājumi 

%

Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 6.1. 7 8 9 10 11 12

1 1.2.1

Caurplūdes graudu kaltes 

ar inovatīvu centrbēdzes 

putekļu atdalīšanas 

sistēmu (CFDS) ieviešana 

ražošanā 

(1.2.1.4/18/A/012)

Sabiedrība 

ar 

ierobežotu 

atbildību 

"Preco"

Dravnieku iela 

16, Lielvārde, 

Lielvārdes 

nov., LV-5070

1 799 883 989 935 0 0% 10.01.2019 09.09.2020 31.12.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

 "Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 10.01.2019. Projekta ieviešanas beigu datums 09.09.2020. Projekta īstenošanas laikā SIA 

“Preco” ir radies aizkavējums aizdevuma līguma noslēgšanai projekta realizācijai. Projektā progresa pagaidām nav. 2020.gada janvārī SIA 

“Preco” informēja, ka plāno realizēt projektu. CFLA 28.05.2020. ir iesniegti līguma grozījumi par termiņa pagarinājumu no 20 uz 48 

mēnešiem.

Papildus SIA “Preco” informēja, ka Covid-19 vīrusa ārkārtas situācija Eiropā un Latvijā ir ieviesusi korekcijas sadarbības partneru un 

klientu izpildes un apmaksas termiņos, kas attiecīgi noved pie ķēdes reakcijas efekta un ietekmē visas puses, kas iesaistītas saimnieciskās 

darbības procesā, kas ietekmē arī AS "Citadele" bankas izvirzīto aizdevuma piešķiršanas nosacījumu izpildes termiņus. Tāpat SIA “Preco” 

informēja, ka projekta eksperimentālās līnijas piegādātājs Prima Power ārkārtas situācijas dēļ vairs nespēj saražot iekārtas plānotajos 

termiņos, līdz ar to ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums."

2 3.1.1

“SIA “EHRLE EU” 

industriālās ēkas 

būvniecība iznomāšanai 

ražošanas uzņēmumiem” 

(3.1.1.5/16/A/025)

SIA 

"EHRLE 

EU"

Sēļu iela 32, 

Mārupe, 

Mārupes nov., 

LV-2167

1 075 000 483 750 33 425 3% 24.02.2017 23.02.2021 31.12.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 24.02.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 23.02.2021. 2020.gada februārī SIA “EHRLE EU” 

informēja, ka, ņemot vērā, ka projekta īstenošanas vietas īpašnieks lauž līgumu ar SIA “EHRLE EU” par zemes nomu, SIA “EHRLE EU” 

plāno pārcelt projekta īstenošanas vietu uz uzņēmumam piederošu zemi. Taču plānotās projekta īstenošanas vieta neatbilst projekta 

prasībām, t.i., tā nav “Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorija”. SIA “EHRLE EU” ir iesniegusi pieteikumu Mārupes novada domē 

ar lūgumu veikt izmaiņas teritorijas plānojumā un mainīt teritorijas statusu no “Jauktas centra apbūves teritorija” uz “Vieglās rūpniecības 

apbūves teritorija”. Mārupes novada dome 29.07.2020. informēja CFLA, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 

grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas periods noslēdzās 2020.gada 10.jūlijā. Šobrīd norisinās iesniegto iesniegumu apkopošana un 

izvērtēšana. Atsaucoties uz lielo skaitu saņemto iesniegumu, visticamāk, pastāv iespēja, ka tiks lemts par plānojuma grozījumu 

pilnveidošanu. 

Tādā veidā, lai veiksmīgi realizētu projektu, SIA “EHRLE EU” ir nepieciešams sagaidīt Mārupes novada domes lēmumu par teritorijas 

plānojumu, kā arī nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.

CFLA 29.07.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada beigām.

3 1.2.1

Jauna SIA "iCotton" 

produktivitātes un 

konkurētspējas 

paaugstināšana, ieviešot 

ražošanā jaunu produktu 

un eksperimentālu 

tehnoloģiju, kā arī 

palielinot ieguldījumus 

P&A un inovācijās 

atbilstoši Viedās 

specializācijas stratēģijai 

(1.2.1.4/16/A/040)

Sabiedrība 

ar 

ierobežotu 

atbildību 

"iCotton"

Pulvera iela 

4A, Liepāja, 

LV-3405

11 480 000 3 999 632 0 0% 18.07.2017 17.02.2020 17.06.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:

  Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 18.07.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 17.02.2020.

CFLA 17.02.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu no 31 uz 48 mēnešiem. Līguma grozījumi ir 

izvērtēšanas stadijā. 24.07.2020. ir saņemts Atbildīgās iestādes (EM) viedoklis, ka izmaiņas projekta eksperimentālajā sadaļā, aizstājot 

projekta iesniegumā paredzēto eksperimentālo sadaļu ar citu, kā rezultātā tiek radīts arī jauns produkts, ir pieļaujamas, ja ir veikts attiecīgs 

izvērtējums atbilstoši 1.2.1.4. SAMP projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, bet arī SIA "iCotton" un saistību izpildes potenciāla 

novērtējums, tādējādi nodrošinot risku mazināšanu attiecībā uz konkrēto projektu sekmīgu īstenošanu. Projekta aizkavēšanos izraisīja 

vairāki iemesli:

Situācija kreditēšanas tirgū 2018. gadā, kuras rezultātā uzņēmums bija spiests pārtraukt sadarbību ar esošo aizdevēju un meklēt citu 

kredītiestādi.

Aizkavēšanas ar ēkas būvniecību, jo projekta gaitā tika izvērtētas citas atrašanas vietas rūpnīcas izveidei.

Izmaiņas ražošanas tehnoloģijā, kas prasīja plašus pētniecības un attīstības darbus, lai atrastu un izveidotu piemērotu tehnoloģiju uzņēmuma 

vajadzībām.

COVID19 pandēmija, kuras rezultātā apstājas un aizkavējas daudzi iekārtu ražotāji. 

SIA "iCotton" ir minējis pamatojumu: “Sākotnēji bija paredzēts ražot autiņbiksītes, kas sastāvēja no neaustā auduma no 7 slāņiem (7core), 

kur tika izmantoti gan sintētiski, gan dabīgie materiāli. Projekta īstenošanas laikā likumdošana sāka mainīties un pakāpeniski tiek aizliegti 

higiēnas produkti no sintētiskiem (naftas) materiāliem. Tāpēc izmainījās inovatīvā tehnoloģija no tās, kas apvienoja dabiskos materiālus ar 

sintētiskiem, uz to, kas izmanto dažādus dabiskus materiālus (tikai dabiskus materiālus), lai ražotu pēc tehniskiem parametriem pārākus vai 

vienlīdzīgus produktus. Sākotnēji bija plānots no neaustā auduma (tas ko, ražo ar inovatīvo tehnoloģiju) ražot tikai autiņbiksītes. Tagad 

izmainījās pieprasījums un tirgus tendences. Līdz ar to, tika pieņemts lēmums no neaustā auduma ražot ne tikai autiņbiksītēs, bet arī 

higiēnas paketes un citus higiēnas produktus. Projekts nemainās pēc būtības, jo projekts joprojām ir par inovatīvā neaustā auduma ražošanu 

un tā izmantošanu ražojot galaproduktu - autiņbiksītes. Izmainījās tas, ka sintētiskie materiāli tiek aizstāti ar dabiskiem un tiek dažādots 

galaproduktu klāsts ar citiem higiēnas produktiem. Sakarā ar to, ka netiek ražots tikai 1 produkts (autiņbiksītes) netiek izmantoti tikai 7 

slānu audums. Tiek izmantots 5-8 slāņu audumi, jo galaprodukts vairs nav tikai autiņbiksītes.” Lai veiksmīgi realizētu projektu ir 

nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.

2.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas

Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"

Ekonomikas ministrijas priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem

Projekta ieviešanas beigu 

datums 
Finansējuma 

saņēmējs

Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifis

kā 

atbalsta 

mērķis

Nr.

p.k.

Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
4.

7. apakšpunktu atbalstīt 

atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas 

termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto. 

Projekta līguma 

attiecināmās 

izmaksas EUR 

t.sk. ES fondi 

EUR

Projekta 

līguma datums

Projekta 

īstenošanas vieta

Līdz 19.08.2020



2  2. pielikums 

Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas

Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"

 izmaksātais 

finansējums 

EUR

veiktie 

maksājumi 

%

Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 6.1. 7 8 9 10 11 12

Projekta ieviešanas beigu 

datums 
Finansējuma 

saņēmējs

Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifis

kā 

atbalsta 

mērķis

Nr.

p.k.

Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
4.

7. apakšpunktu atbalstīt 

atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas 

termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto. 

Projekta līguma 

attiecināmās 

izmaksas EUR 

t.sk. ES fondi 

EUR

Projekta 

līguma datums

Projekta 

īstenošanas vieta

Līdz 19.08.2020

4 1.2.1

Kompozīta multislāņu 

pārklājuma rūpnieciskās 

tehnoloģijas ieviešana 

ražošanā 

(1.2.1.4/16/A/016)

Sabiedrība 

ar 

ierobežotu 

atbildību 

"GroGlass"

Granīta iela 

26, Rumbula, 

Stopiņu nov., 

LV-1057; 

Katlakalna iela 

4B, Rīga, LV-

1073

3 317 500 1 161 125 1 636 168 49% 28.04.2017 30.06.2020 30.10.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

SIA "GroGlass" līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 28.04.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 30.06.2020.

CFLA 21.02.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu no 39 uz 49 mēnešiem.

Pagarinājums nepieciešams investoru maiņas rezultātā veiktās finansējuma pārplānošanas dēļ un investīcijas mērķu maiņas dēļ, kas paredz 

ražošanas paplašināšanu, ietverot gan celtniecību, gan papildu iekārtu iegādi. Lai veiksmīgi realizēt projektu SIA "GroGlass" ir veikusi 

ieguldījumus ražošanas telpu paplašināšanā, pārplānojot arī projekta ietvaros plānotās tehnoloģijas novietojumu. Veicamie ieguldījumi ir 

būtiski nepieciešami ne tikai uzņēmuma pamata procesu nodrošināšanai, bet arī projekta realizācijai, jo, pirms turpināt projekta aktivitātes, 

ir jāpabeidz būvniecības process un jāveic ražošanas līnijas izvietojuma izmaiņas, ņemot vērā to, ka daļa no projekta darbībām ir tieši 

saistīta ar eksperimentālās ražošanas līnijas jauno mezglu izvietojumu. Vienlaicīgi projekta gaitā ir radušās vairākas izmaiņas, kas ieviestas, 

balstoties uz līdzšinējiem projekta rezultātiem un projekta ietvarā veikto pētniecības darbu gaitu. Veiktās izmaiņas ir prasījušas papildu 

laiku pētniecības procesu veikšanai, kā arī laiku, lai formulētu jaunas tehniskās prasības. Arī šīs darbības ir radījušas nobīdi projekta 

ietvaros plānoto aktivitāšu grafikā.

Lai veiksmīgi realizētu projektu ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.

5 3.1.1

TRAPI SIA ražošanas 

ēkas būvniecība 

(3.1.1.5/16/A/017)

Sabiedrība 

ar 

ierobežotu 

atbildību 

"TRAPI"

Mārupes nov. 2 859 104 1 166 000 153 750 5% 19.12.2016 18.12.2020 18.12.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 19.12.2016. 

Projekta ieviešanas beigu datums 18.12.2020. Projekta īstenošanas laikā SIA "TRAPI" kā finansējuma saņēmējam (turpmāk - FS) ir radies 

aizkavējums aizdevuma līguma noslēgšanai projekta realizācijai, kā arī saistībā ar plānoto FS apvienošanu ar uzņēmumu SIA “OK 

BŪVMATERIĀLI”. Sākotnējā projekta īstenošanas kapacitāte tika novērtēta un tā bija pietiekoša, taču projekta īstenošanas gaitā situācija 

ir mainījusies. FS projekta ietvaros ir izstrādājis būvprojektu un ir vērsies pie finansētāja, lai saņemtu aizdevumu. Tā kā finansētāji saistībā 

ar sankciju regulējuma spēkā stāšanos sāka izvirzīt papildu prasības uzņēmējiem, kā arī paaugstināja aizdevumu procentu likmes, 

aizdevuma saņemšana projekta realizācijai uz šādiem nosacījumiem FS vairs nebija izdevīga. FS veica tirgus analīzi, lai saņemtu sev pēc 

iespējas izdevīgāku piedāvājumu. Tas aizkavēja finansējuma piesaisti projekta realizācijai. Šobrīd situācija finansētāju tirgū ir mainījusies, 

FS ir saņēmis konceptuālu atbalstu no finansētāja, kas sniegs aizdevumu ar izdevīgākiem nosacījumiem. 

Projektā ir progress, jo ir izstrādāts būvprojekts, izsludināts un noslēdzies būvniecības iepirkums, taču būvniecības līgums vēl nav noslēgts 

un tā izpilde nenotiek. Projekta īstenošana tiks turpināta pēc aizdevuma saņemšanas un grozījumu par projekta īstenošanas termiņa 

pagarinājumu akceptēšanas.

21.08.2020.FS ir iesniedzis līguma grozījumus CFLA ar lūgumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu no 48 uz 72 mēnešiem.

FS paredzējis projektu realizēt atbilstoši projekta iesniegumā norādītajai informācijai un lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu. FS ir 

gatavs realizēt projektu, ja tam netiks piemēroti finanšu disciplīnas pasākumi.

Saskaņā ar CFLA sniegto informāciju FS, kamēr nebija saņēmis informāciju no finansētāja par iespēju saņemt aizdevumu, nebija ierosinājis 

grozījumus projektā. Pēc informācijas saņemšanas no finansētāja, FS nekavējoties, 21.08.2020., ierosinājis līguma grozījumus projektā ar 

lūgumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu. Tā kā būvniecības līgums nav noslēgts, ir viennozīmīgi prognozējams, ka līdz projekta 

īstenošanas termiņa beigām (18.12.2020.) FS nepabeigs projektu un tam ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.

Ņemot vērā esošo projekta progresu, FS sniegto informāciju par finansējuma pieejamību, iesniegtos līguma grozījumus, apņemšanos realizēt 

projektu, ja tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš un projektā netiks piemēroti finanšu disciplīnas pasākumi, uz 21.08.2020. VID datu 

bāzē pieejamo informāciju finansējuma saņēmējam nav nodokļu parādu, liecībām par FS iespēju realizēt projektu, kā arī FS rasto risinājumu 

finansējuma pieejamībai, EM konstatē, ka šobrīd nav pamata projekta īstenošanas pārtraukšanai, bet būtu jādod iespēja īstenot projektu 

pagarinātā pieļaujamajā termiņā.

Finanšu ministrs _______________________ J.Reirs

Pelnis 670654470

ints.pelnis@fm.gov.lv
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