
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas

Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. septembrim(pusgada ziņojums)"

Sagatavots 19.08.2021.

Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

1 5.6.1

Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un 

mēģinājuma zāles kompleksa izveide 

Lubānas ielā 80, Rīgā (5.6.1.0/17/I/003)

Valsts akciju sabiedrība 

"Valsts nekustamie 

īpašumi"

12% 31.12.2022 31.12.2023

2 5.6.1

Prototipēšanas darbnīcas „Riga 

Makerspace” izveide nekustamajā 

īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā 

(5.6.1.0/17/I/004)

Valsts akciju sabiedrība 

"Valsts nekustamie 

īpašumi"

4% 31.12.2022 31.12.2023

3 5.6.1

Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un 

radošo industriju atbalsta centra "TabFab" 

izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 

58a, Rīgā (5.6.1.0/17/I/005)

Valsts akciju sabiedrība 

"Valsts nekustamie 

īpašumi"

6% 30.06.2023 31.12.2023

4 1.2.1

Jaunu produktu un eksperimentālas 

tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA 

“FOREVERS” (1.2.1.4/18/A/034)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "FOREVERS"
55% 30.06.2021 30.06.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta 

pagarinājuma pamatojama ar trim iemesliem:

1. SIA “Forevers” straujā izaugsme. Uzņēmuma 2019. gada neto apgrozījums bija 42,47 

milj. EUR, darbinieku skaits - 308, turklāt 2020. un 2021. gadā neto apgrozījums un 

darbinieku skaits turpina augt. Salīdzinājumam - 2017. gadā uzņēmuma neto apgrozījums 

bija vēl tikai 34,95 milj. EUR, bet darbinieku skaits nepārsniedza 250. Straujās izaugsmes 

rezultātā uzņēmuma telpas ir kļuvušas par šauru un jaunu iekārtu izvietošanai ir 

nepieciešama telpu paplašināšana, kas šobrīd tiek risināta;

2. Projekta apjoms un sarežģītība. Projektā plānotās liela mēroga eksperimentālas Sous 

Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas eksperimentālo komponenšu prasību izstrāde (t.i., 

izmaiņas sākotnējā versijā) un iegāde prasa ilgāku laiku, nekā tas tika plānots 2017. un 

2018. gadā sagatavojot projektu;

3. Covid-19 izraisītā situācija. Visā pasaulē tiek traucētas vai pārrautas loģistikas ķēdes, ir 

vērojams materiālu cenu pieaugums, iekārtu ražotājiem un piegādātājiem ir nepieciešams 

ilgāks laiks iekārtu izgatavošanai un piegādei. Šie apstākļi tieši ietekmē projekta 

īstenošanu, jo šobrīd izpildē ir līgums par vienas eksperimentālās iekārtas izgatavošanu un 

piegādi (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija), un šis līgums tiks 

izpildīts ilgākā termiņā nekā sākotnēji plānots, kā arī ir plānota vēl vienas eksperimentālās 

iekārtas izgatavošana un piegāde (eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide 

procesam) un divu tirgū pieejamo iekārtu piegāde (porcijas griešanas iekārta un ledus 

ģenerators).

Kopumā projekta īstenošana norit veiksmīgi – no projekta ietvaros plānotajām 12 iekārtām 

pilnībā ir iegādātas, uzstādītas un darbojas 8 iekārtas. Projekta mērķis tiks sasniegts 

pilnībā.

5 4.2.1

Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas 

Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, 

energoefektivitātes paaugstināšana 

(4.2.1.2/18/I/021)

LATVIJAS JŪRAS 

AKADĒMIJA
92% 31.08.2021 23.12.2021

Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specif

iskā 

atbalst

a 

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. 

Projektā līdz 

16.08.2021 veiktie 

maksājumi % 

Kultūras ministrijas (KM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:  "Būvdarbu 

līgumus revitalizācijas projektu ietvaros plānots noslēgt 2021.gada septembrī ar 

būvprojektos noteikto līguma izpildes termiņu 24 mēneši. 

Ņemot vērā to, ka plānotais būvdarbu līgumu izpildes termiņš ir garāks par projektu 

īstenošanas termiņu, lai sasniegtu revitalizācijas projektu un specifiskā atbalsta mērķi, kā 

arī mazinātu risku radīt papildus slogu uz valsts budžetu, nepieciešams vairāk kā par 6 

mēnešiem pagarināt revitalizācijas projektu īstenošanas termiņu – attiecīgi līdz 2023.gada 

31.decembrim.

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc 

būtības:"Projektiem jau ir uzsākti un notiek būvdarbi. Lai kvalitatīvi pabeigtu projektus, ir 

nepieciešams pagarināt projektu pabeigšanas termiņu no 31.08.2021 uz 23.12.2021 
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specif

iskā 

atbalst

a 

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. 

Projektā līdz 

16.08.2021 veiktie 

maksājumi % 

6 4.2.1

Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas 

Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes 

paaugstināšana (4.2.1.2/18/I/048)

LATVIJAS JŪRAS 

AKADĒMIJA
90% 31.08.2021 23.12.2021

7 8.1.2

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi Ogres novadā 

(8.1.2.0/17/I/008)

Ogres novada pašvaldība 14% 31.08.2022 30.11.2022

Iglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc 

būtības:"Termiņa pagarinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu jaunās uzbūvētās 

vispārējās izglītības iestādes ēkas aprīkošanu ar mācību procesa nodrošināšanai 

nepieciešamajām mēbelēm, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, un citu 

aprīkojumu, pēc tās nodošanas ekspluatācijā (2022.gada augustā).

8 8.1.2

Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide 

(8.1.2.0/18/I/006)

Jūrmalas pilsētas dome 47% 30.05.2022 31.12.2023

Iglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

"Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūves darbu gaitā ir konstatētās būtiskas nepilnības 

projektētāja izstrādātajā būvprojektā, kuru novēršanai ir nepieciešams papildus laiks, 

izstrādājot būvprojekta risinājumus autoruzraudzības kārtībā. Turklāt būvdarbu laikā ir 

radusies nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kas sākotnēji netika plānoti (papildu 

veicamie darbi, saistāmi ar nekvalitatīvu tehnisko projektu nevis jaunu darbību 

iekļaušanu). Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešama tās aprīkošana ar mācību 

procesa nodrošināšanai nepieciešamajām mēbelēm, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām, un citu aprīkojumu."

Pelnis 670654470

ints.pelnis@fm.gov.lv

Finanšu ministrs _______________________ J. Reirs

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc 

būtības:"Projektiem jau ir uzsākti un notiek būvdarbi. Lai kvalitatīvi pabeigtu projektus, ir 

nepieciešams pagarināt projektu pabeigšanas termiņu no 31.08.2021 uz 23.12.2021 
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