
2. pielikums 

Informatīvajam ziņojumam

 "Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības 

fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm 

līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)"

Sagatavots 07.09.2022.

Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

1 5.3.1

"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Priekules aglomerācijā, 2.kārta" 

(5.3.1.0/17/I/030)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "PRIEKULES 

NAMI"

87% 24.11.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :  " 

01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM 

iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma 

piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem 

(nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. 

decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par 

Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 

7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto 

iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja 

rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, 

tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures 

materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst 

nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma 

gadījumiem."

2 5.3.1
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Ludzas pilsētā (5.3.1.0/17/I/011)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "LUDZAS 

APSAIMNIEKOTĀJS"

90% 18.12.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. : 

"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM 

iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma 

piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem 

(nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. 

decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par 

Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 

7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto 

iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja 

rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, 

tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures 

materiālu) cenu kāpumam. AI  vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst 

nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma 

gadījumiem."

Finansējuma saņēmēju 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.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

3 5.2.1
SIA “NORDIC PLAST” polimēru 

pārstrādes parks (5.2.1.2/17/A/005)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "NORDIC 

PLAST"

47% 07.01.2023 30.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu.: 

"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM 

iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma 

piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem 

(nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. 

decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par 

Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 

7. apakšpunktā  noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto 

iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja 

rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, 

tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures 

materiālu) cenu kāpumam, kā arī loģistikas traucējumiem no piegādātājiem. AI  vērtējumā 

grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 

51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."                                                   

4 5.3.1

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Baldones pilsētā 

(5.3.1.0/17/I/006)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "BŪKS"
94% 30.12.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. : 

"01.09.2022: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un balstoties uz CFLA veikto izvērtējumu 

un atbalstu ierosinātajām izmaiņām, atbalsta CFLA izteikto ierosinājumu par atsevišķa 

izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem 

mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 

2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā 

ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu 

finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK 

noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. AI vērtējumā 

grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 

51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."

5 5.3.1
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Iecavā, 2.kārta (5.3.1.0/17/I/016)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Dzīvokļu 

komunālā saimniecība"

90% 26.11.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. : 

"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM 

iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma 

piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem 

(nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. 

decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par 

Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 

7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto 

iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja 

rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, 

tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures 

materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst 

nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma 

gadījumiem."
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

6 5.1.1

Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa 

(5.1.1.0/17/I/009)

Ādažu novada pašvaldība 73% 04.10.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu.: 

"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un balstoties uz CFLA veikto izvērtējumu un 

atbalstu ierosinātajām izmaiņām, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu 

Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM 

regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un 

ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas 

pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 

2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā  

noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie 

apstākļi neatbilst nevienam no MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 

1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."

7 5.3.1

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana Auces aglomerācijas 

robežās (5.3.1.0/17/I/015)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "AUCES 

KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI"

90% 10.01.2023 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. : 

"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM 

iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma 

piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem 

(nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. 

decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par 

Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 

7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto 

iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja 

rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, 

tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures 

materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst 

nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma 

gadījumiem."

8 5.3.1
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Baltezerā, II kārta (5.3.1.0/17/I/013)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Garkalnes 

ūdens"

90% 31.12.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. : 

"01.09.2022: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un balstoties uz CFLA veikto izvērtējumu 

un atbalstu ierosinātajām izmaiņām, atbalsta CFLA izteikto ierosinājumu par atsevišķa 

izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem 

mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 

2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā 

ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu 

finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK 

noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. AI vērtējumā 

grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 

51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

9 5.3.1
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Jēkabpilī, 4.kārta (5.3.1.0/16/I/006)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Jēkabpils ūdens"
89% 20.11.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. : 

"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM 

iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma 

piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem 

(nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. 

decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par 

Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 

7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto 

iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja 

rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, 

tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures 

materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst 

nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma 

gadījumiem."

10 5.3.1
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Kandavā, II kārta" (5.3.1.0/17/I/031)

SIA "Kandavas komunālie 

pakalpojumi"
90% 31.12.2022 31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. : 

"07.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju, balstoties uz CFLA sniegto viedokli un 

ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta 

atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam 

virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto 

termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu 

Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un 

ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) 

MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajam MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā 

ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas 

kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības 

Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas 

(degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu 

pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 

6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."

11 8.1.2
Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 

modernizācija (8.1.2.0/17/I/009)
Cēsu novada pašvaldība 63% 30.06.2022 31.12.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: " Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka nepieciešams  

projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 31.decembrim, jo projekta 

ieviešanas laikā mainījusies projekta iecere -  plānotā metodiskā centra jaunbūves vietā tiks 

veikta skolas pilna apjoma pārbūve, kā rezultātā, aizkavējās iepirkuma izsludināšana un 

projekta plānotais beigu datums.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

12 1.1.1
Latvijas Universitātes inovāciju granti 

studentiem (1.1.1.3/18/A/007)

LATVIJAS 

UNIVERSITĀTE
36% 08.09.2022 30.11.2023 

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta īstenošanas 

sākumposmā saskārās ar grūtībām un projekta izpildes kavējumiem, t.sk. Covid-19 ietekmes 

dēļ. Tādēļ šobrīd  ir nepieciešams papildu laiks, lai realizētu projekta finansējumu un 

sasniegtu noteiktos rādītājus. 

Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 

30.novembrim, lai nodrošinātu LU un citu augstskolu studentiem, kas aktīvi piedalās 

projekta darbību ietvaros rīkotajies pasākumos, iespēju strādāt pie inovācijām, kā arī 

piedalīties citās projekta darbībās. 

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

13 1.1.1
Inovāciju granti jūrniecības nozarē 

studējošiem (1.1.1.3/18/A/006)

LATVIJAS JŪRAS 

AKADĒMIJA
33% 25.10.2022 30.11.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas gaitā projekta vadības grupa sastapās un 

identificēja vairākas projekta īstenošanas problēmas un riskus, kas galvenokārt saistījās ar 

Covid – 19 ierobežojumiem un to dēļ izveidojušos krīzes situāciju.

2020.gadā CFLA veica iekšējās kontroles sistēmas pārbaudi, kā rezultātā projekta 

maksājumi tika apturēti līdz atkāpju novēršanai un atbilstošo vienošanās grozījumu spēkā 

stāšanās brīdim.

Finansējuma saņēmējs veica nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētās problēmas un 

projekta īstenošana netiktu apturēta. 

Maksājumu apturēšana bija viens no iemesliem, kāpēc projekta partneri „Civitta” ierosināja 

sadarbības līguma laušanu. Šī lēmuma rezultātā, finansējuma saņēmējs kā jaunu sadarbības 

partneri ir piesaistījusi Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU).  Šobrīd fiansējuma 

saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar RTU, RTU Attīstības fondu un Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Green Industry Innovation Center".

Šobrīd projekta īstenošanā nav saskatāmi būtiski riski mērķu sasniegšanā, ja tiks pagarināts 

projekta īstenošanas termiņš. 

Saistībā ar augstāk minētajām problēmām un pārmaiņām tika iekavēta projekta izpilde, bet 

uz šo brīdi ir veikti projekta grozījumi, kuru realizācija ir veiksmīgi uzsākta.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

14 1.1.1

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās 

kapacitātes paaugstināšana Eiropas 

pētniecības telpā (1.1.1.5/18/I/011)

RĪGAS STRADIŅA 

UNIVERSITĀTE
81% 31.12.2022 30.11.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Projektā ir pieškirto līdzekļu ekonomija, kas radusies Covid-19 

pandēmijas ierobežojumu dēļ dalībai ES organizētajās projektu uzsaukumu informācijas 

dienās, partnerības biržās un konferencēs sadarbības partneru apzināšanai. Projekta darbību 

īstenošanas laika pagarinājums dotu iespēju RSU zinātniekiem izmantot finanšu līdzekļus 

projektu pieteikumu sagatavošanai, kā arī dalībai ES organizētajos pasākumos.

Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 

30.novembrim.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

15 8.2.1

Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras 

studiju skolotāju studiju programmu 

jaunveide (8.2.1.0/18/I/001)

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija
89% 30.06.2023 30.11.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka, lai arī šobrīd projekta 

īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 30.jūnijam, jau šobrīd ir zināms, ka ir 

nepieciešams pagarinājums līdz 2023.gada 30.novembrim.

Finansējuma saņēmējs jau ir nosūtījis vēstuli IZM ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību 

pagarināt projektu līdz 2023.gada 30.novembrim, pamatojot to ar iespēju veikt studiju 

virziena novērtēšanu gadu ātrāk nekā iepriekš tika prognozēts un tādējādi pabeigt studiju 

virziena "Izglītība un pedagoģija" akreditāciju līdz 2023.gada novembra beigām, kas sekmēs 

projekta rezultāta rādītāju sasniegšanu. 

IZM 2022.gada 21.martā ir nosūtījusi atbildes vēstuli, kurā tiek akceptēts priekšlikums 

projekta termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada 30.novembrim, vienlaikus informējot par 

nepieciešamību minēto priekšlikumu ieļaut FM informatīvajā ziņojumā.

Arī CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

16 1.1.1

Atbalsts LVMI „Silava” starptautiskās 

sadarbības projektiem pētniecībā un 

inovācijās (1.1.1.5/18/I/010)

Atvasināta publiska 

persona "Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūts 

"Silava""

65% 31.12.2022 30.11.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta īstenošanas 

termiņa pagarinājuma iemesls ir Covid -19 ietekme un projekta atbildīgā personāla nomaiņa.

Šobrīd norit aktīva starptautisko pieteikumu gatavošana un kopumā aktīvi tiek īstenotas 

projekta aktivitātes. Lai realizētu projekta finansējumu un sasniegtu noteiktos rādītājus, ir 

nepieciešams papildus laiks.

Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 

30.novembrim.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

17 1.1.1

Atbalsts starptautiskās sadarbības 

projektiem pētniecībā un inovācijās 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 

(1.1.1.5/18/I/012)

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija
62% 31.12.2022 30.11.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Covid -19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ 2020. – 

2021.g. starptautiskās tīklošanās pasākumi, tostarp konferences, nenotika vai notika 

tiešsaistē. 

Projektu pieteikumu sagatavošanas procesā semināri, darba grupu tikšanās tika organizētas 

tiešsaistē. Projekta īstenošanas laika pagarinājums dotu iespēju sasniegt plānotos rezultatīvos 

rādītājus, kā arī rezultātus darbību ietvaros.

Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 

30.novembrim.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

FMZINp2_011022_PROJ_PAG (3).xlsx 6 no 10



Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

18 8.2.1
Profesionālās doktora studiju programmas 

Mākslās izveide (8.2.1.0/18/A/009)

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija
69% 30.06.2023 30.11.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka, lai arī šobrīd projekta 

īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 30.jūnijam, jau šobrīd ir zināms, ka ir 

nepieciešams pagarinājums līdz 2023.gada 30.novembrim.

Finansējuma saņēmējs jau ir nosūtījis vēstuli IZM ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību 

pagarināt projektu līdz 2023.gada 30.novembrim, pamatojot to ar panākto vienošanos ar 

AIKA par studiju virziena "Māksla" akreditāciju līdz 2023.gada novembra beigām. 

IZM 2022.gada 6.maijā ir nosūtījusi atbildes vēstuli, kurā akceptē rosināto priekšlikumu 

projekta termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada 30.novembrim, vienlaikus informējot par 

nepieciešamību minēto priekšlikumu ieļaut FM informatīvajā ziņojumā.

Arī CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

19 3.1.1
Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā 

SIA “IKTK” (3.1.1.5/19/A/033)

ZAZA TIMBER 

Production SIA
0% 20.10.2022 15.11.2023

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka būvdarbu iepirkuma 

rezultātā projekta izmaksu pieaugums ir gandrīz 40%. Šobrīd ir saņemts būvdarbu 

ģenerāluzņēmuma jaunais izmaksu aprēķins un finansējuma saņēmējs uzsāk pārrunas par 

iespēju samazināt izmaksas, tai skaitā veicot izmaiņas tehniskajā projektā.

Finansējuma saņēmējs lūdz termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 15.novembrim, lai 

nodrošinātu optimālu laiku tehniskā projekta precizēšanai, kas, iespējams, ļautu samazināt 

būvdarbu izmaksas un attiecīgi realizēt projektu. Finansējuma saņēmējs ir informēts par 

SAMP MK noteikumu Nr.612 25.punkta prasību un šobrīd skaņo ar banku garantijas 

pagarinājumu.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

20 3.1.1

Jaunas ražošanas ēkas būvniecība SIA 

“VIZULO”  LED gaismekļu ražošanas 

jaudu un eksporta apjomu kāpināšanai 

(3.1.1.5/19/A/052)

SIA "VIZULO" 3% 30.06.2023 31.12.2023

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta mērķa 

sasniegšanai nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 

31.decembrim, balstoties uz būvniecības projekta izstrādes aizkavēšanos (finansējuma 

saņēmējs mainīja jaunbūvējamās ražošanas ēkas platību, kā arī būvprojekts ticis papildināts 

ar risinājumiem, kas iepriekš netika iekļauti būvniecības projekta minimālajā sastāvā, tā 

reducējot riskus attiecībā uz būvmateriālu sadārdzinājumu, kā arī ražošanai nepieciešamās 

enerģijas pieejamību), līdz ar to arī būvniecības procesu plānots uzsākt un pabeigt vēlāk 

nekā sākotnēji paredzēts.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

21 3.1.1

SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas 

un infrastruktūras izveide 

(3.1.1.5/19/A/048)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "VUDLANDE"
20% 28.12.2022 30.06.2023

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA - lai gan projektā plānotā 

būvniecība tiks pabeigta šogad, iekārtu uzstādīšana, ekspluatācija un ražošanas uzsākšana 

notiks ne ātrāk kā 2023.gada 2.ceturksnī. Tāpēc, lai izpildītu projekta noteiktos mērķus par 

saimnieciskās darbības uzsākšanu un jaunu darbavietu radīšanu, projektam nepieciešams 

īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Finansējuma saņēmējs š.g. 27.jūlijā ir ierosinājis līguma grozījumus.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

22 1.2.1

„Jauna produkta un eksperimentālas 

tehnoloģijas izstrāde un ieviešana 

ražošanā” (1.2.1.4/18/A/016)

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "VOLBURG"
64% 31.08.2022 31.01.2023

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka uz doto brīdi kavējas 

eksperimentālās iekārtas piegāde, līdz ar to nav iespējams pabeigt līnijas izbūvi, kas 

nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai. Izskatot alternatīvu risinājumu - atrast jaunu 

piegādātāju, tika novērtēts darbu apjoms, ko jau veicis piegādātājs, inflācijas temps un cenu 

pieaugums nozarē un tika secināts, ka sadarbības turpinājums ar esošo piegādātāju būtu 

visefektīvākais risinājums. 

Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt noslēgto Līgumu par projekta īstenošanu uz termiņu 

līdz 5 mēnešiem, t.i. līdz 2023.gada 31.janvārim.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.).

01.05.2022 31.12.2023

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: " Projekts nav pabeigs.

1)	Ir akceptētas apliecinājuma kartes par elektroapgādi un siltumapgādi. Atbilstoši noslēgto 

līgumtāmju summām, par pabeigtiem ir uzskatāmi darbi, kas skar lokālo tāmi Nr.8 “Iekšējie 

apdares darbi”, Nr.10 “Iekšējie elektrotīkli. Zibensaizsardzība” un Nr.11 “Iekšējās apkures 

sistēmas”. Taču netika akceptēta apliecinājuma karte attiecībā uz arhitektūras darbiem, 

kopsummā par 729 615,72 euro bez PVN.

Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 12.05.2022. lēmumu Nr. DA-22-12825-nd 

tika atteikts izdarīt atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļā 

būvobjektam “Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Flotes ielā 12 k-4, Rīgā”, jo tika 

konstatēti neizpildīti būvdarbi - ēkas fasādēm notekcaurules nav izbūvētas atbilstošā 

garumā, nav uzstādīti vertikālie zibensnovedēji, ventilācijas restes, margas, ieejas jumtiņi un 

škiedrcementa apdares plāksnes ieejas jumtiņiem, nav pabeigta fasādes apdare, demontēts 

nerūsējošā tērauda skurstenis un uzstādīti gaisa kondicionieri.

2)	LJA ir informējusi Būvuzņēmēju ar “Brīdinājumu par labprātīgu saistību izpildi” par 

nepieciešamību nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 15.07.2022. nodrošināt visu atlikto darbu 

pilnīgu pabeigšanu un organizēt objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvuzņēmējs nav izpildījis 

saistības.  Būvuzņēmējs notikušo skaidro ar sarežģīto situāciju būvniecības nozarē, kas 

parādījās 2022.gada sākumā un īpaši, pēc notikumiem Ukrainā. Objektā tiek nodrošināti 

darbinieki, taču nepietiekošā skaitā, lai spētu iekļauties termiņos, arī laikapstākļi neļāva 

uzsākt vairākus tehnoloģiskos procesus ātrāk par aprīli - maiju, kas bija ieplānoti martā – 

aprīlī. Papildus Būvuzņēmējs norādīja, ka personīgu motīvu vadīts par prioritāti noteica 

personīgu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainā, izmantojot uzņēmuma autotransportu un 

cilvēkresursus - vairākkārtīgi vedot humāno palīdzību uz Ukrainu (fiziski šķērsojot robežu) 

un atpakaļceļā vedot bēgļus. LJA šo situāciju kopumā vērtē cēli un atzinīgi, tomēr tas ir 

ietekmējis Projekta īstenošanu. Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš no Būvuzņēmēja 

puses tika solīts 01.08.2022. Būvuzņēmējs nav izpildījis saistības.  

3)	Būvuzņēmējs patreiz skaidro, ka nav brīvi apgrozāmie līdzekļi un neizpildītos būvdarbus 

nespēj pabeigt.

4)	LJA plāno lauzt līgumu ar esošo Būvuzņēmēju un izsludināt jaunu iepirkumu uz 

atliktajiem un  nepabeigtajiem darbiem. Ņemot vērā šā brīža situāciju būvniecības nozarē, 

nav iespējams paredzēt precīzu projekta realizācijas termiņu. Tamdēļ LJA lūdz termiņa 

pagarinājumu līdz 31.12.2023. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

90%23 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
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

24 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% 01.05.2022 01.10.2022

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Projekts ir pabeigts, ēka pieņemta ekspluatācijā 27.04.2022, gala 

maksājums Būvuzņēmējam ir veikts – 31.05.2022. Noslēguma maksājuma pieprasījums nav 

iesniegts. Nepieciešams projekta realizācijas termiņa pagarinājums līdz 01.10.2022., lai 

sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanai."

25 4.2.1

''Energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu īstenošana Kuldīgas 

Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, 

Kuldīgā” (4.2.1.2/19/I/008)

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums"

67% 23.10.2022 31.12.2022

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Nepieciešamība pagarināt vienošanās darbību īstenošanas termiņu ir 

radusies iepriekš neparedzamu apstākļu ietekmē - iepriekš neparedzēti darbi būvobjektā, kā 

arī Valsts Zemes dienesta noslodzes un rindu dēļ kavējas ēkas kadastrālā uzmērīšana un 

kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana. 

Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2022.gada 

31.decembrim.

26 4.1.1

Energoefektivitātes pasākumu ieviešana 

SIA "BRABANTIA LATVIA” ražotnē 

(4.1.1.0/20/A/012)

SIA "BRABANTIA 

LATVIA"
0% 11.01.2023 31.12.2023

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: " Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka pastāv problēmas 

projektēšanas fāzē, kā arī ir zināms, ka rūpnīca nav uzsākusi iekārtas ražošanu. Minētā 

iekārta ir apjomīga un sarežģīta, tiek projektēta pēc klienta vajadzībām, tāpēc process ir 

laikietilpīgs. Tāpat pastāv zināma Covid-19 ietekme. Minēto apstākļu dēļ provizoriski 

paredzams, ka projekts netiks pabeigts noteiktajā termiņā.

Finansējuma saņēmējs lūdz termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 31.decembrim.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

01.05.2022 31.12.2023

 Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: " Projekts nav pabeigs.

1)	Ir akceptētas apliecinājuma kartes par elektroapgādi un siltumapgādi. Atbilstoši noslēgto 

līgumtāmju summām, par pabeigtiem ir uzskatāmi darbi, kas skar lokālo tāmi Nr.8 “Iekšējie 

apdares darbi”, Nr.10 “Iekšējie elektrotīkli. Zibensaizsardzība” un Nr.11 “Iekšējās apkures 

sistēmas”. Taču netika akceptēta apliecinājuma karte attiecībā uz arhitektūras darbiem, 

kopsummā par 729 615,72 euro bez PVN.

Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 12.05.2022. lēmumu Nr. DA-22-12825-nd 

tika atteikts izdarīt atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļā 

būvobjektam “Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Flotes ielā 12 k-4, Rīgā”, jo tika 

konstatēti neizpildīti būvdarbi - ēkas fasādēm notekcaurules nav izbūvētas atbilstošā 

garumā, nav uzstādīti vertikālie zibensnovedēji, ventilācijas restes, margas, ieejas jumtiņi un 

škiedrcementa apdares plāksnes ieejas jumtiņiem, nav pabeigta fasādes apdare, demontēts 

nerūsējošā tērauda skurstenis un uzstādīti gaisa kondicionieri.

2)	LJA ir informējusi Būvuzņēmēju ar “Brīdinājumu par labprātīgu saistību izpildi” par 

nepieciešamību nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 15.07.2022. nodrošināt visu atlikto darbu 

pilnīgu pabeigšanu un organizēt objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvuzņēmējs nav izpildījis 

saistības.  Būvuzņēmējs notikušo skaidro ar sarežģīto situāciju būvniecības nozarē, kas 

parādījās 2022.gada sākumā un īpaši, pēc notikumiem Ukrainā. Objektā tiek nodrošināti 

darbinieki, taču nepietiekošā skaitā, lai spētu iekļauties termiņos, arī laikapstākļi neļāva 

uzsākt vairākus tehnoloģiskos procesus ātrāk par aprīli - maiju, kas bija ieplānoti martā – 

aprīlī. Papildus Būvuzņēmējs norādīja, ka personīgu motīvu vadīts par prioritāti noteica 

personīgu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainā, izmantojot uzņēmuma autotransportu un 

cilvēkresursus - vairākkārtīgi vedot humāno palīdzību uz Ukrainu (fiziski šķērsojot robežu) 

un atpakaļceļā vedot bēgļus. LJA šo situāciju kopumā vērtē cēli un atzinīgi, tomēr tas ir 

ietekmējis Projekta īstenošanu. Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš no Būvuzņēmēja 

puses tika solīts 01.08.2022. Būvuzņēmējs nav izpildījis saistības.  

3)	Būvuzņēmējs patreiz skaidro, ka nav brīvi apgrozāmie līdzekļi un neizpildītos būvdarbus 

nespēj pabeigt.

4)	LJA plāno lauzt līgumu ar esošo Būvuzņēmēju un izsludināt jaunu iepirkumu uz 

atliktajiem un  nepabeigtajiem darbiem. Ņemot vērā šā brīža situāciju būvniecības nozarē, 

nav iespējams paredzēt precīzu projekta realizācijas termiņu. Tamdēļ LJA lūdz termiņa 

pagarinājumu līdz 31.12.2023. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.

90%23 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
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Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specifiskā 

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. 

Projektā līdz 

18.08.2022 veiktie 

maksājumi % 

27 5.5.1

Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un 

mākslas jaunrades magnēti 

(5.5.1.0/17/I/008)

Kuldīgas novada 

pašvaldība
90% 31.12.2022 30.06.2023.

Kultūras ministrija rosina pagarināt termiņu.: " Atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu 

piemērošanu un atļaut CFLA pagarināt projekta īstenošanas termiņu vairāk kā par 6 

mēnešiem ar nosacījumu, ja tiek apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. 

maija noteikumos Nr. 322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā 

virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 

ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (22-TA-

2455, izsludināts 15.08.2022., atzinumu sniegšanas termiņš 29.08.2022.), ar kuriem plānots 

pagarināt projektu īstenošanas termiņu no 31.12.2022. līdz 31.12.2023. Pagarinājums 

nepieciešams projekta darbības “Alsungas pils Dienvidu korpusa logu un durvju darbu 

veikšanas apraksta sagatavošana, restaurācija un nomaiņa” īstenošanai, jo pastāv kavējoši 

apstākļi, kas radušies gan Kuldīgas novada pašvaldībai, pārņemot Alsungas novada domes 

uzņemtās saistības pēc Administratīvi teritoriālās reformas, gan veicot nepieciešamās 

darbības Alsungas pils logu un durvju restaurācijas procesa uzsākšanai (bija nepieciešama 

būvniecības ieceres izstrāde ar augstāku detalizācijas pakāpi, arhitektoniski mākslinieciskās 

izpētes laikā atklāti vērtīgi fasādes apdares fragmenti)." 

28 5.5.1

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

un attīstīšana kultūras tūrisma 

piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī 

(5.5.1.0/19/I/003)

Jēkabpils novada 

pašvaldība
78% 30.11.2022 30.05.2023

Kultūras ministrija rosina pagarināt termiņu.

CFLA pamatojums: "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta īstenošanas 

termiņa pagarinājums nepieciešams, jo iekavējušies bijušās smēdes pārbūves darbi (Pils 

Rajonā 41, Jēkabpilī) - šobrīd būvdarbu līguma termiņš ir pagarināts līdz 30.09.2022. Pēc 

būvdarbu pabeigšanas projekta ietvaros vēl ir nepieciešams iegādāties smēdes ekspozīciju. 

Finansējuma saņēmējs plāno augustā ierosināt līguma grozījumus.

Finansējuma saņēmējs lūdz termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 30.maijam.

CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz 

MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."

Finanšu ministrs  J. Reirs

Pelnis 25629163

ints.pelnis@fm.gov.lv
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