2. pielikums
Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par
Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm
līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"

Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros
Sagatavots 16.02.2022.
Projekta ieviešanas beigu datums
Specifiskā
Nr.
atbalsta
p.k.
mērķis

1

1

2

3

2

8.1.2

Projekta nosaukums
(Projekta Nr.)

Finansējuma saņēmējs

3

4

Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu
modernizācija (8.1.2.0/17/I/009)

8.1.2

Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās
izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide
(8.1.2.0/18/I/006)

8.2.1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
pedagogu izglītības studiju programmu
fragmentācijas samazināšana un resursu
koplietošanas stiprināšana
(8.2.1.0/18/I/006)
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Cēsu novada pašvaldība

Jūrmalas valstspilsētas
administrācija

LATVIJAS SPORTA
PEDAGOĢIJAS
AKADĒMIJA

Projektā līdz
14.01.2022 veiktie
maksājumi %

Projekta līguma
datums

5

9

59%

65%

100%

16.01.2018

06.03.2019

26.09.2018

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.

Aktuālais

Plānotais

6

7

8

31.12.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.
CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta ietvaros pie Cēsu Valsts
ģimnāzijas bija plānots uzbūvēt reģionālo metodisko centru (RMC) un skolas cokolstāvā
izbūvēt dabaszinību kabinetus. Projektēšanas gaitā konstatēts, ka kopējās paredzamās
izmaksas gandrīz divas reizes pārsniedz finansējuma saņēmēja iespējas. Līdz ar to
plānotās jaunbūves metodiskajam centram vietā iecerēts veikt skolas pilna apjoma
pārbūvi, nodrošinot pilnu pabeigtību, tai skaitā paredzot arī multifunkcionālas telpas
izveidi RMC vajadzībām. Ņemot vērā, ka aktivitātes īstenošana ir krietni aizkavējusies,
t.i., 31.03.2021. tika lauzts līgums ar SIA "REM PRO" par būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību dēļ būtiska termiņa kavējuma, 18.10.2021. tika pārtraukts atkārtoti
izsludinātais iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nepietiekama
finansējuma un risinājuma maiņas dēļ un 01.01.2022. ir izsludināts jauns apvienotais
iepirkums par būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, projektam
nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 31.12.2023."

31.12.2023

Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.
CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums nepieciešams, jo nekvalitatīva būvprojekta dēļ ir jāveic papildus būvdarbi,
kas sākotnēji netika plānoti un projekta īstenošanas laikā nepieciešams izstrādāt jaunus
risinājumus.
Papildus finansējuma saņēmējs informējis, ka Covid -19 ietekmē kavējusies preču
piegāde.
Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamību izraisījusi gan
finansējuma saņēmēja nepietiekama rīcība, gan Covid - 19 ietekme."

30.11.2023

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:
"Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai sasniegtu projekta mērķi un
plānotos rezultātus, tai skaitā aprobētu un akreditētu projektā izstrādātās studiju
programmas. Finansējuma saņēmējam nebija iespējas iekļauties sākotnēji plānotajā
darbību īstenošanas laika grafikā, jo uz studiju programmas sagatavošanas brīdī nebija
pieejams attiecīgais tiesiskais regulējums, kas nepieciešams studiju programmas izstrādei.
Projekta īstenošanu būtiski skāra arī valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi,
kas noteikti vīrusa Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nolūkos."

30.06.2022

30.05.2022

31.12.2022
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Projekta ieviešanas beigu datums
Specifiskā
Nr.
atbalsta
p.k.
mērķis

1

4

Projekta nosaukums
(Projekta Nr.)

Finansējuma saņēmējs

3

4

2

8.2.1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
inovatīva, pētniecībā balstīta starptautiskā
starpaugstkolu kopīgā doktora studiju
programma «Sporta zinātne»
(8.2.1.0/18/A/020)

LATVIJAS SPORTA
PEDAGOĢIJAS
AKADĒMIJA

Projektā līdz
14.01.2022 veiktie
maksājumi %

Projekta līguma
datums

5

9

73%

02.05.2019

Aktuālais

Plānotais

6

7

31.10.2022

30.11.2023

5

8.2.2

LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana
(8.2.2.0/18/A/014)

LATVIJAS
LAUKSAIMNIECĪBAS
UNIVERSITĀTE

77%

26.10.2018

30.06.2022

31.08.2022

6

8.2.3

Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un
pārvaldības procesu atbalsta IKT
platforma (8.2.3.0/18/A/004)

LATVIJAS JŪRAS
AKADĒMIJA

65%

12.11.2018

31.03.2022

30.09.2022
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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.
8

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:
"Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai sasniegtu projekta mērķi un
plānotos rezultātus, tai skaitā aprobētu un akreditētu projektā izstrādāto starptautisko
starpvalstu kopīgo doktora studiju programmu. Finansējuma saņēmējam nebija iespējas
iekļauties sākotnēji plānotajā darbību īstenošanas laika grafikā, tā kā projekta īstenošanu
iepriekš plānotajā laika grafikā apgrūtināja vienas partnerinstitūcijas – Tartu Universitātes
– atteikšanās no sākotnējā nodoma, piedalīties kopīgās doktora studiju programmas
īstenošanā, kas tai skaitā kavēja dokumentu apriti sadarbības partneru starpā. Vienlaikus
projekta darbību īstenošanu noteiktā termiņā kavēja Covid-19 pandēmijas apstākļi, kā
rezultātā radās neparedzami šķēršļi projekta administrēšanā, cilvēkresursu kapacitātes
problēmas, personālam saskaroties ar slimību, kā arī projekta vadības komandas sastāva
izmaiņas."
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:
"Pagarināt projekta īstenošanas termiņu par 2 mēnešiem. Pamatojums: projekta
īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai sasniegtu projekta mērķi un plānotos
rezultatīvos rezultātus.
Finansējuma saņēmēja skaidrojums: lai arī projekta ietvaros visu laiku notikusi aktīva
komunikācija ar studiju virzienu vadītājiem, lai varētu piesaistīt gan plānotos doktorantusvieslektorus, gan ārvalstu viesprofesorus, 2020.gada vasarā/rudenī neizdevās piesaistīt
nepieciešamo doktorantu skaitu. Interese no potenciālajiem doktorantiem nepietiekoša, kā
arī sākotnēji plānotajā darbību īstenošanas laika grafiku ietekmējusi arī valstī noteiktie
epidemioloģiskie drošības pasākumi. Kā rezultātā jauni vakanču konkursi tika izsludināti
2021.pavasarī, uz kuriem pieteicās kandidāti un pavasarī notika kandidātu izvērtēšana
fakultāšu Domes sēdēs. Lai arī vairākas kandidatūras tika apstiprinātas līdz 31.06.2021,
līgumus nebija iespējams slēgt studiju procesa organizatorisko nosacījumu dēļ. Lai līgums
būtu jēgpilns, darba attiecības tiek uzsāktas studiju gada vai sesijas sākumā. Bet, slēdzot
darba līgumus ar piesaistītajiem doktorantiem, bija jāņem vērā studiju organizācijas
procesa nosacījumi un SAM MK noteikumu nosacījums, ka līgumi ar doktorantiem
jāslēdz vismaz uz 12 mēnešiem. Tas nozīmē, ka doktoranti-vieslektori ir atbildīgi par
konkrētu studiju kursu norisi divu sesiju laikā un darbu uzsāk rudens vai pavasara sesijas
sākumā. Tas ir 1.septembris vai 1.februāris. Turklāt jāņem vērā arī nosacījums, ka
pedagogu slodzes tiek plānotas uz gadu - kas nozīmē, ka pavasara sesijā doktorants var
uzsākt darbu tikai tad, ja tajā brīdī atbrīvojas kāda vakance.
Ja ar doktorantiem noslēgtu līgumu 2021.gada pavasarī, tas nozīmē, ka viņiem būtu
jāmaksā alga no līguma noslēgšanas brīža, bet reālu darbu viņi līdz studiju gada sākumam,
neveiktu. Līgumi ar doktorantiem tika noslēgti ar 2021.gada augustā un ņemot vērā SAM
MK noteikumu nosacījumus, tie noslēgti uz 12 mēnešiem.
Projektā aktīvi turpinās darbs pie ārvalstu viesprofesora piesaistes.
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:
"Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt projekta īstenošanas termiņu pie
nosacījuma, ka tiek gūta pārliecība par projekta rezultātu ilgtspēju. Projekta termiņa
pagarinājums būtu nepieciešams, jo aizkavējusies atsevišķu projektā plānoto darbību
īstenošana, kā arī apstiprināšanai MK tiek virzīts rīkojums par Latvijas Jūras akadēmijas
reorganizāciju, to pievienojot Rīgas Tehniskajai universitātei. Augstākās izglītības
institūciju konsolidācija ir radījusi nepieciešamību 8.2.3.SAM projektā izstrādāto erisinājumu savstarpējai savietošanai."
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Projekta ieviešanas beigu datums
Specifiskā
Nr.
atbalsta
p.k.
mērķis

1

7

8

9

10

11

Projekta nosaukums
(Projekta Nr.)

Finansējuma saņēmējs

2

3

4

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"

Projektā līdz
14.01.2022 veiktie
maksājumi %

Projekta līguma
datums

5

9

50%

18.07.2017

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.

Aktuālais

Plānotais

6

7

8

31.12.2023

Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.
CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums nepieciešams, jo finasējuma saņēmējs pieņēmis lēmumu veikt investīcijas
citās tehnoloģiskajās iekārtās nekā iepriekš plānots. Šobrīd tiek gatavotas tehniskās
specifikācijas, lai izsludinātu jaunu iepirkuma procedūru."

30.12.2023

Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.
CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: " 1) Ārkārtas situācija saistībā ar
Covid-19 būtiski ietekmējusi visu projektā iesaistīto pušu darba un lēmumu pieņemšanas
grafiku. Sākotnējā būvniecības projekta izstrāde ir aizņēmusi ievērojami ilgāku laiku nekā
plānots, kas aizkavējusi iepirkuma izsludināšanas termiņu un projekta realizāciju kopumā.
2) 2022. gada aprīlī izsludināta iepirkuma procedūra. Lēmums iepirkumam nav pieņemts,
jo sarunu procedūras ietvaros secināts, ka novērojams straujš būvniecības materiālu cenu
pieaugums (30% un vairāk), kā arī ierobežota to pieejamība. Būtiskāko sadārdzinājumu
veido metāla cenu kāpums. Projekta ietvaros metāla konstrukciju izmaksu īpatsvars
sastāda aptuveni trešo daļu no kopējām būvniecības izmaksām, līdz ar to esošais cenu
pieaugums būtiski sadārdzina projekta izmaksas, kā arī materiālu pieejamības deficīta dēļ
pastāv augsts risks neīstenot projektu noteiktajā termiņā."

31.03.2022

3.1.1

Jaunu ražošanas ēku būvniecība
uzņēmumā SIA “Haugaard Baltic”
(3.1.1.5/19/A/013)

Haugaard Baltic SIA

3.1.1

Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana
(3.1.1.5/19/A/049)

"Scan-Plast Latvia" LSEZ
SIA

0%

30.04.2020

29.12.2022

31.12.2023

Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.
CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums nepieciešams, jo straujais būvniecības materiālu cenu pieaugums, ierobežotā
būvmateriālu pieejamība, vairākkārtēju izmaiņu veikšana projektēšanā, kā arī Covid-19
radītā ietekme būvprojektu (2 gb.) izstrādē ir aizņēmusi ilgāku laiku nekā plānots."

5.5.1

„Vidzemes piekrastes kultūras un dabas
mantojuma iekļaušana tūrisma
pakalpojumu izveidē un attīstībā –
“Saviļņojošā Vidzeme””
(5.5.1.0/17/I/006)

Ādažu novada pašvaldība

89%

29.06.2018

21.12.2021

21.10.2022

Kultūras ministrija rosina pagarināt termiņu.
CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums nepieciešams, lai nodrošinātu iepirkuma izsludināšanu, būvdarbu veikšanu
un organizētu objekta nodošanu ekspluatācijā."

5.5.1

Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana
(5.5.1.0/20/I/004)

Valsts akciju sabiedrība
"Valsts nekustamie
īpašumi"

27.09.2023

Kultūras ministrijas (KM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta
īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai veicinātu projekta mērķu sasniegšanu:
nodrošinātu Latviešu strēlnieku laukuma 3.daļas iepirkuma izsludināšanu projektēšanai,
būvdarbiem, būvdarbu veikšanu un organizētu objekta nodošanu ekspluatācijā."
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0%

63%

07.05.2020

28.12.2020

06.01.2023

27.04.2022
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Projekta ieviešanas beigu datums
Specifiskā
Nr.
atbalsta
p.k.
mērķis

1

12

13

Projekta nosaukums
(Projekta Nr.)

Finansējuma saņēmējs

3

4

2

5.1.1

5.2.1

Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu novēršanas pasākumi
Dubultos–Majoros–Dzintaros
(5.1.1.0/17/I/008)

AS “PET Baltija” polimēru pārstrādes
parks (5.2.1.2/17/A/003)

FMZINp2_280222_PROJ_PAG.XLSX

Jūrmalas valstspilsētas
administrācija

Akciju sabiedrība "PET
Baltija"

Projektā līdz
14.01.2022 veiktie
maksājumi %

Projekta līguma
datums

5

9

38%

0%

04.09.2018

08.01.2018

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.

Aktuālais

Plānotais

6

7

8

30.11.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) termiņa
pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunot Lielupes
kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata
pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī
palielinātu saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu. Projektam
paredzama būtiska ietekme, lai sekmētu ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam definēto
mērķu izpildi, samazinot iespēju piesārņojuma izplatībai no Jūrmalas pilsētas plūdu risku
skartajām teritorijām Baltijas jūrā, t.sk. atbilst Lielupes upju baseina apgabala plūdu riska
pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam prioritātēm. Vienlaikus projekts veicina SAM 5.1.1.
iznākuma rādītāju sasniegšanu, uzlabojot 30 250 iedzīvotāju dzīves kvalitāti un samazinot
4 piesārņotu vietu aplūšanas riskus Jūrmalas pilsētā. Projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums atbalstāms, jo: 1) 2021.gadā uzsāktā būvprojekta realizācija tika aizkavēta
saņemto iedzīvotāju pretenziju dēļ, kurās tika pieprasītas būvprojekta izmaiņas, lai
saglabātu kokus un izbūvētu papildu kāpnes un laivu novietnes; 2) balstoties uz
sabiedrības interesēm, finansējuma saņēmējs rīkoja vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem, kā
rezultātā veikti būvprojekta izmaiņu risinājumi, kuros ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi,
padarot būvprojektā paredzēto inženierbūvi iedzīvotājiem pieejamāku; 3) ņemot vērā
izmaiņas būvprojektā, saņemta Valsts vides dienesta vēstule, kurā norādīts, ka iedzīvotāju
priekšlikumu iestrādes būvprojekta risinājumos dēļ nepieciešams veikt ietekmes uz vidi
sākotnējo izvērtējumu. Attiecīgi būvdarbu izpilde ir apturēta līdz Valsts vides dienesta
saskaņojuma saņemšanas; 4) vienlaikus būvprojektā noteikti dažādu sugu zivju nārstu
ierobežojuma periodi, kas liedz veikt ar ūdensteces gultni saistītus būvdarbus, ievērojami
samazinot būvdarbu reālo veikšanas periodu."

31.12.2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) termiņa
pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Atbalstīt atsevišķa izņēmuma gadījuma
piemērošanu un CFLA priekšlikumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu vairāk kā par
sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos nodefinēto.
Projekta mērķis ir izveidot polimēru atkritumu pārstrādes kompleksu, lai pārstrādātu
polimēru (plastmasas) atkritumus. Projektam paredzama būtiska ietekme, lai sekmētu
Poligonu direktīvā un Aprites ekonomikas pakotnē, kā arī nacionālajos tiesību aktos
noteikto mērķu izpildi attiecībā uz sadzīves atkritumu dalīto vākšanu, pārstrādi un
poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, jo īpaši attiecībā uz plastmasu
(piem., 2030.gadā jāsasniedz kopējā izlietotā iepakojuma pārstrāde 70% apmērā, t.sk.
plastmasas pārstrāde 55% apmērā no radītā atkritumu apjoma). Vienlaikus projekts
veicina SAMP 5.2.1.2. iznākuma rādītāja sasniegšanu, nodrošinot atkritumu pārstrādes
jaudas pieaugumu par 5818 tonnām/gadā.
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbalstāms, jo:
1) uzņēmumu grupas veiktā īpašnieku maiņas procesa ietvaros, kas tika uzsākts
2018.gadā un ir vērtējams kā ārējais apstāklis, rezultātā uz laiku tika apturēti investīciju
projekti, t.sk. konkrētais projekts;
2) 2020.gada jūnijā, pēc īpašnieku maiņas procesa noslēgšanās, uzsākta projekta
īstenošanai piemērota zemes gabala meklēšana, kā rezultātā 2021.gada beigās noslēgts
zemes nomas līgums, kas ir priekšnosacījums projekta darbību veikšanai;
3) finansējuma saņēmējs norāda, ka ir apzinājis iespējas līdz 2023.gada beigām
iegādāties, piegādāt, uzstādīt un uzsākt ražošanu, aptaujājot vairākus iekārtu piegādātājus,
kas apstiprināja, ka iekārtu piegāde plānotajā laikā ir iespējama, ja līgums par iekārtu
piegādi tiek noslēgts līdz 2022.gada jūnijam."

03.06.2022

07.01.2022
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Projekta ieviešanas beigu datums
Specifiskā
Nr.
atbalsta
p.k.
mērķis

1

14

Projekta nosaukums
(Projekta Nr.)

2

5.6.1

Finansējuma saņēmējs

3

4

Kultūras un sporta kvartāla izveide
Grīziņkalna apkaimē (5.6.1.0/17/I/001)

Valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
"Kultūras un sporta centrs
"Daugavas stadions""

Finanšu ministrs

Projektā līdz
14.01.2022 veiktie
maksājumi %

Projekta līguma
datums

5

9

67%

05.06.2017

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.

Aktuālais

Plānotais

6

7

8

31.12.2023

Kultūras ministrijas (KM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta
īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai veiksmīgi pabeigtu visu plānoto
objektu būvniecību un nodošanu ekspluatācijā, attiecīgi nodrošinot projekta sākotnējā
mērķa sasniegšanu."

28.04.2022

J. Reirs

Pelnis 25629163
ints.pelnis@fm.gov.lv
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