2. pielikums
Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas
Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1.
augustam (pusgada ziņojums)"

ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu saraksts, kuros būvdarbu līgumi nav noslēgti līdz 31.07.2021.
Plānotie iznākuma rādītāji

Projekta finansējuma sadalījums

Projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs (FS)

1

2

Energoefektivitātes paaugstināšana
Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4,
Valmierā

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles
„Rūja” ēkā

Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12
k-6, Rīgā, energoefektivitātes
paaugstināšana
RTU OTK ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

Projekta līguma Projekta līguma beigu
Kopējās izmaksas
sākuma datums
datums

3

4

5

Kopējās
attiecināmās
izmaksas

Eiropas
Savienības fondu
finansējums

Valsts budžeta
finansējums

Kopējās
neattiecināmās
izmaksas

6=7+8

7

8

9

Komentāri, t.sk. FS informācija par statusu

Primārās enerģijas gada
patēriņa samazinājums,
MWh gadā

10

11

Uzstādītā atjaunojamos
Aprēķinātais
energoresursus
siltumnīcefekta gāzu
izmantojoša
samazinājums,
siltumenerģijas
CO2 ekvivalenta tonnas
ražošanas papildjauda,
gadā
MW

12

13

Ir pabeigta iepirkumu procedūra būvdarbiem, kā arī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu
attiecībā uz iepirkuma rezultātiem. VNĪ veic visas nepieciešamās darbības, lai iespējami īsākos
termiņos tiktu pieņemti lēmumi par papildus finansējuma piešķīrumu un sekojoši noslēgti
finansēšanas līgumi starp VNĪ un Kultūras ministriju.

600,87

112,70

Projektā izsludinātais iepirkums tika pārtraukts, jo bija viens piedāvājums, kurā būvdarbu vadītājs
neatbilda prasībām. 22.07.2021. tika izsludināts jauns iepirkums, kuram piedāvājumu iesniegšanas
termiņš ir 23.08.2021. Līdz ar to iepirkuma rezultāti būs zināmi tikai augusta beigās.

625,14

128,03

Valsts akciju sabiedrība "Valsts
nekustamie īpašumi"

21.02.2019

20.10.2022

3 781 275,00

3 781 275,00

3 214 084,00

567 191,00

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

24.10.2019

31.12.2021

1 603 890,38

1 544 790,00

1 313 071,50

231 718,50

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA

02.02.2021

01.10.2022

956 651,00

956 651,00

813 153,00

143 498,00

LJA šobrīd tehniski gatavo būvniecības iepirkumu izsludināšai EIS. Tuvākajā laikā plāno vērsties
CFLA ar lūgumu pagarināt projekta ieviešanas termiņus. Būvdarbu līgums nav noslēgts.

381,84

134 699,98

Būvdarbi ir pabeigti. EM atļāva projektā veikt jumta hidroizolācijas darbus, kas pēc savas būtības ir
remontdarbi, nevis būvdarbi. Jumta remontdarbu iepirkums izbeidzies bez rezultāta, jo uz vienīgo
pretendentu attiecās PIL 42.panta izslēgšanas nosacījumi un tādēļ iepirkuma līgums tiks noslēgts ne
ātrāk kā 2021. gada augusta beigās.

384,74

78,13

325,60

123,43

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra
"Rīgas Tehniskās universitātes Olaines
Tehnoloģiju koledža"

17.04.2018

17.12.2021

897 999,89

897 999,89

763 299,91

59 100,38

0,05

78,96

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā
Kandavas ielā 2, Rīgā

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

27.03.2020

26.09.2021

624 870,31

260 850,00

221 722,50

39 127,50

364 020,31

07.05.2021. izsludināts iepirkums uz būvdarbiem, neviens pretendents nav pieteicies. FS ir nosūtījis
vēstuli IZM un EM, lūdzot projekta līguma termiņa pagarinājumu. CFLA šādu vēstuli nav saņēmis,
bet ir saņemta tikai IZM atbildes vēstule ar piekrišanu līguma termiņam.
LU jūnijā ir uzsākusi Sarunu procedūru, uzrunājot 4 būvfirmas. 3 no tām ir atteikušās veikt darbus.
Viena būvfirma ir piekritusi piedalīties, bet šobrīd nav saņemts piedāvājums. Bažas rada cenu
piedāvājums, jo būvmateriālu cenas ir ļoti pieaugušas. Veiksmīgai būvprojekta izstrādei LU ir veikusi
priekšdarbus - tehnisko apsekošanu, sagatavots energosertifikāts, 3dimensiju skenēšanas info un
būvkonstrukciju novērtējums. Labākā gadījumā LU prognozē būvdarbu līgumu noslēgt 2021. gada
augustā/septembrī, ja vienīgais pretendents piekrīt veikt paredzētos darbus.

Energoefektivitātes paaugstināšana LNS
ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā

Latvijas Nedzirdīgo savienība

27.01.2020

26.07.2022

537 247,37

445 384,00

378 576,00

66 808,00

91 863,37

Būvdarbu iepirkums ir vērtēšanas procesā, provizoriski līgums varētu tikt noslēgts ne ātrāk kā
30.08.2021.

246,09

47,19

Ir pabeigta iepirkumu procedūra būvdarbiem, kā arī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu
attiecībā uz iepirkuma rezultātiem. VNĪ veic visas nepieciešamās darbības, lai iespējami īsākos
termiņos tiktu pieņemti lēmumi par papildus finansējuma piešķīrumu un sekojoši noslēgti
finansēšanas līgumi starp VNĪ un Kultūras ministriju.

174,38

35,42

481,85

100,18

266,08

54,03

08.04.2021. izsludināts iepirkums par būvdarbiem ar piedāvājumu iesniegšanu līdz 18.06.2021., EISā
publicēts 13.07.2021. noslēguma ziņojums. Būvdarbu līgums netika noslēgts, jo iepirkums (sludināts
3 reizes) tika pārtraukts, ņemot vērā CFLA veiktajā iepirkuma norises pārbaudē konstatētos
pārkāpumus. Finansējuma saņēmējs 2021. gada 5. augustā ir aktualizējis iepirkuma plānu un 2021.
gada 9. augustā ir izsludinājis iepirkumu par būvniecības veikšanu, kuram piedāvājumu iesniegšanas
termiņš ir 2021. gada 31. augusts.

265,63

19,13

Ir pabeigta iepirkumu procedūra būvdarbiem, kā arī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu
attiecībā uz iepirkuma rezultātiem. VNĪ veic visas nepieciešamās darbības, lai iespējami īsākos
termiņos tiktu pieņemti lēmumi par papildus finansējuma piešķīrumu un sekojoši noslēgti
finansēšanas līgumi starp VNĪ un Kultūras ministriju.

123,73

45,90

11,35

(0,26)

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā
A.Briāna ielā 13, Rīgā

Valsts akciju sabiedrība "Valsts
nekustamie īpašumi"

10.12.2019

31.10.2022

506 924,96

506 924,96

430 886,25

76 038,71

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošana VSIA "Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ēkā
Tvaika ielā 2, Rīgā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs"

27.09.2019

26.09.2020

1 411 618,23

1 200 000,00

1 020 000,00

180 000,00

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošana Profesionālās
izglītības kompetences centra ”Rīgas
Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai
Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā

Profesionālās izglītības kompetences
centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

27.11.2019

31.12.2021

1 200 000,00

1 200 000,00

1 020 000,00

180 000,00

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Ganību ielā 197/205, Liepājā.

"Latvijas Neredzīgo biedrība"

24.08.2020

23.08.2022

586 586,84

399 935,81

339 945,44

59 990,37

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā
Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā

Valsts akciju sabiedrība "Valsts
nekustamie īpašumi"

18.08.2020

31.10.2022

873 875,00

873 875,00

742 793,75

131 081,25

Paaugstināt valsts ēkas Liepājas iela 2B,
Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti

Nodrošinājuma valsts aģentūra

22.10.2020

21.10.2022

187 676,45

187 365,41

159 260,60

28 104,81

311,04

13 168 615,43

12 255 051,07

10 416 792,95

1 838 258,12

913 564,36

Finansējums kopā:

211 618,23

186 651,03

CFLA gatavo līguma grozījumi ar FS par divu jauno objektu ieslēgšanu projektā un līguma termiņa
pagarinājumu. Abiem jaunajiem objektiem noslēdzās iepirkumi. Bija jānoslēdz 2 būvdarbu iepirkuma
līgumi, ko pēc PIL (nogaidīšanas termiņš) bija iespējams izpildīt līdz 2021. gada 31.jūlijam. Pēc FS
informācijas vienu no līgumiem FS slēgs ne ātrāk kā 2021. gada 5.augustā pēc gaidāmā saskaņojuma
no VM. Otrs līgums ar būvnieku noslēgts 02.08.2021.
Finansējums papildu darbiem, palielinot projekta kopējās attiecināmās izmaksas, tika piešķirts ar MK
2021.gada 22.jūnija noteikumiem Nr.416 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra
noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi"” (stājās spēkā 2021.gada 30.jūnijā) un atbilstoša vienošanās pie līguma par
projekta īstenošanu tika parakstīta 2021.gada 5.jūlijā. Iepirkuma līgums par papildus darbu veikšanu
mācību korpusa Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanai tika noslēgts
10.08.2021.

23.07.2021. tika pieņemts Iepirkuma komisijas lēmums par uzvarētāju Sarunu procedūrā
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Liepājas ielā 2B,
Ludzā” (iepirkuma identifikācijas numurs: IeM NVA 2021/59). 28.07.2021. pretendentiem tika
nosūtīts paziņojums par uzvarētāju. 30.07.2021. komersantam – uzvarētājam nosūtīts parakstīšanai/
saskaņošanai būvdarbu līgums. FS veic līguma saskaņošanu.

Finanšu ministrs

3 887,30

0,05

822,84

J. Reirs

Ševčenko 67095614
Svetlana.Sevcenko@fm.gov.lv
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