
 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas

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

Sagatavots 17.02.2021.

Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

1 5.5.1

Dienvidkurzemes 

piekrastes 

mantojums cauri 

gadsimtiem 

(5.5.1.0/17/I/009)

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

iestāde "Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija"

87% 28.06.2021 31.12.2021

Kultūras ministrijas (KM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:  "Finansējuma saņēmējs 2020. gadā atbildīgajai iestādei skaidrojis, ka 

koncertdārza “Pūt, vējiņi!” (turpmāk – koncertdārza) paredzētajām darbībām radās sarežģījumi būvprojekta izstrādes procesā, jo pēc pirmā veiktā 

iepirkuma pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atteicās no līguma slēgšanas. Pēc atkārtota būvprojekta izstrādes iepirkuma 

rezultātā noslēgtā līguma, koncertdārza pārbūves būvprojektam bija jābūt izstrādātam un akceptētam līdz 2019.gada marta sākumam, tomēr skaidrojumu 

sniegšana būvprojekta ekspertīzes veicējiem par būvprojektā paredzēto ugunsdrošības risinājumu, iesaistot gan Ekonomikas ministriju, gan Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aizkavēja būvprojekta izstrādi paredzētajā termiņā un akceptēts būvprojekts pašvaldībai tika iesniegts tikai 

2019.gada augustā. 

Pašvaldība ar koncertdārza pārbūvi saistīto darbību īstenošanai nepieciešamo būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus izsludināja 2019.gada 9.septembrī 

un 2019.gada 1.oktobrī. Lēmums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu tika pieņemts jau 2019.gada 20.novembrī, bet lēmums par koncertdārza 

pārbūves veicēju tika pieņemts tikai 2020.gada 19.februārī, jo, saņemot pretendentu jautājumus iepirkuma procedūras laikā, vairākkārtīgi tika sniegti 

papildus skaidrojumi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī, ņemot vērā salīdzinoši lielo pretendentu piedāvājumu skaitu, piedāvājumu 

vērtēšanas process ieilga.

Līdz ar grozījumu pieprasījumu finansējums saņēmējs papildus skaidrojis, ka saskaņā ar  būvdarbu līguma  būvdarbi jāpabeidz līdz 11.08.2021., papildus 

nepieciešams laiks objekta nodošanai ekspluatācijā, iespējamām būvnieka darbībām saistībā ar garantijām.

2 8.2.3

Labākas pārvaldības 

nodrošināšana 

Latvijas Universitātē 

(8.2.3.0/18/A/019)

LATVIJAS 

UNIVERSITĀTE
61% 30.04.2021 31.10.2021

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Nepieciešams sakarā ar COVID-19 pandēmijas ietekmē 

radīto projekta darba organizācijas pārkārtošanas nepieciešamību, attiecīgi projekta aktivitāšu īstenošanas un rezultātu aprobēšanas termiņu novirzēm, kā 

arī nepieciešamību veikt izmaiņas atsevišķās aktivitātēs, ņemot vērā attālinātā darba kontekstā izvērtētās Latvijas Universitātes IT procesu pilnveides 

vajadzības, tostarp attālinātu studiju nodrošināšanas, elektroniskās dokumentācijas aprites, kā arī personāla digitālās pratības veicināšanas jomās."

3 8.1.3

Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikuma 

modernizēšana 

specifiskā atbalsta 

mērķa 8.1.3. 

“Palielināt 

modernizēto 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros 

(8.1.3.0/16/I/016)

Profesionālās 

izglītības 

kompetences 

centrs "Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma 

tehnikums"

14% 31.01.2022 31.03.2023

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums (par 14 mēnešiem 

– līdz 2023.gada 31.martam) nepieciešams, ievērojot plānoto papildus finansējuma piešķiršanu projektam, kas tiks apstiprināti ar plānotajiem 

grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi””. Kā arī termiņa pagarinājuma pieprasījums izriet no 

sinerģijā īstenoto Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projektu īstenošanas gaitas: a) projekts 4.2.1.2/20/I/004 „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” apstiprināts ar 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021.gada 15.janvāra lēmumu; b) projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” īstenošana ir kavējusies, tā īstenošanai arī 

tiek paredzēts Ekonomikas ministrijas lūgums par termiņa pagarinājumu."

4 8.1.3

Rēzeknes tehnikuma 

modernizēšana 

specifiskā atbalsta 

mērķa 8.1.3. 

"Palielināt 

modernizēto 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

skaitu" ietvaros 

(8.1.3.0/16/I/004)

Rēzeknes 

tehnikums
64% 31.12.2021 30.04.2022

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: " Ievērojot būvdarbu objekta slikto tehnisko stāvokli un 

līdzšinējo pieredzi līdzīgos gadījumos, būvdarbu laikā varētu atklāties neparedzēti papildu veicamie darbi, ko nevarēja iepriekš paredzēt, veicot tehnisko 

apsekošanu. Būvdarbu veikšana var neiekļauties šobrīd paredzētajā būvdarbu izpildes laikā un ir liela iespējamība, ka būs nepieciešams būvdarbu izpildes 

termiņa pagarinājums no būvnieka neatkarīgu apstākļu dēļ (provizoriski, ievērtējot iespējamos būvniecības riskus – līdz 3 mēnešiem) un būvnieks būs 

tiesīgs saņemt līguma termiņa pagarinājumu, ievērtējot arī noslēguma dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamo laiku. Kā arī termiņa pagarinājuma 

pieprasījums izriet no sinerģijā īstenotā Rēzeknes tehnikuma projekta 4.2.1.2/19/I/005 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 

Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” īstenošanas gaitas, uz kuru arī attiecas iepriekšminētie apsvērumi, un kura 

īstenošanai arī tiek paredzēts Ekonomikas ministrijas lūgums par termiņa pagarinājumu."

Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem

Projekta ieviešanas beigu 

datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specif

iskā 

atbalst

a 

mērķi

s

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 

02.02.2021veiktie 

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.)

Specif

iskā 

atbalst

a 

mērķi

s

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 

02.02.2021veiktie 

maksājumi % 

5 8.1.3

Priekuļu tehnikuma 

modernizēšana 

specifiskā atbalsta 

mērķa 8.1.3. 

“Palielināt 

modernizēto 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros 

(8.1.3.0/16/I/002)

Vidzemes 

Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums

19% 31.07.2021 31.12.2021

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Ievērojot plānoto specifisko iekārtu iegādi, lai aprīkotu 

uzbūvēto lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēku. Ēkas nodošana ekspluatācijā plānota šī gada februārī, līdz ar to pēc tās 

nodošanas nepieciešams laiks ēkas aprīkošanai. Daļa iegādājamo iekārtu saistīta ar būves parametriem, piemēram, jaudas stenda iegāde un uzstādīšana, 

kas ir atbilstoša izbūvētās bedres lielumiem un šīm iekārtām ir plānoti gari piegādes termiņi (trīs līdz pieci mēneši). Iegādājamo iekārtu saraksts un 

iekārtu specifikācija tiek pārskatīta atbilstoši būves specifikai, kā arī precīzās lauksaimniecības tehnoloģiju iekārtas ir jāsaskaņo attiecīgās nozares 

ekspertu padomē."

6 4.2.1

Energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

pasākumu īstenošana 

Rēzeknes tehnikuma 

mācību darbnīcu ēkā 

Varoņu ielā 11A, 

Rēzeknē 

(4.2.1.2/19/I/005)

Rēzeknes 

tehnikums
8% 03.11.2021 03.03.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

"Ir saņemta informāciju no Valsts izglītības attīstības aģentūras kā Rēzeknes tehnikuma sadarbības partnera, ka, īstenojot projektu  Nr.4.2.1.2/19/I/005 

“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ir radušās pamatotas 

un objektīvas bažas, ka projektu nevarēs īstenot šobrīd pielīgtajā termiņā – līdz 3.11.2021. Minētais projekts tiek īstenots sinerģijā ar projektu 

Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros” (turpmāk kopā – projekti).

Projektu ietvaros tiek atjaunota ministrijas valdījumā un Rēzeknes tehnikuma pārvaldīšanā esošā valsts ēka – mācību darbnīca Varoņu ielā 11A, Rēzeknē. 

Būvdarbu līguma ietvaros 17.12.2020. parakstīts objekta nodošanas pieņemšanas akts un uzsākti būvniecības darbi. Paredzamais būvdarbu izpildes 

ilgums šobrīd ir līdz 18.09.2021.

Ņemot vērā, ka darbnīcu ēka ir būvēta un pārbūvēta vairākos periodos, šai ēkai ir vairākas piebūves un būvdarbu laikā varētu atklāties neparedzēti  

papildu darbi, kas paredz būvdarbu termiņa pagarinājumu. Ņemot vērā, ka nav prognozējama būvdarbu veikšanas gaita un būvdarbu laikā var atklāties 

papildu veicamie darbi, ko nevarēja iepriekš paredzēt, veicot tehnisko apsekošanu, būvdarbu veikšana var neiekļauties šobrīd paredzētajā būvdarbu 

izpildes laikā un ir liela iespēja, ka būs nepieciešams būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums no būvnieka neatkarīgu apstākļu dēļ  (provizoriski, 

ievērtējot iespējamos būvniecības riskus – līdz 3 mēnešiem) un būvnieks būs tiesīgs saņemt līguma termiņa pagarināšanu.

Ievērojot minēto, sekmīgai būvdarbu pabeigšanai iespējams papildus būs nepieciešams būvdarbu termiņa pagarinājums būvdarbu līguma ietvaros, secīgi 

nepieciešams pagarināt arī projektu ieviešanas termiņu, ievērtējot arī noslēguma dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamo laiku. 

Ievērojot minēto, ir nepieciešams pagarināt projekta Nr.4.2.1.2./19/I/005 īstenošanas termiņu līdz 03.03.2022."

7 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"

0% 24.06.2021	 23.10.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

"Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris ir informējusi ministriju par nepieciešamību 

pagarināt projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta 

viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (turpmāk – projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008) īstenošanas termiņu. Sagatavojot būvdarbu provizorisko tāmi 

būvprojektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas 

laukumā 6, Kuldīgā” paredzētajiem būvdarbiem, tika konstatēts finansējuma deficīts un projektēšana projektā Nr.4.2.1.2/19/I/008 tika pārtraukta. Lai 

nodrošinātu dienesta viesnīcas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, atjaunošanu, tika rasts risinājums projektu Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenot sinerģijā ar projektu 

Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”. Projektēšana tika atsākta un to plānots pabeigt 2021.gada februārī. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas tiks 

organizēts būvdarbu iepirkums būvprojektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” paredzēto darbu īstenošanai un līdz 31.07.2021. plānots noslēgt būvdarbu līgumu.

Ņemot vērā, ka būvdarbu veikšanas termiņu ietekmē gan būvprojektā paredzētā fasāžu siltināšana ar apmestās fasādes tehnoloģiju (tehnoloģiski 

iespējams veikt tikai pie noteiktām āra gaisa temperatūrām), gan risks, ka būvdarbu izpildes laikā būs nepieciešams veikt iepriekš neparedzētus darbus, 

kā arī to, ka noslēguma dokumentācijas sagatavošanai nepieciešams laiks, projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanas termiņu nepieciešams pagarināt līdz 

23.10.2022. "
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 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas

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

Aktuālais Plānotais

1 2 3 4 5 6 7 8

Projekta ieviešanas beigu 

datums 

Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums 

(Projekta Nr.)

Specif

iskā 

atbalst

a 

mērķi

s

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 

02.02.2021veiktie 

maksājumi % 

8 4.2.1

Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Daugavpils 

Universitātes 

dienesta viesnīcai 

Parādes ielā 11, 

Daugavpilī 

(4.2.1.2/17/I/009)

DAUGAVPILS 

UNIVERSITĀTE
90% 15.02.2021 31.10.2022

Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

"Lai īstenotu Projektu Daugavpils Universitāte atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām izsludināja iepirkuma procedūru atklāto konkursu 

“Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas numurs 

DU 2019/19 ERAF. Iepirkuma procedūras atklāta konkursa “Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai 

Parādes ielā 11, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/19 ERAF, ietvaros līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas Pretendentam SIA 

“LAGRON”, Reģ.Nr.41503055270, juridiskā adrese Dunduru iela 3, Daugavpils, LV-5404, ar piedāvāto līgumcenu 537 878,97 EUR bez PVN. CFLA 

saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas 

kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 10.2. apakšpunktu ir veikusi iepirkuma procedūras “Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai 

Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/19 ERAF, norises pārbaudi un 

sniedza pozitīvu atzinumu (31.10.2019. vēstule Nr.39-2-40/8581).

2019.gada 12.novembrī tika parakstīts iepirkuma līgums Nr. 4-64/2019-11/13 (turpmāk tekstā – Līgums) (skat. 2.pielikumu), starp pasūtītāju Daugavpils 

Universitāti un izpildītāju SIA „LAGRON” (turpmāk tekstā – Izpildītājs) par būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes 

dienesta viesnīcai Parādes  ielā 11. Saskaņā ar Līguma 2.1.punkts “IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Būvdarbus energoefektivitātes paaugstināšanai 

Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tehnisko projektu, iepirkuma „Būvdarbi 

energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas numurs DU 

2019/19 ERAF, Nolikuma prasībām un IZPILDĪTĀJA iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam (kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa), kā arī 

ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un arī PASŪTĪTĀJA norādījumus, ja tādi tiek doti, kā arī pienācīgi 

izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības”. Līguma Izpildītājs SIA “LAGRON”, iesniedzot savu piedāvājumu, norādīja, ka piekrīt 

iepirkuma Nolikuma prasībām un tās ir saprotamas, kā arī apņemas pildīt visus līguma nosacījumus un garantē savā piedāvājumā ietverto ziņu un 

piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, papildus tika apliecināts, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi 

(cilvēkresursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums) savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Daugavpils Universitāte norāda, ka šobrīd atsevišķi darbi nav kvalitatīvi izpildīti un ir neizpildīti 26,32% no visiem paredzētājiem būvdarbiem. Līguma, 

kas noslēgts starp Daugavpils Universitāti un SIA “LAGRON”,  3.2.punkts nosaka, ka šis Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 

objekta nodošanai ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī objekta nodošanas ekspluatācijā laikā 

konstatēto nepilnību vai neatbilstību novēršanai, un pilnīgai Līguma saistību izpildei. Daugavpils Universitāte panāks, lai SIA “LAGRON” izpilda ar 

noslēgto Līgumu uzņemtas saistības un par termiņa kavējumu piedzīs Līgumā paredzēto līgumsodu."

9 1.2.1

Pilna mēroga 

ražošanas iekārtu 

prototips 

heterogēnām poliolu 

kompozīcijām, kas ir 

paredzētas uzputoto 

poliuretānu un 

poliizocianurātu 

izstrādājumiem 

(1.2.1.4/18/A/006)
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Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: 

"Projekta ietvaros finansējuma saņēmējs plāno izstrādāt pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu heterogēnām poliolu kompozīcijām. Ņemot vērā, ka 

iekārta ir inovatīva, tad  finansējuma saņēmējam ir svarīgi saskaņot un iegādāties iekārtu, kas vislabāk apmierinās tā vajadzības un projektā izvirzītos 

mērķus. 

Finansējuma saņēmējs atbilstoši iesniegtajam iepirkumu plānam un projektu īstenošanas laika grafikam bija plānojis izsludināt iepirkumu par “Pilna 

mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām poliolu kompozīcijām” 07.03.2018. Saskaņā ar IUB mājas lapā norādīto informāciju, finansējuma 

saņēmējs iepirkumu ir izsludinājis plānotajā laikā 07.03.2018., tomēr 06.11.2019. iepirkums tika noslēgts bez rezultātiem un atkārtoti izsludināts 

08.11.2019. 

"Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs atkārtoti izsludinātajā iepirkumā precizējis tehnisko specifikāciju, secīgi 18.02.2020. iesniedza arī līguma par 

projekta īstenošanu grozījumus Nr.2, ar kuriem tika veiktas izmaiņas ražošanas tehnoloģiskajā shēmā. Līguma grozījumi Nr.2 ar CFLA tika abpusēji 

parakstīti 29.04.2020., kas sniedza iespēju turpināt iepirkuma procesu.

Ņemot vērā inovatīvās tehnoloģijas sarežģītību un komplicētību un papildus apgrūtinājumus (apgrūtināta komunikācija un sākotnēji neskaidrā situācija 

COVID-19 ietekmē attiecībā uz iekārtas piegādes jautājumiem – bažas par spēju izpildīt piegādi), un situācijai stabilizējoties,  2020.gada laikā notika 

sarunas par iepirkuma piedāvājuma precizēšanu, kā rezultātā tikai 2021.gadā notiek līguma saskaņošana ar Itālijas piegādātāju.

Minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un, secīgi, finansēšanas plāna."
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