Starpposma pārskats
par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta īstenošanu
par pārskata periodu no 25.11.2010. līdz 28.02.2011.
1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija
1.1.

līguma Nr.

KPFI - 4/100

1.2.

projekta nosaukums

Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Gudrā novada pašvaldības ēkās

1.3.

KPFI finansējuma saņēmējs

Gudrā novada pašvaldība

1.4.

pārskata numurs (norādīt Nr.)

1

1.5.

pārskata veids (Starpposma/Noslēguma)

Starpposma pārskats

1.6.

pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, tālrunis,
Projektu vadītājs Jānis Bērziņš, tālr.: +371 22233344, Janis.berzins@gunp.lv
e-pasts)

Atzīmes par saņemšanu
Aizpilda Vides investīciju fonds.
Pārskats saņemts

Pārskats apstiprināts

Pārskats noraidīts

Pārskats iesniegts atkārtoti

(datums)

(datums)

(datums)

(datums)

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

2. Projekta aktivitāšu īstenošana
2.1. projektā īstenotās aktivitātes
Nr.
p.k.

Visas projekta iesniegumā plānotās Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības
projekta aktivitātes
(ja attiecināms)

1

Tehniskā projekta izstrāde

2

Būvuzraudzība

3

Vēja turbīnu iegāde, piegāde un
uzstādīšana

4

Izstrādāts un saskaņots projekts

Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes
1.projekta gads
2.projekta gads
3.projekta gads
no 25/11/2010*
no …/…/… …
no …/…/… …
līdz 25/11/2011
līdz …/…/… …
līdz …/…/… …
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Norises vieta

Gudrā novada dome

X

Noslēgts līgums par būvuzraudzību

Sporta halle, Vēja iela 2,
Gudrā pilsēta, Gudrais
novads

X

Izsludināts iepirkums vēja turbīnas
iegādei un uzstādīšanai

Sporta halle, Vēja iela 2,
Gudrā pilsēta, Gudrais
novads

X

Pamatu izbūve vēja turbīnu
uzstādīšanai

_

Sporta halle, Vēja iela 2,
Gudrā pilsēta, Gudrais
novads

_

5

Vēja turbīnu pieslēgšana sadales
sistēmai

_

Sporta halle, Vēja iela 2,
Gudrā pilsēta, Gudrais
novads

_

6

Vēja turbīnu nodošana
ekspluatācijā

_

Sporta halle, Vēja iela 2,
Gudrā pilsēta, Gudrais
novads

_

Piezīmes

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
2.2. projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti
Nr.
p.k.

1

Atsauce uz šā pārskata
2.1.tabulā iekļautās
aktivitātes Nr.

Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti
nosaukums
Projekta CO2 emisiju
samazinājums gadā

1.projekta gads
no 25/11/2010*
līdz 24/11/2011
I
II
III
IV

Faktiski sasniegtie rezultāti
2.projekta gads
no …/…/… …
līdz …/…/… …
I
II
III
IV

3.projekta gads
no …/…/… …
līdz …/…/… …
I
II
III
IV

Piezīmes

mērvienība

skaits

tCO2/gadā

220

1-6

_

Projekta rezultāts tiks sasniegts nākamajā gadā pēc aktivitāšu
pabeigšanas

2

Uzstādītas divas vēja turbīnas 100 kW katra

gb.

2

1

_

Rezultāts tiks sasniegts projekta 3. ceturksnī

3

Izbūvēti divi betona pamati vēja
turbīnu uzstādīšanai - diametrs:
2m; dziļums: 2m

gb.

2

2

_

Rezultāts tiks sasniegts projekta 3. ceturksnī

4

Vēja turbīnu pieslēgšana
elektroenerģijas sadales sistēmai

gb.

2

3

_

Rezultāts tiks sasniegts projekta 4. ceturksnī

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

2.3. Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi (ja attiecināms)
Lūdzu norādīt informāciju par projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz pārskata perioda beigām saskaņā ar LR iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem.
Publikācijas par iepirkumu datums
Līguma izpildītājs, līguma
Atsauce uz 2.1. Iepirkuma procedūras
Plānotā/noslēgtā
Piezīmes (informācija par sūdzībām,
Iepirkuma izsludināšanas
Lēmuma
Nr.
Iepirkuma līguma Nr.,
parakstīšanas datums vai
Līguma izpildes
tabulā iekļauto veids un identifikācijas
līguma summa
pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, par
vai uzaicinājumu
publicēšanas
p.k.
līguma priekšmets
pašreizējā iepirkuma
beigu datums
aktivitātes Nr.
Nr.
bez PVN, LVL
līguma grozījumiem u.c.)
izsūtīšanas datums
datums
procedūras stadija
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Iepirkuma procedūra
atbilstoši Publisko
Tehniskā projekta izstrāde
11.01.2011., SIA "Tavs
1
02.12.2010.
04.01.2011.
10 000.00
14.02.2011.
_
1
iepirkumu likuma
un autoruzraudzība
projekts"
1
8 .pantam
2

Divu vēja turbīnu iegāde

2

Atklāts konkurss

03.01.2011.

_

120 000.00

-

-

_

3

Betona pamatu izbūve un
vēja turbīnu pieslēgšana
elektroenerģijas sadales
sistēmai

3

Atklāts konkurss

10.05.2011.

_

33 289.26

-

-

_

Lūdzam ar pārskatu iesniegt pārskata periodā veikto "zaļo" iepirkumu dokumentācijas kopijas (iepirkuma nolikums, iepirkuma komisijas sēžu protokoli un ziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem, izvēlētā pretendenta piedāvājums.
3. Pārskats par projektā veikto pārbaužu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu
Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un/vai pārbaudes, izņemot Vides investīciju fonda un Atbildīgās iestādes veiktie auditi un pārbaudes? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)
Nē
X
Jā
Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt:
Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu
Pārbaudes/audita atzinums (kādi trūkumi konstatēti, norādījumi un ieteikumi saņemti no
Nr. p. No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi,
(ja tādi identificēti) novēršanai
kad
(norādīt
datumu)
institūcijām,
kas
veikušas
pārbaudi)
k.
1
-

2
-

3
-

4. Informācijas un publicitātes pasākumi
Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi
Veids
Skaits
Nozīmēts par publicitātes pasākumiem
1
atbildīgais speciālists
Organizēts seminārs, lai informētu par projekta
ietvaros veicamajām aktivitātēm, progresu un
plānotajiem rezultātiem.
Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa
vietnē par plānotajiem un īstenotajiem
publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu,
finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes
uzlabojumu

Pasākums
Marta Saule, Gudrā novada pašvaldības
projektu speciāliste

4
-

Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts
Skaits
Vieta

Laiks

1

-

-

1

-

-

-

-

4

Informācija par projektu

1

http://www.gunp.lv/proj1

03.12.2010.

Pie katras vēja turbīnas, kuras projekta ietvaros
tiks uzstādītas, tiks piestiprināta informatīva
plāksne.

4

-

-

-

-

Citi (norādīt)

-

-

-

-

-

5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā
Vai projekta īstenošanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)
Nē
X
Jā
Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:
Identificētā riska /problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu
Nr. p.
Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā
vai citu līguma nosacījumu izpildi
k.
2
3
1
-

Paveiktais/plānotais riska /problēmas novēršanā
4
-

6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (Lūdzu aizpildīt tikai noslēguma pārskatā!)
7. Projekta maksājumu prognoze
Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. Lūdzu norādīt informāciju par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta īstenošanas beigām.
Plānots iesniegt maksājuma pieprasījumu:
Attiecināmo
Nr.p.k. izdevumu summa

1

KPFI finansējums

Finansējuma saņēmēja
finansējums

(LVL)

(LVL)

(LVL)

60 000.00

45 000.00

15 000.00

Izmaksātā avansa
summa, kas tiek
Maksājuma pieprasījuma
dzēsta ar
summa
maksājuma
pieprasījumu
(LVL)
(LVL)
27 000.00

18 000.00

Plānotais iesniegšanas
datums*

20.06.2011.

140 000.00
105 000.00
35 000.00
48 000.00
57 000.00
01.10.2011.
200 000.00
150 000.00
50 000.00
75 000.00
75 000.00
* Starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā Starpposma pārskata iesniegšanas datumu, kas ir noteikts projekta līgumā.
Noslēguma maksājuma pieprasījuma (t.i. pēdējā maksājuma) iesniegšanas datumam jāsakrīt ar Noslēguma pārskata iesniegšanas datumu, t.i. viena mēneša laikā pēc projekta pabeigšanas.
2

8. Secinājumi un piezīmes
9. Pārskatam pievienotie pielikumi
Pielikuma Nr.
1

2

Pielikuma nosaukums
Informācija no Gudrā novada mājas lapas uz 2 lapām
Iepirkuma dokumentācijas materiāli uz 13 lapām:
- iepirkuma nolikums;
- iepirkuma komisijas sēžu protokoli;
- ziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem;
- izvēlētā pretendenta piedāvājums.

Apliecinu, ka visa šajā pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā attēlo projekta īstenošanas progresu pārskata periodā saskaņā ar projekta līgumu.
Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona:
Vārds, uzvārds
Jānis Bērziņš
Amats
domes priekšsēdētājs
Paraksts
Datums
18.03.2011.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
*Pārskats jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz divos veidos: 1) izdrukātā un parakstītā veidā; 2) elektroniski.

