MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS
1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU
1.1. Līguma numurs

KPFI - 4/100
2

1.2. Pieprasījuma numurs
1.3. Pieprasījuma summa:
Avansa maksājums (LVL)

0.00

Starpposma maksājums (LVL)

18000.00

Noslēguma maksājums (LVL)

0.00

1.4. Pārskata perioda sākuma datums

25.11.2010.

Pārskata perioda beigu datums

31.05.2011.

2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
2.1. Finanšu instruments

KPFI
Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem

2.2. Projektu konkurss
2.3. Projekta nosaukums

Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem
energoresursiem Gudrā novada pašvaldības ēkās

2.4. Līguma noslēgšanas/projekta sākuma datums

25.11.2010.

2.5. Projekta beigu datums

01.09.2011.

3. KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS
Gudrā novada pašvaldība
3.1. Nosaukums
3.3. Reģistrācijas numurs

Atvasināta publiskā persona
90000777777

3.4. Adrese

Brīvības iela 1, Rīga, LV-1010

3.5. Faksa numurs

+371 66677788

3.6. Projekta konta numurs
3.7. Banka, SWIFT kods

LV33TREL444455556
Valsts Kase

3.8. Projekta kontaktpersona

Jānis Bērziņš

3.9. Tālrunis

+371 22233344

3.2. Juridiskais statuss

3.11. Kontaktpersona finanšu jautājumos

Janis.berzins@gunp.lv
Aina Liepiņa

3.12. Tālrunis

+371 67223344

3.13. E-pasta adrese

aina.liepina@gunp.lv

3.10. E- pasta adrese

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs

domes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums
Aizpilda Vides investīciju fonds
Atzīmes par maksājuma
pieprasījuma saņemšanu:

20.06.2011.

Datums

Paraksts

Amats un paraksta atšifrējums

Datums

Paraksts

Amats un paraksta atšifrējums

saņemts
atkārtoti saņemts
Aizpilda atbildīgā iestāde
Atzīmes par maksājuma
pieprasījuma:
saņemšanu
apstiprināšanu
noraidīšanu

4. ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS
Noslēgtajā līgumā apstiprinātās
attiecināmās izmaksas (latos)

Izmaksu sadalījums atbilstoši noslēgtajam līgumam

Iepriekšējos pieprasījumos
deklarētie attiecināmie
izdevumi (latos)

2

Šajā pieprasījumā
deklarētie attiecināmie
izdevumi (latos)

Visi pieprasījumi kopā
4 = (2 + 3) (latos)

1

2

3

4

1. Projekta dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas izmaksas un
projekta uzraudzības izmaksas:

14 520.00

0.00

10 890.00

10 890.00

1.1. būvprojekta izstrāde

10 890.00

0.00

10 890.00

10 890.00

1.2. būvuzraudzības izmaksas

2 420.00

0.00

0.00

0.00

1.3. autoruzraudzības izmaksas

1 210.00

0.00

0.00

0.00

145 200.00

0.00

49 110.00

49 110.00

145 200.00

0.00
0.00

49 110.00

49 110.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Izmaksas tehnoloģisko iekārtu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus,
iegādei, montāžai un ieregulēšanai, kas tieši nodrošina to darbību
2.1. Vēja turbīnu iegāde un uzstādīšana
2.2.
3. Patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības
nodrošināšanai, izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbināšanas personāla
apmācībai:
3.1.
4. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar paredzētajām
aktivitātēm:
4.1. Pamatu izbūve vēja turbīnu uzstādīšanai
4.2.

0.00

0.00

0.00

0.00

40 280.00

0.00

0.00

0.00

40 280.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5. Projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku
un būvju nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloģisko
iekārtu būvniecībai vai uzstādīšanai, kurās tiks izmantoti atjaunojamie
energoresursi, kā arī izmaksas būvlaukuma teritorijas sakārtošanai pēc
būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas.

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.

0.00

0.00

0.00

0.00

6. Neparedzētie izdevumi:

0.00

0.00

0.00

0.00

200 000.00

0.00

60 000.00

60 000.00

Attiecināmie izdevumi – kopā
KPFI finansējums

%

75.00%

150 000.00

0.00

45 000.00

45 000.00

Privātais finansējums

%

25.00%

50.000.00

0.00

15 000.00

15 000.00

0.00

27000.00

27000.00

Avansa summas daļa, kas tiek dzēsta ar starpposma maksājumu
Maksājuma pieprasījuma summa

Pieļaujamais starpposma maksājumu apjoms
KPFI finansējuma saņēmējam samaksātais avanss

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs
domes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

%3
lati
%3
lati

18000.00
50.00%
75 000.00
50.00%
75 000.00

Datums

20.06.2011.

Piezīmes.
2

Norāda informāciju par atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem. Ja finansējuma saņēmējs vēl nav saņēmis informāciju par apstiprināto maksājuma pieprasījuma
attiecināmo izdevumu summu, ailē norāda maksājuma pieprasījuma summu.
3

Saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu.

5. PĀRSKATA PERIODA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI

Nr.p.
k..

Izdevumu pozīcija
saskaņā ar noslēgto
līgumu

1.1. Tehniskais projekts

2.1.

Vēja turbīnu iegāde un
uzstādīšana

Projekta izdevumi
Rēķina samaksa
Rēķina summa (latos)1
projekta
izdevumu
t.sk.
Darbu izpildītājs/ Izpildes līguma
izdevumus
izdevumus
apraksts (izmaksu
samaksas
samaksas
rēķina
rēķina
kopējie
pakalpojumu
datums un
pamatojoša
pamatojoša
PVN
PVN kā
veids, preces vai
dokumenta dokumenta summa bez
summa ar attiecināmie
sniedzējs
numurs
dokumenta
dokumenta
summa
attiecināmie
pakalpojuma
datums
numurs
PVN
PVN
izdevumi
numurs
datums
izdevumi
nosaukums)
No KPFI finansētie projekta izdevumi
1. Projekta dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas izmaksas un projekta uzraudzības izmaksas

SIA
"Tavs projekts"

11.01.2011,
Nr.8

Tehniskais projekts
Vēja ģeneratoru
uzstādīšanai sporta
hallei

p/n akts
Nr.7

15.02.2011.

16.02.2011.

Nr.6

9 000.00

1 890.00

10 890.00

10 890.00

2. Izmaksas tehnoloģisko iekārtu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, iegādei, montāžai un ieregulēšanai, kas tieši nodrošina to darbību
SIA ABB 2 vēja
turbīnu ( 100 kW,
avansa
SIA
11.03.2011,
14.03.2011. 15.03.2011.
Nr.10
40 586.78 8 523.22 49 110.00 49 110.00
modelis - YZ87/2)
rēķins
"Pavasara vējš"
Nr.5
piegāde un
Nr.4
uzstādīšana

1 890.00

8 523.22

2.2.
3. Patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai, izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbināšanas personāla apmācībai
3.1.
4. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar paredzētajām aktivitātēm
4.1.
5. Projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloģisko iekārtu būvniecībai vai uzstādīšanai,
kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, kā arī izmaksas būvlaukuma teritorijas sakārtošanai pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas.
5.1.
6. Neparedzētie izdevumi
6.1.
Kopā: 49 586.78
Attiecināmie izdevumi – kopā:
KPFI finansējums:
Privātais finansējums:

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs
Piezīme.
1

Norāda tikai attiecināmos izdevumus.

10 413.22

60 000.00

75.00%
25.00%

domes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums

60 000.00
60 000.00
45 000.00
15 000.00

20.06.2011.

10 413.22
7 809.92
2 603.31

Piezīmes

APLIECINĀJUMS
Saskaņā ar Maksājuma pieprasījumā deklarētajiem attiecināmajiem izdevumiem apstiprinu, ka:
1) maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
apstiprinātajā projektā paredzētajam, kā arī ir attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos finanšu jomā. Maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošie dokumenti ir
pieejami;
2) projekta iesniedzējs par KPFI attiecināmajām izmaksām šim projektam nav paredzējis saņemt un nav saņēmis
līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;
3) ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības (ciktāl tas attiecas uz
projektu);
4) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka līgums par projekta īstenošanu;
5) visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite vai norādīti
atsevišķi uzskaites konti grāmatvedības kontu plānā;
6) informācija par darījumiem ir reģistrēta un ir pieejama pēc kompetento iestāžu pieprasījuma;
7) ir nodrošināta audita izsekojamība;
8) pārskatu, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma pieprasījuma elektroniskā versija, ja tā ir
jāiesniedz saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, atbilst oriģināliem;
9) visi ar KPFI projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli glabājami vismaz desmit gadus pēc Projekta
īstenošanas pabeigšanas.
Esmu informēts, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veic finanšu kontroli, un piekrītu kontroles
veikšanai.

KPFI finansējuma saņēmējs

domes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš
(paraksttiesīgā persona, amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums 20.06.2011.

