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Aizpilda Vides investīciju fonds.

(datums, amats, paraksta atšifrējums) (datums, amats, paraksta atšifrējums) (datums, amats, paraksta atšifrējums) (datums, amats, paraksta atšifrējums)

Tehnoloģiju, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, uzstādīšana Saules novada pašvaldības ēkās

Saules novada pašvaldība

1

Starpposma

Projektu vadītājs Jānis Bērzs , tālr.: +371 22233344, Janis.berzs@saulesnp.lv 

(paraksts) (paraksts) (paraksts) (paraksts)

KPFI - 12/100

Pārskats noraidīts

pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, 

tālrunis, e-pasts)

Atzīmes par saņemšanu

Pārskats iesniegts atkārtotiPārskats saņemts

KPFI finansējuma saņēmējs

pārskata numurs (norādīt Nr.) 

Pārskats apstiprināts

pārskata  veids (Starpposma/Noslēguma)

Starpposma/Noslēguma pārskats

par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta īstenošanu

par pārskata periodu no <09.09.2011.>  līdz <31.12.2011.>

1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija

projekta nosaukums

projekta līguma Nr.
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* 1.projekta gada sākuma datums sakrīt ar līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas datumu.

Izsludināts iepirkums par būvuzraudzību

Aktivitāte tiks īstenota projekta 2. un 3. cet.

2. Projekta aktivitāšu īstenošana

Lūdzam sniegt informāciju par aktivitāšu īstenošanas progresu pēc projekta līguma noslēgšanas (aktivitātes norādāmas saskaņā ar projekta iesnieguma 2.10. "Projekta īstenošanas laika grafiks")

4

Aktivit

ātes 

Nr.

Projektā plānotās aktivitātes pēc projekta 

līguma noslēgšanas (saskaņā ar projekta 

iesnieguma 2.10. "Projekta īstenošanas 

laika grafiks")

Tehniskā projekta izstrāde

Piezīmes  / Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības1.projekta gads pēc projekta līguma noslēgšanas

Būvuzraudzība

Izstrādāts un saskaņots projekts

2 3

2.projekta gads pēc projekta līguma noslēgšanas

Lūdzam ar "X" atzīmēt attiecīgajā mēnesī veiktās projekta aktivitātes

Izsludināts iepirkumskoģenerācijas stacijas 

iekārtu iegādei un uzstādīšanai

Aktivitāte tiks īstenota projekta 2. un 3. cet.
Būvdarbu veikšana

Koģenerācijas iekārtu  iegāde, piegāde 

un montāža

Koģenerācijas stacijas pieslēgšana 

elektrotīklam un nodošana 

ekspluatācijā



1

1.

2.

3.

4.

1.

2. 

3.

Lūdzam ar  pārskatu iesniegt pārskata periodā veikto publicitātes pasākumu veikšanu apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas. 

- par 1.pasākumu veidu: izdruka no tīmekļa vietnes;

- par 2. pasākuma veidu: pasākuma programma, ielūguma/informācijas par pasākumu teksts un/vai publikācijas kopija, prezentācijas/izdales materiāli, apmeklētāju reģistrācijas lapa, apmeklētāju novērtējums (ja ir);

- par 3. pasākuma veidu: fotogrāfija u.c. materiāli, kas apliecina tā veikšanu.

Pārskatam pievienotos dokumentus lūdzam norādīt pārskata 8.sadaļā.

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi 

Saskaņā ar konkursa nolikuma 70.punktu un projekta iesnieguma 4.sadaļu veicamo 

pasākumu apraksts

1

Informāciju par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta 

īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu regulāri un ne 

retāk kā reizi ceturksnī ievieto finanšu saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir

Organizēts seminārs, kurā informēta sabiedrība par projekta aktivitātēm un rezultātiem

Nr. 

p.k.

_ _ _ 

Pasākumu veikšanas vieta

http://www.saulesnp.lv/pro

j1

15.09.2011.1

Cits publicitātes pasākumus  (norādīt saskaņā ar projekta iesnieguma 4.sadaļu) 

500000.00 piedāvājumu iesniegšana -

486500.00

5

-

Būvdarbi Atklāts konkurss

Pasākumu datums

Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts

iepirkuma dokumentācijas 

sagatavošana

- Plānots izsludināt 04.01.2012.

Būvuzraudzība 3500.00 piedāvājumu iesniegšana

4 7 8

10000.00 15.10.2011. 05.12.2011.12.10.2011.

5 6

07.12.2011. -

Publikāciju datumi IUB mājas 

10.09.2011

- -

07.12.2011. -

Būvprojekta izstrāde

Koģenerācijas iekārtu iegāde un 

montāža

Iepirkuma procedūras veids 

un identifikācijas Nr.

3

Publisko iepirkumu 

likuma 8
1
.pants

Atklāts konkurss

Publisko iepirkumu 

likuma 8
1
.pants

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma 

izsludināšanas 

datums 

Lēmuma 

publicēšanas 

datums

Plānotā/noslēgtā 

līguma summa 

bez PVN, LVL

Līguma izpildītājs, līguma 

parakstīšanas datums vai 

pašreizējā iepirkuma procedūras 

stadija

Piezīmes (informācija par sūdzībām,  pārtrauktām vai 

izbeigtām procedūrām, par līguma grozījumiem u.c.)

Līguma izpildes beigu 

datums

-

3. Projekta ietvaros plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi

-

92

4. Informācijas un publicitātes pasākumi 

Lūdzam norādīt informāciju par visu projekta ietvaros plānoto iepirkumu veikšanas progresu. Par plānotiem bet vēl neizsludinātiem iepirkumiem ir aizpildāmas kolonnas 1.-4.

Nr. 

p.k.

-

Faktiski veikto pasākumu apraksts

3

Sagatavota relīze un ievietota informācija mājas lapā

_ 

Skaits

http://www.saulesnp.lv/proj1
http://www.saulesnp.lv/proj1


7. Projekta maksājumu prognoze

Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. Lūdzu norādīt informāciju par periodu sākot ar projekta līguma noslēgšanu līdz projekta īstenošanas beigām.

1.

2.

3.

Nr.p.k.

1.

2.

3.

...

*Pārskats jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz divos veidos: 1) izdrukātā, cauršūtā un parakstītā veidā; 2) elektroniski.

_

Pielikuma nosaukums

* Plānotajam starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā starpposma pārskata iesniegšanas datumu.  

Noslēguma maksājuma pieprasījuma (t.i. pēdējā maksājuma) iesniegšanas datumam jāsakrīt ar noslēguma pārskata iesniegšanas datumu, t.i. viena mēneša laikā pēc projekta pabeigšanas.

Maksājuma pieprasījuma veids

(LVL)

Lūdzam norādīt informāciju par problēmām/riskiem, kas ir identificēti projekta īstenošanā, to  ietekmi uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi un plānotām/veiktām darbībām problēmas vai riska 

novēršanā.

6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (Lūdzu aizpildīt tikai noslēguma pārskatā!) 

275 000.00

Izdruka no pašvaldības novada mājas lapas uz 2 lapām

20.09.2011.

1 000 000.00 550 000.00 450 000.00Kopā:

Avanss

Noslēguma 187 000.00

Vārds, uzvārds

Iesniegšanas datums 

(mēnesis) *

Segtā izmaksātā 

avansa summa (LVL) 

Maksājuma 

pieprasījuma summa

(LVL) (LVL)(LVL)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Amats domes priekšsēdētājs

Paraksts

Datums 17.01.2012.

Nr.p.k. Attiecināmo 

izdevumu summa

KPFI finansējums

(Attiecināmo 

izdevumu 

summa*Atbalsta 

intensitāte (%))

Finansējuma 

saņēmēja finansējums

(LVL)

600 000.00

5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Jānis Bērzs

8. Pārskatam pievienotie pielikumi

_

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 līgumu par projekta īstenošanu.

Pārskatam pievienoto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem.

132 000 88 000.00

Finansējuma saņēmēja paraksttiesīgā persona:

330 000.00 270 000 01.08.2012.143 000

275 000.00 550 000.00 -

20.04.2012.Starpposma 400 000.00 220 000.00 180 000


