
Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanai saskaņā ar 2009.gada 22.decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1492 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” 

nolikums”  

APSTIPRINĀTS 

Vides ministrijas 

2010.gada 18.janvāra 

rīkojuma Nr.26 

pielikums  

 

 

 

 

 

 

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

 atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu 

tehnoloģiju attīstīšana”  

vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanai saskaņā ar 2009.gada 22.decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1492 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” 

nolikums”  

2 

 

 
Vispārīgie nosacījumi. 

 
Šī vadlīnijas ir metodoloģisks palīglīdzeklis potenciālajiem finansējuma saņēmējiem Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai. 

Tajā ietvertie nosacījumi vienādi attiecas uz visiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildītājiem 

neatkarīgi no to juridiskā statusa, kuri vēlas pretendēt uz finansējuma saņemšanu Latvijas 

Republikas Vides ministrijas (Vides ministrija) kā atbildīgās iestādes izsludinātajā atklātajā 

konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” ietvaros.  

 

Vadlīnijās ir skaidroti pamatprincipi un pieeja projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, kā arī 

sniegts piemērs projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai. Minētais piemērs ir sagatavots tikai 

kā metodoloģisks palīgmateriāls.  

 

Vadlīnijas veidotas, balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) noteikumiem 

Nr.1492 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” nolikums”. 

 
Pamatprasības projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai saskaņā ar 2009.gada 22.decembra 

MK noteikumu Nr.1492 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” 

nolikums”40.punktu: 

40.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

40.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta 

iesnieguma veidlapas 3.2.2.apakšpunktu; 

40.3. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmanto naudas vienību - lats; 

40.4. projekta iesniegumu aizpilda bez neatrunātiem svītrojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, 

labojumiem un papildinājumiem; 

40.5. projekta iesniegumam pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas; 

40.6. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās 

pilnvarota persona; 

40.7. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā: 
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40.7.1. projekta iesnieguma veidlapai ir jābūt identiskai ar projekta iesniegumam pievienoto 

projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā; 

40.7.2. projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā izstrādā DOC vai DOCX datņu formātā; 

40.8. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā: 

40.8.1. to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, 

noformēšanu, glabāšanu un apriti; 

40.8.2. projekta iesnieguma veidlapu izstrādā DOC vai DOCX datņu formātā; 

40.8.3. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus 

iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un 

apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus 

iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu 

elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. 

 

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA 
 

Norāda projekta nosaukumu, kā arī projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu. Projekta 

identifikācijas numuru, projekta iesniegšanas datumu, projekta apstiprināšanas datumu 

projekta iesniedzējam nav jāaizpilda. 

 
Projekta nosaukums 

 

 

Inovatīvie risinājumi kokogļu raţošanas procesā 

Projekta iesniedzējs 

 

 

SIA „Meţa māja” 

Aizpilda atbildīgā iestāde: 

 

Projekta identifikācijas numurs: 

 

 

Projekta iesniegšanas datums: 

 

 

Projekta apstiprināšanas datums: 

 

 

 

1.INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJU 

 
1.1. Projekta iesniedzējs 
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Norāda pamatdatus par projekta iesniedzēju 

 

1.1.1. Projekta iesniedzēja 

nosaukums: 

 SIA „Meţa māja” 

1.1.2. Projekta iesniedzēja 

darbības forma: □ sīkais komersants            

X mazais komersants 

□ vidējais komersants 

□ tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde 

□ atvasināta publiska persona 

1.1.3. PVN maksātājs 
Jā X 

Nē□ 

1.1.4. Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

 1000222333 

1.1.5. Juridiskā adrese Iela, mājas nr. Liepu iela 6 

Pilsēta, novads Rēzekne 

Pasta indekss LV4100 

  

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona 

 

Norāda projekta iesniedzēja atbildīgo personu – personu ar paraksta tiesībām, kas būs 

atbildīga par projekta ieviešanu 

 

1.2.1. Vārds, uzvārds  Jānis Bērziņš 

1.2.2. Ieņemamais amats  Valdes loceklis 

1.2.3. Tālrunis  +371 22233344 

1.2.4. Fakss  +371 66677788 
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1.2.5. E-pasts  Janis.berzins@mezamaja.lv 

  

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona 

 

Šo sadaļu aizpilda, ja informācija tajā atšķiras no 1.2 punktā minētās informācijas. Ja 

kontaktpersona ir punktā 1.2 minētā persona, tad visās punkta 1.3 ailītēs ieraksta „nav”  

vai arī „-” 

 

 

1.3.1. Vārds, uzvārds  Anna Liepiņa 

1.3.2 Ieņemamais amats  Raţošanas vadītāja 

1.3.3. Tālrunis  +371 22233355 

1.3.4. Fakss  +371 66677799 

1.3.5. E-pasts  Anna.liepina@mezamaja.lv 

 

1.4. Projekta iesniedzēja bankas konts 

 

Norāda pamatdatus par projekta iesniedzēja bankas konta datiem 

 

Bankas konta turētājs  SIA „Meţa māja” 

 

Bankas nosaukums SEB banka 

 

Bankas konts 100123456789 

 

IBAN kods LV11BANK0012345678901 

 

 

1.5. Projekta iesniedzēja pieredze 

1.5.1. Projekta iesniedzēja pieredze projektu īstenošanā  

Nosaukt un īsi aprakstīt pēdējos trīs gados projekta iesniedzēja īstenotos projektus 

 

Norāda pamatinformāciju par īstenotajiem projektiem, kur projekta iesniedzējs ir bijis 

finansējuma saņēmējs. Var norādīt arī projektus, kas realizēti pilnībā par pašu līdzekļiem, 

bet šajā gadījumā realizētais projekts nedrīkst būt uzņēmuma pamatdarbības rezultātā 

veiktas aktivitātes vai aktivitāšu kopums. 

 

N.p.k. Projekta nosaukums Finansējuma 

avots 

Galvenās 

īstenotās 

Būtiskākie 

rezultāti 
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aktivitātes 

1. Uzlabotās horizontālā tipa 

kokogļu raţošanas 

tehnoloģijas izstrādes 

Pašu līdzekļi Raţošanas 

procesa izstrāde 

un daļēja 

ieviešana 

Patentēta 

kokogļu 

raţošanas līnija 

2. „Meţa materiālu 

pievedējtraktora iegāde” 

ES struktūrfondu – 

ELVGF VPD 

4.prioritātes 

„Lauku un 

zivsaimniecības 

attīstības 

veicināšana” 4.1 

apakšprioritātes 

„Lauksaimniecības 

un lauku attīstības 

veicināšana” 4.1.5 

pasākuma 

„Meţsaimniecības 

attīstība” 

aktivitātes 

„Ieguldījumi 

meţizstrādes, 

koksnes 

pirmapstrādes un 

tirdzniecības 

uzlabošanā un 

racionalizācijā” – 

40000LVL; 

Pašu 

līdzfinansējums – 

40000LVL 

Meţa 

pievedējtraktora 

iegāde 

Iegādāts meţa 

pievedējtraktors 

 

1.5.2. Projekta iesniedzēja pieredze produktu un tehnoloģiju eksperimentālajā izstrādē  
Īsi aprakstīt projekta iesniedzēja pieredzi produktu un tehnoloģiju eksperimentālajā izstrādē, 

raksturot pētījumu jomas un to rezultātus(maksimāli 1000 rakstu zīmes) 

 

Norāda galvenos iepriekš īstenotos vai arī ieviešanas stadijā esošos projektus, kas tiešā vai 

netiešā veidā ir saistīti ar projekta iesniedzēja pieredzi produktu un tehnoloģiju attīstīšanā. 

Norādīt, ja iespējams, arī projekta iesniedzēja līdzdalību citas organizācijas īstenotajos 

projektos, skaidri norādot projekta iesniedzēja lomu, galvenos pienākumus un īstenotās 

aktivitātes. 

 

 SIA „Meţa māja” 2008. gadā laikā ir veikusi kokogļu raţošanas tehnoloģiskās attīstības 

projektu – nodrošināta kokogļu raţotnes būvniecības projektu dokumentācija, pielietojot 

pilnveidotu horizontālā tipa tehnoloģiju, kā arī uzsākta būvniecība. Projekta rezultātā 
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tiek ieviesta īpaša tehnoloģija, kas samazina raţošanas izmaksas un nodrošina augstas 

kvalitātes kokogļu raţošanu īsākā laika periodā salīdzinājumā ar esošajām 

tehnoloģijām. Izstrādātais risinājums ir patentēts Latvijas Republikas patentu valdē, ko 

apliecina LR patentu valdes izsniegtā apliecība nr.111. 

 

1.6. Projektā iesaistītā projekta iesniedzēja personāla pieredze un kvalifikācija  

Nosaukt projektā iesaistītā projekta iesniedzēja personālu, īsi raksturot to izglītību, kvalifikāciju  

un pieredzi (maksimāli 1000 rakstu zīmes) 

 

Norāda galveno projektā iesaistīto projekta iesniedzēja personālu – norādot arī attiecīgās 

personas pozīciju projekta ieviešanas laikā. Projekta personāla skaits nav ierobežots 

(nepārsniedzot šajā sadaļā norādīto maksimālo rakstu zīmju skaitu. 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Kvalifikācija Pieredze 

1. Anna Liepiņa Augstākā izglītība - 

diplomēts inţenieris 

kokapstrādes specialitātē. 

Ekonomikas maģistra grāds. 

Projekta vadītāja. 

6 gadu pieredze 

kokogļu raţošanas 

vadīšanā uzņēmumā. 

Jaunu produktu 

izstrādes pieredze -

uzlabotās horizontālā 

tipa tehnoloģijas 

izstrādes projekta 

ieviešanas vadītāja. 

2. Daina Kalniņa Augstākā izglītība 

ekonomikā. Projekta finanšu 

vadītāja. 

Pieredze finanšu 

plānošanā un vadībā -

vairāk nekā 10 gadi. 

Finanšu plūsmas 

uzraudzība un 

organizēšana, 

grāmatvedības 

dokumentu kārtošana.  

3. Juris Apsītis  Augstākā izglītība - 

diplomēts inţenieris 

kokapstrādes specialitātē. 

Vides zinātņu maģistra 

grāds. Projekta ieviešanas 

vadītājs tehnoloģijas 

jautājumos. 

Uzlabotās horizontālā 

tipa kokogļu raţošanas 

tehnoloģijas izstrādes 

tehniskais vadītājs. 

 

1.7. Projekta iesniedzēja finanšu stāvokļa raksturojums 

Raksturot projekta iesniedzēja finanšu stāvokli, t.sk. norādot finanšu apgrozījumu par pēdējiem 

trīs gadiem (maksimāli 1000 rakstu zīmes) 
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Norāda projekta iesniedzēja apgrozījumu pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados, 

papildina ar operatīvā pārskata datiem par laika periodu, kas pārsniedz trīs mēnešus no 

projekta iesnieguma iesniegšanas brīža. 

 

 Projekta iesniedzēja finanšu apgrozījums 2006. gadā – 56 698 LVL, 2007. gadā – 

128 903 LVL, 2008.gadā – 178 234 LVL. No finanšu rādītājiem redzams, ka projekta 

iesniedzēja apgrozījums ir palielinājies pēdējo trīs gadu laikā. 2009. gada pirmajos 9 

mēnešos apgrozījums saskaņā ar uzņēmuma operatīvo pārskatu ir 106 233 LVL, kas 

liecina par nelielu apgrozījuma samazināšanos saistībā ar vispārējām ekonomikas 

tendencēm valstī un pasaulē.  

  

 

 

2.INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJA SADARBĪBAS 

PARTNERIEM 
 (veidlapu pavairo atbilstoši sadarbības partneru skaitam) 

 

Ja projektā nav paredzēts sadarbības partneris, visās attiecīgajās ailītēs ieraksta „nav” vai 

arī „-” 

 
2.1. Sadarbības partneris 

 

Norāda pamatdatus par sadarbības partneri, ja tāds projektā ir paredzēts 

 

2.1.1. Sadarbības partnera 

nosaukums: 

 Valsts Meţa institūts 

2.1.2. Projekta iesniedzēja 

darbības forma: □ sīkais komersants            

□ mazais komersants 

□ vidējais komersants 

x tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde 

□ atvasināta publiska persona 

2.1.3. PVN maksātājs 
Jā x 
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Nē□ 

2.1.4. Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

 90005678901 

2.1.5. Juridiskā adrese Iela, mājas nr. – Meţa iela 1 

Pilsēta, rajons - Rēzekne 

Pasta indekss – LV 4100 

  

2.2.Sadarbības partnera atbildīgā persona 

 

Norāda projekta iesniedzēja atbildīgo personu, kas būs atbildīga par projekta ieviešanu 

partnera organizācijā 

 

 

2.2.1. Vārds, uzvārds  Didzis Meţmalnieks 

2.2.2. Ieņemamais amats   Direktors 

2.2.3. Tālrunis   67123456 

2.2.4. Fakss  67234567 

2.2.5. E-pasts   mezmalnieks@mezainstituts.lv 

  

2.3. Sadarbības partnera kontaktpersona 

 

Šo sadaļu aizpilda, ja informācija tajā atšķiras no 2.2 punktā minētās informācijas. Ja 

kontaktpersona ir punktā 2.2 minētā persona, tad visās punkta 2.3 ailītēs ieraksta „nav”  

vai arī „-” 

 

2.3.1. Vārds, uzvārds   Andris Gudrais 

2.3.2 Ieņemamais amats   zinātniskais asistents, projektu vadītājs 

2.3.3. Tālrunis   67345678 

2.3.4. Fakss   67456789 

2.3.5. E-pasts   gudrais@mezainstituts.lv 
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2.4. Sadarbības partnera pieredze  

2.4.1. Sadarbības partnera pieredze projektu īstenošanā  
Nosaukt un īsi aprakstīt pēdējos trīs gados sadarbības partnera īstenotos projektus 

 

Norāda pamatinformāciju par īstenotajiem projektiem, kur sadarbības partneris ir bijis 

finansējuma saņēmējs. Var norādīt arī projektus, kas realizēti pilnībā par pašu līdzekļiem, 

bet šajā gadījumā realizētais projekts nedrīkst būt uzņēmuma pamatdarbības rezultātā 

veiktas aktivitātes vai aktivitāšu kopums. 

 

N.p.k. Projekta nosaukums Finansējum

a avots 

Galvenās 

īstenotās 

aktivitātes 

Būtiskākie rezultāti 

1. „Atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošanas atšķirības un 

resursu pieejamība ziemeļu 

un Baltijas valstīs” 

Ziemeļvalstu 

ministru 

padome 

Veikta izpēte un 

analīze par 

atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošanas 

tendencēm 

septiņās valstīs.  

Izstrādāti 

priekšlikumi 

atjaunojamo 

energoresursu 

optimālai 

izmantošanai katrā 

no tām un kopā to 

aptvertajā teritorijā. 

2. Globālo klimata izmaiņu 

ietekme Latvijas meţaudţu 

stāvokli un meţa nozares 

konkurētspēju  

Meţa fonds Veikta izpēte un 

analīze par 

globālo klimata 

izmaiņu ietekmi uz 

Latvijas meţaudţu 

stāvokli pēdējos 

15 gados. 

Analizēta klimata 

izmaiņu ietekme uz 

raţošanas procesu 

meţa nozarē. 

Izstrādāti 

priekšlikumi 

iespējamām 

izmaiņām meţa 

nozares normatīvajos 

aktos un konceptuāli 

iezīmētas galvenās 

iespējamās attīstības 

tendences meţa 

nozarē turpmākajos 

20 gados, kā arī 

noteiktas galvenās 

problēmas to 

iespējamai 

savlaicīgai 

novēršanai. 

 

2.4.2. Sadarbības partnera pieredze produktu un tehnoloģiju eksperimentālajā izstrādē  
Īsi aprakstīt sadarbības partnera pieredzi produktu un tehnoloģiju eksperimentālajā izstrādē, 

raksturot pētījumu jomas un to rezultātus(maksimāli 1000 rakstu zīmes) 

 

 

Norāda galvenos iepriekš īstenotos vai arī ieviešanas stadijā esošos projektus, kas tiešā vai 

netiešā veidā ir saistīti ar sadarbības partnera pieredzi produktu un tehnoloģiju attīstīšanā. 
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Norādīt, ja iespējams, arī sadarbības partnera līdzdalību citas organizācijas īstenotajos 

projektos, skaidri norādot sadarbības partnera lomu, galvenos pienākumus un īstenotās 

aktivitātes. 

 

 

 Valsts meţa institūts savā pamatdarbībā nodarbojas ar meţa nozari aptverošu projektu 

izstrādi, kā arī līdzdalību to ieviešanā. Kā galvenos projektus, kas saistīti ar nosacīti 

līdzīgu tehnoloģiju ieviešanu, var minēt šādus : 

„Izmešu samazinājuma analīze granulu raţošanā, salīdzinot to daţādās pielietotās 

raţošanas tehnoloģijās”; 

„Degvielas patēriņa samazinājums meţizstrādes darbos”;  

„Atjaunojamo energoresursu pieejamība Latvijā”; 

 „Uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu apkures sistēmu un koģenerācijas iekārtu 

ieviešanas perspektīva Latvijā”. 

 

2.5. Projektā iesaistītā sadarbības partnera personāla pieredze un kvalifikācija  

Nosaukt projektā iesaistītā sadarbības partnera personālu, īsi raksturot to kvalifikāciju, iegūto 

izglītību un pieredzi (maksimāli 1000 rakstu zīmes) 

 

Norāda galveno projektā iesaistīto sadarbības partnera personālu – norādot arī attiecīgās 

personas pozīciju projekta ieviešanas laikā. Projekta personāla skaits nav ierobežots 

(nepārsniedzot šajā sadaļā norādīto maksimālo rakstu zīmju skaitu). 

 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Izglītība, kvalifikācija Pieredze 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Sandris Zīlītis 

 

 

 

 

 

 

 

Andris Gudrais 

Zinātņu doktors, projekta 

sadarbības partnera par 

projekta veikšanu atbildīgā 

persona  

 

 

 

 

Maģistrs, projekta dalībnieks 

30 gadi zinātniskā 

darbā, 26 pētījumi 

veikti saistībā ar meţa 

nozares raţošanas 

tehnoloģiju uzlabošanu, 

tajā skaitā 11 

starptautiski projekti. 

 

3 gadi zinātniskā darbā, 

dalība 5 projektos 

saistībā ar meţa 

nozares raţošanas 

tehnoloģiju uzlabošanu, 

tajā skaitā 3 

starptautiski projekti. 

 

2.6. Sadarbības partnera finanšu stāvokļa raksturojums 

Raksturot sadarbības partnera finanšu stāvokli, t.sk. norādot finanšu apgrozījumu par pēdējiem 

3gadiem (maksimāli 1000 rakstu zīmes) 
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Norāda sadarbības partnera apgrozījumu pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados, kā arī 

papildina ar operatīvā pārskata datiem par laika periodu, kas lielāks par trīs mēnešiem no 

projekta iesnieguma iesniegšanas brīža. 

 

 

 Projekta sadarbības partnera finanšu apgrozījums 2006. gadā – 1 143 143 LVL, 2007. 

gadā – 1 148 903 LVL, 2008.gadā –1 178 234 LVL. No finanšu rādītājiem redzams, ka 

projekta sadarbības partnera apgrozījums ir palielinājies pēdējo trīs gadu laikā. 2009. 

gada pirmajos 9 mēnešos apgrozījums saskaņā ar institūta finanšu operatīvo pārskatu ir 

506 233 LVL, kas liecina par nelielu apgrozījuma samazināšanos saistībā ar vispārējām 

ekonomiskās tendencēm valstī un pasaulē, kā arī to, ka,  kā galvenajiem budţetu 

veidojošajiem rādītājiem esot valsts budţeta dotācijām un starptautiskajai sadarbībai, kā 

galvenais apgrozījuma samazinājums minams tieši samazinātais valsts atbalsts 

meţzinātnei ekonomiskā krīzes apstākļos. 

 

 

3.INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 
   

3.1. Projekta mērķis  
Formulēt projekta mērķi (maksimāli 500 rakstu zīmes).  

 

Norāda projekta mērķi. Ja iespējams, izdala arī projekta apakšmērķi 

 

 Projekta mērķis ir pilnveidot  horizontālā tipa kokogļu raţošanas iekārtas, maksimāli 

samazinot izmešu daudzumu, izveidojot inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izplūdes gāzu 

emisijas mazināšanai. Papildus uzdevums - sagatavot uzņēmuma infrastruktūru 

raţošanas uzsākšanai, izveidojot jaunas darba vietas. 

 

3.2. Projekta kopsavilkums 

3.2.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā 

Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību, būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus 

(maksimāli 1500 rakstu zīmes).  

 

Projekta kopsavilkumā norādītā informācija būs brīvi pieejama publiskā informācija par 

projektu. 

 

 Projekta mērķis ir pilnveidot  horizontālā tipa kokogļu raţošanas iekārtas, maksimāli 

samazinot izmešu daudzumu, izveidojot inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izplūdes gāzu 

emisijas mazināšanai. Apakšmēŗķis ir sagatavot uzņēmuma infrastruktūru raţošanas 

uzsākšanai, izveidojot jaunas darba vietas. 

Projekta ieviešanas laikā tiks izveidots inovatīvs risinājums kokogļu horizontālā tipa 

raţošanas iekārtām, izveidojot priekškurtuvi, kā arī uzstādot skursteņu filtrus. Projekta 

ilgums 7 mēneši. Projekts tiks realizēts SIA „Meţa māja” raţotnē. 
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3.2.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā 

Angļu valodā īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes 

(maksimāli 1500 rakstu zīmes). 

Projekta kopsavilkumam angļu valodā jāsaskan ar punktā 3.2.1. minēto informāciju 

latviešu valodā 

 

 The project aim is to improve a horizontal type charcoal production plant, gaining the 

maximum reduction of emissions gases by creating innovative technology solutions. Sub-

objective is to prepare the infrastructure for further production and to creat new 

workplaces. 

An innovative solution for a horizontal type of charcoal production facilities will be 

created at project implementation, creating pre-firebox, as well as installing a chimney 

filters. Project duration is expected 7 months. The project will be realized by "Meza 

maja", ltd. 

  

3.3. Projekta nepieciešamības pamatojums  

Nosaukt būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību, un pamatot to 

risināšanas aktualitāti, kā arī aprakstīt līdz šim veiktos pasākumus identificēto problēmu 

risināšanā un projekta sagaidāmo ieguldījumu (maksimāli 3000 rakstu zīmes). 

Norādot problēmas, to risināšanas aktualitāti, kā arī aprakstot veicamos pasākumus, 

iespējami jācenšas izmantot pārbaudāmu, skaitliski izmērāmu informāciju un, ja 

iespējams, norādīt šīs informācijas avotu. 

 

SIA „Meţa māja” nodarbojas ar meţsaimniecību, meţizstrādi, meţizstrādes produktu 

transportu un realizāciju. Šī gada sākumā uzņēmums nolēma uzsākt kokogļu raţotnes 

būvniecību, līdz ar to raţojot un tirgojot produkciju ar daudz augstāku pievienoto vērtību. 

Uzņēmuma izvēlētā nozare – kokogļu raţošana, pielietojot pilnveidotu horizontālā tipa 

tehnoloģiju, pamatojas uz uzņēmuma dibinātāju izgudrojumu, kas ir firmas dibinātāju 

intelektuālais īpašums. Šī nozare ieņem stabilu vietu Eiropas tirgū un izanalizējot esošo 

situāciju droši var teikt, ka tuvākajā nākotnē, pateicoties lētajiem un viegli pieejamiem 

izejmateriāliem Latvijā, šī stabilitāte vienīgi nostiprināsies. 

Saskaņā ar uzņēmuma plāniem raţotnes būvniecības beigu termiņš paredzēts 2010. gada 

1.oktobris.   

Horizontālā tipa kokogļu raţošanas iekārtu raţotnes neatņemama sastāvdaļa ir 

tehnoloģiskajā procesā radušos izmešu izvades sistēma. Pamatā tā sastāv no diviem 

skursteņiem, taču paredzētas divas ţāvēšanas kameras, kuru viena no funkcijām ir 

atmosfēras piesārņojuma samazināšana. Ţāvēšanas kameru pamatfunkcija ir 

tehnoloģiskās koksnes priekšţāvēšanas veikšana, lai samazinātu mitruma saturu koksnē, 

kas nozīmē tehnoloģiskā procesa atvieglošanu, jo tiek panākts ievērojams pārogļošanas 

procesa paātrinājums. Ja sākotnējais mitruma saturs koksnei varētu būt ap 60%, tad, 

veicot priekšţāvēšanu, to paredzēts samazināt vismaz līdz 30 procentiem. Otrs efekts, ko 
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panāk ţāvēšanas kamerās, lietojot horizontālā tipa tehnoloģiju, dūmgāzēm izejot caur 

priekšţāvētavu ekoloģisko filtru, atmosfērā nenonāk kaitīgie izmeši. Līdz ar to apkārtējās 

vides piesārņojums ar CO un CO2 var samazināties pat par 70 procentiem. Lai novērstu 

arī šos apkārtējai videi nodarītos zaudējumus, iespējams izmantot jaunākās paaudzes 

skursteņu filtrus, kuri nodrošina no skursteņa izplūdušā dūmgāzu sastāva attīrīšanu. Šie 

skursteņu filtri attīrīs atlikušās dūmgāzes, kuras nebūs neitralizētas priekšţāvētavās, 

uztverot arī caur tām izgājušās cietās izmešu daļiņas.  

Rēķinot uzņēmuma plānoto raţošanas apjomu, aptuveni 1000 tonnas kokogļu gadā, 

apkārtējai videi nodarītais zaudējums radīto izmešu rezultātā būtu ievērojams. CO2 

emisijas aprēķinu iespējams veikt pēc tālāk aprakstītajām formulām (skatīt sadaļā 3.6.2. 

SEG emisijas samazinājuma aprēķins un pamatojums). 

Šī projekta realizācijas gadījumā plānots iegādāties divus skursteņu filtrus .  

Līdz ar šādas tehnoloģijas uzstādīšanu uzņēmums nodrošinātu videi draudzīgu 

tehnoloģiju izmantošanu un kļūtu pilnībā draudzīgs apkārtējai videi. Realizējot šo 

projektu, uzņēmums ne tikai spētu palielināt savu darbības apjomu un optimizēt saraţotās 

produkcijas noietu, bet kļūtu par piemēru, kā vienuviet savienojamas ekonomiskās un 

ekoloģiskās intereses. 

  

3.4. Projekta aktivitāšu piemērotības pamatojums  

Nosaukt projekta būtiskākās aktivitātes, raksturot projektā izmantojamās metodes, tehnoloģijas 

un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus un pamatojot to piemērotību projekta mērķu 

sasniegšanai (maksimāli 3000 rakstu zīmes). 

 

Norādot aktivitātes, kā arī aprakstot projektā izmantojamās metodes, tehnoloģijas un 

materiālus, iespējami jācenšas izmantot pārbaudāmu, skaitliski izmērāmu informāciju un, 

ja iespējams, norādīt šīs informācijas avotu. 

 

 Ar šī projekta palīdzību plānots iegādāties divus skursteņu filtrus izmešu maksimālai 

samazināšanai, kā arī uzlabot priekšţāvēšanas kameru kvalitāti līdz maksimāli 

iespējamai tās efektivitātes sasniegšanai. Priekšţāvēšanas kameru darbības efektivitāti 

nosaka optimāli izmantotais priekšţāvēšanas procesā radītais siltuma daudzums, kas 

tiek novadīts tālākai tehnoloģiskās koksnes ţāvēšanai, kā arī izmešu daudzums, kas 

neitralizēts, dūmgāzēm raţošanas cikla nobeigumā izejot caur priekšţāvēšanas kameru 

ekoloģisko filtru. 

  

3.5. Projekta inovācijas apraksts 

Raksturot projekta inovāciju, norādot, kuras no projekta aktivitātēm tās ietekmēs (maksimāli 

6000 rakstu zīmes) 

 

Projektā ar terminu „inovācija” šī projekta iesnieguma atklātā konkursa kontekstā saprot 

inovatīvu risinājumu vismaz Latvijas mērogā, kas nozīmē, ka projektā izveidotais 

risinājums nav iepriekš izmantots Latvijā. 
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  Horizontālā tipa kokogļu raţošanas iekārtas ir ar vairākām priekšrocībām. To retortes 

(ţāvēšanas kameras) darbojas trīs funkcionālos reţīmos. Kā pirmo var minēt intensīvas 

tehnoloģiskās koksnes ţāvēšanas reţīmu ar karstām dūmgāzēm tieši caur pārogļojamās 

koksnes krāvumu. Pēc ūdens tvaiku evakuācijas retorti pārslēdz sausās pārtvaices 

(termolīzes) reţīmā, kur retorti apsilda tikai no ārpuses. Pēc tam izdalījušos termolīzes 

ķīmiskos produktus pa deggāzes cauruli novada kurtuvē, kur tie pilnīgi sadeg 1000 - 

1200°C temperatūrā, dodot papildus siltuma enerģiju un nepiesārņojot atmosfēru. 

Atšķirībā no vertikālajām retortēm, kur veidojas ievērojami darvas ūdens kondensāta 

daudzumi, kas piesārņo apkārtējo vidi un tvaiku veidā nokļūst kurtuvē, pēc tam to 

dzesējot un pazeminot tās lietderības koeficientu, horizontālajās retortēs tehnoloģisko 

malku ţāvē tieši caur krāvumu un ūdens tvaiki tiek aizvadīti atmosfērā pirms pirolīzes 

sākuma, līdz ar to izslēdzot jebkādu darvas kondensāta veidošanās iespēju. Retortē un 

tās apvalkā ir izvietotas ūdens tvaika ģeneratoru sprauslas, ar kuru palīdzību novērš 

retortes un apvalka izdegšanu, nepieļauj temperatūras celšanos retortē augstāk par 

tehnoloģisko temperatūru, kas ir 650°C, un pēc pirolīzes procesa izbeigšanās efektīvi 

atdzesē gatavo produkciju. Kā papildus pozitīvs aspekts vērtējams tas, ka horizontālai 

iekārtai praktiski nav siltuma inerces atšķirībā no vertikāli novietotām retortēm ar 

apmūrējumu, kas ļauj elastīgi mainīt tehnoloģiskā procesa parametrus. Tāpat svarīga 

horizontālo retoršu iespēja ir pārogļot birstošos materiālus (zāģu skaidas, šķeldu, kūdru 

u.c.), nomainot pasīvo malkas konteineru ar cilindrveida rotējošo konteineru, jo 

birstošajam pildījumam ir nepieciešama nepārtraukta kustība. 

Horizontāla tipa iekārta raksturojas ar ērtu apkalpošanu, nav nepieciešami 

cēlējmehānismi retoršu piepildīšanai. Horizontālajām iekārtām nav nepieciešams 

apmūrējums, tā vietā ir akmens vates siltumizolācija.  

Projekta realizācijas gadījumā tehnoloģiskais process tiek papildināts ar 

priekšţāvēšanas kameru un skursteņa filtru uzstādīšanu, kas kopumā ietekmē visu 

raţošanas procesu. Tie stabilizē dūmgāzu plūsmu, kā arī papildus tiks uzstādīti dūmu 

nosūcēji. Šāda sistēma nepieļauj atmosfērā nonākt pelniem un citām cietām daļiņām, 

kuras parasti izplūst nonāk atmosfērā kopā ar dūmgāzēm. 

 

3.6. Projekta rezultāti 

3.6.1. Projektā sasniedzamais efektivitātes rādītājs     

 

Norāda sasniedzamo efektivitātes rādītāju, tajā skaitā SEG emisiju samazinošā rādījuma, 

skaitlisko izteiksmi un mērvienību. 

 

 

 

3.6.2. Projekta ietvaros sasniedzamā efektivitātes rādītāja pamatojums un aprēķins 

Pamatot projekta ietvaros sasniedzamo efektivitātes rādītāju, tai skaitā SEG emisijas 

samazinājumu, parādīt sasniedzamā efektivitātes rādītāja aprēķinu (maksimāli 3000 rakstu 

zīmes) 

Parādot sasniedzamo efektivitātes rādītāju, tajā skaitā SEG emisijas, pamatojumu un 

aprēķinu, par izejas datiem iespējams izmantot gan publiski pieejamo informāciju, gan 

 17,32 kg CO2/ LVL 
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projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera veikto izpēti un aprēķinus, norādot 

informācijas avotu, kā arī pamatojot izvēlēto aprēķina metodiku. 

 

  Pilnveidojot kokogļu raţošanas tehnoloģiju eksperimentālajā raţotnē, plānots kopējais 

kurināmā (tehnoloģiskās un kurināmās koksnes) patēriņa samazinājums par 20 % gadā, 

t.i. no 7000 ber.m
3
 uz 5600 ber.m

3
 gadā, saglabājot esošo raţošanas apjomu 1000 tonnu 

kokogļu gadā. Kurināmā ietaupījums ir 1400 ber.m
3
 gadā. Aprēķinos pieņemts, ka 

izplūdes gāzu sastāvs pēc projekta īstenošanas nemainīsies un emisiju samazinājums 

būs proporcionāls kurināmā patēriņa samazinājumam. 

Emisiju samazinājuma aprēķins: 1400 ber.m
3
 atbilst aptuveni 238 t koksnes sausnas, 

savukārt, oglekļa saturs koksnes sausnā vidēji ir 50 %, attiecīgi emisiju samazinājums 

atbilst 119 t oglekļa (t C) . Pārrēķinot oglekļa daudzumu uz CO2, (t CO2 = (t C x M CO2) / 

MC = (119 x 44,0098) / 12,011 = 62) konstatēts, ka emisiju samazinājums ir 434 t CO2 

gadā. 

Pieņemot, ka klimata izmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums projektam ir 25 

506 LVL, emisiju samazinājuma izmaksas attiecībā pret līdzfinansējumu atbilst 17,32 

kg CO2/ LVL. 

 

3.6.3. Projekta ietvaros izstrādātās tehnoloģijas vai produkta izmantošanas rezultātā 

potenciāli saražotās enerģijas vai samazināta enerģijas patēriņa gadā attiecība pret CO2 

emisiju samazinājumu 

 

 

Kokogļu sadegšanas siltums ir vidēji 8,8 MWh t
-1

, attiecīgi, saraţotā enerģija atbilst aptuveni 

8 800 MWh primārās enerģijas. Saraţotās enerģijas apjoms *kokogļu daudzums) pēc projekta 

ieviešanas nemainīsies. 

Kopējais CO2 emisiju apjoms pirms projekta realizācijas (atskaitot kurināmā ieslēgto oglekli) ir 

2 138 t
1
 gadā. Pēc projekta īstenošanas kopējais CO2 emisiju apjoms (atskaitot kurināmā ieslēgto 

oglekli) samazināsies līdz 1 711 t gadā, attiecīgi, CO2 emisiju samazinājums atbilst 429 t gadā. 

Attiecībā starp CO2 emisiju samazinājumu (kg CO2) un saraţotās enerģijas (kokogļu) daudzumu 

primārās enerģijas mērvienībās (kWh) = (429*1000) / (8 800*1000)=429/8 800=0.05 

 

3.6.4. Projekta ietvaros plānotie rezultāti  

Aprakstīt sasniedzamos kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus 

 

Norāda plānotos rezultātus un to sasniegšanas termiņu attiecībā pret projekta laiku, 

nenorādot kalendāros mēnešus 

 

N.p.k. Plānotie rezultāti Apstiprinošie dokumenti Termiņš 

1. Tehnoloģiskās koksnes patēriņa 

samazinājums uz 1 m3 saraţotās 

produkcijas 

Tehnoloģiskās koksnes 

iepirkuma dokumentācija. 

Rezultātu apkopojums vienu 

Projekta 

beigas 

                                                 
1
 Aprēķinos izmantojams emisiju aprēķinu vienādojums no 3.6.2. punkta. 

 0,05 kg CO2/kwh 
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reizi mēnesī. 

2. Kaitīgo izmešu daudzuma 

samazinājums par 70 procentiem 

Mērījumu ţurnāls. Rezultātu 

apkopojums vienu reizi 

mēnesī. 

Projekta 

beigas 

 

3.7. Projekta ilgtspējas pamatojums 

Raksturot projekta rezultātā izveidotās vai uzlabotās tehnoloģijas vai produkta plānoto darbības 

ilgumu, norādot arī finansiālo ilgtspēju (maksimāli 2000 rakstu zīmes) 

Norādot projekta ilgtspēju, jāņem vērā projekta iesniedzēja, kā arī, ja tas ietekmē 

iesniedzēja tehnoloģijas vai produkta turpmāko darbību, arī sadarbības partnera 

turpmākās attīstības tendences, kā arī finansiālās iespējas projekta rezultātu uzturēšanā. 

 

 

Kokogļu raţotnes pastāvēšana šāda tehnoloģiskā procesa ietvaros bez būtiskām 

izmaiņām paredzēta desmit gadus. Pirmo piecu gadu laikā, ņemot vērā paredzēto 

raţošanas apjomu un situāciju vietējā patēriņa tirgū, plānots atpelnīt kopējos raţotnes 

izveides izdevumus. Paredzams, ka šajā laika periodā stāvoklis kokogļu patēriņa ziņā 

Latvijā būtiski nemainīsies un nav arī paredzama kokogļu importa produkcijas invāzija 

no citām valstīm. Tajā pašā laikā kokogļu patēriņš valstī ir stabils un pietiekams ne tikai 

šādas raţotnes mērogiem arī tuvāko novadu kontekstā. Jāatzīmē, ka kokogļu patēriņam 

novērojams sezonāls raksturs un vairāk tās patērē pavasara, vasaras un rudens 

periodos, taču tas neatstāj iespaidu uz raţošanas jaudu palielināšanu vai samazināšanu 

uzņēmumā konkrētā laika periodā. 

 

 3.8. Projekta multiplikatīvā efekta pamatojums  

Aprakstīt projekta rezultātu izmantošanas iespējas, norādot to attiecināmību uz daţādām 

iesaistītajām pusēm un nozarēm (maksimāli 6000 rakstu zīmes) 

 

Projekta rezultātu multiplikatīvā efekta pamatojumā nepieciešams norādīt gan ietekmi uz 

projekta darbības jomu, gan arī uz citām šķērssektoriālām jomām (ja šāda ietekme pastāv). 

 

 Projekts noteikti atstāj iespaidu uz dzīvi vietējā Piparkūku ciematā jebkurā, gan 

ekonomiskajā, gan arī sociālajā un ekoloģiskajā aspektā. Pirmkārt, kokogļu raţotnes 

atvēršana nelielajā ciematā, kurā ir tikai 400 iedzīvotāju, dod divpadsmit jaunas 

darbavietas, kā arī rada papildus noslodzi, iespējams, arī darba vietas gan 

izejmateriālu piegādātājiem, gan produkcijas izplatītājiem. Nenoliedzami, šajā laika 

periodā, kad visur, sevišķi lauku teritorijās, vērojams bezdarbs, tas gan līdzēs risināt 

bezdarba problēmu, gan arī vairos līdzekļu nonākšanu pašvaldības budţetā. Mazākā 

mērā, bet tomēr, tas attiecināms arī uz valsts budţetu. 

Skatoties no nozares griezuma, kokogļu raţošana nekad nebūs masveida produkcija 

visas valsts mērogā, ar to nodarbosies vien nedaudzi uzņēmēji. Tajā pašā laikā Latvijā 

aizvien izejmateriālam koksnei pārāk reti tiek pievienota iespējami augsta vērtība. 

Izmantojot faktiski lapkoku koksnes mazāk lietderīgo daļu, ar kokogļu raţošanu tiek 

panākts gandrīz maksimālais iespējamais finansiāli lietderīgais efekts.  

Projekta rezultātā, galvenokārt, uzsvars likts uz inovatīvas tehnoloģijas iespējami 
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labāku efektu attiecībā uz apkārtējo vidi. Ieviešot priekšţāvēšanas kameru kā ekoloģiskā 

filtra tehnoloģiju, kā arī iebūvējot skursteņu filtrus, apkārtējā vidē praktiski nenonāk 

kaitīgo izmešu daļiņas. 

Maksimālais efekts no projekta rezultātā ieviestajām tehnoloģijām, protams, tiks 

panākts tikai visu projektā paredzēto mērķu realizēšanas gadījumā. 

 

3.9. Sīko, mazo un vidējo komersantu iesaistīšana  

Raksturot projekta ietvaros plānoto sadarbību ar sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem, 

norādot potenciālo partneru skaitu, veidus un nosaukumus (maksimāli 2000 rakstu zīmes) 

 

Norāda projektā paredzēto sadarbību ar sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem. 

Atsevišķi norāda, vai projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ietilpst šajā kategorijā, 

kā arī veidu, kā paredzēts iesaistīt citus sīkos, mazos vai vidējos komersantus, norādot to 

lomu un pienākumus projekta ieviešanā. 

 

 SIA „Meţa māja” ietilpst mazo uzņēmumu kategorijā. Lai veiktu projektā paredzētos 

uzdevumus saskaņā ar iepriekš reģistrēto patentu, tas jāpilnveido atbilstoši šībrīţa 

vajadzībām, situācijai uzņēmumā un valstī, kā arī atbilstībai Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu būtībai. Šim nolūkam paredzēts piesaistīt Valsts meţa 

institūta speciālistus.  

Nepieciešamās pārbūves, iekārtu un filtru uzstādīšanas veikšanai paredzēts piesaistīt vēl 

vienu vai divus uzņēmumus no sīko, mazo vai vidējo uzņēmumu kategorijas. 

Realizējot projektā paredzēto, pirms tā uzsākšanas tiks veikta cenu aptauja par optimālo 

priekšţāvēšanas kameru uzlabošanas un skursteņa filtru uzstādīšanas veicēju.  
 

3.10. Darba vietu izveidošana 

Norādīt, cik daudz un kādas jaunas darba vietas tiks izveidotas projekta īstenošanas rezultātā, 

nosaucot arī šo darba vietu plānoto pastāvēšanas ilgumu gados (maksimāli 2000 rakstu zīmes) 

 

Norāda jaunu darba vietu izveidi gan projekta ieviešanas laikā, gan arī pēc projekta 

ieviešanas (ja attiecināms), minot katras darbavietas amata nosaukumu un galvenos 

pienākumus. Iespējams pievienot organizācijas struktūrshēmu, atsevišķi izdalot 

jaunradītās darbavietas. 

 

Kokogļu raţotnes izbūves rezultātā kopumā tiks radītas divpadsmit jaunas darba vietas. 

Kokogļu raţotnē tās būs šādas : objekta raţošanas vadītājs, kas ir atbildīgs kopumā par 

visu raţošanas darbību, tajā skaitā par darba drošības noteikumu ievērošanu, raţotnes 

grāmatvedis – uzskaitvedis, četri ţāvēšanas kameru – retoršu operatori un četri 

izejmateriālu un gatavās produkcijas krāvēji – saiņotāji, kā arī divi darbinieki – 

eksperti, kuru uzdevums būs jauno izmešu samazinošo tehnoloģiju uzraudzība, 

pārbaude, mērījumu veikšana, salīdzināšana un analīze. Raţotnes vadītāja un 

grāmatveţa, kā arī ekspertu pienākumi tiks uzticēti darbiniekiem ar attiecīgu izglītību. 

Pārējo amatu pretendentiem speciālistu vadībā tiks veiktas speciālas raţošanas cikla 

apmācības un instrukcijas. Papildus gan izejmateriālu, gan gatavās produkcijas 

piegādē, transportā un realizācijā tiks piesaistīti ieinteresēti uzņēmumi, kuri, domājams, 
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netieši papildinās darbaspēka nodarbinātību. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstītā projekta rezultātā iegūtie finanšu 

līdzekļi tieši ietekmēs augstāk minēto divu jaunradīto ekspertu darba vietu izveidi. Šo 

darba vietu likvidēšana SIA „Meţa māja” darbības laikā šajā kokogļu raţotnē nav 

paredzēta. 

 

3.11. Ar projekta mērķi saistītie līdzšinējie pētījumi 

Norādīt ar projekta mērķi saistīto, līdz šim veikto pētījumu nosaukumus un īstenotājus, raksturot 

iegūtos rezultātus(maksimāli 2000 rakstu zīmes) 

 

Norāda projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera, kā arī citu institūciju veiktos 

pētījumus ar projekta mērķi saistītajā jomā. 

 

2007.gads – pētījums „Akmeņogļu aizstāšanas ar kokoglēm ekonomiskais 

pamatojums”- veicējs Latvijas Ogļu institūts pēc SIA „Meţa māja” pasūtījuma. 

Rezultātā noteikta akmeņogļu aizstāšanas ar kokoglēm ekonomiskā efektivitāte, kā arī 

CO2 samazinājums par 32 % pie ekvivalenta siltuma daudzuma saraţošanas. 

 Sadarbības partnera – Valsts meţa institūta galvenie projekti, kas saistīti ar nosacīti 

līdzīgu tehnoloģiju ieviešanu: 

„Izmešu samazinājuma analīze granulu raţošanā, salīdzinot to daţādās pielietotās 

raţošanas tehnoloģijās”; 

„Degvielas patēriņa samazinājums meţizstrādes darbos”;  

„Atjaunojamo energoresursu pieejamība Latvijā”; 

 „Uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu apkures sistēmu un koģenerācijas iekārtu 

ieviešanas perspektīva Latvijā”. 

 

3.12. Projekta ietvaros izstrādājamās tehnoloģijas darbībā vai produkta ražošanā 

izmantotās izejvielas  

Norādīt vai projekta ietvaros tehnoloģijas darbībā vai produkta raţošanā izmantojamas vietējās 

izejvielas, raksturot kādā veidā un apjomā (maksimāli 4000 rakstu zīmes) 

 

Norāda nepieciešamās izejvielas produkta ražošanā vai tehnoloģijas darbībā, to 

pieejamību, kā arī norāda konkrētus izejvielu piegādātājus, ja tādi jau ir zināmi un par to 

ir panākta vienošanās. 

 

 Kā galvenā un faktiski vienīgā raţošanas procesa izejviela ir koksne. Latvija ir bagāta 

ar daţādu lapu koku sugu audzēm, no kurām iespējams iegūt ne tik daudz tā saucamo 

vērtīgo kokmateriālu, kurai iespējams pievienot augstu vērtību, bet tieši apkurei un citai 

līdzīgai darbībai izmantojamo. Lapkoku koksne arī ir kokogļu raţošanai nepieciešamais 

materiāls, kas turklāt var būt gan cietā, gan arī birstošā veidā. Parasti pārtvaicei 

izmanto 0,5 līdz 1 metru garas tehnoloģiskā pagales. Kā izejvielu piegādātājs ir 

iespējams jebkurš Latvijas uzņēmums vai individuālais komersants, ja vien tas spēj to 

piegādāt par konkurētspējīgu cenu.  
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3.13. Projekta ieviešanas risku analīze 
Nosaukt identificējamos projekta ieviešanas riskus , aprakstīt pasākumus šo risku novēršanai vai 

samazināšanai (maksimāli 2000 rakstu zīmes) 

 

Norāda galvenos identificētos riskus – gan ārējos , gan iekšējos, kā arī pasākumus risku 

mazināšanā vai novēršanā. 

 

 Galvenie riski, kas rastos projekta ieviešanas rezultātā, būtu šādi: 

1) netiek panākts maksimālais efekts no projekta rezultātā ieviestajām 

tehnoloģijām; 

2) projekta ieviešana ievērojami sadārdzinātu raţošanas procesu; 

3) projekta rezultātā izveidotās ţāvēšanas kameras un skursteņu filtri radītu 

papildus bīstamību raţošanas tehnoloģiskajam procesam; 

4) projekts kaut kādu iemeslu dēļ varētu radīt papildus draudus apkārtējai videi. 

Kā jau iepriekš minēts, kokogļu raţotnes maksimālais lietderīgums panākams, realizējot 

visu augstāk minēto projektā paredzēto pasākumu kompleksu. 

Iepriekšējā punktā minēto risku novēršanai jāveic visi projektā paredzētie pasākumi. 

Tas nozīmē, ka maksimālais pozitīvais efekts no projekta realizācijas satur gan 

ekonomiska, gan sociāla un arī ekoloģiska rakstura ietekmi uz tuvākās apkārtnes 

iedzīvotājiem un vidi. 

Projekta ieviešanas sadārdzināšanās, izbūvējot modernas priekšţāvēšanas kameras un 

ievietojot dūmeņos skursteņu filtrus, kas kopsummā sastāda vairāk kā 55 tūkstošus LVL, 

ietekmes uz apkārtējo vidi uzlabošanas, kā arī ekonomiskā efekta sasniegšanas 

rezultātā, ir attaisnojama. Ilgākā laika periodā projekta izdevumi noteikti atmaksāsies, 

vēl jo vairāk, ņemot vērā, ka tas ir inovatīvs. 

Papildus bīstamības rašanās raţošanas procesam no priekšţāvēšanas kameru 

uzlabošanas un filtru izbūves drīzāk vērtējama kā hipotētiska, jo ieviešamā tehnoloģija 

nekādā veidā nav saistīta ar raţošanas jaudu palielināšanu vai kādu bīstamu izejvielu 

pielietošanu vai temperatūru paaugstināšanu. 

Apkārtējai videi apgrūtinājumu projekts var radīt tikai tad, ja netiek realizēts 

priekšţāvēšanas kameru uzlabojums un skursteņa filtru izbūve.  

  

 

4.INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANU 
 

4.1. Projekta aktivitāšu apraksts (vēlams līdz 10 aktivitātēm, t.sk. obligātā aktivitāte – 

„projekta vadība”) 

Norādīt plānotās aktivitātes, to īstenošanā izmatojamās metodes, tehnoloģijas un indikatīvos 

rādītājus (maksimāli 2000 rakstu zīmes) 

 

Norāda galvenās aktivitātes, kas tiks veiktas projekta īstenošanas laikā. Aktivitātes 

aprakstā norāda par aktivitātes īstenošanu atbildīgo institūciju (projekta iesniedzējs vai 

sadarbības partneris), kā arī partneru iesaistes lomu. 

 

N.p.k. Aktivitātes Aktivitātes apraksts Indikatīvie rādītāji 
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nosaukums aktivitātes 

pabeigtības 

novērtēšanai 

1. Projekta vadība Tiks veikta projekta vadība, 

finanšu uzskaite, atskaišu 

sagatavošana un iesniegšana 

Vides ministrijā. Atbildīgais 

par aktivitātes norisi ir 

projekta iesniedzējs. 

Projekta atskaites 

2. Priekšţāvēšanas 

kameru tehnoloģiskā 

risinājuma izstrāde, 

tā ieviešana 

Atbilstoši esošajai situācijai 

un inovācijai tiks pilnveidots 

priekšzāvēšanas kameru 

tehniskais risinājums, kas 

nodrošinās iespēju samazināt 

izplūdes gāzu kaitīgo izmešu 

daļiņu nonākšanu apkārtējā 

vidē. Atbildīgais par 

aktivitātes norisi ir projekta 

iesniedzējs un sadarbības 

partneris. 

Priekšţavēšanas 

kameru tehniskā 

dokumentācija 

3. Skursteņu filtru 

iegāde un 

uzstādīšana 

Tiks iegādāti filtri, kas 

nodrošinās izmešu 

samazināšanos. Atbildīgais 

par aktivitātes norisi ir 

projekta iesniedzējs. 

Pirkuma līgums, 

uzstādīšanas 

pieņemšanas –

nodošanas akts.  

 

4.2.Projekta īstenošanas ilgums  

Maksimālais projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus 

 

Projekta kopējais ilgums no līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas līdz projekta 

pēdējās aktivitātes beigām. 

 

Plānotais projekta ieviešanas laiks pilnos mēnešos. 

 

 

4.3.Projekta īstenošanas laika grafiks 

Norādiet projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas laikus (ar „x” atzīmējiet atbilstošo 

gadu un mēnesi). 

 

Norādot projekta īstenošanas laika grafiku, tiek uzskaitīti projekta ieviešanas, nevis 

kalendārie mēneši. Tabulā šūnas, kurās nenotiek projekta aktivitātes, atstāj neaizpildītas. 

Aktivitāšu nosaukumiem jāsaskan ar 4.1 punktā norādītajām aktivitātēm. 

 

 

7 
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N.p.

k. 

Aktivitātes 

nosaukums  

Gadi un mēneši 

Projekta īstenošanas pirmais gads (2010.g.) Projekta īstenošanas otrais gads(2011.g.) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1. Projekta 

vadība 

X X X X X X X                 

2. Priekšţāvē-

šanas kameru 

tehnoloģiskā 

risinājuma 

izstrāde un 

ieviešana 

X X X X X X                  

3. Skursteņu 

filtru iegāde 

un 

uzstādīšana 

    X X X                 

 

5.INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA BUDŢETU  
 Aizpilda projekta iesniedzējs 

 
5.1. Projekta finansēšanas rādītāji: 

 

N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

1. Attiecināmo izmaksu summa (2 + 4 + 6) Ls 55 682 

2. Finanšu instrumenta finansējums Ls 25 056 

3. Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte (ne 

vairāk kā 60 % no projekta attiecināmajām 

izmaksām) 

% 45 

4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums Ls 30 626 

5. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma intensitāte  % 55 

6. Sadarbības partneru līdzfinansējums Ls - 

7. Sadarbības partneru līdzfinansējuma intensitāte  % - 

8. Neattiecināmo izmaksu summa Ls 7 602 

9. Kopējais projekta finansējums (1+8) Ls 63 284 
10. Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru 

līdzfinansējums (4+6+8) 

Ls 30 626 

11. Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru 

līdzfinansējuma intensitāte (ne mazāk kā 40% 

no projekta attiecināmajām izmaksām) 

% 55 

 

5.2. Projekta finansēšanas plāns 

Skat. Iesnieguma veidlapas 1.pielikumu 
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5.3. Projekta aktivitāšu izmaksu tāme 

Skat. Iesnieguma veidlapas 2.pielikumu 

 

6. PUBLICITĀTE 

 

6.1. Publicitātes pasākumu veidi 

Atzīmēt, kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā. 

Informācijas ievietošana interneta portālos  X 

Informēšana publicēšana laikrakstos  X 

Informēšana publicēšana ţurnālos  X 

Informācijas izplatīšana TV   

Informācijas izplatīšana radio   

Informācija projekta ieviesēja interneta vietnē
2
  X 

Informatīvā pasākuma rīkošana
3
  X 

Citi (lūdzu norādīt)   

  

6.2. Publicitātes pasākumu plāns 

Īsi aprakstīt plānotos publicitātes pasākums, nosaucot to mērķauditorijas, īstenošanas laikus un 

būtiskākos satura elementus (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes). 

Norādot publicitātes pasākumus, nepieciešams norādīt arī pasākuma norises laiku attiecībā 

pret projekta ieviešanas laika grafiku. 

 

Par projekta īstenošanu nedēļas laikā pēc līguma parakstīšanas par projekta ieviešanu 

tiks sagatavota preses relīze, kas tiks izsūtīta masu mēdijiem- ziņu aģentūrām, kā arī 

reģionālajiem laikrakstiem. Vienlaikus par projekta īstenošanu tiks ievietota informācija 

uzņēmuma mājas lapā. Informācija par projekta norisi tiks atjaunota ne retāk kā reizi 3 

mēnešos. 

Pēc projekta pabeigšanas tiks sagatavota informācija nozares speciālistiem, kas tiks 

publicēta ţurnālā „Vides draugs”, kā arī uzņēmuma mājas lapā. Projekta noslēgumā 

paredzēts informatīvais pasākums par projekta rezultātiem, kā arī, tiks sagatavota preses 

relīze, kas tiks izsūtīta ziņu aģentūrām, kā arī reģionālajiem laikrakstiem.  

                                                 
2
 Minimālās publicitātes prasības saskaņā ar MK noteikumu Nr.1492 71.1.apakšpunktu 

3
 Minimālās publicitātes prasības saskaņā ar MK noteikumu Nr.1492 71.2.apakšpunktu 
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7. PAPILDUS IESNIEDZAMO DOKUMENTU SARAKSTS 
 Aizpilda projekta iesnieguma iesniedzējs 

 

Aizpildot papildus iesniedzamo dokumentu sarakstu, ar „X” apzīmē iesniedzamos 

dokumentus, kas jāiesniedz saskaņā ar MK noteikumiem. Ja attiecīgais dokuments nav 

nepieciešams projekta kontekstā (piemēram, sadarbības partnera dokumentācija, ja 

projektu ieviešanu realizē tikai projekta iesniedzējs), tad tajās ailītēs ieraksta „-”. Ailītes, 

kurām kolonnās „Ir” vai „Nav” ir atzīmētas ar „X”, pretējās kolonnas attiecīgi atstāj 

neaizpildītas. 

 

 

N.p.k. Dokumenta nosaukums Ir Nav 

1. Attiecībā uz projekta iesniedzēju: 

1.1. Projekta iesniedzēja apliecinājums (3.pielikums) X  

1.2. Projekta iesniedzēja statūtu vai nolikuma kopija  X  

1.3. Juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija, tiešās 

vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādei – sadarbības 

partnera apliecināta nodokļu maksātāja reģistrācijas 

apliecības kopija vai tai ekvivalenta dokumenta kopija 

x  

1.4. Projekta iesniedzēja gada pārskata kopija (peļņas vai 

zaudējumu aprēķins un pārskats (bilance) par iepriekšējo 

pārskata gadu). Jaunizveidoti komersanti, kuriem vēl nav 

apstiprinātu pārskatu, iesniedz kārtējā finanšu gada datus 

X  

1.5. Projekta iesniedzēja lēmuma izraksts par projekta 

īstenošanu, kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjomu 

x  

1.6. Garantijas vēstule par projektam nepieciešamā 

līdzfinansējuma nodrošināšanu no sadarbības partnera vai  

institūcijas, kura pēc projekta apstiprināšanas nodrošinās 

projekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus 

finanšu līdzekļus, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, par 

projektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, 

norādot piešķiramā finansējuma apmēru 

X  

1.7. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta 

iesniedzējam uz projekta iesniegšanas brīdi nav nodokļu 

parādu, vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli tam, ka 

šādu izziņu Valsts ieņēmumu dienestam par projekta 

iesniedzēju pieprasa atbildīgā iestāde (4.pielikums) 

X  
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1.8. Projekta izstrādē, vadībā un īstenošanā iesaistītā personāla 

dzīvesgājuma apraksti (Curriculum Vitae) 

X  

1.9. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai 

(sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināma 
x  

1.10. Pilnvara par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas 

paraksta tiesībām, ja attiecināma 

X  

2. Attiecībā uz sadarbības partneri (ja projekts paredz sadarbības partnera 

iesaistīšanos projekta īstenošanā vai finansēšanā) 

2.1. Juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija, tiešās 

vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādei – sadarbības 

partnera apliecināta nodokļu maksātāja reģistrācijas 

apliecības kopija vai tai ekvivalenta dokumenta kopija 

X  

2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka 

sadarbības partnerim uz projekta iesniegšanas brīdi nav 

nodokļu parādu, vai sadarbības partnera piekrišanas vēstuli 

(4.pielikums) tam, ka šādu izziņu Valsts ieņēmumu 

dienestam par sadarbības partneri pieprasa atbildīgā 

iestāde, ja sadarbības partneris ir reģistrēts Latvijas 

Republikā 

X  

3. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīta 

vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā, 

ieguldījumu apjomiem un projekta īstenošanas gaitā 

izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu 

īpašumattiecībām, ja attiecināma 

X  

 

 

 

8.APLIECINĀJUMS 

 

Es, apakšā parakstījies (-usies), 

projekta iesniedzēja _____________________SIA „Meţa māja”_______________ 

  projekta iesniedzēja nosaukums 

atbildīgā amatpersona, __________Jānis Bērziņš______________________________, 

  vārds, uzvārds 
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  ______Valdes loceklis_____________________________, 

  amata nosaukums 

 01.01.2010 

________________________ 

  dd/mm/gggg 
   

  

 

  

  

Paraksts: 

  

Datums:   

dd/mm/gggg 

Zīmoga vieta 

 (Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām). 
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Iesnieguma veidlapas 1. pielikums 

  

 

Projekta finansēšanas plāns, LVL 
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       %  %  

 1=2+3 2 3=4+10 4 5=4/3 6 7=6/3 8 9=8/3 10 

2010 63 284 7 602 55 682 25 056 45 - - 30 626 55 30 626 

2011 - - - - - - - - - - 

Kopā 63 284 7 602 55 682 25 056 45 - - 30 626 55 30 626 

 

 

 



Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanai saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1492 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 

attīstīšana” nolikums”  

Iesnieguma veidlapas 2.pielikums 

 

Aktivitāšu izmaksu kopsavilkums 

 

N.p.k. 
Izmaksu 

kategorija 
Aktivitātes  

Aktivitāšu 

kopējās 

izmaksas 

LVL 

Neattiecināmās 

izmaksas  

LVL 

Attiecināmās 

izmaksas 

LVL 

īpatsvars no 

attiecināmajām 

izmaksām (%) 

  Aktivitāte 

Nr.1 

„Projektu 

vadība” 

Aktivitāte  

Nr.2 

„Priekšžāvēšanas 

kameru 

tehnoloģiskā 

risinājuma 

izstrāde” 

Aktivitāte  

Nr.3 

„Skursteņu 

filtru iegāde 

un 

uzstādīšana” 

Aktivitāte...     

1. Darbaspēka 

atalgojums 
13 300 2 400 - - 15 700 - 15 700 28.20 

2. Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 

3 204 578 - - 3 782 - 3 782 6.79 

3. Darbaspēka 

ārvalstu 

komandējumu 

izmaksas 

- - - - - - - - 

4. Ārējo 

pakalpojumu 

izmaksas 

- - 24 200 - 24 200 4 200 20 000 35.92 

5. Aprīkojuma 

un 

tehnoloģisko 

iekārtu iegādes 

izmaksas 

- 13 068 - - 13 068 2 268 10 800 19.40 
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6. Materiālu, 

izejvielu 

izmaksas 

- - - - - - - - 

7. Publicitātes 

pasākumu 

izmaksas 

6 534 - - - 6 534 1 134 5400 9.70 

8. Citas izmaksas         

          

 Kopā     63 284 7 602 55 682 100 
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Aktivitāšu izmaksu tāmi pavairo atbilstoši aktivitāšu skaitam 

 

Aktivitātes Nr.1 „Projektu vadība” izmaksu tāme 
  

Izmaksu 

pozīcijas 

nosaukums 

 

Vienības 

nosaukums 

Vienību 

skaits 

Vienības 

izmaksas, 

LVL 

(ar PVN) 

Kopā 

izmaksas, 

LVL 

(t. sk. PVN) 

Izmaksas, 

LVL 

Attiecināmās 
Neattiecinā- 

mās 

Kopā 

attiecināmās 

izmaksas 

LVL 

% 

no 

kopējām 

attiecinā

majām 

izmaksā

m  

Bez PVN 

PVN 

(aizpilda ja 

nav 

atgūstams) 

Bez 

PVN 

 

PVN 

 

1. Darbaspēka 

atalgojums:       

 

    

1.1. Projekta 

vadītāja 

atalgojums 

mēnešalga 7 800 5 600 5 600 10.06 

    

1.2. Projekta 

grāmatveža 

atalgojums 

mēnešalga 7 500 3 500 3 500 6.29 

    

1.3. Projekta 

tehniskā 

vadītāja 

atalgojums 

mēnešalga 7 600 4 200 4 200 7.43 

    

Kopā    13 300 13 300 23.89     

2. Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 

      

    

2.1. Projekta 

vadītāja VSAOI 
 24.09 5 600 1 349 1 349 2.42 

    

2.2. Projekta 

grāmatveža 

VSAOI 

 24.09 3 500 
 

843 

 

843 
1.51 
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2.3. Projekta 

tehniskā 

vadītāja VSAOI 

 24.09 4 200 1 012 1 012 1.82 

    

Kopā    3 204 3 204 5.75     

3. Darbaspēka 

ārvalstu 

komandējumu 

izmaksas:            

3.1.           

Kopā    0 0 0     

4. Ārējo 

pakalpojumu 

izmaksas:            

4.1.            

Kopā    0 0 0     

5. Aprīkojuma 

un tehnoloģisko 

iekārtu iegādes 

izmaksas 

  

         

5.1.           

Kopā    0 0 0     

6. Materiālu, 

izejvielu 

izmaksas 

  

         

6.1.           

Kopā    0 0 0     

7. Publicitātes 

pasākumu 

izmaksas: 

 

         

7.1. publicitātes 

pasākumu 

nodrošināšana 

līgums 

1 6 534 6 534 5 400 9.70 5 400 0 0 1 134 

Kopā    6 534 5 400 9.70 5 400 0 0 1 134 

8. Citas 

izmaksas 

  
         

8.1.            

8.2.            

KOPĀ 

(1+2...+8):   
  23 038 21 904 39.34 5 400   1 134 
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Nepieciešamības gadījumā projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes. 

 

 

  

Aktivitātes Nr.2 „Priekšžāvēšanas kameru tehnoloģiskā risinājuma izstrāde” izmaksu tāme 
  

Izmaksu 

pozīcijas 

nosaukums 

 

Vienības 

nosaukums 

Vienību 

skaits 

Vienības 

izmaksas, 

LVL 

(ar PVN) 

Kopā 

izmaksas, 

LVL 

(t. sk. PVN) 

Izmaksas, 

LVL 

Attiecināmās 
Neattiecinā- 

mās 

Kopā 

attiecināmās 

izmaksas 

LVL 

% 

no 

kopējām 

attiecinā

majām 

izmaksā

m  

Bez PVN 

PVN 

(aizpilda ja 

nav 

atgūstams) 

Bez 

PVN 

 

PVN 

 

1. Darbaspēka 

atalgojums:       

   

  

  

1.1. Projekta 

eksperta 

atalgojums mēnešalga 

6 400 2400 2400 4.31 

  

 

 

Kopā    2400 2400 4.31     

2. Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas  

     

  

 

 

2.1. Projekta 

eksperta 

atalgojums % 

24.09 2400 578 578 1.04 

  

 

 

Kopā    578 578 1.04     

3. Darbaspēka 

ārvalstu 

komandējumu 

izmaksas:   

  

  

 

  

      

  

  

3.1.           
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Kopā    0 0 0     

4. Ārējo 

pakalpojumu 

izmaksas:   

  

  

   

    

  

  

4.1.            

Kopā    0 0 0     

5. Aprīkojuma 

un tehnoloģisko 

iekārtu iegādes 

izmaksas 

      

   

    

  

  

5.1.           

Kopā    0 0 0     

6. Materiālu, 

izejvielu 

izmaksas 

               

  

  

6.1. materiālu 

iegāde saskaņā 

ar specifikāciju 

līgums 

1 13 068 13 068 10 800 19.40 10 800 0 0 2 268 

Kopā    13 068 10 800 19.40 10 800 0 0 2 268 

7. Publicitātes 

pasākumu 

izmaksas: 

 

         

7.1.           

Kopā           

8. Citas 

izmaksas 

  
         

8.1.            

8.2.            

KOPĀ 

(1+2...+8):   
  16 046 13 778 24.74    2 268 

Nepieciešamības gadījumā projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes. 

 

 

 

 



 

Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanai saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1492 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 

attīstīšana” nolikums”  

34 

 

 

Aktivitātes Nr.3 „Skursteņu filtru iegāde un uzstādīšana” izmaksu tāme 
  

Izmaksu 

pozīcijas 

nosaukums 

 

Vienības 

nosaukums 

Vienību 

skaits 

Vienības 

izmaksas, 

LVL 

(ar PVN) 

Kopā 

izmaksas, 

LVL 

(t. sk. PVN) 

Izmaksas, 

LVL 

Attiecināmās 
Neattiecinā- 

mās 

Kopā 

attiecināmās 

izmaksas 

LVL 

% 

no 

kopējām 

attiecinā

majām 

izmaksā

m  

Bez PVN 

PVN 

(aizpilda ja 

nav 

atgūstams) 

Bez 

PVN 

 

PVN 

 

1. Darbaspēka 

atalgojums: 
      

 

 
   

1.1.            

Kopā    0 0 0     

2. Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 

          

2.1.           

Kopā    0 0 0     

3. Darbaspēka 

ārvalstu 

komandējumu 

izmaksas: 

          

3.1.           

Kopā    0 0 0     

4. Ārējo 

pakalpojumu 

izmaksas: 

          

4.1. skursteņu 

filtru iegāde un 
līgums 1 24 200 24 200 20 000 35.92 20 000 0 0 4 200 
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uzstādīšana  

Kopā    24 200 20 000 35.92 20 000 0 0 4 200 

5. Aprīkojuma 

un tehnoloģisko 

iekārtu iegādes 

izmaksas 

          

5.1.           

Kopā    0 0 0     

6. Materiālu, 

izejvielu 

izmaksas 

          

6.1.           

Kopā    0 0 0     

7. Publicitātes 

pasākumu 

izmaksas: 

          

7.1.           

Kopā    0 0 0     

8. Citas 

izmaksas 
          

8.1.           

8.2.           

Kopā    0 0 0     

KOPĀ 

(1+2...+8): 
   24 200 20 000 35.92    4 200 

Nepieciešamības gadījumā projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes. 

 

 

 


