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20__.gada __.______ līgumam par projekta īstenošanu Nr._______ 

 

Projekta rezultātu monitoringa pārskats par 2013. gadu 

 

Finansējuma saņēmēja nosaukums: Latvijas novada pašvaldība 

Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Latvijas novada pašvaldības 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 

Projekta numurs: KPFI-13/100 

 

1. Projektā sasniegtie rezultāti 

1.1. Tehniskie rādītāji 

Lūdzam sniegt informāciju atbilstoši projekta iesnieguma 2.8.punktā "Projekta tehniskie un sasniedzamie 

rādītāji" norādītajam. 

Nr.p.

k 
Rādītājs Tips Skaits 

1. Apgaismojuma stundu skaits gadā (vidēji) NA* 2200 

2. Esošais elektroenerģijas patēriņš (kWh) NA 105500.00 

3. Elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas (kWh) NA 29500.00 

4. Nomainīto gaismekļu kopīgā jauda NA 48.70 kW 

5. Uzstādīto gaismekļu kopīgā jauda  NA 21.00 KW 

6. Uzstādīto gaismekļu skaits (katram tipam)   

6.1. SGS102 1xSON-PP100W Gab 150 

6.2. SGS102 1xSON-PP150W Gab 40 

7. 
Uzstādīto gaismekļu ar spuldzi darbības laiks bez apkalpes 

(stundās)** (katram tipam) 

  

7.1. SGS102 1xSON-PP100W h 20000 

7.2. SGS102 1xSON-PP150W h 20000 

8. Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaits (katram tipam)   

8.1. SGS102 1xSON-PP100W gab 12 

8.2. SGS102 1xSON-PP150W gab 5 

9. Aizsardzības automātikas skaits (katram tipam)   

9.1. SGS102 1xSON-PP100W gab 150 

9.2. SGS102 1xSON-PP150W gab 40 

10. Pievadu raksturojums, garums (katram tipam)   

10.1. SGS102 1xSON-PP100W m 1350 

10.2. SGS102 1xSON-PP150W m 360 

11. 
Uzstādāmo gaismekļu kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma 

attiecība pret nominālo jaudu Pnom (Lm/W) (katram tipam) 

  

11.1. SGS102 1xSON-PP100W  90 

11.2. SGS102 1xSON-PP150W  100 

12. Gaismekļu balastu lietderības koeficients (%)*** (katram tipam)   

12.1. SGS102 1xSON-PP100W  86 

12.2. SGS102 1xSON-PP150W  85 

 * NA – nav attiecināms. 

** izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus 

*** ja ražotājs nav norādījis, rēķina Pgaismas avota/Pnom(%) 

 

1.2. Efektivitātes rādītāji 

Lūdzam sniegt informāciju atbilstoši projekta iesnieguma 2.9.punktā "Projekta efektivitātes rādītāji" 

norādītajam. 

 

Nr.p.

k 
Rādītājs Mērvienība Gadā 



 2 

1. 
Energopatēriņa ekonomija (kopējā no gaismekļu 

nomaiņas un apgaismojuma līmeņa regulēšanas gadā) 
kWh 

77963.00 

2. 

Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (kopējais no 

gaismekļu nomaiņas un apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas) 

CO2 tonnas 

30.95 

 

2. Papildus informācija 

Lūdzam norādīt jebkuru citu nozīmīgu informāciju, tai skaitā par jebkādām veiktajām un/vai plānotajām 

izmaiņām attiecībā uz projekta iesniegumā norādīto. 

 

 

Faktiskais elektroenerģijas patēriņš 2013.gadā 27564 kWh. 

Ekonomijas aprēķins: 105500 – 27564 = 77936 kWh 

 

 

 

6. Apliecinājums 

 

Apliecinu, ka: 

1. Ir sasniegti projekta iesniegumā un projekta līgumā noteiktie projekta rezultāti, tai skaitā oglekļa 

dioksīda emisiju samazinājums. 

2. Visa šajā monitoringa pārskatā un tā pielikumos sniegtā informācija ir patiesa un faktiem 

atbilstoša. Tā attēlo projekta monitoringa rezultātus pārskata periodā saskaņā ar līgumu par 

projekta īstenošanu. 

3. apgaismojuma infrastruktūra, kurā veiktas projektā atbalstāmās aktivitātes: 

a. nav demontēta; 

b. tiek ekspluatēta; 

c. tiek uzskaitīta finansējuma saņēmēja bilancē; 

d. tiek iesaistīta pašvaldības autonomās funkcijas izpildē atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par pašvaldībām; 

e. atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā. 

4. Projekta dokumentu oriģināli vai dokumentu oriģinālu atvasinājumi, kuri izgatavoti atbilstoši 

lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas 

prasībām, tiek glabāti vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas. 

 

 

Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona: 

Vārds, uzvārds   

Amats   

Paraksts*   

Datums*   

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

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

elektroniski uz e-pasta adresi kpfi@lvif.gov.lv. 


