
Starpposma/Noslēguma pārskats

1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija

līguma Nr.

projekta nosaukums

KPFI finansējuma saņēmējs

pārskata numurs (norādīt Nr.) 

pārskata  veids (Starpposma/Noslēguma)

Atzīmes par saņemšanu

Aizpilda Vides investīciju fonds.

(datums) (datums) (datums) (datums)

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

par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta īstenošanu

par pārskata periodu no 14.07.2010.  līdz 14.12.2010.

pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, 

tālrunis, e-pasts)

Pārskats saņemts Pārskats apstiprināts Pārskats noraidīts Pārskats iesniegts atkārtoti

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

KPFI - 2/100

Inovatīvie risinājumi kokogļu ražošanas procesā

SIA " Meža māja"

2

Starpposma

valdes loceklis, Jānis Bērziņš, +37122233344, janis.berzins@mezamaja.lv

1



I II III IV I II III IV I II III IV

1 x x

2 x x

3 x x

* sākuma datumam jāsakrīt ar līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienu vai projekta sākuma datumu, ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms līguma noslēgšanas

I II III IV I II III IV I II III IV

1 x

2 x

* sākuma datumam jāsakrīt ar līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienu

1.

-

2

1.projekta gads
Piezīmes

9

--

3. 4. 7

- --

5.

-

Priekšžāvēšanas kameru 

tehnoloģiskā risinājuma izstrāde, 

tā ieviešana

Skursteņu filtru iegāde un 

uzstādīšana

Norises vieta
Visas projekta iesniegumā 

plānotās projekta aktivitātes
no 14/07/2010*

Projekta vadība

Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības 

(ja attiecināms)

Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes

2. Projekta aktivitāšu īstenošana

2.1. projektā īstenotās aktivitātes

Aktivi

tātes 

Nr.

skaits

līdz 31/12/2010

līdz 31/12/2010 līdz …/…/… … līdz …/…/… …

Liepu iela 6, Rēzekne

Liepu iela 6, Rēzekne

Liepu iela 6, Rēzekne

no 14/07/2010*

2.2. projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti

Atsauce uz 2.1. 

tabulā iekļauto 

aktivitātes Nr.

Iepirkuma procedūras 

veids un identifikācijas 

Nr.

Līguma izpildītājs, līguma 

parakstīšanas datums vai 

pašreizējā iepirkuma 

procedūras stadija

Līguma izpildes 

beigu datums

Publikācijas par iepirkumu datums 

Iepirkuma līguma Nr.,  

līguma priekšmets

1.projekta gads

Faktiski sasniegtie rezultāti

Piezīmes
no …/…/… …

2.projekta gads

20

70 1-3

%

%

Iegādāti filtri, kas nodrošinās izmešu 

samazināšanos. Atbildīgais par 

aktivitātes norisi ir projekta iesniedzējs.

Atsauce uz šā pārskata 

2.1.tabulā iekļautās 

aktivitātes Nr.

Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti

nosaukums

no …/…/… … no …/…/… …

2.projekta gads 3.projekta gads

8

Iepirkuma izsludināšanas vai 

uzaicinājumu izsūtīšanas 

datums 

Lēmuma 

publicēšanas 

datums

līdz …/…/… …

no …/…/… …

3.projekta gads

līdz …/…/… …

2.3. Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi (ja attiecināms)

Nr. p. 

k.

Nr. 

p.k.

- -

Zaļais publiskais iepirkums: Ja finansējuma saņēmējs Projekta iesniegumā ir norādījis, ka projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus veiks atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma prasībām, lūdzam ar progresa pārskatu iesniegt 

pārskata periodā zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju (uzaicinājuma, tehniskās specifikācijas, lēmumu kopijas, konkursa nolikums)

10.

-

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.  

Plānotā/noslēgtā 

līguma summa 

bez PVN, LVL

Piezīmes (informācija par 

sūdzībām,  pārtrauktām vai 

izbeigtām procedūrām, par 

līguma grozījumiem u.c.)

6

mērvienība

Nodrošināta projekta vadība, finanšu 

uzskaite, maksājumu pieprasījumu, 

starpposma pārskatu sagatavošana un 

iesniegšana Vides investīciju fondā.

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.

1-3

Tehnoloģiskās koksnes patēriņa 

samazinājums uz 1 m3 saražotās 

produkcijas gadā

Kaitīgo izmešu daudzuma 

samazinājums gadā

2



X

Nr. p. 

k.

1

-

x

Nr. p. 

k.

1

- - - -

www.rezekne.lv

www.latgale.lv

22.07.2010.

29.12.2010.
Informācijas ievietošana interneta portālos

1 gab.

-

-

Publikācija 8 gab.
Rēzeknes vēstis

 Latgales laiks

Pasākums

Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:

Projekta rezultātu demonstrācijas 

prezentācija potenciālajiem 

patērētajiemiem - vietējiem 

iedzīvotājiem un  uzņēmumiem

1 gab.

Identificētais risks/problēma projekta 

ieviešanā 

Identificētā riska /problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu  sasniegšanu, budžetu 

vai citu līguma nosacījumu izpildi
Paveiktais/plānotais riska /problēmas novēršanā

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

Jā

1 gab.

-

2 3 4

22.07.2010.

16.09.2010.

04.11.2010.

29.12.2010.

Publikācija 1 gab.

Preses relīze 4 gab.

Vieta

Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un/vai pārbaudes? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

Nē

3 4

-

4 5 6

Veids

1

Jā

Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt:

No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, 

kad  (norādīt datumu)

Pārbaudes/audita atzinums (kādi trūkumi konstatēti, norādījumi un ieteikumi saņemti no 

institūcijām, kas veikušas pārbaudi)

Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu 

(ja tādi identificēti) novēršanai

- - -

- - - -

Vides draugs 30.01.2010.

- -

Laiks

- -

Liepu iela 6, Rēzekne 30.12.2010.

-

2

Citi (norādīt) 

Informācijas izplatīšana TV

Informācijas publicēšana žurnālos

Informācijas publicēšana laikrakstos 

Informācijas izplatīšana radio

Informatīvā pasākuma rīkošana

- -

Skaits

4. Informācijas un publicitātes pasākumi 
Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts

3

8 gab.

3. Pārskats par projektā veikto pārbaužu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu

Informācijas projekta ieviesēja interneta vietnē 4 gab.

Informācija par projektu līgumu 

noslēdzot, projekta īstenošanas laikā un 

noslēgumā finansējuma saņēmēja un 

sadarbības partnera interneta vietnē

4 gab.
www.mezamaja.lv

www.vmi.lv

15.07.2010.

 06.09.2010.

Informatīvā plāksne 1 gab. Informatīvā plāksne birojā 1 gab. Liepu iela 6, Rēzekne 15.12.2010. - pastāvīgi

Skaits

2

4 gab.

3



7. Projekta maksājumu prognoze

Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pierasījumu iesniegšanas grafiku. Lūdzu norādīt informaciju par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta īstenošanas beigām.

-

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

8. Secinājumi un piezīmes

-

9. Pārskatam pievienotie pielikumi

6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (Lūdzu aizpildīt tikai noslēguma pārskatā!) 
Projekta mērķis ir sasniegts atbilstoši plānotajam projektā. Pilnveidotās horizontālā tipa kokogļu ražošanas iekārtas sasniedz izmešu samazinājumam par 70% gadā un tehnolo\giskās koksnes patēriņa samazinājumu  uz 1m3 

saražotās produkcijas par 20% gadā. Projekta rezultāti atspoguļoti tehnoloģiskās koksnes iepirkuma rezultātu apkopojumos vienu reizi mēnesī un izmešu mērījumu žurnālā vienu reizi mēnesī. Projekta ietvaros izstrādātās kokogļu 

ražošanas iekārtas izmantošanas rezultātā potenciāli samazinātā enerģijas patēriņa gadā attiecība pret CO2 emisiju samazinājumu ir 0,05 kg CO2/kwh.

Nr.p.

k.

Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds Jānis Bērziņš

Pielikuma Nr. Pielikuma nosaukums

1 Preses relīzes izdruka no www.rezekne.lv - 29.12.2010.

-

Kopā

(LVL)

--

-

KPFI finansējums

(LVL)

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

Amats valdes loceklis

Paraksts

Datums 13.01.2011.

--

Apliecinu, ka visa šajā progresa pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā atspoguļo projekta īstenošanas progresu pārskata periodā saskaņā ar līgumu par 

projekta īstenošanu.

-

7

Publikācijas eksemplārs laikrakstā "Rēzeknes vēstis" - 04.11.2010.

Publikācijas eksemplārs laikrakstā "Vides draugs" - 10.01.2011.

4

5

Publikācijas eksemplārs laikrakstā "Rēzeknes vēstis" - 29.12.2010.

Publikācijas eksemplārs laikrakstā "Latgales laiks" - 04.11.2010.

* Starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā Starpposma pārskata iesniegšanas datumu, kas ir minēts Projekta līguma Speciālajos noteikumos.

2 Preses relīzes izdruka no www.latgale.lv - 29.12.2010.

6

Publikācijas eksemplārs laikrakstā "Latgales laiks" - 29.12.2010.

8 Fotogrāfijas no informatīvā pasākuma

9 Fotogrāfijas ar plāksni telpās

3

Plānots iesniegt maksājuma pieprasījumu: 

Finansējuma 

saņēmēja 

finansējums

(LVL)

Plānotais iesniegšanas 

datums*

-

4


