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Projekta rezultātu monitoringa pārskata veidlapa par 2013. gadu (monitoringa perioda 1.gads) 

MK 20.08.2011. noteikumu Nr. 608 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei: 

 

 

Finansējuma saņēmēja nosaukums: 
SIA "Komersants" 

Projekta nosaukums: 
Inovatīvas tehnoloģijas ūdeņraža un ozona pielietošanai iekšdedzes dzinējos 

Projekta numurs: 
KPFI-14/101 

 

Projekta īstenošanas 

vieta: 

1. Galvenā iela 100, Saldus, LV-1000 

...  

1. Pārveidotā transportlīdzekļa rādītāji 

Rādītāji pārskata gadā (2013.) Vienam TL 

 

 

Kopā projektā Piezīmes 

1 2 3 4 

Degvielas patēriņš (l/km)* 10.5 10.5 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 

Nobraukums gadā (km)* 200 116 200 116 
 

CO2 emisijas apjoms, kg** 3943851.41 3943851.41 
2.315 kgCO2ekv.gadā/l * 10.5 l/100 km * 200 116 

km * 0.81 = 3943851.41kg CO2 ekv. gadā 

* Norādīt informāciju atsevišķi par katru transporta līdzekli, ja rādītāji atšķiras.  

** Aprēķina, reizinot kopējo degvielas patēriņu ar projektā norādīto CO2 emisijas faktoru (kg CO2ekv.gadā). 
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2. Papildu informācija 

Lūdzam norādīt citu pēc finansējuma ieskatiem monitoringa pārskata izvērtēšanā noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par izmaiņām, 

paskaidrojumus utt. 

 

Norāda informāciju, kas būtu noderīga izvērtējot sasniegto CO2 emisijas samazinājumu monitoringa periodā. Obligāti aizpildāma sadaļa, ja 

projekta līgumā noteiktais CO2 emisijas samazinājums nav sasniegts. 

 

 

 

3. Apliecinājums 

 

Apliecinu, ka: 

1. Visa šajā pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta monitoringa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā attēlo projekta monitoringa 

rezultātus pārskata periodā saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu. 

2. Projekta ietvaros iegādātās, pielāgotās, izveidotās vai pilnveidotās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo, zemas oglekļa emisijas un/vai 

atjaunojamo energoresursu efektīvākas izmantošanas produktu, tehnoloģiju vai iekārtu darbība ir nodrošināta. 

3. 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  Marts Pavasaris 

Amats  valdes loceklis 

Paraksts* 

 
Datums*  20.01.2014 

* 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. 

 


