
 

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

Atbildīgā iestāde LR Vides ministrija 

Fonds SIA „Vides investīciju fonds” 

Konkurss Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts 

konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 

attīstīšana” 

KPFI Klimatu pārmaiņu finanšu instruments 

Projekta līgums Līgums, kas noslēgts ar atbildīgo iestādi, Fondu un finansējuma 

saņēmēju par KPFI projekta īstenošanu 

AVANSA SAŅEMŠANA  

Finansējuma saņēmējam ir iespēja saņemt avansu, projekta līgumā noteiktajā kārtībā, par 

summu kas nepārsniedz 15% no projekta KPFI finansējuma apmēra. 

 

 Finansējuma saņēmējs vienojas ar banku par garantijas izsniegšanu. Garantijai jābūt 

izsniegtai par pilnu avansa summu par termiņu ne īsāku par projekta īstenošanas 

termiņa beigām. Projekta līguma termiņa pagarināšanas gadījumā ir nepieciešams 

atbilstoši pagarināt garantijas termiņu. 

 Finansējuma saņēmējs iesniedz Fondā avansa pieprasījumu, kurš ir sagatavots saskaņā ar 

projekta līguma 3.pielikuma aktuālo versiju, kas pieejama Vides investīciju fonda mājas 

lapā internetā (www.lvif.gov.lv), kuram ir pievienots bankas garantijas 

oriģināleksemplārs.  

 Ja avansa pieprasījuma iesniegums ir sagatavots projekta līgumā noteiktajā formā, 

atbildīgā iestāde veic avansa maksājuma pārskaitījumu uz finansējuma saņēmēja kontu 

Valsts kasē ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no avansa pieprasījuma saņemšanas Fondā. 

 Finansējuma saņēmējs no saņemtajiem avansa līdzekļiem veic maksājumus projekta 

ietvaros. 

 

 
 

 

Finansējuma saņēmējam izmaksātā avansa summa tiek dzēsta no 

nākamajiem starpposma maksājumiem, ieturot līdz 60% apmērā no 

maksājuma pieprasījumā ietvertā KPFI finansējuma apjoma.  

Pēc attiecināmo izdevumu, ar kuriem ir nosegta vismaz visa saņemtā 

avansa summa, apstiprināšanas, atbildīgā iestāde, pamatojoties uz 

finansējuma saņēmēja rakstisko pieprasījumu, iesniedz bankā lūgumu 

anulēt garantiju. 

 

http://www.lvif.gov.lv/
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Ja saskaņā ar bankas garantiju regulējošiem noteikumiem bankas garantija, kas izsniegta 

vēstules veidā, var tikt atsaukta (anulēta) tikai, ja bankā tiek atgriezts garantijas oriģināls, 

finansējuma saņēmējam Fondā ir jāiesniedz vēstule ar lūgumu izsniegt bankas garantijas 

oriģinālu. Pēc vēstules izskatīšanas Fonds sazināsies ar finansējuma saņēmēju par bankas 

garantijas oriģināleksemplāra izsniegšanu. 

 

Finansējuma saņēmējam ir pienākums glabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu 

oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku projekta līgumā noteiktā termiņā, tai skaitā 

bankas garantijas oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.  

AVANSA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA  

Avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtība 

1. Avansa maksājuma pieprasījumu iesniedz Fondā pēc projekta līguma noslēgšanas pirms 

pirmā starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. 

2. Avansa maksājuma pieprasījumu finansējuma saņēmējs Fondā iesniedz vienā no veidiem: 

a. personīgi. Avansa maksājuma pieprasījumus Fonds pieņem katru darba dienu no 

plkst.8:30 līdz 17:30 Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā; 

b. nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides investīciju fonds”, 

Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā, LV-1010) un elektroniski uz e-pasta adresi 

kpfi@lvif.gov.lv; 

c. elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentus ar 

drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

3. Avansa maksājuma pieprasījumu apstiprina finansējuma saņēmēja amatpersona, kurai ir 

paraksta tiesības. 

4. Finansējuma saņēmējam ieteicams pirms avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 

Fondā saglabā sev 1 (vienu) pieprasījuma oriģināleksemplāru, kā arī visu tam pievienoto 

dokumentu kopijas. Fonds avansa maksājuma pieprasījuma kopijas neizsniedz. 

Avansa maksājuma pieprasījuma noformēšanas kārtība 

1. Maksājuma pieprasījuma oriģinālam ir jābūt sagatavotam: 

 datorrakstā izmantojot projekta līguma 3.pielikuma aktuālo versiju, kas pieejama 

Vides investīciju fonda mājas lapā internetā (www.lvif.gov.lv); 

 latviešu valodā; 

 izmaksu summu obligāti jānorāda ar diviem cipariem aiz komata, tās nenoapaļojot 

līdz veselam skaitlim; 

 nedrīkst būt neatrunāti labojumi; 

 jāaizpilda maksājuma pieprasījuma 1.-3. daļas un sadaļas un jānorāda visa 

maksājuma pieprasījumā prasītā informācija. 

 maksājuma pieprasījumam jāpievieno bankas garantijas vēstule 

(oriģināleksemplārs). 

2. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par maksājuma pieprasījumā ietverto ziņu patiesumu. 

  

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
http://www.lvif.gov.lv/


3 

 

 

AVANSA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA AIZPILDĪŠANA  

 

 

1. sadaļā „Informācija par pieprasījumu” jānorāda: 

 1.1. Projekta līguma numurs; 

 1.2. Pieprasījuma numurs  – 1; 

 1.3. Pieprasījuma summa – avansa pieprasījumā piemērojamais atbalsta finansējums 

LVL. Avansa maksājuma summa nedrīkst pārsniegt 15% no projektam apstiprinātā 

KPFI finansējuma apmēra; 

 1.4. Pārskata perioda sākuma datums - Projekta līgumā noteiktais projekta īstenošanas 

uzsākšanas datums saskaņā ar laika grafiku;  

 1.4. Pārskata perioda beigu datums - pārskata perioda beigu datumu nenorāda, atzīmē 

ar ”-”. 

 

 

2. sadaļā „Informācija par projektu” jānorāda: 

 2.1.Fonds – KPFI;  

 2.2.Projektu konkurss – „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 

attīstīšana”; 

 2.3.Projekta nosaukums – no Projekta līguma; 

 2.4.Līguma noslēgšanas datums/projekta sākuma datums – no Projekta līguma saskaņā 

ar projekta īstenošanas laika grafiku;  

 2.5.Projekta beigu datums - no Projekta līguma saskaņā ar projekta īstenošanas laika 

grafiku;  
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3. sadaļā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs” jānorāda 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nosaukums, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs, adrese 

(uzņēmuma juridiskā adrese), faksa numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ziņas par 

projekta kontaktpersonām. 

Gadījumā, ja FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA juridiskā adrese atšķiras no adreses, uz kuru 

nosūtāma korespondence, lūdzam norādīt gan juridisko adresi, gan adresi 

korespondences saņemšanai. 

 
 

Avansa maksājuma saņemšanai aizpilda tikai maksājuma 

pieprasījuma veidlapas pirmo lapu – maksājuma pieprasījuma 

daļas no 1. -3.! 

 


