
AVANSA SAŅEMŠANA  

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

summu kas nepārsniedz 15% no projekta KPFI finansējuma apmēra, ja finansējuma 

saņēmējs ir LR reģistrēts sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants vai zinātnisko 

institūciju reģistrā reģistrēta zinātniska institūcija vai 50% no projekta KPFI 

finansējuma apmēra, ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai izglītības iestāde. 

 Finansējuma saņēmējs vienojas ar kredītiestādi par garantijas izsniegšanu. Garantijai 

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

īstenošanas termiņa beigām. Projekta līguma termiņa pagarināšanas gadījumā, ja uz 

pagarināšanas brīdi izsniegtā avansa summa nav dzēsta ar iesniegtajiem maksājuma 

pieprasījumiem, 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 kredītiestādes garantijas 

oriģināleksemplārs.  

 Ja avansa pieprasījuma iesniegums ir sagatavots projekta līgumā noteiktajā formā, 

atbildīgā iestāde veic avansa maksājuma pārskaitījumu uz finansējuma saņēmēja kontu 

Valsts kasē vai kredītiestādē ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no avansa pieprasījuma 

saņemšanas Fondā. 

 

Ja saskaņā ar kredītiestādes garantiju regulējošiem noteikumiem, kredītiestādes garantija, 

kas izsniegta vēstules veidā, var tikt atsaukta (anulēta) tikai, ja kredītiestādē tiek atgriezts 

garantijas oriģināls, finansējuma saņēmējam Fondā ir jāiesniedz vēstule ar lūgumu atgriezt 

Kredītiestādei atbildīgās iestādes garantijas oriģinālu un iesniegt Kredītiestādei lūgumu 

anulēt garantiju.  

Avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtība 

1. Avansa maksājuma pieprasījumu iesniedz Fondā pēc projekta līguma noslēgšanas 

pirms 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, Rīgā; 

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

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

kpfi@lvif.gov.lv; 

 

Prasība par kredītiestādes garantiju attiecas tikai uz 

komersantiem un zinātniskām institūcijām. 

 

 

Pēc attiecināmo izdevumu, ar kuriem ir nosegta vismaz visa 

saņemtā avansa summa, apstiprināšanas, atbildīgā iestāde, 

pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisko pieprasījumu, 

iesniedz kredītiestādē lūgumu anulēt garantiju. 

 

http://www.lvif.gov.lv/
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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 kredītiestādes garantijas vēstule 

(oriģināleksemplārs). 

2. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par maksājuma pieprasījumā ietverto ziņu 

patiesumu. 

 
 

Avansa maksājuma saņemšanai aizpilda tikai maksājuma 

pieprasījuma veidlapas pirmo lapu – maksājuma pieprasījuma 

daļas no 1. -3.! 
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PARAUGS – Kredītiestādes garantijas vēstule  

KREDĪTIESTĀDES GARANTIJA NR. __________ 

 

Ievērojot to, ka ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te 

un turpmāk saukts Finansējuma saņēmējs), Latvijas Republikas Vides ministrija  (te un 

turpmāk saukta Atbildīgā iestāde), un SIA „Vides investīciju fonds”, kas reģistrēts Latvijas 

Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003339615, juridiskā adrese - 

Latvijas Republika, LV- 1010, Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, 2010.gada ___.________ ir 

noslēguši līgumu par projekta „_______________________” īstenošanu Nr.________ (te 

un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Atbildīgā iestāde veic avansa maksājumu par 

summu ________ Finansējuma saņēmējam,    

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Atbildīgās iestādes tiesības prasīt avansa maksājuma 

atgriešanu, ja Finansējuma saņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir iestājies 

pienākums atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar kredītiestādes avansa maksājuma garantiju, 

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas 

Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk 

saukta Kredītiestāde), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no 

jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies atmaksāt Atbildīgajai iestādei ne vairāk kā summu 

__________ (______), saņemot Atbildīgās iestādes pirmo rakstisko pieprasījumu un 

rakstisku apgalvojumu, ka Finansējuma saņēmējs nav izpildījis saistības saskaņā ar 

Līgumu.  

Kredītiestādei rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Finansējuma saņēmējs ir saņēmis 

avansa maksājumu no Atbildīgās iestādes saskaņā ar šajā garantijā iepriekš teikto.  

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek 

nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai ne.  

Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Atbildīgā iestāde 

atgriezīs Kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt 

garantiju. 

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Kredītiestādē ne vēlāk kā augšminētajā 

datumā. 

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas summu.     

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Atbildīgā iestāde un Kredītiestāde 

saņem pa vienam. 

 

Rīgā, 2010. gada ___.____________  

 

Kredītiestādes vārdā: 

 

*Garantijai jābūt ne īsākai par projekta īstenošanas termiņu. 


