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Projekta reģistrācijas numurs: 

Projekta reģistrācijas datums: 
Anketu iesniegt Vides investīciju fondam 

Ģertrūdes iela 10/12, LV-1010, Rīga 

Tālrunis: 7845111 

E-pasts: pasts@lvif.gov.lv 

http:\\www.lvif.gov.lv 
 

Anketa projekta idejas pieteikumam Vides investīciju fondā 
Projekta nosaukums:                (līdz 50 rakstu zīmēm) 

Uzņēmuma nosaukums  

 

 

Projekta realizācijas vieta: 

Projekta realizācijas laiks – no dat./mēn./gads līdz dat./mēn./gads 

 

Īss projekta būtības izklāsts: (līdz 500 rakstu zīmēm) 

 

 
 

Paredzamie vides uzlabojumi: 

  

Vides efekts* Pirms projekta Pēc projekta 

   

* – uzrādīt sagaidāmo vides efektu (skaitliski). Piemēram, sēra dioksīda piesārņojums atmosfērā pirms un pēc projekta realizācijas. 

 

PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS (LATOS) 
FINANŠU AVOTI PROJEKTA TĀME 

Pašu līdzekļi Komponente lati 
Dāvinājumi kopā, t.sk.:  

ES strukturālie fondi  

Citi  

Kredīti kopā, t.sk.:   
Vides investīciju fonds  
Kredītiestādes  

Citi  

Līzings  
Citi  
Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 90% no kopējām projekta izmaksām. Projekta iesniedzēja optimālais ieguldījums ir vismaz 10%. Fonds 

nefinansē apgrozāmos līdzekļus. 

 

Projekta tāmes atšifrējumam ir jāsakrīt ar pieejamiem finanšu resursiem. Tabulu var nepildīt, ja tiek pievienota 
detāla projekta tāme. 
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Vai saistībā ar projektu ir: Kas un kad sagatavojis 
projekta tehniski ekonomiskais pamatojums  
tehniskais projekts (tehniskā dokumentācija)  
biznesa plāns  
izvēlēts piegādātājs  
 

 Pirmspēdējā gada 
auditētie finanšu 

pārskati 

Pēdējā gada auditētie 
finanšu pārskati 

Finanšu dati 
iepriekšējā ceturksnī 

Aktīvs 

Nemateriālie ieguldījumi    

Pamatlīdzekļi    

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi    

Ilgtermiņa ieguldījumi    

Krājumi    

Debitori    

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos    

Nauda    

Apgrozāmie līdzekļi    

Aktīvs    

 

Pasīvs 

Pamatkapitāls    

Rezerves    

Iepriekšēju gadu nesadalītā peļņa    

Pārskata gada nesadalītā peļņa    

Pašu kapitāls    

Uzkrājumi    

Ilgtermiņa kreditori    

Parādi piegādātājiem un pircējiem    

Nodokļi    

Īstermiņa kredīti    

Citi kreditori    

Īstermiņa kreditori kopā    

Kreditori    

Pasīvs    

 

Darbinieku skaits uzņēmumā    

Samaksātie nodokļi KOPĀ    

Eksports % no kopējiem ieņēmumiem    

Savlaicīgi neizpildītas saistības    

 

Neto apgrozījums    

Produkcijas ražošanas izmaksas    

Bruto peļņa vai zaudējumi    

Pārdošanas izmaksas    

Administrācijas izmaksas    

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi    

Procentu ieņēmumi    

Procentu izmaksas    

Citi    

Bruto peļņa vai zaudējumi    

Pamatlīdzekļu nolietojums    
Informācija iesniedzama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību" un "Par uzņēmuma gada pārskatiem". Fonds var pieprasīt 
dokumentāli apstiprināt iesniegtās informācijas pareizību. 

 
Augstākminēto informāciju var aizstāt ar auditētajiem finanšu pārskatiem par attiecīgo periodu. 
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Aizdevuma nodrošinājums*: 
 

* – kustāmā un nekustāmā īpašuma ķīlas, galvojumi un citi 

 

Projekta realizācijā iesaistītie īpašumi Īpašnieks 
zeme: 

 

ēkas: 

 

 

Ziņas par uzņēmumu: 
Juridiskā forma (SIA, AS u.c.)  
Juridiskā adrese  
Pasta adrese  
Reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas vieta un datums  
Akcionāri (%) 

 

 

 

Tālruņa numurs(i)  
Fakss  
E - pasta adrese  
Pamatdarbības virzieni (pēc NACE 

klasifikatora) 

 

 

 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  
mobilā tālruņa numurs  
tālruņa numurs  
E - pasta adrese  

 
Visi iesniegtie dokumenti ir Fonda īpašums. Pēc projekta ierosinātāja rakstiska pieprasījuma Vides investīciju fonds izsniedz iesniegto dokumentu 

kopijas. Vides investīciju fonda Valde izskata tikai pareizi un pilnībā aizpildītas pieteikuma anketas. 

 Atzīmējiet, ja jūs vēlaties, lai iesniegtā informācija paliktu konfidenciāla. 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies un apņemos ievērot Vides investīciju fonda 
finansēšanas noteikumus 
 
 

Uzņēmuma vadītājs: ________________________________ 
 (paraksts, amats, paraksta atšifrējums) 

Z.V. Datums: ________________________________ 

Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts: 
Dokumenta nosaukums un īss apraksts 

 

 

 

 

 


