
Pašvaldību aizņēmumi 

Inta Komisare 



29.10.2018

2
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Aizņēmumu pieprasījumu kopējais apmērs, 

milj. euro

+124,6

+48,9

2018.gada 9 mēnešos iesniegto aizņēmuma 

pieprasījumu sadalījums,  milj. euro

Gads Kopā 2018 2019 2020

ES fondu projektiem 133,9 112,7 19,3 1,9

Pašvaldību investīcijām 169,9 126,8 30,7 12,4

Kopā: 303,8 239,5 50,0 14,3
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Pašvaldību aizņēmumu pieprasījumi sadalījumā pa 

mērķiem, 2018.gada 9 mēneši, milj. euro

ES fondu projekti

133,91

ES fondu ierobežotās 

iesniegumu atlases projektu 

priekšfinansēšana

23,28

Izglītības iestāžu investīciju 

projekti

54,15

Sociāloiestāžu investīciju 

projekti 8,19

Ārkārtas seku nekavējoša 

novēršana

0,75 Katlu māju 

energoefektivitātes 

uzlabošana

0,83

Valsts nozīmes sporta, 

aizsardzības infrastruktūras 

projekti ar VB līdzf.

25,18

VB līdzf. kultūras iestāžu 

investīciju projektu 

pabeigšana

1,34

Transporta iegāde

2,88

Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļi

2,71
Pirmpirkuma tiesību 

izmantošana

0,84

NĪ iegāde

0,32
Mežaparka Lielās estrādes 

rekonstrukcija

0,23

Ceļu investīciju projekti

29,13

Kultūras iestāžu investīciju 

projekt

3,10 Projektu dokumentācijas 

izstrāde

6,12

Budžeta un finanšu vadība

0,38

Prioritārie projekti

10,47
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4,6 milj. euro

No 2015.g  
uz 2016.g. 

5,1 milj. euro

No 2016.g. 
uz 2017.g.

31 milj. euro

No 2017.g. 
uz 2018.g. 

Nepagūtie aizņēmumi rada negatīvu ietekmi uz 

nākamā gada aizņēmuma limitu

+25,9 milj. euro+0,5 milj. euro

Neapgūtie aizņēmumi – aizņēmumi, kuru neizņemto daļu pārceļ uz nākamo gadu (noslēgtās 

Vienošanās pie aizdevumu līgumiem).
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 Jaunas aizņēmumu atļaujas 2018.gada 4.ceturksnī:

 ES fondu projektiem un Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai ar

aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā un vidējā termiņā (2018. - 2020.gads).

 pārējiem investīciju projektiem ar aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā, ja ir

pieejams papildu aizņēmuma limits*

 Neapgūto aizņēmumu pārcelšana uz 2019.gadu - ja ir uzsāktā aizņēmuma

izņemšana:

 Aizņēmumi ES fondu projektiem

 Vidējā termiņa aizņēmumi pārējiem investīciju projektiem

 Grozījumi aizņēmumu atļaujās, pārceļot aizņēmuma daļas izņemšanu uz

2019.gadu, netiks veikti.

* Papildu aizņēmuma limits - aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas 2018.gada 4.cet. un/vai

atbalstītā aizņēmuma apmēra samazināšana, par ko pašvaldības ir informējušas FM .

Pašvaldību aizņēmumi 2018.gada 4.ceturksnī 
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 Atcelt aizņēmuma mērķus.

 Galvenā aizņēmumu prioritāte ES fondu projekti.

 Aizņēmumi pārējiem investīciju projektiem ar pašvaldības budžeta

faktisko līdzfinansējumu 25% no projekta kopējām pašvaldības

izmaksām.

FM piedāvājums pašvaldību aizņēmumiem 

2019.gadā 
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Paldies par  uzmanību!  


