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Pašvaldību aizņēmumi 2019.gadā 

✓ Vidējā termiņa aizņēmumi:

1. ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti.

2. EKII projekti ar nosacījumu.

3. Valsts budžeta līdzfinansēti valsts nozīmes sporta, aizsardzības

infrastruktūras projekti.

4. Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija.

5. Izglītības iestāžu investīciju projekti ar nosacījumu un 10%

līdzfinansējumu.

6. Pārējie investīciju projekti ar 25% līdzfinansējumu.

✓ Aizņēmumi ar izņemšanu 2019.gadā:

1. 2018.gadā uzsāktie projekti ar nosacījumiem.

2. Izglītības iestāžu ēkas neatbilstības novēršana ar nosacījumiem.
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Pašvaldību aizņēmumi 2019.gadā 

▪ Piešķirtajiem aizņēmumiem nosacījumi netiek mainīti.

▪ Pašvaldību aizņēmumu limits un aizņēmumu nosacījumi

attiecas uz jebkuru pašvaldības aizņēmumu, neatkarīgi no

aizdevēja (VK vai kredītiestāde).

▪ Pašvaldībai nav tiesības uzņemties saistības bez finansiāla

seguma.
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Pašvaldību aizņēmumu limits 
2019.gadam, milj. EUR 
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1. Pašvaldību aizņēmumu limits: 230,7

Pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums 118,1

Plānotās pašvaldību aizņēmumu atmaksas 2019.gadā* 112,6

2. Aizņēmuma limits Mežaparka Lielās estrādes

rekonstrukcijai
25,5

Pavisam kopā: 256,2

*Atbilstoši aizņēmumu atmaksas grafikiem 

Ietekmi uz  2019.gada aizņēmuma limitu rada jau piešķirtie aizņēmumi: 

1. 2018.gada vidējā termiņa aizņēmumu izmaksa 2019.gadā. 

2. 2018.gadā neapgūto  aizņēmumu izmaksu pagarināšana līdz 2019.gada beigām.

3. 2019.gada 1 ceturksnī atbalstītie aizņēmumi ES projektiem. 



Vienošanās MK un LPS 2019.gada 
domstarpību  un vienošanās protokolā

✓Pašvaldību aizņēmumu pieprasījumi tiek nodrošināti
2019.gadā noteiktā pašvaldību aizņēmumu kopējā
palielinājuma ietvaros.

✓Beidzoties pašvaldību aizņēmumu kopējam limitam, jaunus
pašvaldību aizņēmumu pieprasījumus var izskatīt, ja ir
saņemtas pašvaldību aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas.

✓Pie ierobežota aizņēmumu limita prioritāte ir aizņēmumi
ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu attiecināmo izmaksu finansēšanai.
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Aizņēmumu pieprasījumu iesniegšana 
parastajiem investīciju projektiem

➢ Iesniegšana pēc 2019.gada valsts budžeta likuma

pieņemšanas Saeimā.

➢ PAGKPP sēde 24.04.2019.

➢ Dokumentu iesniegšana līdz 09.04.2019.

➢ PAGKPP sēdes datums un iesniedzamo dokumentu termiņš tiek

publicēts FM mājas lapā sadaļā «Pašvaldību finanšu

uzraudzība: PAGKPP»
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Aizņēmumu pieprasījumu iekļaušana 
PAGKPP sēdes darba kārtībā 

▪ Pieprasījumi darba kārtībā tiek iekļauti ienākošā secībā atbilstoši

pieejamam aizņēmuma limitam, kad:

− noteiktajā termiņā iesniegti visi MK noteikumos noteiktie

iesniedzamie dokumenti.

− pieprasījums atbilst normatīvajiem aktiem.

▪ Steidzamības kārtā iesniegtajiem pieprasījumiem nav prioritāra

statusa.
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Aizņēmumi ES fondu un citas ārvalstu 
finanšu palīdzības projektiem

Nosacījumi:

▪ Jābūt noslēgtam un kopā ar aizņēmuma pieprasījumu

iesniegtam līgumam ar sadarbības vai atbildīgo iestādi.

▪ Ja līgums ar sadarbības vai atbildīgo iestādi ir grozīts, skaņojot

papildu izmaksas, ir jāiesniedz arī attiecīgie grozījumi.

▪ Aizņēmums tikai saskaņotām izmaksām.
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Aizņēmumi EKII projektiem

Nosacījumi:

▪ Jābūt noslēgtam un kopā ar aizņēmuma pieprasījumu

iesniegtam līgumam ar VARAM un VIF par projekta

īstenošanu.

▪ Aizņēmums tikai saskaņotajām izmaksām.

▪ Aizņēmuma apmērs neattiecināmajām izmaksām nevar

pārsniegt projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.

▪ Pārējām neattiecināmajām izmaksām aizņēmuma apmērs 75%,

pašvaldības līdzfinansējums 25%.
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Aizņēmumi izglītības iestāžu 
investīciju projektiem 

Nosacījumi:

▪ VARAM un IZM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta

nepieciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu

ilgtspēju izglītības funkcijas nodrošināšanā.

▪ Pašvaldības līdzfinansējums sākot no 2019.gada nav mazāks kā 10

% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām.

▪ Ja nav VARAM un IZM pozitīva atzinuma aizņēmumu zem cita mērķa

saņemt nevar.
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Aizņēmumi pārējiem investīciju 
projektiem 

Nosacījumi:

▪ Pašvaldības budžeta līdzfinansējums sākot no 2019.gada nav mazās par

25% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām.

▪ Pašvaldības budžeta līdzfinansējuma varianti:

1.variants: Veiks līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai.

2.variants: Vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu (rēķina dalītā apmaksa).

▪ Par izvēlēto līdzfinansējuma variantu pašvaldība norāda aizņēmuma

ekonomiskajā pamatojumā.
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Aizņēmumi izglītības iestāžu ēku 
neatbilstības novēršanai

Nosacījumi:

▪ Valsts institūcijas atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību

Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām.

▪ Valsts institūcijas atzinums pievienots aizņēmuma pieprasījumam.

▪ VARAM un IZM pozitīvs atzinums.

▪ Ja nav VARAM un IZM pozitīva atzinuma, aizņēmumu zem cita

mērķa saņemt nevar.

▪ Aizņēmums ar izņemšanu tikai 2019.gadā un projekta izmaksām, kas

atbilst konstatētās neatbilstības novēršanai.

▪ Pārējām projekta izmaksām, kas nav saistītas ar konstatētās

neatbilstības novēršanu, pašvaldības līdzfinansējums 10%, aizņēmums

90%.
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Aizņēmumi 2018.gadā uzsākto 
projektu finansēšanai

Nosacījumi:

▪ Projekta īstenošana uzsākta 2018.gadā.

▪ Neattiecas uz ceļu un kultūras iestāžu investīciju projektiem.

▪ 2018.gadā saņemts aizņēmums ar izņemšanu tikai 2018.gadā.

▪ Līdz 2019.gada aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanai apmaksāti ne

mazāk kā 20% no būvdarbu līgumā paredzētās summas.

▪ 20% var skaitīt visus veiktos maksājumus, neatkarīgi no finanšu avota

(pašvaldības budžets un 2018.gada aizņēmums, kas izlietots būvdarbu

apmaksai).

▪ Projekta ietvaros jaunas izmaksas (jauni līgumi, papildu kārtas) nav

attiecināmas uz šo aizņēmuma mērķi.

▪ Aizņēmums ar izņemšanu tikai 2019.gadā.
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Pašvaldību galvojumi, citas ilgtermiņa 
saistības 2019.gadā 

▪ Arī 2019.gadā netiek iezīmēti mērķi pašvaldību galvojumiem savu

kapitālsabiedrību aizņēmumiem, kas tiek ņemti investīciju projektu

īstenošanai.

▪ Saglabāti 2018.gadā noteiktie izņēmuma gadījumi, kādos pašvaldībām ir

tiesības uzņemties citas ilgtermiņa saistības:

− Līdz 5 gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai

nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas

biroja tehnikas iegādei.

− Pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu nodrošināšanai.

− PPP projektu īstenošanai.
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Paldies par uzmanību!


