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MK lēmums par 2020.gada
pašvaldību aizņēmuma limita
palielināšanu

2020.gada pašvaldību aizņēmuma limita palielinājums par 150 milj. eiro:

➢ ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem  

projektiem: 

▪ Augstas gatavības projekti ar tautsaimniecības nozīmi 

▪ Projekti atbilst  ATR  un ilgtspējīgai novada attīstībai.

➢ VARAM pieteiktajiem pašvaldību investīciju projektiem:

▪ Atbildīgā ministrija VARAM.  

2



Aizņēmumi ES un citas finanšu palīdzības 
augtas gatavības projektiem 
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➢ Sadarbības iestāde/līgumslēdzējs par projekta īstenošanu (Kohēzijas ES fondu

gadījumā CFLA) var palielināt projekta attiecināmās izmaksas pašvaldības

līdzfinansējumu daļā, ja sniegts:

1) Atbildīgās iestādes atzinums par projekta augstu gatavību un īpašu

tautsaimniecības nozīmi.

2) VARAM pozitīvs atzinums par projekta atbilstību ATR un ilgtspējīgai novada

attīstībai.

➢ Pēc atzinumu saņemšanas Sadarbības iestāde/līgumslēdzējs veic attiecīgus

grozījumus Vienošanās/Līgumā par projekta īstenošanu.

Svarīgi:

➢ Saglabāts valsts budžeta likumā noteiktais nosacījums: aizņēmuma apmērs

nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.

➢ Aizņēmuma pieprasījums tiek iesniegts pēc grozījumu veikšanas

Vienošanās/Līgumā.



ES fondu projektiem -
Aizņemšanās iespējas un vajadzības

Svarīgi!

Pirms grozījumu ierosināšanas – jāizvērtē/ jāaprēķina nepieciešamība 
palielināt attiecināmās izmaksas! 

➢ Aizņēmuma apjoms pieejams attecināmo izmaksu apmērā, tai skaitā var 
segt neattiecināmas izmaksas. 

➢ Pieejams finanšu resurss projektā avanss - līdz pat 90%.

➢ FS var saņemt avansu un atmaksas par iesniegtajiem starpmaksājumiem 
līdz pat 90% no ES fonda un valsts līdzfinansējuma.

➢ Tikai tad, ja projektos izmantoti pieejamie finanšu resursi, izmantojamas 
aizdevumu iespējas. 
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ES fondu projektiem -

Aizņemšanās iespējas princips

5



Kuras neattiecināmās izmaksas var 
pārcelt uz attiecināmajām izmaksām?

➢ Izmaksas, kas atbilstoši attiecīgajiem SAM MK noteikumiem pēc 

būtības ir attiecināmas

➢ Pārsniedz projektam piešķirto kvotu

➢ Iepirkuma rezultātā radies pamatots izmaksu pieaugums

➢ Nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai

Svarīgi! 

ES Fondu finansējuma un Valsts budžeta dotācijas summa netiek 

palielināta 
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Grozījumu Vienošanās/Līgumā process
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➢ Pašvaldība sniedz projekta grozījumu pieprasījumu KP VIS sistēmā

▪ Skaidrs pamatojums

▪ Skaidri redzama augsta gatavības pakāpe

▪ Iesniegti nepieciešamie pavaddokumenti, piem. aktualizēta IIA

➢ CFLA izvērtē grozījumu pamatotību un nosūta:

▪ AI atzinumam par īpašu tautsaimniecības nozīmi

▪ VARAM atzinumam par atbilstību ATR un ilgtspējīgai novada

attīstībai

➢ 2 Pozitīvi atzinumi = > grozījumi Vienošanās/ Līgumā



Aicinām pašvaldības tieši sazināties 
ar CFLA projekta vadītāju vai CFLA 

vadību konkrētu Kohēzijas politikas ES 
fondu projektu situāciju gadījumā 

Paldies par uzmanību!


