
Kārtība, kādā pašvaldībām izsniedz valsts 
aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes 
mazināšanai saistībā ar Covid-19 izplatību 



Atbalsta mērķi

• Pārbūve vai atjaunošana, nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes 
minimālajam pieļaujamajam un ar ēkas energosertifikātu pamatotam līmenim

• Veikto investīciju apjoms 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa 
samazinājumam nepārsniedz 4 euro

Ēku energoefektivitātes 
pasākumi

Transporta infrastruktūras 
attīstība

• Tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai 
autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, 
nepārsniedzot 1 000 000 euro izmaksas uz vienu investīciju projektu

Jaunu pašvaldības 
pakalpojumu sniegšanas 

veidu attīstība

• Pievienošana esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti ES fondu 
projektu ietvaros, pamatojoties uz pašvaldības SN, ja pieslēguma izbūves 
izmaksas nav lielākas par 4 000 euro uz vienu iedzīvotāju

Pieslēgumi centralizētiem 
kanalizācijas un 

ūdensapgādes tīkliem
2

• Ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes 
drošībai un organizēšanai u. c. transporta infrastruktūra

• Investīciju projekta ietvaros veikto investīciju apjoms uz transporta 
infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro



Atbalsta saņēmēji

Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, 
Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība

Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, 
Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, 
Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Preiļu, Salaspils, Saldus, 
Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma un Valkas 
novada pašvaldība

Citas pašvaldības, kas saņēmušas saskaņojumu no ATR 
administratīvā centra
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Galvenie atbalsta saņemšanas 
nosacījumi – gatavība !
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25% līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai

30% aizdevuma īpatsvars, ko plānots izmantot 
2020.gadā

Tehniskais projekts un būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 
31.12.2020 un projektu īstenot ne ilgāk kā līdz 31.12.2021



Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Investīciju projektu iesniedz VARAM katru mēnesi līdz 
1.datumam

Investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības 
attīstības programmas investīciju plānā

Investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju 
projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski 

pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un 
ilgtspēja

Aizdevuma kopējais apmērs investīciju projektam ir ne mazāks 
kā 50 000 euro
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Vērtēšanas un lēmumu process

Pašvaldības investīciju 
projektu iesniedz 
VARAM katru mēnesi 
līdz pirmajam datumam 
(1.termiņš – 1.06)

Komisija investīciju 
projektus, kas iesniegti 
katru mēnesi līdz pirmajam 
datumam, izvērtē 
vienkopus (FM, IZM, SaM, 
LM, KM, VeM)

VARAM mēneša laikā pēc 
komisijas vērtējuma 
iesniedz MK sarindotos 
atbalstāmos investīciju 
projektus

Pēc MK lēmuma 
pieņemšanas par 
prioritārajiem projektiem 
pašvaldības divu mēnešu 
laikā iesniedz aizņēmuma 
pieprasījumus atbilstoši 
MK noteiktajai kārtībai, 
kādā pašvaldības var ņemt 
aizņēmumus

Sarindo pēc lielākā 

aizdevuma  % 

projektā !



Paldies!


