
Pašvaldību aizņēmumi 2021.gadam

Finanšu ministrija



Jaunas normas Likumā par budžetu 
un finanšu vadību

• ja līdz gada sākumam nav apstiprināts pašvaldības budžets, 
netiek uzņemtas jaunas aizņēmuma, galvojuma saistības, 
izņemot ES projektu īstenošanai. 

Nosacījumi jaunu aizņēmumu un galvojumu 
saistībām: 

• ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta
likuma izsludināšanas.

Noteikts termiņš pašvaldības budžeta 
apstiprināšanai domē: 

• ja noteiktajā termiņā budžets nav apstiprināts, finanšu 
ministram ir tiesības apturēt valsts budžeta aizdevuma 
izmaksu pašvaldībai līdz budžeta apstiprināšanai. 

Iespējamās sekas budžeta 
neapstiprināšanas gadījumā: 
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Palielināts pašvaldību aizņēmumu 
kopējais limits 2021.gadam 

Kopējais pašvaldību aizņēmumu palielinājums
ir 268 milj. EUR, kas ir par 150 milj. EUR vairāk
kā tika plānots vidējā termiņā.

Būtiska aizņēmuma limita sastāvdaļa ir
pašvaldību aizņēmumu atmaksas.
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Saglabātas galvenās aizņēmumu 
prioritātes

• Nosacījums: aizņēmuma apmērs 
nepārsniedz projekta  attiecināmo 
izmaksu kopējo summu. 

Aizņēmumi ES un 
pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 
un EKII 

projektiem

• Virsmērķis: mazināt bērnu rindas PII.

• Nosacījumi:

• Samazināts pašvaldības budžeta
līdzfinansējums no 25% uz 10%.

• Projektu nosacījumi un kritēriji MK
noteikumos – izstrādā VARAM.

• Projektus pirms aizdevuma piešķiršanas
izvērtē VARAM.

Aizņēmumi PII 
būvniecības vai 

esošas PII  
paplašināšanas 

investīciju 
projektiem
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Jauns aizņēmumu mērķis, lai 
nodrošinātu  ilgtspējīgu izglītības 
funkcijas izpildi

• Nosacījumi:

• Pašvaldības budžeta līdzfinansējums ne
mazāk kā 10%.

• Projektu nosacījumi un kritēriji - MK
noteikumos - izstrādā VARAM sadarbībā
ar IZM.

• Projektus pirms aizdevuma piešķiršanas
izvērtē VARAM sadarbībā IZM.

Aizņēmumi 
izglītības iestāžu, 

tajā skaitā 
izglītības iestāžu, 

kas īsteno 
mākslas, mūzikas 

vai dejas 
profesionālās 

ievirzes izglītības 
programmas, 

investīciju 
projektiem 
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Paplašinātas aizņemšanās iespējas 
COVID seku mazināšanas investīciju 
projektiem 

• Nosacījumi:

• Samazināts pašvaldības budžeta
līdzfinansējums no 25% uz 15%.

• Projektu nosacījumi un kritēriji noteikti
MK noteikumos.

• Projektus pirms aizdevuma piešķiršanas
iesniedz VARAM, izvērtē MK izveidota
komisija.

• VARAM izstrādā jaunus MK
noteikumus.

Aizņēmumi  
COVID seku 
mazināšanas 

investīciju 
projektiem, tajā 

skaitā  
būvprojektu 
izstrādei ES 
projektiem. 
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Aizņēmums vienai noteiktai 2021.gada 
prioritātei bez noteikta pašvaldības 
līdzfinansējuma 
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• Nosacījumi:

• Maksimālā aizdevuma summa 400 000 EUR.

• Projekts atbilst pašvaldības attīstības
programmas investīciju plānam.

• Aizņēmumu izņemšana tikai 2021.gadā.

• Jāiesniedz VARAM atzinums par projekta
atbilstību ATR.

• Netiek piešķirts līdzfinansējuma nodrošināšanu
citos investīciju projektos.

Aizņēmums 
vienam 

prioritāram 
investīciju 
projektam



Aizņēmums uzturēšanas izdevumu 
nodrošināšanai
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• Nosacījumi:

• Atmaksas termiņš līdz 3 gadiem.

• Lai 2021.gadā segtu īslaicīgu finanšu
līdzekļu deficītu uzturēšanas
izdevumu nodrošināšanai.

Aizņēmums 
budžeta un 

finanšu vadībai 



Svarīga informācija

▪ Piešķirtajiem vidējā termiņa aizņēmumiem aizņēmuma nosacījumi
netiek mainīti.

▪ 2021.gada aizņēmumu limita ietvaros nodrošināta aizdevumu izmaksa
atbilstoši aizdevumu līgumos noteiktajiem nosacījumiem.

▪ 2020.gadā neapgūto aizņēmumu summas var pārcelt uz 2021.gadu,
izņemot COVID seku mazināšanas investīciju projektiem:

➢ Kopējais aizņēmuma izmaksas termiņš nepārsniedz 3 gadus.

➢ Ir jābūt uzsāktai aizdevuma izmaksai.

➢ Pašvaldībai jāvēršas Valsts kasē ar iesniegumu.

➢ Termiņš līdz 31.01.2021.

▪ Apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas saskaņojums par
aizņēmumu, galvojumu saistību uzņemšanos.

▪ Pašvaldību aizņēmumu limits un aizņēmumu nosacījumi attiecas uz
jebkuru pašvaldības aizņēmumu, neatkarīgi no aizdevēja. 9



2021.gadā nodrošināta pašvaldību 
budžetu ieņēmumu prognozējamība 
un stabilitāte
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Garantēti IIN  ieņēmumi 
100% apmērā no plānotās 

prognozes, ievērojot 
sadalījumu pa 
ceturkšņiem: 

I ceturksnī – 22%

II ceturksnī – 24%

III ceturksnī – 26%

IV ceturksnī – 28%

Pašvaldībām reizi nedēļā
pārskaitīs daļu no mēnesim
prognozētajiem IIN
ieņēmumiem.

Par pārskaitīto summu
koriģēs pašvaldībām
piekrītošo IIN ieņēmumu
daļu attiecīgajā mēnesī.



Vienreizēja dotācija pašvaldībām  
Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas 
un seku novēršanas pasākumiem 

Ar Ministru kabineta rīkojumu pašvaldībām piešķirs 
vienreizēju papildu dotāciju

Dotāciju piešķirs tām pašvaldībām, kurām

izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10 % zemāki 
salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem 

ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir 
augstāks par vidējo valstī. 

Kopējais dotācijas apjoms nepārsniegs 5 milj. EUR.
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Paldies par uzmanību!


