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2020. gada COVID 19 aizdevumu 
mērķi un rezultāti
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No 2020. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim MK apstiprināti investīciju
projekti ar aizdevumu apjomu 99 519 609,26 euro (kopējais
projektu apmērs 134 568 309,58 euro). Aizdevumi:

• 2020. gadā 56 458 436,65 euro

• 2021. gadā 43 061 172,61 euro

Aizdevumu mērķis
Atbalstīto
projektu 

skaits

Pašvaldības ēku energoefektivitātei 53

Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai 222

Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai 15

Iedzīvotāju pieslēgumi ūdensaimniecībai 5

Izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas 
prasībām

12

KOPĀ
307



2020.dada aizdevumi bērnudārzu 
rindu mazināšanai un rezultāti
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2021.gada pašvaldību
aizņēmumu mērķi 
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Likumprojekta „Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. pants

Pašvaldību aizņēmumu palielinājumu 150 000 000 euro apmērā:

1) jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) būvniecībai vai esošas

PII paplašināšanas, mazinot rindu

2) izglītības iestāžu investīciju projektiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas

izglītības funkcijas izpildi

3) pašvaldību investīciju projektu Covid -19 izplatību

4) pašvaldības viens prioritārais investīciju projekts (līdz 400 000

euro)



2021.gada COVID 19 aizdevumu 
mērķi (priekšlikums)

5

1. Pašvaldības ēku energoefektivitātei

2. Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai

3. Attālinātie pakalpojumi (IT)

4. Iedzīvotāju pieslēgumi ūdensaimniecībai

5. Izglītības iestādes atbilstoši higiēnas prasībām

6. Pakalpojumu infrastrutkūras pārskatīšanā un
pielāgošana pēc ATR

7. Pašvaldību īres dzīvokļu būvniecībai ārpus Rīgas
plānošanas reģiona

8. Pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūras
atjaunošanai vai jaunas sistēmas būvniecībai

9. Būvprojektu izstrādei (lieliem investīciju projektiem)

Jauni !



Kritēriji jaunajiem mērķiem (1)

• Pakalpojumu infrastrutkūras pārskatīšanā un
pielāgošana pēc ATR

✓ Līdz 1 000 000 euro aizdevuma uz projektu

✓ Priekšnoteikums – pašvaldību ēku pielietojuma maiņa (tiek

mainīta ēkas funkcionalitāte un izmantošanas mērķis, lai varētu

nodrošināt pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā pēc ATR)

• Pašvaldību īres dzīvokļu ārpus Rīgas plānošanas
reģiona – esošo ēku pielāgošana un labiekārtošana

✓ Maksimālās izmaksas euro/m2 aizdevuma (tiks precizēts)

✓ Priekšnoteikumi – īres dzīvokļi iedzīvotajiem, kas ir rindā uz

dzīvokļiem un jauniem speciālistiem (atbilstoši likumam «Par

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā»)
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Kritēriji jaunajiem mērķiem (2)

• Pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūras
atjaunošanai vai jaunas sistēmas būvniecībai

✓ Līdz 150 000 euro aizdevuma uz projektu

✓ Priekšnoteikums - pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu un hidrobūve, kas reģistrēta meliorācijas
kadastra informācijas sistēmā.

• Būvprojektu izstrādei (lieliem investīciju
projektiem)

✓ No 100 000 euro līdz 1 000 000 euro aizdevuma

✓ Priekšnoteikums – objektiem ar plānotajām būvniecības
izmaksām virs 10 000 000 euro; indikatīvs finansēšanas avots, kur
potenciālo projekta finansēšanu apstiprina attiecīgā atbildīgā
iestāde
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Paldies par uzmanību!

www.varam.gov.lv


