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Domes lēmumā 

norādāmā informācija1 

 

Komentārs 

Kapitālsabiedrība,  

kurai tiek sniegts 

galvojums, pašvaldības 

kapitāla daļu skaits 

attiecīgajā 

kapitālsabiedrībā 

Pašvaldības kapitālsabiedrības nosaukums un pašvaldības 

kapitāla daļu skaits.  

✓ Kapitāla daļu skaits jānorāda procentos.   

 

Galvotā aizņēmuma 

mērķis 

Galvotā aizņēmuma mērķis ir projekta nosaukums, tas:  

✓ Sakrīt ar: 

- galvojuma pieprasījuma ekonomiskajā pamatojumā 

norādīto; 

- iepirkuma dokumentā norādīto; 

- to projekta nosaukumu, kas norādīts noslēgtajā 

līgumā vai lēmumā ar atbildīgo iestādi vai sadarbības 

iestādi par projekta īstenošanu. Attiecas uz Eiropas 

savienības vai citas ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētiem projektiem, Atveseļošanas fonda un 

Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta projektiem. 

✓ Ja tomēr projekta nosaukums domes lēmumā par galvojuma 

sniegšanu atšķiras no pārējos dokumentos minētā projekta 

nosaukuma (piemēram, iepirkuma dokumentācijā vai noslēgtajā 

līgumā ar sadarbības iestādi), tas jāskaidro galvojuma 

pieprasījuma ekonomiskajā pamatojumā pie citas informācijas.  

Galvotā aizņēmuma 

apmērs 

 

Galvotā aizņēmuma apmērs EUR: 

✓ Prognozētais apmērs, ja domes lēmums tiek pieņemts pirms 

zināmas projekta visas faktiskās izmaksas. 

Piemērs: sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA 

“X” aizņēmuma saņemšanai līdz …..  EUR … 

Šajā gadījumā precīzs galvotā aizņēmuma apmērs, 

nepārsniedzot domes lēmumā minēto galvotā aizņēmuma 

apmēru, tiek norādīts galvojuma pieprasījuma ekonomiskajā 

pamatojumā.  

✓ Faktiskais apmērs, ja domes lēmums tiek pieņemts, kad zināmas 

faktiskās projekta izmaksas. 

Aizdevējs 

Valsts kase vai kredītiestāde. 

Ievēro! 

✓ Pašvaldības nedrīkst sniegt galvojumus tādām  

kapitālsabiedrībām:2 

- kuras nav samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā 

kārtībā; 

- kurām ir iestājusies faktiskā maksātnespēja; 

- kuras atrodas maksātnespējas procesā vai ir pasludinātas par 

maksātnespējīgām. 

 
1 MK 10.12.2019. noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.2.punkts. 
2 Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 25.panta trešā daļa. 
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✓ Pašvaldības un kapitālsabiedrības pienākums ir likumīgi un 

lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem - rīcībai jābūt tādai, lai 

mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 

izlietojumu.3 

✓ Domei, pirms lēmuma paņemšanas par galvojuma sniegšanu, ir: 

- jāpārliecinās, ka kapitālsabiedrība nav kvalificējama kā 

grūtībās nonākusi kapitālsabiedrība4 un tai nav nodokļu 

parādi; 

- jāizvērtē kapitālsabiedrības kredītspēja (tās finanšu 

rādītājus un spēju atmaksāt aizdevumu), kā arī citus finanšu 

riskus, ņemot vērā, ka aizdevums tiks nodrošināts ar 

pašvaldības galvojumu; 

- jāgūst pārliecība, ka kapitālsabiedrība, izvēloties 

kredītiestādi, detalizēti ir izvērtējusi visas aizņemšanās 

iespējas un izvēlējusies ekonomiski visizdevīgāko 

aizņēmuma piedāvājumu. 

- jāizvērtē sadarbībā ar kapitālsabiedrību vai tiek ievērotas 

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas, kā arī to 

vai pašvaldība ir tiesīga sniegt galvojumu.5 

- Valsts aizdevums tiek izsniegts ar pašvaldības galvojumu 

100% apmērā no aizdevuma apmēra. 

Galvotā aizņēmuma 

atmaksas termiņš, 

tajā skaitā atliktais 

pamatsummas 

maksājums 

Maksimālais galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš (no 

aizdevuma līguma noslēgšanas dienas):6 

✓ 30 gadi; 

✓ transporta iegādei – 7 gadi; 

✓ projekta dokumentācijas izstrādei – 5 gadi; 

✓ iekārtu iegādei – nepārsniedz iekārtas lietderīgās 

izmantošanas termiņu (amortizācijas laiku); 

✓ kurināmā iegādei – 2 gadi.7 (Skat. ieteikumu domes 

lēmuma par kurināmā iegādi sagatavošanai 4.lpp.) 

Maksimālais galvotā aizņēmuma atliktais pamatsummas 

maksājuma termiņš (no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas): 

✓ 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas kopējā 

aizdevuma atmaksas termiņa ietvaros;8 

✓ kurināmā iegādei – līdz 1 gadam.9 

Nosakot galvotā aizdevuma atmaksas un atliktā pamatsummas 

maksājuma  termiņu, izvērtē: 

✓ pašvaldības finanšu situāciju, tajā skaitā uzņemto un 

plānoto saistību kopējo apmēru un to apmēru 

 
3 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants.  
4 MK 21.12.2021. noteikumu Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta 

likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”” pielikums. 
5 Eiropas Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra regula Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. 

panta piemērošanu de minimis atbalstam.  
6 MK 21.12.2021. noteikumu Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta 

likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”” 10. - 13.punkts.  
7 Likuma “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” 36.panta otrā daļa. 
8 MK 21.12.2021. noteikumu Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta 

likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 14.punkts. 
9 Likuma “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” 36.panta otrā daļa. 
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(atmaksājamās summas) kārtējā gadā un turpmākajos 

gados līdz atmaksas perioda beigām.  

✓ atmaksas  termiņa ekonomisko pamatojumu un 

samērīgumu pret aizņēmuma apmēru un aizņēmuma 

mērķi. 

Redakcija galvotā aizņēmuma atmaksas un atliktā 

pamatsummas maksājuma termiņiem:  

✓ Nosaka konkrētus termiņus. 

Piemērs: sniegt galvojumu pašvaldības SIA “…..” aizņēmuma 

saņemšanai … uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu 

līdz 2025.gada martam. 

✓ Nav nepieciešams dublēt termiņus: 

Piemērs: sniegt galvojumu pašvaldības SIA “…..” aizņēmuma 

saņemšanai … uz 20 gadiem, t.i.  līdz 2043.gada martam, vai sniegt 

galvojumu pašvaldības SIA “….” aizņēmuma saņemšanai ….. uz 

20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem. 

Pamatsummas atmaksu sākt no 2025. gada marta.  

 

Ievēro!  

Ja kapitālsabiedrības aizņēmums tiek izmantots ES un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēta projektu vai valsts budžeta 

dotācijas priekšfinansēšanai, pašvaldībai 5 darbdienu laikā pēc 

attiecīgā finansējuma saņemšanas ir jāatmaksā aizdevuma daļu 

saņemtā priekšfinansējuma apmērā.10  

Saistību izpildes 

garantija 

Pašvaldības galvojuma saistību izpilde tiek nodrošināta ar 

pašvaldības budžetu. 

 

  

 
10 MK 21.12.2021. noteikumu Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts 

budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 

16.punkts. 
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Domes lēmuma ieteikuma paraugs 

 

 

LĒMUMS 

 

Par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA „X” aizņēmumam kurināmā iegādei. 

 

Preambula 

 

……………………………….dome NOLEMJ: 

 

 

1. Sniegt galvojumu pašvaldības SIA “X”, reģistrācijas Nr…, juridiskā adrese…, kur 

pašvaldība ir … % kapitāldaļu turētāja, aizņēmuma saņemšanai X euro (… euro) apmērā 

kurināmā iegādei.  

2. SIA “X” ņemt 1.punktā minēto aizņēmumu … EUR (... euro) apmērā no Valsts kases ar 

tās noteikto procentu likmi uz X gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz X gada 

X mēnesim. Galvotā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Galvojuma 

tiesības izmantot 2023.gadā.  

 

 

 

 


