Pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības atbalstam
II daļa
Pašvaldību finanšu instrumenti

Raivis Bremšmits

VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors

Ziņojuma uzbūve
I Nekustamais īpašums
A - Nomniekiem iespēja pirmajiem iegādāties pašvaldības
nekustamo īpašumu
B - No īpašuma pārdošanas cenas atskaitot nomnieka
veiktos ieguldījumus, kas radīti nomas līguma laikā
II Pašvaldību finanšu instrumenti
D - Valsts kases aizdevumi pašvaldībām uzņēmējdarbības
projektiem
E - Pašvaldību galvojumi (jeb garantija) sadarbība ar ALTUM
un komercbanku
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Valsts kases aizdevumi (1)
• Mērķis:
• Piedāvāt alternatīvu SAM 331/562 arī Valsts kases
aizdevumos (ceļi, komunikācijas, ēkas)
• Plašākas iespējas izmantošanai – pašvaldība var
izvēlēties ieguldīt infrastruktūrā vai grantos

• Ziņojumā piedāvātie varianti:
✓ (D1)Aizdevumi pašvaldību grantiem
✓ (D2) Aizdevumi uzņēmējdarbības atbalsta
projektiem – jebkuriem (infrastruktūra un granti)
Ziņojums piedāvā atbalstīt D2.
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Valsts kases aizdevumi (2)

•VARAM organizēts
un vērtēts
konkurss
(uzņ.atb.progr.)
•Atbalsta mehānisms
tiek ieviests
pašvaldībās, kas
demonstrē:
•kapacitātes līmeni
(administratīvo un
budžeta)
•plānotie rezultāti
•Atbalsts līdz 6
gadiem (3+3)

1.kārta

Nosacījumi

•Pašvaldības, kas iztur
konkursu, turpina
darbu pie projektu
atlases
•Plānotais apmērs
(pirmais konkurss):
•Grantiem 3
miljoni EUR uz 3
gadiem
•Infrastruktūrai
10 milj. EUR ik
gadu

• Konkrētu uzņēmējdarbības projektu
atbalsts tiek noteikts lokāla
konkursa rezultātā (rīko
pašvaldība)
• Granta projektos:
• Maksimālais atbalsta apmērs
vienam projektam nepārsniedz
50 000 EUR
• Pašvaldība var atbalstīt tikai
dzīvotspējīgu projektu, kas ne
mazāk kā 50% no tam
nepieciešamā finansējuma
apmēra ir saņēmis no
komercbankas vai ALTUM.
• Par atbalstāmo projektu lemj
pašvaldība un VARAM
uzraudzība

2.kārta
Pašvaldību dalība konkursā ir brīvprātīga. Aizņēmums nav obligāts!
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Valsts kases aizdevumi (3)

• Priekšlikums nav saskaņots (FM, KNAB, LLPA)
• Iespējamie risinājumi:
1. Palikt pie piedāvātā – aizdevums
infrastruktūrai un grantiem
2. Precizēt – aizdevums tikai infrastruktūrai
3. Precizēt:
o Ziņojums nepiedāvā pieņem lēmumu
o Nākotnē plānots atteikties no mērķiem
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Pašvaldību garantijas sadarbība
ar ALTUM un komercbanku (1)

Mērķis – dažādot pašvaldību tiešo atbalsta instrumentus (alternatīva grantam)

Galvenie nosacījumi:
•Pašvaldības garantijas pieejams tikai tiem uzņēmējdarbības projektiem,
kas:
• saņēmuši ALTUM vai komercbankas vērtējumu (pretendē uz aizdevumu),
taču trūkst nodrošinājuma
• sniedz daļēju nodrošinājumu, kur pašvaldība sniedz nodrošinājumu
(garantija) par trūkstošo daļu
•Pašvaldības riska fonds - garantijām ir nodrošinājums pašvaldību budžetā
•Maksimālais garantijas apmērs vienam projektam nepārsniedz 50 000 EUR
•Pašvaldība definē nosacījumus (piemēram, nozares, darbības vietu,
nodarbinātos pašvaldībā u.tml.)
•Pašvaldību tiesības (brīvprātīgs instruments)
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Pašvaldību garantijas sadarbība ar
ALTUM un komercbanku (2)
Jaunais – grants un garantija
piemērs:
•1.gads 50 000 euro
• 25 000 granti
• 25 000 garantija
•...
•5.gads 50 000 euro
• 25 000 granti
• 25 000 garantija
•6. gads 68 750 euro
• 25 000 granti
• 25 000 garantijas
• 18 750 garantijas (pirmā gada
iesniegtās pie 25% zaudējumiem)

Esošais - grantu izsniegšana
piemērs:
•1.gads 50 000 euro granti
•...
•5.gads 50 000 euro granti
•6.gads 50 000 euro granti

Budžets

Risks

Esošais – grantu izsniegšana

Ikgadēji nemainīgs

Pašvaldības 100% atbildība

Jaunais - grants un garantijas

Pieaugošs sākot ar aizdevumu
atdošanu (garantijas beigšanos)

1)Dalīts ar Altum/Komercbanku
2) Lielāka varbūtība, ka par
komerciāli veiksmīgu projektu –
jāpārliecina arī aizdevējs

Garantijām paredzētie resursi
jāieplāno budžetā - FONDS
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Paldies par uzmanību!

VARAM piedāvājums #2
Sadarbības modeļa izveidošana starp
ALTUM un pašvaldībām, lai izsniegtu
galvojumus
•VARAM organizēts
un vērtēts
konkurss
(uzņ.atb.progr.)
•Atbalsta
mehānisms tiek
ieviests
pašvaldībās, kas
demonstrē:
•kapacitātes līmeni
(administratīvo un
budžeta)
•plānotie rezultāti
•Atbalsts līdz 6
gadiem (3+3)

Nosacījumi
•Pašvaldības, kas iztur
konkursu, turpina
darbu pie projektu
atlases
•Plānotais galvojumu
apmērs (pirmais
konkurss) – 6 miljoni
EUR

Pašvaldības galvojums
pieejams tikai tiem
uzņēmējdarbības
projektiem, kas:
saņēmuši ALTUM vai
komercbankas vērtējumu
(pretendē uz aizdevumu), taču
trūkst nodrošinājuma
sniedz daļēju
nodrošinājumu, kur pašvaldība
sniedz nodrošinājumu
(galvojumu) par trūkstošo daļu
Maksimālais galvojuma apmērs
vienam projektam nepārsniedz
50 000 EUR
Par atbalstāmo projektu lemj
pašvaldība un VARAM
uzraudzība

1.kārta

2.kārta
Sadarbības modelis starp ALTUM un pašvaldībām.
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