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Pašvaldību aizņemšanās 

nosacījumi 2013.gadā un 

priekšlikumi 

2014.-2016.gadam



2013.gadā pašvaldību aktivitāte aizņēmumu 

pieprasījumiem ir būtiski palielinājusies 
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ES, pārējo ārvalstu finanšu 

palīdzības un klimatu 

pārmaiņu finanšu 

instrumentu līdzfinansēto 

projektu realizācijai; 64,8

Pašvaldību infrastruktūras 

projektiem, kurs faktiskais 

ieguldījums nav mazāks par 

75%  no kopējām 

izmaksām; 0,5

Izglītības iestāžu investīciju 

projektiem; 16,0

Sociālo programmu 

investīciju projektiem; 9,2

Investīcijām ārkārtas 

(avārijas) seku nekavējošai 

novēršanai; 0,8

Pašvaldību prioritārie 

projekti; 0,8

Kurināmā iegādei; 0,2

Transporta iegādei; 1,0

Investīciju veikšanai valsts 

nozīmes arhitektūras 

pieminekļos; 4,5

Rīgas domes Dienvidu tilta 

3.kārtas būvniecības 

pabeigšanai; 11,6

Pirmpirkuma tiesību 

izmantošanai; 0,1

Aizņēmumu atļauju sadalījums pa mērķiem, milj. Ls 

Pašvaldībām uz 20.08.2013. piešķirtas aizņēmumu atļaujas kopsummā par 109,6 milj. latu, no kuriem 64,8 

milj. latu ir ES projektiem



Lielākai daļai pašvaldību uzņemtās saistības 

nepārsniedz 10% no plānotajiem budžeta 

ieņēmumiem *
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Saistību apjoms % Pašvaldību skaits

0 0

0.1 - 4.99 30

5.0 - 9.99 53

10.0 - 14.99 32

15.0 - 19.99 3

20.0... 1

*Saistību (2013.gadā atmaksājamās summas) pret 2013.gada plānotajiem

pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta mērķdotācijām un iemaksām PFIF

uz 31.07.2013.



2013.gada aizņēmumu pieprasījumu 

nosacījumu izmaiņas ir attaisnojušās
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+2,7 reizes 

Pašvaldību aizņēmumi, milj. Ls 



2013.gadā būtiski ir samazinājies neizņemto 

aizņēmumu atļauju skaits 

Uz 20.08.2013. Uz 20.08.2012.
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Pašvaldībām pieejamie aizņēmumu resursi 

attīstībai 2013.-2016.gadam, milj. Ls
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2013 2014 2015 2016

Kopējais aizņēmumu limits: 134 118 120 121

Valsts budžetā noteiktais kopējais pašvaldību 

aizņēmumu palielinājums 
76 76 76 76

Pašvaldību aizņēmumu  atmaksas* 58 42 44 45

* Pašvaldību aizņēmumu atmaksas katru mēnesi tiek precizētas,  atbilstoši faktiski situācijai



Spēkā esošie aizņemšanās nosacījumi 

2013.gadam

Valsts budžeta likumā 2013.gadam ir noteikts:

• aizņēmumu kopējais pieļaujamais palielinājums

76 milj. latu;

• prioritārie mērķi, kuriem pašvaldības var saņemt

aizņēmumus

Nosacījumu «+» Nosacījumu «-» 

Visām pašvaldībām tiek nodrošināta  

iespēja  noteiktajiem prioritārajiem 

mērķiem saņemt aizņēmumu pilnā 

apmērā

Aizņēmums nepieciešams arī 

tādiem mērķiem, kas nav 

noteikti par prioritāriem



Iespējamie risinājumi 2014.-2016.gadā

Finanšu ministrija, izdiskutējot ar pašvaldībām,

sagatavos priekšlikumus pašvaldību aizņemšanās

nosacījumiem 2014.gadam un vidējā termiņā,

vienlaikus nodrošinot:

• stingru fiskālo politiku

• vienlīdzīgus un skaidri definētus nosacījumus visām

pašvaldībām

Apzināt iespējamos riskus, izvērtēt gan 

ieguvumus, gan zaudējumus
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Iespējamie risinājumi (1)

Pamatā saglabāt spēkā esošo kārtību, paplašinot un precizējot 

prioritāros aizņemšanās mērķus 2014.gadā:

Galvenā prioritāte – ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētie projekti

Nosacījumu «+» Nosacījumu «-»

tiek nodrošināta  iespēja  noteiktajiem 

prioritārajiem mērķiem saņemt 

aizņēmumu pilnā apmērā;

nav iespēja saņemt aizņēmumu tādiem 

mērķiem, kas nav noteikti par prioritāriem

nodrošināts finansējums uzsākto projektu 

pabeigšanai



Iespējamie risinājumi (2)

Būtiski mainīt spēkā esošo kārtību:

- saglabāt galveno prioritāti – ES un pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības līdzfinansētie projekti,

- pārējo limitu sadalīt starp pašvaldībām pēc kvotu principa (pēc
budžeta lieluma, iedzīvotāju skaita, teritorijas lieluma, vērtētajiem

ieņēmumiem uz 1 iedz. u.c.), nenosakot aizņemšanās mērķus.

Nosacījumu «+» Nosacījumu «-»

tiek nodrošināta  visām pašvaldībām iespēja  

saņemt aizņēmumu tam mērķim, ko pašvaldība 

noteikusi par prioritāru, nepārsniedzot noteikto 

kvotas apmēru

noteiktajai kvotai nav sasaistes ar projekta 

izmaksām un pašvaldības nepieciešamību 

aizņemties

netiek nodrošināts finansējums uzsākto projektu 

pabeigšanai



Iespējamie risinājumi (3)

Būtiski mainīt spēkā esošo kārtību:

- saglabāt galveno prioritāti – ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansētie projekti, un noteikt atsevišķu limita grupu jebkuru uzsākto projektu,

kuriem iepriekšējos gados saņemts aizņēmums, pabeigšanai;

- pārējo limitu sadalīt starp pašvaldībām pēc kvotu principa (pēc budžeta lieluma,

iedzīvotāju skaita, teritorijas lieluma, vērtētajiem ieņēmumiem uz 1 iedz. u.c.),

nenosakot aizņemšanās mērķus.

Nosacījumu «+» Nosacījumu «-»

tiek nodrošināta  visām pašvaldībām iespēja  

saņemt aizņēmumu tam mērķim, ko pašvaldība 

noteikusi par prioritāru, nepārsniedzot noteikto 

kvotas apmēru

noteiktajai kvotai nav sasaistes ar projekta 

izmaksām un pašvaldības nepieciešamību 

aizņemties

tiek nodrošināts finansējums uzsākto projektu 

pabeigšanai

nav iespējams nodrošināt aizņēmumus visām 

pašvaldībām, kas ir izstrādājušas jaunus  

projektus un gatavas tos īstenot 

veidosies rindas ar pašvaldību pieprasījumiem, 

kurus nebūs iespējams atbalstīt



Iespējamie risinājumi (4)

LPS priekšlikums

Valsts budžeta likumā nosaka kopējo aizņemšanas palielinājumu, 

izdala atsevišķu limitu ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētiem projektiem, nenosakot ierobežojumus (mērķus, 

kvotas u.c) pašvaldībām aizņēmumu saņemšanai

Nosacījumu «+» Nosacījumu «-»

daļai no pašvaldībām tiek nodrošināta iespēja  

saņemt aizņēmumus jebkuram mērķim, noteikto 

limitu ietvaros

nav iespējams nodrošināt aizņēmumus visām 

pašvaldībām, kas ir izstrādājušas projektus un 

gatavas tos īstenot 

netiek nodrošināts finansējums uzsākto 

projektu pabeigšanai

veidosies rindas ar pašvaldību pieprasījumiem, 

kurus nebūs iespējams atbalstīt



Priekšlikums aizņēmumu nosacījumu

pilnveidošanai 2014.gadam un vidējā termiņā
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Lai samazinātu pašvaldībām administratīvo slogu

aizņēmumu pieteikumu sagatavošanā, atļaut pašvaldībām

izņemt aizņēmumus gadskārtējā valsts budžeta likumā

noteikto mērķu (investīciju projektu) īstenošanai vidējā

termiņā, kas nepārsniedz trīs gadus.



Pašvaldību aizņemšanās nosacījumi 

2014.-2016.gadam- jāpilnveido,

fiskāli atbildīgi, veicinot resursu pieejamību 

attīstībai 
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Paldies par uzmanību! 
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