Ieteikumi domes lēmuma par pašvaldības galvojuma sniegšanu savas
kapitālsabiedrības aizņēmumam izstrādei
Domes lēmumā
norādāmā
informācija1

Komentārs

Kapitālsabiedrība,
Pašvaldības kapitālsabiedrības nosaukums un
kurai tiek sniegts
pašvaldības kapitāla daļu skaits.
 Kapitāla daļu skaits jānorāda procentos.
galvojums,
pašvaldības kapitāla
daļu skaits attiecīgajā
kapitālsabiedrībā
Galvotā aizņēmuma
Galvotā aizņēmuma mērķis ir projekta nosaukums, tas:
 Atbilst projekta būtībai, kas atspoguļota galvojuma
mērķis
pieprasījuma ekonomiskajā pamatojumā.
Galvotā aizņēmuma
Galvotā aizņēmuma apmērs EUR:
 Prognozētais apmērs, ja domes lēmums tiek pieņemts
apmērs
pirms zināmas projekta visas faktiskās izmaksas.
 Faktiskais apmērs, ja domes lēmums tiek pieņemts, kad
zināmas faktiskās projekta izmaksas.
Galvotā aizņēmuma
Maksimālais termiņš valsts aizdevuma atmaksai:
 30 gadi
atmaksas termiņš,
 7 gadi transporta iegādei
tajā skaitā atliktais
 5 gadi projekta dokumentācijas izstrādei
pamatsummas
 1 gads kurināmā iegādei
maksājums
Maksimālais termiņš valsts aizdevuma atliktajam
pamatsummas maksājumam:
 3 gadi - kopējā aizdevuma atmaksas termiņa ietvaros.
Redakcija galvotā aizņēmuma atmaksas un atliktā
pamatsummas maksājuma termiņiem:
 Nosaka konkrētus termiņus (gadus).
Piemērs: sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrības
“…..” aizņēmumam … uz 20 gadiem ar 2 gadu atlikto
pamatsummas maksājumu.
 Nav nepieciešams dublēt termiņus kā šajā piemērā.
Piemērs: sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrības
“…..” aizņēmumam … uz 20 gadiem, t.i. līdz 2038.gada
oktobrim,
vai
sniegt
galvojumu
pašvaldības
kapitālsabiedrības “….” aizņēmumam….. uz 20 gadiem ar
atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem.
Pamatsummas atmaksu sākt no 2020. gada marta.
 Domes lēmumā norādītajiem termiņiem jāsakrīt ar
galvojuma pieprasījumā un saistību tabulā uzrādītajiem
termiņiem.
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MK 10.12.2019. noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.2.punkts
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Aizdevējs un plānotā
aizņēmuma % likme

Plānotais aizdevuma atmaksas termiņš ES, pārējo
ārvalstu finanšu palīdzības, Emisiju kvotu izsolīšanas
instrumenta līdzfinansētiem projektiem:
 Plānotais atmaksas termiņš nosakāms kā pārējiem
investīciju projektiem.
 To nav nepieciešams noteikt kontekstā ar ES, pārējo
ārvalstu finanšu palīdzības, Emisiju kvotu izsolīšanas
instrumenta līdzfinansējuma saņemšanas termiņu.
 Kapitālsabiedrībai ir pienākums 5 darba dienu laikā pēc ES,
pārējo ārvalstu finanšu palīdzības, Emisiju kvotu
izsolīšanas instrumenta finansējuma saņemšanas atmaksāt
pirmstermiņā aizņēmumu saņemtā finansējuma apmērā.2
 Pēc minētās atmaksas veikšanas kapitālsabiedrībai ir
jāiesniedz Valsts kasē iesniegums par aizdevuma atmaksas
grafika maiņu.
 Valsts kase nepiemēro nekādas soda sankcijas par
aizdevuma pirmstermiņa atmaksu.
Aizdevējs - Valsts kase vai kredītiestāde:
 Norāda plānotā aizņēmuma % likmi.
Informācijai:
 Pašvaldības
nedrīkst
sniegt
galvojumus
savām
kapitālsabiedrībām:3
- kuras nav samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā
kārtībā,
- kurām ir iestājusies faktiskā maksātnespēja,
- kuras atrodas maksātnespējas procesā vai ir pasludinātas
par maksātnespējīgām.
 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.4
 Domei, pirms lēmuma paņemšanas par galvojuma
sniegšanu, ir:
- 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
aizdevēju, detalizēti ir izvērtējusi visas aizņemšanās

MK 13.08.2019. noteikumu Nr.362 „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
3
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 25.panta trešā daļa
4
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants
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Saistību izpildes
garantija

iespējas un izvēlējusies ekonomiski visizdevīgāko
aizņēmuma piedāvājumu.
 Pašvaldības galvojuma saistību izpilde tiek nodrošināta ar
pašvaldības budžetu.
 Valsts aizdevums tiek izsniegts ar pašvaldības galvojumu
100% apmērā no aizdevuma apmēra.
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