Ieteikumi aizņēmuma pieprasījuma ekonomiskā pamatojuma izstrādei
Ievēro! Pašvaldībai ir tiesības iesniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad1:
- atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un pieņemts iepirkumu komisijas lēmums par
līguma slēgšanu ar izvēlēto piegādātāju, ja nepieciešams, paredzot iespēju attiecīgo līgumu slēgt tikai pēc pozitīva padomes2 lēmuma
saņemšanas;
- ir noslēgta vienošanās (līgums, lēmums) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par projekta īstenošanu (ja aizņēmums nepieciešams ES
fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai).

Ailes nosaukums

Ieteikums
Projekta nosaukumu norāda atbilstoši domes lēmumam.
Ievēro! Ja aizņēmums ir ES vai citas ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētam projektam, projekta nosaukumam jāsakrīt ar to, kas norādīts
noslēgtajā vienošanās (līgumā, lēmumā) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības
iestādi par projekta īstenošanu.

Projekta nosaukums

Aizņēmuma galvenais mērķis

1
2

Piemērs:
 ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana”;
 ELFLA projekts “Grants ceļu pārbūve”;
 LV-LT pārrobežu sadarbības programmas projekts ”Dzīvo kustībā”.
Aizņēmuma galveno mērķi izvēlas no dinamiskā lauka:
 ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēts projekts:
 ES sturktūrfondu līdzfinansēts projekts (noslēgta vienošanās
ar CFLA);
 Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēts projekts (lēmums ar
LAD);
 Citas ES vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēts projekts
(piemēram, pārrobežu sadarbības programmas projekts.

MK 10.12.2019. noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 16., 17.punkts.
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome.
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 EKII līdzfinansēts projekts;
 Cits investīciju projekts;
 Budžeta un finanšu vadība.
Piemērs 2020.gada aizņēmumiem:
 ERAF projekts SAM 4.2.2.;
 KF projekts SAM 6.1.4.;
 ELFLA projekts;
 LV - LT pārrobežu sadarbības programmas projekts;
 EKII līdzfinansēts projekts;
 Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība vai esošās paplašināšana.
Ievēro! Ja aizņēmums ir ES vai citas ārvalstu finanšu palīdzības
Aizņēmuma mērķis atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta līdzfinansētam projektam, jānorāda attiecīgās ES vai citas ārvalstu finanšu
likumā noteiktajam
palīdzības nosaukums, tajā skaitā aktivitātes numurs.
Pašvaldības funkcija atbilstoši valdības funkcijas
klasifikācijai, kuras nodrošināšanai minētais projekts tiek Funkciju izvēlas no dinamiskā lauka.
īstenots
Ja projekts nodrošina vairāku funkciju izpildi, norāda vienu galveno funkciju.
Norāda projekta mērķi, t.sk:
 Kāpēc projekts tiek īstenots?
 Kādas problēmas pašvaldībā pēc projekta īstenošanas tiks atrisinātas?
Projekta mērķis
Piemērs:
 4.2.2.0/00/0;
 8.1.2.0/18/I/000;
 18-07-A00702-000000;
 Est-Lat 00;
 EKII-3/00.

Projekta numurs no noslēgtās vienošanās (līguma,
lēmuma) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par
projekta īstenošanu: aizpilda, ja aizņēmums tiek prasīts ES
un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajam
projektam

Ievēro! Projektiem, kas nav CFLA projekti, ir nepieciešams pievienot
līgumu, lēmumu ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par projekta
īstenošanu aizņēmuma pieprasījuma sistēmas sadaļā “Papildu pievienojamie
faili”→ ”Cita informācija”.
Piemēram:
 LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (t.sk. projekta
izmaksu tāmi un grozījumus, ja tādi ir bijuši);
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 Līgums par EKII projekta īstenošanu (t.sk. speciālos noteikumus un
aktivitāšu izmaksu tāmi, un grozījumus, ja tādi ir bijuši);
 Pārrobežu sadarbības programmas projektiem līgums par projekta
īstenošanu (tikai tās lapas, kur uzrādīta informācija par projektā
īstenotajām aktivitātēm un izmaksām projekta partnerim X
(pašvaldībai, kas pieprasa aizņēmumu)).
Norāda:
 Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta nosaukumu, attiecīgās
sadaļas nosaukumu, kurā iekļauta projekta īstenošana.
 Domes lēmumu (datumu, nosaukumu un numuru), ar kuru apstiprināts
attiecīgais plānošanas dokuments.
 Vietni pašvaldības mājas lapā, kur publicēts attiecīgais plānošanas
dokuments.
Pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, kas paredz
projekta īstenošanu

Projekta aktivitātes (plašāks apraksts)
Projekta īstenošanas termiņš

Piemērs: X novada attīstības programmas 2014.-2020.g. investīciju plāna
sadaļā – sekmēt izglītības kvalitātes paaugstināšanu (26.lpp.).
Aktivitātes ir projekta laikā veicamās darbības, kas vērstas uz projekta tiešā
mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu.
 Apraksta ne tikai plānotās darbības (plānotos darbus), bet arī veiktās.
 Projekta kārtu skaits un to kopējās izmaksas - faktiskās izmaksas un
plānotās izmaksas, par kurām vēl nav noslēgusies iepirkumu
procedūra un nav izraudzīts piegādātājs, vai darba veicējs, norādot šo
plānoto izmaksu finanšu avotus (piemēram, aizņēmums, pašvaldības
budžets).
 Ja aizņēmums nepieciešams ES, citas ārvalstu finanšu palīdzības, EKII
līdzfinansētam projektam - vai visas projekta aktivitātes un to
izmaksas ir saskaņotas ar attiecīgo institūciju - CFLA vai atbildīgo
iestādi (piemēram, VARAM, LAD).
Norāda projekta īstenošanas beigu termiņu.
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Projekta īstenošanas termiņam būtu jāsakrīt ar termiņu, kas uzrādīts projekta
īstenošanas naudas plūsmā atbilstoši darbu izpildes grafikam, kas jāpievieno
aizņēmuma pieprasījumam.3
Aizdevēju izvēlas no dinamiskā lauka:
 Valsts kase;
 Valsts kase vai kredītiestāde.
Ievēro!
Gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktais kopējais pieļaujamais pašvaldību
aizņēmumu palielinājums un aizņēmumu mērķi ir attiecināmi uz jebkuru
pašvaldības aizņēmumu, neatkarīgi no aizdevēja.

Aizdevējs

Ja pašvaldība izvēlas aizņēmumu no kredītiestādes:
 Pašvaldībām ir tiesības ņemt aizņēmumu kredītiestādē tikai ar finanšu
ministra atļauju, ja aizdevuma nosacījumi kredītiestādē ir izdevīgāki
nekā no valsts budžeta izsniedzamo aizdevumu nosacījumi.
 Lai šādu atļauju saņemtu, pašvaldībai pēc pozitīva padomes lēmuma
saņemšanas, FM ir jāiesniedz finanšu ministram adresēts iesniegums,
pievienojot aizdevuma līguma projektu.
Norāda pieprasītā nepieciešamā aizņēmuma kopējo summu.
Ievēro!
 Ja aizņēmums nepieciešams ar izņemšanu vidējā termiņā, tā
sadalījums pa gadiem tiek atspoguļots tabulā “Projekta faktisko
izmaksu (pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas)
finansēšanas avoti” 5.kolonnā “Nepieciešams”.
 Ja pašvaldība attiecīgajam projektam ir saņēmusi aizņēmumu, tad to
norāda tabulā “Projekta faktisko izmaksu (pēc iepirkuma procedūras
vai līguma noslēgšanas) finansēšanas avoti” 4.kolonnā “Saņemts”.
Šeit norāda tikai papildus nepieciešamo summu.

Nepieciešamā aizņēmuma kopējais apmērs (euro)
3

MK 10.12.2019. noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.4.punkts.
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Norāda atbilstoši domes lēmumam.

Aizņēmuma atmaksas termiņš (gadi)

Ievēro!
 Maksimālais aizņēmuma atmaksas termiņš (no aizdevuma līguma
noslēgšanas dienas):
 30 gadi;
 7 gadi transporta iegādei;
 5 gadi projekta dokumentācijas izstrādei.
 Aizņēmuma atmaksas termiņš nepārsniedz iekārtas lietderīgās
izmantošanas termiņu.4
Veic izvēli, atbilstoši domes lēmumā norādītajam.
Piemērs: ja dome lēmusi ņemt aizņēmumu ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz 3 gadiem, kalendārā ir jāizvēlas datums, kas atbilst 3 gadiem
no aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums

Cita informācija par projektu

Ievēro! Aizņēmuma atliktais pamatsummas maksājuma termiņš no
aizdevuma līguma noslēgšanas dienas nedrīkst pārsniegt 3 gadus5, kas ir
kopējā aizdevuma atmaksas termiņa ietvaros.
 Norāda plānoto aizņēmuma izņemšanas datumu.
 Iemesli aizņēmuma neapgūšanai, ja projektam jau tika saņemts
aizņēmums, kas netika apgūts, un tas nepieciešams atkārtoti.
 Papildu izmaksu apmēri un to pamatojums, ja projekta ietvaros jau ir
saņemts aizņēmums un ir radušās papildu izmaksas, kam pieprasīts
aizņēmums.
 Ja pašvaldība realizē investīciju projektu ar ES fondu vai citu publisko
(valsts vai pašvaldības) finansējumu ar mērķi, kuram piemērots
komercdarbības atbalsta regulējums, pašvaldība izvērtē un norāda, par
kādu summu tai nepieciešams aizņēmums uz tirgus nosacījumiem, lai

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” 13.punkts.
5
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” 14.punkts.
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ievērotu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas.
Tabula norāda projekta faktiskās izmaksas uz
aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanas brīdi pēc
iepirkuma procedūras noslēgšanās un/vai noslēgtajiem
līgumiem.

Cits finansējums, kas jau ir saņemts vai plānots to saņemt, skaidrojot to
8.kolonnā “Piezīmes”. Piemēram: valsts budžeta finansējums, avansa
maksājums ES līdzfinansētiem projektiem.

Projekta faktisko izmaksu (pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas) finansēšanas avoti

Gads

Finansēšanas avoti (euro)

Projekta
kopējās
izmaksas
(euro)

Aizņēmums
Kopā:

1

2

3

Saņemts* Nepieciešams
4

Cits

6 izmaksu daļa, kas
7 ir jau
Projekta
apmaksāta vai plānots to apmaksāt no
pašvaldības budžeta.

5

līdz n-2
n-1

Pašvaldības
budžets

Piezīmes, t.sk. norādīts cits
finansējuma avots

8

n - tekošais gads

n

Aizpilda, ja aizņēmums nepieciešams vidējā termiņā.
Ievēro! Par aizņēmuma izņemšanu vidējā termiņā ir jābūt minētam domes lēmumā.

n+1

n+2
X
Kopā:
*aizņēmuma summa atbilstoši noslēgtajam aizdevuma līgumam. Ja aizdevuma līgums vēl nav noslēgts, tad aizņēmuma summu norāda
atbilstoši saņemtajai aizņēmuma atļaujai
Projekta kopējās izmaksas pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās un/vai noslēgtajiem līgumiem. Projekta kopējās izmaksas
sakrīt ar tabulas “Informācija par projekta faktiskajām izmaksām pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas un
veiktajiem maksājumiem” ar 6.kolonnas “Pavisam kopā” kopsummu.
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Sadaļu “Veiktie maksājumi” no 7.-9. kolonai aizpilda tikai tad,
ja ir veikti maksājumi projektā, sagrupējot veiktos maksājumus
pa gadiem un finansēšanas avotiem

Informācija par projekta faktiskajām izmaksām pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas un veiktajiem maksājumiem
Veiktie maksājumi
Iepirkuma
procedūras
vai līguma
noslēgšanas Priekšmeta
Nr.p.k. datums
nosaukums
1
2
3

Summa (euro) un finansēšanas avots
Summa
(euro)
4

Norāda, kas ir darbu veicējs un kādi darbi tiks veikti.
Piemēram: Būvniecības darbu veikšana
(SIA “AA”, Līguma Nr.000)

1.

Iesakām, noslēgtos līgumus un iepirkumu procedūras uzrādīt
Kopā: datumiem augošā secībā.
pēc noslēgšanas

2
Kopā:
Pavisam kopā:

Gads
5

Kopā:

Aizņēmums

6

7

Pašvaldības
budžets
8

Cits
finansējums
9

Piezīmes

7

līdz n-2


n-1



n

Piezīmēs paskaidro, kas ir finansēšanas avots, ja
aizpildīta 9. kolonna “Cits finansējums”.
Norāda arī, ja līgumsumma atšķiras no sākotnējās,
piemēram, ja samazināta līgumsumma, jo piemērots
līgumsods, piešķirta atlaide, utt. X

līdz n-2
n-1
n
X
X

X

Ievēro!



Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmēra tabulā pie plānotajiem aizņēmumiem un galvojumiem ir jāuzrāda
arī tos projektus, kuriem ir atbalstīts aizņēmums vai galvojums, bet vēl nav noslēgts līgums ar Valsts kasi.
Finanšu resursi ES, pārējo ārvalstu finanšu palīdzības un EKII līdzfinansēto projektu finansēšanā:
- Aizņēmums ar apmēru, kas nepārsniedz attiecināmo izmaksu kopējo apmēru.
- Avanss atbilstoši noslēgtajai vienošanās (līguma, lēmuma) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.
- Pašvaldības budžets, ja pirmie divi resursi nesedz projekta izmaksas.
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Piemērs: projekts, kura īstenošanai pašvaldība X ir noslēgusi vienošanos ar CFLA, nepieciešamais aizņēmums 90 000 EUR apmērā ar izņemšanu
vidējā termiņā, pieņemot, ka n gads ir 2020.g. (tekošais gads).
Projekta faktisko izmaksu (pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas) finansēšanas avoti

Gads

1

Projekta
kopējās
izmaksas
(euro)
2

Finansēšanas avoti (euro)
Aizņēmums
Kopā:

Saņemts*

Nepieciešams

Pašvaldības
budžets

3

4

5

6

Cits
7

Piezīmes, t.sk.
norādīts cits
finansējuma avots
8

2018
2019

10 000

8 000

2020

155 000

75 000

75 000

2021

20 000

15 000

15 000

8 000

2 000
80 000

CFLA avanss

5 000

2022
Kopā:
185 000
8 000
90 000
7 000
80 000
X
98 000
*aizņēmuma summa atbilstoši noslēgtajam aizdevuma līgumam. Ja aizdevuma līgums vēl nav noslēgts, tad aizņēmuma summu norāda
atbilstoši saņemtajai aizņēmuma atļaujai
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Informācija par projekta faktiskajām izmaksām pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas un veiktajiem maksājumiem
Iepirkuma
procedūras vai
Nr.p.k.
līguma
noslēgšanas
datums
1

Veiktie maksājumi
Priekšmeta
nosaukums

2

3

06.02.2019.

TP izstrāde
(SIA "AA",
Līguma Nr.000)

Summa
(euro)

4

Summa (euro) un finansēšanas avots
Gads

5

Pašvaldības
budžets
8

Kopā:

Aizņēmums

6

7

10 000

8 000

2 000

10 000

8 000

2 000

Cits
finansējums
9

Piezīmes

7

līdz 2018

1.

05.12.2019.
2.

Būvuzraudzības
darbu veikšana
(SIA "BB",
Līguma Nr.11)

10 000

2019
2020

15 000

Kopā:
līdz 2018
2019
2020
Kopā:

05.12.2019.
3.

Būvniecības darbu
veikšana
(SIA "CC",
Iepirkuma
komisijas protokola
Nr.A/2-3)

X

līdz 2018
160 000

2019
2020
X

Kopā:
Pavisam kopā:

X

185 000

X

10 000

9

8 000

2 000

X

