Ieteikumi galvojuma pieprasījuma ekonomiskā pamatojuma izstrādei
Ievēro! Pašvaldībai ir tiesības iesniegt galvojuma 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 galvojums nepieciešams ES
fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai).

Ailes nosaukums

Ieteikums
Projekta nosaukumu norāda atbilstoši domes lēmumam.
Ievēro! Ja galvojums ir ES vai citas ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētam projektam, projekta nosaukums atbilst noslēgtajai
vienošanās (līguma, lēmuma) ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par
projekta īstenošanu.

Projekta nosaukums
Pašvaldības
kapitālsabiedrības
kapitāldaļu skaits (%)

Piemērs:
 Projekts “Kanalizācijas tīkla atjaunošana”;
 KF projekts “Ūdensapgādes sistēmas atjaunošana”;
 Kurināmā iegāde.
nosaukums,

pašvaldības
Piemērs: SIA “XX”, pašvaldības kapitāldaļu skaits 100%
Galvojuma mērķi izvēlas no dinamiskā lauka:
 ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēts projekts;
 EKII līdzfinansēts projekts;
 cits investīciju projekts.
Funkciju izvēlas no dinamiskā lauka.

Galvojuma mērķis

Pašvaldības funkcija atbilstoši valdības funkcijas klasifikācijai, kuras Ja projekts nodrošina vairāku funkciju izpildi, norāda vienu galveno
nodrošināšanai minētais projekts tiek īstenots
funkciju.
1
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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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Norāda projekta mērķi, t.sk:
 Kāpēc projekts tiek īstenots?
 Kādas problēmas pašvaldībā pēc projekta īstenošanas tiks
atrisinātas?
Piemērs:
 5.3.1.0/18/I/000;
 4.3.1.0/18./A/000.

Projekta mērķis

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

Ievēro! Projektiem, kas nav CFLA projekti, ir nepieciešams pievienot
līgumu, lēmumu ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par projekta
īstenošanu (t.sk. grozījumus, ja tādi ir bijuši) galvojuma pieprasījuma
sistēmas sadaļā “Papildu pievienojamie faili”→ ”Cita informācija”.
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, kapitālsabiedrības
aizņēmums, pašvaldības finansējums).
 Ja galvojums nepieciešams ES vai citas ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētam projektam - vai visas projekta aktivitātes un to
izmaksas ir saskaņotas ar attiecīgo institūciju - CFLA vai atbildīgo
iestādi (piemēram, VARAM).

Projekta aktivitātes (plašāks apraksts)

Norāda projekta īstenošanas beigu termiņu.
Aizdevēju izvēlas no dinamiskā lauka:
 Valsts kase;
 Valsts kase vai kredītiestāde.
Norāda pieprasītā nepieciešamā kapitālsabiedrības aizņēmuma kopējo
summu.
Ievēro!
 Ja kapitālsabiedrības aizņēmums nepieciešams ar izņemšanu vidējā
termiņā, tā sadalījums pa gadiem tiek atspoguļots tabulā “Projekta

Projekta īstenošanas termiņš
Aizdevējs kapitālsabiedrības aizņēmumam

Galvotā aizņēmuma kopējais apmērs (euro)
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faktisko izmaksu (pēc iepirkuma procedūras vai līguma
noslēgšanas) finansēšanas avoti” 5.kolonnā “Nepieciešams”.
 Ja kapitālsabiedrība 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.
Norāda atbilstoši domes lēmumam.
Ievēro!


Maksimālais kapitālsabiedrības aizņēmuma atmaksas termiņš (no
aizdevuma līguma noslēgšanas dienas):
 30 gadi;
 7 gadi transporta iegādei;
 5 gadi projekta dokumentācijas izstrādei;
 1 gads kurināmā iegādei.
 Kapitālsabiedrības aizņēmuma atmaksas termiņš nepārsniedz
iekārtas lietderīgās izmantošanas termiņu.3
Veic izvēli, atbilstoši domes lēmumā norādītajam.

Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš (gadi)

Piemērs: Ja dome lēmusi sniegt galvojumu ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz 3 gadiem, kalendārā ir jāizvēlas datums, kas atbilst 3
gadiem no galvojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Ievēro! Kapitālsabiedrības aizņēmuma atliktais pamatsummas maksājuma
termiņš no aizdevuma līguma noslēgšanas nedrīkst pārsniegt 3 gadus4, kas
ir kopējā aizdevuma atmaksas termiņa ietvaros.
 Norāda plānoto aizņēmuma izņemšanas datumu.
 Iemesli kapitālsabiedrības aizņēmuma neapgūšanai, ja projektam
jau tika saņemts aizņēmums, kas netika apgūts, un tas nepieciešams

Galvotā aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums
Cita informācija par projektu

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.
4
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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atkārtoti.
 Papildu izmaksu apmēri un to pamatojums, ja projekta ietvaros
kapitālsabiedrība jau ir saņēmusi aizņēmumu un ir radušās papildu
izmaksas, kam pieprasīts pašvaldības galvojums.
Tabulā norāda projekta faktiskās izmaksas uz galvojuma pieprasījuma
iesniegšanas brīdi pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās un/vai
noslēgtajiem līgumiem.

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

1

izmaksas (euro)

2

Kapitālsabiedrības aizņēmums
Kopā:

Saņemts *

3

4

Pašvaldības Kapitālsabiedrības

Nepieciešams finansējums
5

līdz n-2

6

finansējums
7

8

9

Cits finansējums, kas jau ir saņemts vai plānots to saņemt, skaidrojot to
9.kolonnā “Piezīmes”. Piemērs, avanss un starpposmu maksājumi ES
līdzfinansētiem projektiem.

n-1
n - tekošais gads

n

Cits

Piezīmes, t.sk.
norādīts cits
finansējuma
avots

Projekta kopējās

n+1
Aizpilda, ja kapitālsabiedrībai aizņēmums nepieciešams vidējā termiņā.

n+2
Kopā:

X

*aizņēmuma summa atbilstoši noslēgtajam aizdevuma līgumam. Ja aizdevuma līgums vēl nav noslēgts, tad aizņēmuma summu norāda atbilstoši
galvojuma 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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Informācija par projekta faktiskajām izmaksām pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas un veiktajiem maksājumiem
Veiktie maksājumi
Nr.p.k.

1

1.

Iepirkuma procedūras vai līguma

Priekšmeta

noslēgšanas datums

nosaukums

2

Summa (euro)

Summa

Gads

3

4

Norāda, kas ir darbu veicējs un kādi darbi tiks veikti.
Piemēram:
Būvniecības darbu veikšana
(SIA “AA”, Līguma Nr.000).
Iesakām, noslēgtos līgumus un iepirkumu procedūras
uzrādīt pēc noslēgšanas datumiem augošā secībā.

(euro)

5
līdz n-2
n-1

Piezīmes

6

7

Var norādīt, ja līgumsumma atšķiras no sākotnējās,
piemēram, ja samazināta līgumsumma, jo piemērots
līgumsods, piešķirta atlaide, utt.

n
Kopā:

X

Kopā:

X

līdz n-2
n-1

2.

n
Pavisam kopā:

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.
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Piemērs: projekts, kura īstenošanai kapitālsabiedrība ir noslēgusi vienošanos ar CFLA. Kapitālsabiedrībai nepieciešamais aizņēmums ar
pašvaldības galvojumu 926 500 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
Finansēšanas avoti (euro)
Gads

1

Cits

Piezīmes, t.sk.
norādīts cits
finansējuma
avots

7

8

9

320 000

206 500

CFLA avanss

355 000

CFLA avanss

561 500

X

Projekta kopējās
izmaksas (euro)

2

Kapitālsabiedrības aizņēmums
Kopā:

Saņemts *

3

4

Pašvaldības Kapitālsabiedrības

Nepieciešams finansējums
5

6

finansējums

līdz 2018
2019

526 500

2020

1 205 000

850 000

850 000

2021

76 500

76 500

76 500

1 808 000

926 500

926 500

2022
Kopā:

320 000

*aizņēmuma summa atbilstoši noslēgtajam aizdevuma līgumam. Ja aizdevuma līgums vēl nav noslēgts, tad aizņēmuma summu norāda atbilstoši
galvojuma atļaujai
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Informācija par projekta faktiskajām izmaksām pēc iepirkuma procedūras vai līguma noslēgšanas un veiktajiem maksājumiem
Veiktie maksājumi
Nr.p.k.

1

Iepirkuma procedūras vai līguma

Priekšmeta

noslēgšanas datums

nosaukums

2

3

12.06.2019.

Autoruzradzības
darbu veikšana
(SIA "ZMM",
Līguma Nr.000)

1.

Summa (euro)
Gads
4

5

Summa
(euro)
6

2.

15 500

2019
2020
X

līdz 2018

Inženiertehniskā
uzraudzība
(SIA "LL",
Līguma Nr.2/2)

42 500

2019

36 500

2020
Kopā:

27.06.2019.
3.

7

līdz 2018

Kopā:
28.05.2019.

Piezīmes

36 500

X

līdz 2018

Rekonstrukcijas
darbu veikšana
(SIA "K",
Līguma Nr.23)

1 750 000

2019

490 000

2020
Kopā:

Pavisam kopā:

1 808 000

7

X

490 000
526 500

X

