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Priekules novada pašvaldības uzskaitē ir šādi finanšu instrumenti: 

 ilgtermiņa aizņēmumi; 

 līdzdalības kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības ieguldījums ir līdz 20% no balsstiesībām.  

 

1. Ilgtermiņa aizņēmumi 

Ilgtermiņa aizņēmumu saņemšanu regulē likuma “Par pašvaldību budžetiem” VI nodaļa, 

likums “Par valsts budžetu 2020. gadam”, 2019. gada 10. decembra MK noteikumi Nr. 590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 

Galvenie riski: 

1) pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanās risks (piemēram, vispārējas krīzes 

gadījumā). Ja samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumi, tad palielinās uzņemto ilgtermiņa 

saistību īpatsvars pret pašvaldības ieņēmumiem, kas var apdraudēt pašvaldības saistību 

nomaksu konkrētajā gadā. Lai samazinātu šo risku, pašvaldība uzņemoties jaunas saistības, 

aizņēmuma atmaksas grafiku paredz pēc iespējas sabalansējot pašvaldības kopējās saistības 

pa gadiem; 

2) aizņēmumu procentu likmes risks. Tā kā aizņēmumu procentu likme ir saliktā un bez 

pastāvīgās daļas to veido arī mainīgā Euribor likme, pastāv risks, ka procentu maksājumi 

neplānoti pieaugs. Lai samazinātu aizņēmumu procentu likmes risku Priekules novada 

pašvaldība izvēlas 12 mēnešu mainīgo Euribor likmi, lai viena budžeta gada ietvaros 

iespējami samazinātu risku no šīs likmes iespējamās palielināšanās radītās finanšu 

ietekmes; 

3) aizņēmumu nepieejamības un nosacījumu mainības risks. Iespēja aizņemties līdzekļus 

projektu realizācijai atkarīga no nosacījumiem ikgadējā valsts budžeta likuma redakcijā, 
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turklāt nosacījumi mainās, samazinot pašvaldības iespējas saņemt atļauju aizņemties. Lai 

samazinātu aizņēmuma nepieejamības nosacījumu mainības risku, pašvaldība budžetu 

plāno, rezervējot arī pašu finanšu līdzekļus investīciju realizēšanai un tikai pēc tam, kad ir 

saņemta atļauja aizņemties, tad pārplāno aktivitātēm un investīcijām pieejamos finanšu 

līdzekļus.  
 

Īstenojot ES fondu projektus, aizņēmuma summa tiek noteikta ņemot vērā maksimālo 

avansa maksājumu no ES fondu līdzekļiem. Pēc projekta pabeigšanas saņemtais ES fondu 

finansējums tiek novirzīts aizņēmuma dzēšanai un tiek precizēts aizņēmuma atmaksas grafiks ar 

Valsts kasi.  
 

2. Līdzdalība kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības ieguldījums ir līdz 20% no 

balsstiesībām 

 

Latvijas Republikā kapitālsabiedrību pārvaldīšanu regulē LR likums “Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likums”. Priekules novada pašvaldībā kapitālsabiedrību 

pārvaldīšanu regulē 2015. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības noteikumi “Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas noteikumi” un 2015. gada 30. decembra “Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs 

izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai ir izšķirošā 

ietekme”. 

 

Galvenie riski: 

1) kapitālsabiedrību likviditātes risks. Kapitālsabiedrības ienākumu un izdevumu termiņu 

nesabalansētība. Ja ieņēmumi nav sabalansēti ar izdevumiem pa termiņiem, tas nozīmē, ka 

kapitālsabiedrība kādā brīdī nevar izpildīt savas saistības un var iestāties maksātnespēja. 

Attiecīgi pašvaldība var pazaudēt savu ieguldījumu. Lai samazinātu kapitālsabiedrību 

likviditātes risku, kapitālsabiedrībās tiek noteikti budžeta sastādīšanas vispārējie jautājumi, 

veidošanas principi un budžeta projekta sastāvs. Budžeta projekts tiek sastādīts un budžeta 

izpilde tiek iesniegta pēc naudas plūsmas metodes, sabalansējot ieņēmumus un izdevumus, 

kā arī paredzot pamatotu un pietiekamu pašvaldības budžeta dotāciju deleģētās funkcijas 

veikšanai. Budžeta projekta attīstības daļa tiek saskaņota ar pašvaldības un konkrētās 

kapitālsabiedrības attīstības plānošanas dokumentiem; 

2) kapitālsabiedrību darbības turpināšanas risks. Ārējo apstākļu ietekmē kapitālsabiedrībai 

darbu turpināt nav iespējams, risks identificējams, piemēram, šobrīd, kad valstī izsludinātā 

ārkārtējā stāvokļa dēļ praktiski paralizēta ir deleģētās funkcijas izpilde SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma informācijas birojs”. Lai samazinātu kapitālsabiedrību darbības 

turpināšanas risku, pašvaldība nodrošina aktīvu un ātru komunikāciju ar 

kapitālsabiedrībām, tā spējot ātri reaģēt uz izmaiņām un piedalīties lēmumu pieņemšanā, ja 

iestājušies apstākļi, kuri prasa nekavējošu rīcību – budžeta pārplānošana, aktivitāšu nobīde 

laikā vai tamlīdzīgi.  
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