
 

 

 

 

Projektu finanšu plānošana  

 

 
Aldis Pommers 

 SIA "Vides investīciju fonds" projektu vadītājs 
_______________________________________ 

 
Seminārs cikls   "Pašvaldību infrastruktūras projektu finansēšanas iespējas 

un priekšnosacījumi to veiksmīgai realizācijai" 



Projektu finansējums 

Lai plānotu ES fonda vai KPFI līdzfinansēta projekta 

finanses, jāsaprot un jāņem vērā sekojoši jēdzieni: 

• kopējais projekta finansējums 

• projekta attiecināmās izmaksas 

• ES fondu vai KPFI līdzfinansējums 

• pašvaldības līdzfinansējums 

• avanss projekta sākuma stadijai 

• aizdevums ERAF līdzekļu priekšfinansēšanai, PVN 

priekšnodokļa apmaksai un / vai pašvaldības 

līdzfinansējumam 

 



Projektu finansējums 

ES struktūrfonda vai KPFI līdzfinansēta projekta svarīgākie 

finanšu jēdzieni: 

 

• priekšfinansējums 

 

• līdzfinansējums 

 



Faktori, kas ietekmē projekta galarezultātu 

• kvalitatīvi sagatavots TEP 

• precīzi izstrādāts tehniskais projekts 

• kvalitatīvs iepirkuma process 

• savlaicīgs finansējums 

• kvalitatīva būvuzraudzība 

• pēcieviešanas monitorings 



Aizdevuma apjoma plānošana 

Pēc līdzfinansējuma līguma parakstīšanas ar CFLA, lai 

plānotu aizdevuma apjomu, jābūt zināms (vēlams jau tagad 

martā vai vēlākais – aprīlī) : 

• būvnieks 

• kopējās projekta izmaksas 

• nepieciešamo aizdevumu apjoms un laiks 

• pieņemts lēmums par aizdevēja izvēli 

• uzsākts aizdevumu saņemšanas process 



Aizdevuma apjoma plānošana 

Aizdevuma apjomu ietekmējošie faktori ir sekojoši: 

• ES struktūrfondu vai KPFI vēlāk atmaksājamie līdzekļi 

vispirms ir jāfinansē projekta īstenotājam pašiem (izņemot 

saņemto avansu) 

• PVN ir jāsamaksā priekšnodokļa veidā 

• projekta īstenotājam parasti nav pietiekamu līdzekļu pašu 

līdzfinansējamās daļas segšanai 

• saņemtais avanss (ERAF III. kārtā visiem projektiem bija 

50% no ERAF līdzfinansējuma daļas) 



Aizdevuma apjoma plānošana 

ES(p) + PVN(p) + PL – Av = Kr 

 

kur ES(p) - līdzekļi priekšfinansēšanai 

 PVN(p) - līdzekļi PVN priekšnodokļa apmaksai  

 PL - līdzekļi pašvaldības līdzfinansējuma daļai 

 Av - saņemtais avanss 

 Kr - nepieciešamais Aizdevuma apjoms 



Aizdevuma apjoma plānošana 

Faktori, kas vēl jāņem vērā plānojot aizdevuma apjomu: 

• projekta realizācijas termiņš. Ja projekts tiek īstenots 

ilgākā periodā (līdz diviem gadiem), ir iespējams ieplānot  

atgūto priekšfinansēto līdzekļu otrreizēju (vairākkārtēju) 

ieguldīšanu Projektā 

• jāuzmanās no pārlieka optimisma, plānojot pašvaldības 

priekšfinansēto līdzekļu atgūšanas ātrumu un iespēju šos 

līdzekļus ieguldīt projektā atkārtoti 

• jāpārskata projekta komponentes un jāizvērtē finanšu 

pietiekamība tieši tajos Projekta realizācijas etapos, kad 

paredzēta atsevišķu, dārgu iekārtu iegāde 



Aizdevuma dokumenti – kad sākt kārtot? 

• atļauja no FM Pašvaldību aizdevumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības Padomes (PAGKPP). Šīs 

atļaujas iegūšana ir laikietilpīgākā aizdevuma kārtošanas 

daļa – aptuveni 1 mēnesis 

• no brīža, kad sāksiet kārtot aizdevuma saņemšanai 

nepieciešamās formalitātes, līdz brīdim, kad būs iespējams 

saņemt naudu savā kontā - 1,5 līdz 2 mēneši 

• ar šādu laika nobīdi ir jārēķinās plānojot nepieciešamo 

līdzekļu piesaistīšanu, neatkarīgi no tā, kurā institūcijā  

plānots saņemt aizdevumu 

 



 

 

 

Vides investīciju fonda 

aizdevuma piesaistīšanas iespējas 
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Kredītresursu avoti 

• SIA "Vides investīciju fonds" 

 

• Valsts kase 

 

• komercbankas 



Galvenie fakti par Fondu 

• Fonds izveidots 1997. gadā un veiksmīgi darbojas jau 
vairāk nekā 14 gadus 

• Fonda kapitāldaļu turētājs ir Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 

• noslēgti vairāk nekā 240 aizdevuma līgumi par kopējo 
Fonda aizdevuma summu Ls 21 milj. un kopējo investīciju 
apjomu Ls 54 milj. 

• kopš 2004. gada februāra Fonda kvalitātes vadības sistēma 
ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2000 



Fonda darbības jomas 

• finanšu pakalpojumi – aizdevumu izsniegšana 

• klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto 

projektu īstenošanas uzraudzības nodrošināšana 

• programmu vadība 

• attīstības sadarbības projektu vadība 

• projektu sagatavotāju un sabiedrības informēšana 

 

 
No projekta idejas līdz tās īstenošanai 

kopā ar Vides investīciju fondu! 
 



Fonda aizdevumi ERAF 

ūdenssaimniecības projektiem 

Priekšrocības: 

• liela pieredze ERAF projektu realizācijā 

• individuāla un elastīga pieeja 

• tehniskā palīdzība un bezmaksas konsultācijas 

• aizdevuma izmaksa tiek veikta pa daļām 

• jāmaksā procenti tikai par izlietoto aizdevuma daļu 

• pēcieviešanas monitorings (uzraudzība) 

 
No projekta idejas līdz tās īstenošanai  

kopā ar Vides investīciju fondu! 



Aizdevumu nosacījumi 

pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem 

• procentu likme – vismaz par 0.25% mazāka kā Valsts 

kases aizdevumiem 

• termiņš – līdz 20 gadiem 

• valūta – EUR (iespējams arī LVL) 

• minimālā summa – 20 000 LVL (ekvivalents EUR) 

• atliktais maksājums – projekta ieviešanas laiks plus 6 

mēneši 
 

No projekta idejas līdz tās īstenošanai  
kopā ar Vides investīciju fondu! 



Tehniskā palīdzība 

• aizdevuma pieteikumu Fondā ir iespējams iesniegt vēl 
pirms FM PAGKPP atļaujas saņemšanas, kārtojot šīs 
lietas paralēli un saīsināt aizdevuma saņemšanas 
procesu par 1-2 nedēļām 

• Fonda speciālisti palīdzēs pašvaldībai nokārtot 
nepieciešamās formalitātes Finanšu ministra atļaujas 
iegūšanai (ja Aizdevumu ņem pašvaldības uzņēmums un 
pašvaldība ir tikai galvotājs, tad Finanšu ministra atļauja 
nav nepieciešama) 

• projekta realizācijas gaitā Aizdevuma ņēmējiem tiek 
piedāvāts atbalsts problēmsituāciju risināšanā ar 
būvniekiem 



Aizdevuma piešķiršanas kārtība 

Pašvaldībai jāiesniedz Fondā: 

• pieteikuma anketa, kas atrodama Fonda mājas lapā 

http://www.lvif.gov.lv/?object_id=548 

• pašvaldības lēmums par aizdevuma ņemšanu Fondā 

vai lēmums par galvojumu garantējot aizdevuma 

atmaksu ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja 

aizņēmējs ir pašvaldības SIA  



Papildus informācija 

lēmuma pieņemšanai 

• specializētajā portālā www.videsrisinajumi.lv 

 

• Fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv 

 

• personīgi kontaktējoties ar mūsu speciālistiem 



www.videsrisinajumi.lv (I) 

Specializētā portāla priekšrocības: 

• vienkāršs, viegli saprotams un parocīgs 

• apkopota visa ar vidi saistīto projektu realizēšanai 

nepieciešamā informācija 

• unikāls, jo ļauj vienkopus iepazīties ar visu vides projektu 

realizācijā aktuālo jautājumu spektru 

• kalpo kā atbalsts vides projektu identifikācijā un 

realizācijā 

• ievietotā informācija aptver Latvijas, Baltijas un Eiropas, 

īpaši Ziemeļvalstu pieredzi 



www.videsrisinajumi.lv (II)  

Iespējas, ko tas piedāvā: 

• informē par dažādu vides jomu sistēmu darbības 

principiem un to darbībā pielietotajām tehnoloģijām 

• rada izpratni par biežāk sastopamajām problēmām un to 

iespējamajiem risinājumiem 

• iepazīstina ar katru vides jomu regulējošajiem 

likumdošanas aktiem 

• palīdz piemeklēt finanšu līdzekļus 

• ļauj uzzināt par līdz šim realizētajiem projektiem, lai 

kontaktētos ar to realizētājiem 



www.videsrisinajumi.lv (III)  

Portālā ievietotie kalkulatori: 
 

• dod iespēju sameklēt atbilstošus tehnoloģiskos risinājumus 

 

• noskaidrot iespējamās projekta aptuvenās izmaksas 

 

• interaktīvā Portāla vidē "satikties" – projektu realizētājiem 

ar tehnoloģiju piegādātājiem vai darbu izpildītājiem un 

otrādi. 



Vides investīciju fonds 

 

Adrese:  Ģetrūdes iela 10/12  

    Rīga, LV1010, Latvija 

 

Tālrunis:  67 845 111 

Fakss:  67 845 222 

 

e-pasts:  pasts@lvif.gov.lv 

Tīmeklī:  www.lvif.gov.lv 

    www.videsrisinajumi.lv 



No projekta idejas līdz tās realizācijai – 

kopā ar Vides investīciju fondu! 

 

 

 

 

Paldies par uzmanību! 


