
Skaidrojums par valsts budžeta dotācijas aprēķina piemērošanu  

snieguma rezerves1  

izmantošanas gadījumā 3.3.1. SAM2, 5.6.2. SAM3 un 4.2.2. SAM4 ietvaros 
 

Valsts budžeta dotāciju par snieguma rezerves priekšfinansējumu neaprēķina, jo saskaņā ar  

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 42 "Noteikumi par kritērijiem un 

kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai" 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 42) 2.punktu valsts budžeta dotāciju aprēķina no normatīvajos 

aktos par Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktās nacionālā 

publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu daļas, ko iegulda pašvaldība un kas netiek segta no 

projekta pašfinansēšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. Savukārt snieguma rezerve var tikt 

segta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem, līdz ar to tā nav 

attiecināmo izmaksu daļa, ko iegulda pašvaldība, bet gan pašvaldības finansējums, kas 

potenciāli tikai uz laiku aizstāj ERAF finansējumu.  

MK noteikumu Nr. 42 10.punkts nosaka, ka lēmumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu 

pieņem vienlaikus ar lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un valsts budžeta 

dotācija ir atkarīga no projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī aktuālā pašvaldības budžeta 

kapacitātes rādītāja.  

Skaidrojums neattiecas uz 3.3.1. SAM trešo projektu iesniegumu atlases kārtu "Ieguldījumi 

uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas 

nozīmes attīstības centru pašvaldības" un 4.2.2. SAM otro projektu iesniegumu atlases kārtu 

"Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 

nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām", jo projektu ideju konceptu priekšatlases 

rezultātā tika atbalstītas projektu idejas līdz 2018.gada 31.decembrim pieejamā ERAF 

finansējuma apmērā. Par priekšfinansējuma rezerves finansējuma (indikatīvi 6,1% apmērā) 

izmatošanu tiks lemts tikai pēc 2019.gada, ja tiks saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums 

par snieguma ietvara izpildi. 

                                                           
1 http://esfondi.lv/upload/0_snieguma_rezerves_skaidrojums_02.06.2016.docx 

2
 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" 
3
 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām" 
4
 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" 
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