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Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Budžeta programma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (turpmāk – LNG) ir paredzēta, lai segtu
budžetā neparedzētus izdevumus katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu
kompensēšanai, valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai gadījumos, ja netiek izpildītas
līgumsaistības un no sadarbības partnera tiek iekasēts vai ieturēts līgumsods vai procentu maksājums
par saistību neizpildi, kā arī citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem
pasākumiem. Pašvaldībām līdzekļus piešķir neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un
ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā
esošajiem infrastruktūras objektiem, kā arī normatīvajos vai citas valsts centrālās iestādes, kurām
valsts budžetā ir paredzēti līdzekļi. Padotības iestādēm, komersantiem vai citām juridiskām personām
nepieciešamos līdzekļus pieprasa konkrētās nozares ministrija. Pašvaldībām nepieciešamos līdzekļus
pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM)1.
Pieprasījumus izskata Ministru kabinetā. Ārkārtas gadījumos, kad valsts budžeta līdzekļu piešķiršana
nepieciešama nekavējoties un pieprasījumu nav iespējams izskatīt Ministru kabineta sēdē, lēmumu par
līdzekļu piešķiršanu var pieņemt arī finanšu ministrs.
Likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" LNG piešķirti 32 716 962 eiro, kas veido 6,8% no kopējiem
budžeta izdevumiem.

Pārdale no LNG 2016. gadā
2016. gadā no LNG kopā apmierināti 99 pieprasījumi, un to kopējā summa ir 44 912 981 eiro.
Budžeta resors
Ministru kabinets
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Zemkopības ministrija
Satiksmes ministrija
Labklājības ministrija
Tieslietu ministrija
VARAM
Kultūras ministrija
Veselības ministrija
Prokuratūra
Radio un televīzija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
2
25
6
1
15
3
6
6
4
5
9
5
5
6
1
99

Kopējā summa
267 373
3 449 570
3 011 012
29 804
8 718 535
1 038 819
127 262
16 606 917
288 021
7 584 983
544 334
571 226
2 388 010
254 115
35 000
44 912 981

Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus.
22.12.2009. MK noteikumi Nr.1644. Pieejami: http://m.likumi.lv/doc.php?id=202948, skatīts: 20.10.2016.
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2016. gada pēdējā ceturksnī tika apmierināti astoņi pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Līdzekļu piešķiršana Satiksmes ministrijai 10 000 000 eiro apmērā, lai nodrošinātu
normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu akciju sabiedrībai "Pasažieru
vilciens" par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu 2016.gadā.
2. Līdzekļu piešķiršana Tieslietu ministrijai 6 901 461 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas
saistīti ar darba samaksu personām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
3. Līdzekļu piešķiršana Satiksmes ministrijai 6 200 000 eiro apmērā, lai nodrošinātu
normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu akciju sabiedrībai "Pasažieru
vilciens" par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu 2016.gadā.
4. Līdzekļu piešķiršana Iekšlietu ministrijai 3 892 002 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas
saistīti ar darba samaksu personām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
5. Līdzekļu piešķiršana Veselības ministrijai 2 096 682 eiro, lai daļēji apmaksātu Eiropas
Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas kompetento
institūciju iesniegtos rēķinus par Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības sociālā
nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
6. Līdzekļu piešķiršana Izglītības un zinātnes ministrijai 1 009 262 eiro apmērā, lai
nodrošinātu naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.
7. Līdzekļu piešķiršana Tieslietu ministrijai 247 821 eiro apmērā pārskaitīšanai reliģiskajai
organizācijai "Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze", lai renovētu internātu svētceļnieku māju Broka ielā 8, Aglonā.
8. Līdzekļu piešķiršana Kultūras ministrijai 245 715 eiro apmēra pārskaitīšanai sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību "Rīgas Doma pārvalde”, lai nodrošinātu Rīgas Doma ērģeļu
prospekta restaurāciju.
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