Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2016. gada III
ceturksnī
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. gada III ceturksnī
2016. gada trešajā ceturksnī no LNG pārdalīti līdzekļi 26 pieprasījumiem, un to kopējā summa ir
5 716 650 eiro. Pirmajos trijos ceturkšņos no LNG kopā apmierināti 77 pieprasījumi, un to kopējā
summa ir 13 306 121 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:

1

Pieprasījumu skaits
0
10
1
0
6
0
1
1
1
1
0
2
0
2
1
26

Kopējā summa
0
1 491 425
2 500 000
0
988 878
0
57 826
15 000
252 357
104 855
0
293 211
0
13 063
35 000
5 716 650

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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Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2016. gada III
ceturksnī
2016. gada trešajā ceturksnī ir apmierināti astoņi pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Līdzekļu piešķiršana Ekonomikas ministrijai 2 500 000 eiro apmērā pārskaitīšanai akciju
sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" mājokļa atbalsta programmas darbības
nodrošināšanai.
Līdzekļu piešķiršana Ārlietu ministrijai 1 417 602 eiro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas
ikgadējās iemaksas veikšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā 2016. gadā.
Līdzekļu piešķiršana Iekšlietu ministrijai 317 520 eiro apmērā pievienotās vērtības nodokļa
samaksai par precēm un pakalpojumiem saistībā ar Valsts robežsardzes dalību Eiropas
Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām
robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās.
Līdzekļu piešķiršana Iekšlietu ministrijai 312 859 eiro apmērā.
Līdzekļu piešķiršana Iekšlietu ministrijai 310 027 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas
saistīti ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas
darbiem.
Līdzekļu piešķiršana Kultūras ministrijai 263 211 eiro apmērā "Rīgas cirks" vienreizēju
izdevumu segšanai 2016.gadā.
Līdzekļu piešķiršana Labklājības ministrijai 252 357 eiro apmērā, lai nodrošinātu ēkas
pamatu hidroizolācijas atjaunošanu un iekštelpu apdares atjaunošanu Labklājības
ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīgā.
Līdzekļu piešķiršana Tieslietu ministrijai 104 855 eiro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas
maksājumu par Starptautiskās krimināltiesas biroja ēkas celtniecību un ikgadējo maksu par
dalību Starptautiskajā krimināltiesā.
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