Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2016. gada I. 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 aktos noteiktajiem neparedzētiem gadījumiem1.
Līdzekļus no LNG programmas pieprasa ministrijas 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).
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 I. ceturksnī
2016. gada pirmajā ceturksnī no LNG pārdalīta 33 pieprasījumiem, un to kopējā summa ir 5 494 058 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
Prokuratūra
Kopā:

Pieprasījumu skaits
1
6
4
1
7
1
1
2
2
1
3
4
33

Kopējā summa
197 258
387 739
489 304
29 804
3 428 485
11 557
5 772
132 051
24 575
328 000
218 461
241 052
5 494 058

2016. gada pirmajā ceturksnī ir apmierināti astoņi pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Līdzekļu piešķiršana Iekšlietu ministrijai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma "Bundulīši"
Muceniekos, Ropažu novadā, un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" ēku un katlu mājas
pārbūvi (piešķirti 3 118 499 eiro).
2. Līdzekļu piešķiršana Ekonomikas ministrijai, lai nodrošinātu 2016. gadā paredzētos pasākumus Centrāleiropas
un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības ietvaros (piešķirti 442 019 eiro).
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3. Līdzekļu piešķiršana Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu ķīmisko ekspertīžu veikšanai nepieciešamā
hromatogrāfa ar masspektrometru, dokumentu pārbaudei paredzētās spektrālās analīzes sistēmas un datu
šifrēšanas (kriptēšanas) iekārtas iegādi. (piešķirti 328 000 eiro)
4. Līdzekļu piešķiršana Ārlietu ministrijai, lai nodrošinātu 2016. gadā paredzētos pasākumus Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības ietvaros (piešķirti 308 860 eiro).
5. Atlaišanas pabalsts un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu Ministru kabineta
loceklim un Ministru prezidenta biroja konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus
(piešķirti 197 258 eiro).
6. Līdzekļu piešķiršana VARAM 195 504 eiro pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas
pašvaldībām radušies 2015. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras
alkohola reibumā bijušas bezpalīdzības stāvoklī. (piešķirti 195 504 eiro)
7. Līdzekļu piešķiršana Ģenerālprokuratūrai, lai izpildītu Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 14.jūnija spriedumu lietā
Nr.C27137210 (piešķirti 160 224 eiro).
8. Līdzekļu piešķiršana Satiksmes ministrijai, lai nodrošinātu 2016. gadā paredzētos pasākumus Centrāleiropas
un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības ietvaros (piešķirti 124 472 eiro).
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