Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2017. gada otrajā
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 2017.gadam" LNG piešķirti 41 035 306 eiro.

Pārdale no LNG 2017. gada otrajā ceturksnī
2017. gada otrajā ceturksnī no LNG kopā apmierināti 45 pieprasījumi, un to kopējā summa ir
6 354 033 eiro. Pirmajos divos ceturkšņos no LNG kopā apmierināts 76 pieprasījumi (51
pieprasījums 2016.gada pirmajos divos ceturkšņos), un to kopējā summa ir 11 188 978 eiro (7 589 471
eiro 2016.gada pirmajos divos ceturkšņos).
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88 420
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0
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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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2017. gada otrajā ceturksnī tika apmierināti deviņi pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Līdzekļu piešķiršana Veselības ministrijai 1 888 234 eiro apmērā, lai ārstniecības iestādes
nodrošinātu pagarinātā normālā darba laika apmaksu ārstniecības personām 2017.gada
otrajā pusgadā.
2. Līdzekļu piešķiršana Izglītības un zinātnes ministrijai 830 225 eiro apmērā, lai
nodrošinātu tehniskā atbalsta programmas īstenošanu tādos prioritāri atbalstāmajos ziemas
sporta veidos augstu sasniegumu sportā, kuros ir visaugstākais potenciāls izcīnīt medaļas
XXIII Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā (Korejas Republika), kā arī nodrošinātu
Latvijas vīriešu hokeja izlases sagatavošanos un dalību 2017.gada pasaules čempionātā
hokejā.
3. Līdzekļu piešķiršana Satiksmes ministrijai 665 598 eiro apmērā, lai izpildītu Latvijas
Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijas 20J5.gada 16.aprīla spriedumu lietā
Nr.C04298907.
4. Līdzekļu piešķiršana Kultūras ministrijai 481 080 eiro apmērā, tai skaitā 197 193 eiro
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Mencendorfa nama jumta atjaunošanai un 283 897
eiro Rundāles pils muzeja Staļļu ēku kompleksa Rietumu puses staļļu ēkas jumta seguma,
elektrības pievadu kabeļu un maģistrālā ūdensvada posma nomaiņai.
5. Līdzekļu piešķiršana Tieslietu ministrijai (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) 372
277 eiro apmērā, lai nodrošinātu informācijas izsniegšanas sistēmas izveidi patiesā labuma
guvēju noskaidrošanai (Saskaņošanas stadijā).
6. Līdzekļu piešķiršana Piešķirt Kultūras ministrijai 349 676 eiro apmērā, lai 2017.gadā
nodrošinātu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" ēkas Merķeļa ielā 4,
Rīgā, fasādes konservācijas un nostiprināšanas darbus.
7. Līdzekļu piešķiršana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 198 814 eiro
apmērā pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām
radušies 2016. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām,
kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvokli, līdz 15 eiro apmērā par katru
atskurbšanas telpā ievietoto personu
8. Līdzekļu piešķiršana Zemkopības ministrijai 148 419 eiro apmērā, lai atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada15.marta noteikumiem Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku
īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās
dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" Lauku atbalsta dienests
nodrošinātu kompensāciju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies
Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā.
9. Līdzekļu piešķiršana Zemkopības ministrijai 119 984 eiro apmērā, lai nodrošinātu Lauku
atbalsta dienesta informācijas sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu 2017.gadā.
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