Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2017. gada pirmajā
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 pirmajā ceturksnī
2017. gada pirmajā ceturksnī no LNG kopā apmierināti 31 pieprasījums, un to kopējā summa ir
4 834 945 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
2
0
14
1
0
4
2
1
0
1
0
1
1
2
31

Kopējā summa
54 948
14 215
0
1 765 647
39 954
0
1 853 787
98 905
11 089
0
13 320
0
16 075
310 970
656 035
4 834 945

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" 2017. gada pirmajā
ceturksnī
2017. gada pirmajā ceturksnī tika apmierināti desmit pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Līdzekļu piešķiršana Zemkopības ministrijai 1 546 062 eiro, lai atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 15.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.
2. Līdzekļu piešķiršana Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 646 217 eiro
pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija", lai izpildītu
Augstākās tiesas Civillietu palātas 2015.gada 3.decembra spriedumu lietā Nr.C04256408
(spriedums stājās spēkā 2017.gada 3.martā) .
3. Līdzekļu piešķiršana Finanšu ministrijai 403 000 eiro, lai saskaņā ar Valsts pārvaldes
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu,
kuri privātpersonai nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu
vai prettiesisku faktisko rīcību.
4. Līdzekļu piešķiršana Finanšu ministrijai 331 586 eiro, lai saskaņā ar Valsts pārvaldes
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu,
kuri privātpersonai nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu
vai prettiesisku faktisko rīcību.
5. Līdzekļu piešķiršana Ģenerālprokuratūrai (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanas dienestam) 310 970 eiro.
6. Līdzekļu piešķiršana Finanšu ministrijai 217 771 eiro, lai saskaņā ar Valsts pārvaldes
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu,
kuri privātpersonai nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu
vai prettiesisku faktisko rīcību.
7. Līdzekļu piešķiršana Finanšu ministrijai 211 741 eiro, lai saskaņā ar Valsts pārvaldes
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu,
kuri privātpersonai nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu
vai prettiesisku faktisko rīcību.
8. Līdzekļu piešķiršana Zemkopības ministrijai 177 881 eiro, lai atbilstoši Ministru kabineta
20 17.gada 17.janvāra rīkojumam Nr.28 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās
ierobežošanai" nodrošinātu ar dzīvnieku nogalināšanu un dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu likvidēšanu saistītu faktisko izdevumu segšanu.
9. Līdzekļu piešķiršana Finanšu ministrijai 140 043 eiro, lai saskaņā ar Valsts pārvaldes
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu,
kuri privātpersonai nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu
vai prettiesisku faktisko rīcību.
10. Līdzekļu piešķiršana Zemkopības ministrijai 127 903 eiro, lai atbilstoši Ministru kabineta
2017.gada 17.janvāra rīkojumam Nr.28 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās
ierobežošanai" nodrošinātu ar dzīvnieku nogalināšanu un dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu likvidēšanu saistītu faktisko izdevumu segšanu.

2

