Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2018. 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 2018.gadam" LNG piešķirti 43 545 932 eiro.

Pārdale no LNG 2018. gada otrajā ceturksnī
2018. gada otrajā ceturksnī no LNG kopā apmierināti 37 pieprasījumi, un to kopējā summa ir 1 610
523 eiro. Pirmajos divos ceturkšņos no LNG kopā apmierināts 65 pieprasījumi (76 pieprasījumi
2017. gada pirmajos divos ceturkšņos), un to kopējā summa ir 2 554 439 eiro (11 188 978 eiro 2017.
gada pirmajos divos ceturkšņos).
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Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus.
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2018. gada otrajā ceturksnī tika apmierināti četri pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Lēmums piešķirt Ārlietu ministrijai 121 383 eiro, lai no 2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada
31.decembrim nodrošinātu finansējumu divu amata vietu izveidošanai un uzturēšanai
Latvijas Republikas vēstniecībā Indijas Republikā un vienas amata vietas izveidošanai un
uzturēšanai Latvijas Republikas vēstniecībā Ķīnas Tautas Republikā.
2. Lēmums piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) 146 079 eiro, lai segtu
izdevumus saistībā ar valsts robežas infrastruktūras atjaunošanu..
3. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 381 129 eiro, klasificēts kā ierobežotas pieejas
informācija.
4. Lēmums piešķirt Kultūras ministrijai 228 624 eiro, kas nepieciešams, lai pabeigtu valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" (vienotais reģistrācijas numurs
40003027789) ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, fasādes konservāciju un nostiprināšanu.
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