Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2019. gada 1. ceturksnī

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (turpmāk – LNG) piešķir
valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem
katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem
neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļus pieprasa ministrijas, t.sk. arī ja līdzekļu saņēmējs nav valsts
iestāde, – konkrētiem pasākumiem nepieciešamos līdzekļus pieprasa attiecīgās nozares ministrija.
Pašvaldība līdzekļus var pieprasīt valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem
katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldības
infrastruktūras objektiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktiem neparedzētiem gadījumiem. Pašvaldībai
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.
Finanšu ministrs var pieņemt lēmumu piešķirt līdzekļus no LNG budžeta programmas bez izskatīšanas
Ministru kabinetā arī gadījumos, kad (i) ministrijai nepieciešams atlīdzināt nodarītos zaudējumus
fiziskajām un juridiskām personām saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
likumu; (ii) Valsts kasei nepieciešams izmaksāt kompensacijas politiski represētajām personām un
personām, kurām tika uzlikti paaugstināti nodokļi un nodevas, kam sekoja mantas atņemšana, izlikšana
no mājām vai dzīvokļiem un (iii) ministrijas pieprasījumā iekļautais līdzekļu apmērs nepārsniedz 10 000
eiro.
Likumā "Par valsts budžetu 2019.gadam" LNG budžeta programmai piešķirti 20 430 962 eiro2.

Pārdale no LNG 2019. gadā
2019. gadā no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 21 pieprasījums, un to kopējā summa ir
1 294 175 eiro.
Budžeta resors
Satiksmes ministrija
Ministru kabinets
Zemkopības ministrija
Kultūras ministrija
Tieslietu ministrija
Finanšu ministrija
Labklājības ministrija
Ekonomikas ministrija
Veselības ministrija
Iekšlietu ministrija

Pieprasījumu skaits
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Kopējā summa
620 008
160 132
115 418
112 651
87 794
39 388
27 402
27 103
23 823
22 563

Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas. 17.07.2018. MK
noteikumi Nr. 421, Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/300437-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzetalikuma-noteiktas-apropriacijas-izmainas#p41, skatīts: 12.04.2019.
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Likums "Par valsts budžetu 2019. gadam". Latvijas Vēstnesis, 75 (6414), 12.04.2019. Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/306232 4. pielikums. Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām un apakšprogrammām, skatīts: 12.04.2019.
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Budžeta resors
Aizsardzības ministrija
VARAM
Izglītības un zinātnes ministrija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
1
1
1
21

Kopējā summa
22 397
21 323
14 173
1 294 175

2019. gada pirmajā ceturksnī tika apmierināti divi pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 180 000 eiro. Klasificēts.
2. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 409 193 eiro. Klasificēts.
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