Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2020. 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 kompensācijas 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 2020.gadam" LNG budžeta programmai piešķirti 23 479 067 eiro2.
Atbilstoši likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā
ar Covid-19 izplatību” 23.pantam un Ministru kabineta 2020.gada 25.marta rīkojumam Nr.121 (prot.
Nr.17, 36.§) LNG apropriācija tika palielināta par 300 000 000 eiro, lai nodrošinātu finansējumu
Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem. Papildus tika veikta apropriācijas pārdale 1
493 511 eiro apmērā no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos valsts pamatfunkciju
īstenošanai paredzētajiem izdevumiem mācību, darba un dienesta komandējumiem uz LNG. Līdz ar to
2020.gada pirmā ceturkšņa beigās programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
finansējums ir 324 972 578 eiro.

Pārdale no LNG 2020. gada 1. ceturkšņa
2020. gada 1. ceturksnī no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 25 pieprasījumi, un to kopējā
summa ir 54 132 361 eiro.

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: 12.04.2020.
2
Likums "Par valsts budžetu 2020. gadam". Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=310965, skatīts: 02.04.2020.
1

1

Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2020. gada 1. ceturksnī
Budžeta resors
Finanšu ministrija
Ministru kabinets
Centrālā vēlēšanu komisija
Ekonomikas ministrija
Iekšlietu ministrija
VARAM
Radio un televīzija
Izglītības un Zinātnes ministrija
Veselības ministrija
Ārlietu ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
2
2
2
2
4
2
1
1
3
5
1
25

Kopējā summa
50 949 343
884 471
506 698
396 424
361 858
299 847
262 710
203 160
188 735
77 593
1 522
54 132 361

2020. gada pirmajā ceturksnī tika apmierināti 11 pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 490 161 eiro. Klasificēts.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 394 310 161 eiro. Klasificēts.
Lēmums piešķirt Ekonomikas ministrijai 349 839 eiro. Klasificēts.
Lēmums piešķirt Finanšu ministrijai 50 894 900,lai nodrošinātu dīkstāves pabalsta izmaksu
Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai skarto nozaru darbiniekiem.
Piešķirt Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) 189 442 eiro apmērā
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu nodrošināšanai.
Piešķirt Iekšlietu ministrijai 126 299 eiro (tai skaitā Valsts policijai 91 542 euro un Valsts
robežsardzei 34 757 euro), lai nodrošinātu Valsts policijas un Valsts robežsardzes
amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā
Gruzijā (EUMM Georgia).
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 203 160 eiro, lai nodrošinātu attālināta mācību
procesam nepieciešamo viedtālruņu un planšetdatoru iegādi pašvaldību vispārējās pamata
un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai
visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju.
Piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 287 542 eiro pārskaitīšanai
pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2019.gadā, sniedzot
atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā.
Piešķirt Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) 136 929
eiro, lai atbilstoši rīkojuma 1.punktam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
segtu izdevumus par vienreizējo individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas
līdzekļu iegādi, kas radušies saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu.
Piešķirt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (budžeta resoram
47."Radio un televīzija") 262 710 eiro.
Piešķirt Centrālajai vēlēšanu komisijai 457 109 eiro Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu
nodrošināšanai.
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