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Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta
apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība"
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28. panta pirmo daļu Fiskālās disciplīnas
padome (turpmāk – Padome) uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo
nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā
valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu
sagatavošanā.
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 29. panta otro daļu, ja Padome atklāj šā likuma
pārkāpumus vai Padomei tie kļūst zināmi, tā sagatavo neatbilstības ziņojumu, kurā

ietver rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Neatbilstības ziņojumu sagatavo
nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai,
kā arī publisko Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.
2017. gada 19. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīti darba kārtības punkti,
kuri paredz grozījumus apropriācijā apakšprogrammai "Iemaksas Eiropas Kopienas
budžetā" un "Valsts parāda vadība". 2017. gadā, tās attiecīgi samazinot par 4 010 609
eiro un 96 216 eiro.
Apropriācijas pārdale no "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" tiks veikta uz:
1. Ministru kabineta budžeta programmu 01.00.00 "Ministru kabineta darbības
nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" 272 688 eiro apmērā neatliekamu
pasākumu īstenošanai;
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmu 01.00.00
"Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" 787 941 eiro apmērā drošības
prasību pasākumu nodrošināšanai, kā arī izmeklēšanas un operatīvās darbības
kapacitātes paaugstināšanai;
3. Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.05.00 "Dotācija SIA
"Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un
apmaiņas sistēmai" 140 000 eiro apmērā, lai nodrošinātu apsekojumus lauku
saimniecību darbību raksturojošu datu ieguvei;
4. Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.02.00 "Augstākā
izglītība" 605 000 eiro apmērā;
5. Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.01.00 "Profesionālā
izglītība" 1 400 000 eiro apmērā, lai novērstu dabas stihijas radītās sekas un
nodrošinātu mācību procesu atbilstoši darba drošības un vides prasībām;
6. Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 20.02.00 "Pārtikas aprites
un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi" 463 000
eiro apmērā, lai novērstu būtisku kavēšanos valsts monitoringa izpildē
analītisko iekārtu bojājuma dēļ, nodrošinot ilgtermiņā pārtikas produktu
nekaitīgumu un eksportējošo pārtikas nozares uzņēmumu darbību;
7. Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 26.02.00 "Meliorācijas
kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana" 182 000 eiro apmērā, lai
novērstu lauksaimniecības zemju un apbūves zemes applūšanas riskus,
nodrošinot esošo valsts nozīmes ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšanu.
8. Prokuratūras pamatbudžeta programmu 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu
uzturēšana" 159 980 eiro apmērā.
Apropriācijas pārdale no "Valsts parāda vadība" tiks veikta uz Finanšu ministrijas
budžeta programmu 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"
29 185 eiro apmērā, Finanšu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība
un politikas plānošana" 17 123 eiro apmērā un Ekonomikas ministrijas budžeta
apakšprogrammu 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" 49 908
eiro apmērā ar mērķi stiprināt attiecīgi Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas
un Patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitāti attiecīgi.
Fiskālās disciplīnas likuma 8. pants nosaka, ka, veicot budžeta grozījumus, koriģēto
maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu griesti tiek precizēti Fiskālās
disciplīnas likuma 5. panta uzskaitītajos gadījumos. 5. panta pirmās daļas 8.
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apakšpunktā tas attiecināts uz gadījumu, ja ir izmaiņas kārtējos maksājumos Eiropas
Savienības budžetā un 5. panta pirmās daļas 7. apakšpunktā tas attiecināts arī uz
gadījumu, ja ir izmaiņas izdevumos tās valsts parāda daļas apkalpošanai, kura ietilpst
Valsts kases kompetencē.
No augstākminētā izriet, ka 2017. gada 19. septembra Ministru kabineta lēmums
pārdalīt ietaupītos līdzekļus samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta
izdevumus 2017. gadam par 4 106 825 eiro.
Saskaņā ar Fiskālā disciplīnas likuma 9. panta otro daļu, ja Ministru kabinets pieņem
normatīvo aktu, kas izraisa ietvara likumā noteikto koriģēto maksimāli pieļaujamo
valsts budžeta izdevumu griestu pārsniegumu, kurš nav saistīts ar šā likuma 5. panta
pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, vai kas izraisa ietvara likumā plānoto valsts
budžeta ieņēmumu samazinājumu, Ministru kabinets nodrošina, ka vienlaikus stājas
spēkā arī tāds normatīvais akts vai tādi normatīvie akti, kas kompensē izdevumu
pieaugumu vai ieņēmumu samazinājumu.
Ņemot vērā augstākminēto, Padome iebilst pret 2017.gada 19. septembra Ministru
kabineta sēdē pieņemto lēmumu pārdalīt līdzekļus no Finanšu ministrijas budžeta
apakšprogrammām "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība".
Šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam.
Savukārt lēmums piešķirt līdzekļus augstāk uzskaitītajiem mērķiem izlieto neesošu
fiskālo telpu, pārkāpjot Fiskālās disciplīnas likumā noteikto ierobežojumu (attiecībā
uz maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu griestiem) konsekventu
piemērošanu.
Padome norāda, ka neatbilstības, kas izveidojās, (i) atdalot nodokļu reformas
likumprojektu nosūtīšanu izskatīšanai Saeimai atsevišķi no vidēja termiņa budžeta
ietvara, tādējādi pārkāpjot vidēja termiņa budžeta ietvarā noteiktos valsts budžeta
maksimālo izdevumu apmērus 2018. un 2019. gadiem, (ii) pārdalot līdzekļus no
Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā"
uz Satiksmes ministrijas apakšprogrammām, un (iii) pārdalot līdzekļus no Finanšu
ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" uz
Veselības ministrijas budžeta programmas 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" apakšprogrammām vēl nav
atrisinātas.
Lai novērstu neatbilstību, kas radās 2017. gada 19. septembra Ministru kabineta sēdē,
Padome rekomendē sekojošo:
1. Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvos aktus, kuri pilnībā
kompensētu lēmumus piešķirt papildu 4 106 825 eiro virs koriģētā vidēja
termiņa budžeta ietvarā 2017. gadam noteiktā maksimāli pieļaujamo valsts
budžeta izdevumu apmēra.

Padomes priekšsēdētājs
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