Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2018. gadā
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 2018.gadam" LNG budžeta programmai piešķirti 63 736 659 eiro2, kas
salīdzinot ar likuma pirmajā redakcijā pieņemto apmēru (43 545 932 eiro) pieauga par 46,4%.

Pārdale no LNG 2018. gadā
2018. gadā no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 172 pieprasījumi, un to kopējā summa ir
58 870 804 eiro.
Budžeta resors
Satiksmes ministrija
Veselības ministrija
Aizsardzības ministrija
Mērķdotācijas pašvaldībām
Zemkopības ministrija
Ministru kabinets
Izglītības un zinātnes ministrija
Iekšlietu ministrija
Kultūras ministrija
Tieslietu ministrija

Pieprasījumu skaits
13
10
2
2
15
31
10
18
4
9

Kopējā summa
26 885 735
7 801 803
5 746 057
4 289 196
2 875 945
2 505 945
2 170 196
1 692 565
884 008
879 666

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: 23.01.2019.
2
Informācija par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem". Pieejama: http://fdp.gov.lv/files/uploaded/LNG_palielinajums.xlsx, skatīts: 23.01.2019.
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Budžeta resors
VARAM
Radio un televīzija
Ārlietu ministrija
Centrālā vēlēšanu komisija
Finanšu ministrija
Valsts prezidenta kanceleja
Prokuratūra
Labklājības ministrija
Ekonomikas ministrija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
8
2
17
1
14
1
3
8
4
172

Kopējā summa
865 072
734 847
530 905
225 786
190 195
158 385
157 146
153 157
124 195
58 870 804

2018. gada pēdējā ceturksnī tika apmierināti trīsdesmit divi pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000
eiro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 226 926 eiro.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 139 481 eiro.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 136 517 eiro.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 138 026 eiro.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 313 368 eiro.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 181 513 eiro.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 175 000 eiro.
Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 100 750 eiro.
Lēmums piešķirt Aizsardzības ministrijai 5 723 503 eiro.
Lēmums piešķirt Iekšlietu ministrijai 107 622 eiro, tajā skaitā:
1) Iekšlietu ministrijas Informācijas centram 40 648 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti
ar Nepilngadīgo personu atbalsta un Kriminālprocesa informācijas sistēmu pilnveidi un datu
pārbaudi tajās;
2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei 66 974 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar
saskarņu izstrādi ziņu sniegšanai no Patvēruma meklētāju reģistra un Iedzīvotāju reģistra
un unikālas un specifiskas datu atlases risinājumu izveidi.
Lēmums piešķirt Iekšlietu ministrijai 162 183 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies
saistībā ar ugunsgrēku dzēšanu Talsu novada Valdgales pagastā un Mazsalacas novada
Ramatas pagastā, tai skaitā:
1) 98 386 eiro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
2) 63 797 eiro Valsts robežsardzei.
Lēmums piešķirt Zemkopības ministrijai 126 180 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies
saistībā ar ugunsgrēku dzēšanu Talsu novada Valdgales pagastā un Mazsalacas novada
Ramatas pagastā.
Lēmums piešķirt Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) 134 721
eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas
pilnveidošanu un sistēmā iekļauto datu pārbaudi.
Lēmums piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) 659 466 eiro, lai nodrošinātu
Valsts robežsardzes rīcībā esošajam gaisa kuģim rezerves daļas (galvenās transmisijas)
iegādi.
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15. Lēmums piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 110 000 eiro pārskaitīšanai biedrībai
"Latvijas Hokeja federācija", lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021.gada Pasaules
čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas sagatavošanu.
16. Lēmums piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 339 000 eiro pārskaitīšanai Ventspils
Augstskolas Inženierzinātņu institūtam "Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas
Centrs", lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopu (RT-16 un RT-32) automātiskās
ugunsdzēsības sistēmas izveidi.
17. Lēmums piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 243 094 eiro, lai nodrošinātu
finansējumu 40 000 eiro apmērā pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Augstskolu sporta
savienība", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas studentu izlases hokejā dalību
29.Pasaules Ziemas Universiādē Krasnojarskā (Krievijā) no 2019.gada 2.marta līdz
12.martam un Latvijas studentu izlases basketbolā dalību 30.Pasaules Vasaras Universiādē
Neapolē (Itālijā) no 2019.gada 3.jūlija līdz 14.jūlijam un 203 094 eiro apmērā
pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Tenisa savienība", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar
Federācijas kausa (FED CUP) sacensību organizēšanu Latvijā no 2019.gada 9.februāra
līdz 10.februārim.
18. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 240 050 eiro, lai nodrošinātu naudas balvas
izmaksas par izciliem sasniegumiem XXIII Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā
(Korejas Republika) un izciliem sasniegumiem sportā 2017.gada nogalē un 2018.gadā.
19. Lēmums piešķirt Zemkopības ministrijai 1 115 059 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", lai Lauku atbalsta dienests
nodrošinātu kompensācijas izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies
epizootijas – Āfrikas cūku mēra – apkarošanas laikā.
20. Lēmums piešķirt Zemkopības ministrijai 599 500 eiro, lai novērstu ugunsdrošības prasību
pārkāpumus, tai skaitā:
1) Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 302 000 eiro;
2) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola” – 297 500 eiro.
21. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 6 000 000 eiro, tai skaitā:
1) 626 679 eiro, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu
Rīgas pilsētas pašvaldībai par 2017.gadu;
2) 102 773 eiro, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu
republikas pilsētām par pasažieru pārvadāšanu pilsētas nozīmes maršrutos 2018.gadā;
3) 5 270 548 eiro, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru pārvadāšanu reģionālās
nozīmes maršrutos ar autobusiem un vilcieniem 2018.gadā.
22. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 12 741 613 eiro, lai nodrošinātu normatīvajos aktos
noteikto izdevumu kompensēšanu akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" par dzelzceļa
infrastruktūras lietošanu.
23. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 6 533 771 eiro tai skaitā:,
1) 4 474 070 eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru
pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem un republikas pilsētu pašvaldībām par
sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2018.gadā;
2) 2 059 701 eiro akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" par reģionālās nozīmes
pārvadājumos sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2017.gadā.
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24. Lēmums piešķirt Tieslietu ministrijai 254 776 eiro pārskaitīšanai Aglonas bazilikas
draudzei par faktiski paveiktajiem darbiem līdz 2018.gada 24.septembrim saistībā ar
valsts nozīmes pasākuma – Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā
nodrošināšanu.
25. Lēmums piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 453 000 eiro,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra protokola Nr.50 51.§
"Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Latvijas
digitālās transformācijas izvērtējumu"".
26. Lēmums piešķirt Kultūras ministrijai 467 824 eiro, lai nodrošinātu 2018.gadā
nepieciešamo finansējumu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 eiro
ar 2018.gada 1.septembri.
27. Lēmums piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai (62.resors "Mērķdotācijas
pašvaldībām") 2 844 345 eiro, lai nodrošinātu 2018.gadā nepieciešamo finansējumu
pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 eiro ar 2018.gada 1.septembri.
28. Lēmums piešķirt Veselības ministrijai 1 090 839 eiro, lai Nacionālajam veselības
dienestam segtu izdevumus, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju
datubāzes izveidi.
29. Lēmums piešķirt Veselības ministrijai 482 349 eiro, lai Nacionālais veselības dienests
segtu izdevumus, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes
izveidi.
30. Lēmums piešķirt Veselības ministrijai 6 124 233 eiro, lai Nacionālais veselības dienests
nodrošinātu samaksu par Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības sociālā nodrošinājuma
sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši Eiropas
Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas kompetento
institūciju iesniegtajiem rēķiniem.
31. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 539 878 eiro. Klasificēts.
32. Lēmums piešķirt Satiksmes ministrijai 139 312 eiro. Klasificēts.
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