Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2021. 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 2021.gadam" LNG budžeta programmai piešķirti 26,7 milj. eiro.
Atbilstoši Ministru Kabineta rīkojumiem Nr. 3, Nr. 97 un Nr. 187 “Par apropriācijas palielināšanu
budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmā
02.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, LNG programmai tika piešķirti 300 milj. eiro, 500 milj.
eiro un vēl 500 milj. eiro attiecīgi.
Kopumā, kumulatīvais programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums
sasniedza 1 326,7 milj. 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
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Pārdale no LNG 2021. gada 1. ceturksnī
2021. gada 1. ceturksnī no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 76 pieprasījumi, un to kopējā
summa ir 731 701 733 eiro.
Budžeta resors
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Dotācijas pašvaldībā
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Mērķdotācijas pašvaldībā
Ministru kabinets
Sabiedrības integrācijas fonds
Tieslietu ministrija
VARAM
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
3
7
1
7
5
4
5
4
18
2
5
2
2
3
6
2
76

Kopējā summa
10 634 161
357 832
5 000 000
2 197 373
320 070 988
2 385 205
1 817 812
8 067 368
316 319 603
17 373 124
417 537
1 030 000
249 874
404 298
45 366 767
9 791
731 701 733

2021. gada pirmajā ceturksnī tika apmierināti 42 pieprasījumi, kas ir lielāki par 300 000 eiro.
1. Piešķirt Valsts kancelejai 327 183 euro.
2. Piešķirt Sabiedrības integrācijas fondam 600 000 euro valsts budžeta finansētās programmas
"Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" īstenošanai 2021.gadā
3. Piešķirt Sabiedrības integrācijas fondam 430 000 euro valsts budžeta finansētās programmas
"Līdzfinansējuma programma" īstenošanai 2021.gadā, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto
negatīvo seku ietekmi uz nevalstiskajām organizācijām
4. Piešķirt Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) 4 809
346 euro, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 “Noteikumi
par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem
epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” minēto individuālo aizsarglīdzekļu
iegādi.
5. Piešķirt Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) 4 541
855 euro, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi
par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem
epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" minēto individuālo aizsarglīdzekļu iegādi
6. Piešķirt Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) 1 282
960 euro, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi
par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem
epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" minēto SARS-CoV-2 antigēna
noteikšanas testu un pulsa oksimetru iegādi.
7. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 1 099 965 euro, lai
atbalstītu tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru darbību ietekmējusi Covid-19
izplatība.
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8. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 624 614 euro, lai
atbalstītu tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru darbību ietekmējusi Covid-19
izplatība.
9. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 389 252 euro, lai
atbalstītu tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru darbību ietekmējusi Covid-19
izplatība.
10. Piešķirt Finanšu ministrijai 10 000 000 euro, lai 2021.gada sākumā sniegtu atbalstu nodokļu
maksātājiem dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības
kompensēšanai (dīkstāves atbalstam), nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības
kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai) un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo
līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
11. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 100 000 000 euro, lai nodrošinātu
atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu,
individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai (atbalsts par dīkstāvi),
nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai) un
Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
12. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 110 000 000 euro, lai nodrošinātu
atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu,
individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai (atbalsts par dīkstāvi),
nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai) un
Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
13. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 100 000 000 euro, lai nodrošinātu
atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu,
individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai (atbalsts par dīkstāvi),
nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai) un
Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
14. Piešķirt Iekšlietu ministrijai 1 062 893 euro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Iekšlietu
ministrijas padotības iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk –
amatpersona) virsstundu darbu (samaksa par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta
pienākumu izpildes laika) ārkārtas uzdevumu veikšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai
atbilstoši faktiskajam virsstundu apjomam laikposmā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada
31.decembrim, tai skaitā par iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas uzraudzību
2020.gada 30.decembrī un 31.decembrī, kā arī izdevumus, kas saistīti ar piemaksu
amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības
apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no
2020.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim
15. Piešķirt Iekšlietu ministrijai 1 141 291 euro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu
Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu
paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar
Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
31.janvārim
16. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 523 718 euro, piemaksas piešķiršanai pirmsskolas
izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem, tai skaitā pedagogu palīgiem, par
darbu Covid-19 pandēmijas laikā, 300,00 euro, ieskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par vienu likmi, un piemaksas piešķiršanai
personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās
izglītības iestādēs (aukle, auklis, skolotāja palīgs), par darbu Covid-19 pandēmijas laikā, 300,00
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26.

euro, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par
slodzi.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 682 804 euro, lai nodrošinātu finansējumu individuālo
konsultāciju apmaksai vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī
profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo
izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 500 000 euro, lai īstenotu atbalsta programmu
jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 308 000 euro, lai
atbilstoši likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 43.punktam
personām, kurām piešķirts vecāku pabalsts, nodrošinātu piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas
turpināšanu pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu, par laikposmu
no 2020.gada 9.novembra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai
pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 9.novembrī izsludinātās ārkārtējās situācijas
beigām.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 11 278 801 euro
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 675 000 euro, lai
izmaksātu piemaksu pie dīkstāves pabalsta 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu
vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojums.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 675 000 euro, lai
izmaksātu piemaksu pie dīkstāves pabalsta 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu
vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojums.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 1 657 260 euro, lai
atbilstoši likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pārejas noteikumu 23. un
24.punktam nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 euro apmērā laikposmā
no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 1 657 260 euro, lai
atbilstoši likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pārejas noteikumu 23. un
24.punktam nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 euro apmērā laikposmā
no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Piešķirt Labklājības ministrijai 1 000 000 euro, lai no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada
30.jūnijam kompensētu pašvaldību izdevumus 50 % apmērā par izmaksāto piemaksu līdz 50 %
no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā
sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu (tai skaitā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcija, pansija, patversme, naktspatversme, krīzes centrs, dienas aprūpes
centrs, aprūpe mājās, aprūpētā dzīvesvieta, grupu dzīvoklis, īslaicīga sociālā aprūpe, atelpas
brīdis) sniedz pašvaldības dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs,
kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir
konstatēta Covid-19 infekcija.
"Piešķirt Labklājības ministrijai 430 812 euro, lai 100% apmērā kompensētu no 2020.gada
1.decembra līdz 2021.gada 28.februārim radušos izdevumus par piemaksām līdz 50% no
mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā
sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai
pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu,
klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija
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27. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 182 083 893 euro
apmērā
28. Piešķirt Labklājības ministrijai 321 013 euro, lai segtu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
28.februārim radušos izdevumus par individuālajiem aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas
līdzekļiem, kas iegādāti Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem
29. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 423 500 euro, lai
atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 43.punktam
personām, kurām piešķirts vecāku pabalsts, nodrošinātu piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas
turpināšanu pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu, par laikposmu
no 2020.gada 9.novembra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai
pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 9.novembrī izsludinātās ārkārtējās situācijas
beigām.
30. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 3 057 840 euro, lai
atbilstoši likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pārejas noteikumu 23. un
24.punktam nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 euro apmērā laikposmā
no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.
31. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 112 514 952 euro
32. Piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) 3 000 000 euro mērķprogrammas
"Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja" īstenošanai laikposmā no 2021.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi
uz kultūras nozari.
33. Piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) 2 000 000 euro mērķprogrammas
"Radošo personu nodarbinātības programma" īstenošanai – atbalsta sniegšanai radošām
personām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam, lai mazinātu Covid-19 krīzes
radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.
34. Piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) 3 000 000 euro mērķprogrammas
"Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs" īstenošanai, lai mazinātu
Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.
35. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 2 431 560 euro, lai
nodrošinātu medikamenta Veclury (ar aktīvo vielu remdesivīrs) pieejamību Covid-19
medikamentozās ārstēšanas procesā laikposmā no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.
36. Piešķirt Veselības ministrijai 7 111 208 euro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto ilglaicīgo
negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību
37. Piešķirt Veselības ministrijai 3 035 944 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
Covid-19 vakcīnu iegādi, ievadi un uzglabāšanu
38. Piešķirt Veselības ministrijai 23 491 271 euro
39. Piešķirt Veselības ministrijai 9 248 384 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu
40. Piešķirt 62.resoram "Mērķdotācijas pašvaldībām" 5 816 300
41. Piešķirt 62.resoram "Mērķdotācijas pašvaldībām" 11 556 824 euro, lai nodrošinātu finansējumu
samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta
personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu
skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā.
42. Piešķirt Finanšu ministrijai (64.resoram "Dotācija pašvaldībām") 5 000 000 euro, lai Covid-19
izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai nodrošinātu
vienreizējas papildu dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz
par 10 procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un
bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī
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