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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 – 1 VARAM) .
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.
Otrajā ceturksnī pēc MK rīkojuma Nr. 416 programmai tika piešķirti 300 milj. eiro.
Trešajā ceturksnī pēc MK rīkojuma Nr. 706 programmai tika piešķirti vēl 300 milj. eiro.
Kopumā, kumulatīvais programmas 02.00.00
finansējums sasniedza 1 926,7 milj. eiro.
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2021. gada 3. ceturksnī no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 119 pieprasījumi, un
to kopējā summa ir 366 437 656 eiro.

Budžeta resors

Pieprasījumu skaits

Kopējā summa

Aizsardzības ministrija

3

249 683

Ārlietu ministrija

4

338 331

Ekonomikas ministrija

5

5 542 091

Finanšu ministrija

5

56 000 431

Iekšlietu ministrija

10

5 800 302

Izglītības un zinātnes ministrija

10

6 014 602

Kultūras ministrija

17

15 107 265

Labklājības ministrija

10

113 033 988

Ministru kabinets

11

2 463 382

Radio un televīzija

1

45 973

Sabiedrības integrācijas fonds

1

400 000

Satiksmes ministrija

1

37 515 315

Veselības ministrija

30

112 383 952

VARAM

3

2 794 438

Zemkopības ministrija

8

8 747 903

119

366 437 656

Kopā

2021. gada pirmajā ceturksnī tika apmierināti 70 pieprasījumi,
kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Piešķirt Valsts kancelejai 106 529 euro.
2. Piešķirt Sabiedrības integrācijas fondam 400 000 euro valsts budžeta finansētās
programmas "Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19"
īstenošanai 2021.gadā, lai veicinātu vakcināciju pret Covid-19 visos Latvijas reģionos
3. Piešķirt Ārlietu ministrijai 254 650 euro, lai nodrošinātu iemaksas veikšanu Eiropas
miera mehānismā.
4. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 2 778 930
euro, lai nodrošinātu grantu izmaksu sporta centriem, kuru darbību ietekmējusi Covid19 izplatība.
5. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 1 035 860
euro, lai nodrošinātu grantu izmaksu sporta centriem, kuru darbību ietekmējusi Covid19 izplatība.
6. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 1 684 840
euro, lai nodrošinātu grantu izmaksu tirdzniecības centriem, kuru darbību ietekmējusi
Covid-19 izplatība.
7. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 55 000 000 euro, lai
nodrošinātu atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem dīkstāvē esošu darbinieku,
pašnodarbināto personu, individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības
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kompensēšanai (atbalsts par dīkstāvi), nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku
atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai) un Covid-19 krīzes skarto
uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
8. piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 585 480 euro, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar piemaksu izmaksu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un
muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes 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.marta līdz 2021.gada 31.maijam.
9. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 277 059 euro
10. Piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 1 910 236 euro augstas
gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā,
Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) īstenošanai Covid-19 krīzes seku
pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākuma "Infrastruktūras attīstības
projektu īstenošana iekšlietu nozarē" ietvaros.
11. Piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 679 395 euro augstas
gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā,
Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) īstenošanai Covid-19 krīzes seku
pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākuma "Infrastruktūras attīstības
projektu īstenošana iekšlietu nozarē" ietvaros.
12. "Piešķirt Iekšlietu ministrijai 760 854 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.maija līdz 2021.gada 31.maijam.
13. Piešķirt Iekšlietu ministrijai 650 435 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.jūnija līdz 2021.gada 30.jūnijam.
14. Piešķirt Iekšlietu ministrijai 619 868 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.jūlija līdz 2021.gada 31.jūlijam.
15. Piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 1 105 451 euro, lai
nodrošinātu dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas
ar Baltkrievijas Republiku.
16. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 748 846 euro, lai nodrošinātu finansējumu
individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko sejas masku testēšanas laboratorijas
izveidei un akreditācijai.
17. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai biedrībai ""Latvijas Hokeja
federācija"" 495 343 euro, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021.gada pasaules
čempionāta hokejā vīriešiem (turpmāk – čempionāts) organizēšanu.
18. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai biedrībai ""Latvijas Hokeja
federācija"" 399 510 euro, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021.gada pasaules
čempionāta hokejā vīriešiem (turpmāk – čempionāts) organizēšanu.
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19. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 471 500 euro, lai segtu Latvijas kā asociētās
dalībvalsts 2021.gada dalības maksu Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (CERN).
20. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 173 594 euro augstas gatavības projekta
īstenošanai – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas
atjaunošanai un siltināšanai Kuldīgā, Pilsētas laukumā 6, lai Covid-19 krīzes seku
pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas
profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūrā.
21. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 576 000 euro pārskaitīšanai Rīgas
Tehniskajai universitātei Zinātnes inovāciju centra infrastruktūras izveidei un
Koplietošanas auditoriju centra būvniecībai, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un
ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas pētniecības
infrastruktūrā.
22. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 530 868 euro pārskaitīšanai Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijai Inženieru fakultātes ēkas remontdarbiem, lai Covid-19 krīzes
seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas
pētniecības infrastruktūrā.
23. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 350 559 euro augstas gatavības projektu
(Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusa atjaunošanas papildu darbi, Rīgas Mākslas
un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanas 3. un 4.kārtas būvdarbi un
mācību korpusa atjaunošana, Daugavpils Būvniecības tehnikuma multifunkcionālās
halles 2. un 4. kārta –sporta nodarbību telpu grupa un darbnīcu materiālu novietne,
Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu korpusa pārbūve un Rīgas Stila un modes
tehnikuma mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi) īstenošanai, lai
Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros
veiktu investīcijas profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūrā.
24. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 262 785 euro.
25. Piešķirt Zemkopības ministrijai 7 000 000 euro atbilstoši "Attīstības finanšu institūcijas
Altum" atbalsta lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju
programmas izvērtējumam, lai nodrošinātu lauksaimniecības nozares uzņēmumiem
finanšu līdzekļu aizņemšanās iespējas kredītiestādēs saskaņā ar 2019.gada 9.janvāra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku
attīstības garantiju programmas noteikumi" 4.3. apakšpunktu.
26. Piešķirt Zemkopības ministrijai 1 240 654 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu
faktiski pieprasītos maksājumus atbalstam cūkkopības nozares ražotājiem par
izvērtētajiem atbalsta iesniegumiem par cūkkopības nozarē neiegūtajiem ieņēmumiem
laikposmā no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.janvārim saskaņā ar Ministru
kabineta 2021.gada 22.jūnija noteikumiem Nr.422 "Valsts atbalsta Covid-19 izplatības
negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība" II nodaļu.
27. Piešķirt Zemkopības ministrijai 253 039 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos maksājumus atbalstam cūkkopības nozares ražotājiem par izvērtētajiem
atbalsta iesniegumiem par cūkkopības nozarē neiegūtajiem ieņēmumiem laikposmā
no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.aprīlim saskaņā ar Ministru kabineta
2021.gada 22.jūnija noteikumu Nr.422 "Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās
ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība" II nodaļu.
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28. Piešķirt Zemkopības ministrijai 213 825 euro, 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" Lauku atbalsta
dienests nodrošinātu kompensāciju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem,
kas radušies putnu salmonelozes (S. Enteritidis) un epizootijas – Āfrikas cūku mēra –
apkarošanas laikā.
29. Piešķirt Satiksmes ministrijai valsts autoceļu attīstībai saistībā ar administratīvi
teritoriālo reformu 37 515 315 euro, lai nodrošinātu 27 būvdarbu projektu un 16
būvuzraudzības projektu īstenošanu, kuriem ir noslēgusies iepirkuma procedūra.
30. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 215 900
euro, lai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 62., 63. un
63.1 pantam nodrošinātu vienreizēja atbalsta izmaksu bērna vecākam, aizbildnim,
audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
vadītājam 500 euro apmērā par katru bērnu.
31. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 112 498 152
euro.
32. Piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2 675 980 euro, lai
2021.gadā nodrošinātu valsts budžeta finansējumu atbalstītajiem augstas gatavības
pašvaldību investīciju projektiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu
uzlabošanu.
33. Piešķirt Kultūras ministrijai 3 458 256 euro, lai Covid-19 izplatības seku novēršanas
un pārvarēšanas pasākumu ietvaros stabilizētu finanšu situāciju kultūras mantojuma
iestādēs.
34. Piešķirt Kultūras ministrijai 1 000 000 euro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto
negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.
35. Piešķirt Kultūras ministrijai (profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā
Mākslu vidusskola") 849 399 euro profesionālās izglītības kompetences centra
"Nacionālā Mākslu vidusskola" multifunkcionālās zāles pārbūvei un aprīkošanai, lai
Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros
veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā.
36. "Piešķirt Kultūras ministrijai pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai ""Valsts
nekustamie īpašumi"” 105 445 euro valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
""Latvijas Nacionālā opera un balets"" skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un
mēģinājuma zāļu kompleksa izbūvei, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un
ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā."
37. Piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) 639 740 euro, lai atbilstoši
mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" 3.kārtas
rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80 %
apmērā par ārkārtējās situācijas laikā atceltajiem pasākumiem.
38. Piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) 2 067 148 euro
mērķprogrammas "Radošo personu nodarbinātības programma" 2.kārtas īstenošanai
– atbalsta sniegšanai radošām personām no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada
30.jūnijam, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras
nozari.
39. "Piešķirt Kultūras ministrijai 469 847 euro pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai
""Valsts nekustamie īpašumi"" Latvijas Nacionālā arhīva ēku telpu pielāgošanai arhīva
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funkcijas nodrošināšanai, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas
atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā.
40. Piešķirt Kultūras ministrijai 244 902 euro pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai
"Valsts nekustamie īpašumi" Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, pārbūves darbiem, lai Covid-19 krīzes seku
pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas
kultūras infrastruktūrā.
41. Piešķirt Kultūras ministrijai 1 436 730 euro profesionālās izglītības kompetences centra
"Nacionālā Mākslu vidusskola" ēku Slokas ielā 52a un 52b un Kalnciema ielā 10, k-2
un 10, k 3, Rīgā, pārbūves darbiem, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un
ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā.
42. Piešķirt Kultūras ministrijai 1 197 551 euro pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai
"Valsts nekustamie īpašumi", lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas
atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā un izbūvētu
profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un
Latvijas Mākslas akadēmijas prototipēšanas darbnīcu "Riga Makerspace" Aristida
Briāna ielā 13, Rīgā.
43. Piešķirt Kultūras ministrijai 300 000 euro pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai
"Valsts nekustamie īpašumi" valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras
drāmas teātris" teātra ēkas Lāčplēša ielā 4, Valmierā, pārbūves darbiem, lai Covid-19
krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu
investīcijas kultūras infrastruktūrā.
44. Piešķirt Kultūras ministrijai 195 866 euro, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes izveidei un darbības nodrošināšanai 2021.gadā, veicot transferta
pārskaitījumu uz budžeta resora 47."Radio un televīzija" apakšprogrammu 06.01.00
"Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības nodrošināšana" 195
866 euro apmērā.
45. Piešķirt Kultūras ministrijai 1 382 553 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un
ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā
un veiktu būvdarbus profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas,
mākslas un dizaina vidusskola" ēkās Alejas ielā 18, Liepājā, tai skaitā veicot jaunbūves
otrās kārtas būvniecību, pārbūvējot neatjaunotā korpusa ēku un savienojot mācību
ēkas ar pārejām.
46. Piešķirt Kultūras ministrijai pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie
īpašumi" 394 826 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas
atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā un
labiekārtotu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" skvēru Brīvības
ielā 75 un Šarlotes ielā 1, Rīgā.
47. Piešķirt Kultūras ministrijai pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie
īpašumi" 125 907 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas
atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā un īstenotu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" ēkas Krišjāņa Barona ielā
16/18, Rīgā, pārbūvi.
48. Piešķirt Kultūras ministrijai (valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks")
217 391 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas
pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā un īstenotu Rīgas cirka
vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūvi.
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49. Piešķirt Veselības ministrijai 116 551 euro, lai Nacionālais veselības dienests
kompensētu piemaksas, kas izmaksātas par 2021.gada janvāri - martu atbildīgo
institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta
riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar
Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā samaksai stacionārajām
ārstniecības iestādēm -108 235 euro un ģimenes ārstu praksēm - 8 316 euro.
50. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 8 287 423 euro.
51. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 834 927 euro.
52. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 9 084 733 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu.
53. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 4 213 418 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu 2021.gada janvārī - jūnijā.
54. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 7 296 102 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu 2021.gada janvārī - maijā.
55. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 222 753 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanu.
56. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 212 348 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanu 2021.gada jūlijā.
57. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 194 128 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanu 2021.gada augustā.
58. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 373 023 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus par nacionāla mēroga
vakcinācijas kompleksu darbību 2021.gada aprīlī – jūnijā.
59. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 271 549 euro, lai
atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus par nacionāla mēroga
vakcinācijas kompleksu darbību 2021.gada maijā – jūlijā.
60. "Piešķirt Veselības ministrijai 15 717 451 euro.
61. "Piešķirt Veselības ministrijai 15 371 635 euro.
62. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 16 583 960 euro.
63. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 11 293 203 euro.
64. "Piešķirt Veselības ministrijai 3 673 822 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies
saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
65. "Piešķirt Veselības ministrijai 3 123 809 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies
saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
66. "Piešķirt Veselības ministrijai 2 404 469 euro, lai kompensētu atbildīgajām institūcijām
samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts
ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu.
67. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 2 812 894 euro, lai
segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu
2021.gada maijā.
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68. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 1 758 446 euro
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" augstas gatavības projekta
"Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana"
īstenošanai, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas
atlabšanu.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.
69. 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 – 1 VARAM) .
70. 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.

