Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2020. gada 3. 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.
Tad vēlreiz, atbilstoši likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 23.pantam un Ministru kabineta 2020.gada 14.maija
rīkojumam Nr.259 (prot. Nr.32, 32.§) LNG apropriācija tika palielināta par 300 000 000 eiro.
Pēc pārējām apropriācijām 3. ceturksnī, kumulatīvais programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” finansējums ir 646 999 522 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.
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Likums "Par valsts budžetu 2020. gadam". Pieejams : https://m.likumi.lv/doc.php?id=310965 , skatīts: 02.04.2020.
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Pārdale no LNG 2020. gada 3. ceturksnī
2020. gada 3. ceturksnī no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 79 pieprasījumi, un to kopējā
summa ir 257 069 112 eiro.
Budžeta resors
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Centrālā vēlēšanu komisija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un Zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Ministru Kabinets
Radio un televīzija
Sabiedrības integrācijas fonds
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
VARAM
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
1
6
1
6
1
8
8
3
5
4
2
1
4
1
3
14
6
79

Kopējā summa
14 007 141
269 990
114 473
75 123 422
3 181 531
514 171
17 630 178
10 289 050
24 991 386
366 895
275 514
30 000
75 662 904
47 179
704 128
19 564 529
14 296 621
257 069 112

2020. gada otrajā ceturksnī tika apmierināti 47 pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Lēmums piešķirt Ministru kabinetam 118 978 eiro. Klasificēts.
2. Lēmums piešķirt Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centram) 14 007 141 eiro, lai saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas izsludināta Covid-19 izplatības
ierobežošanai, nodrošinātu institūciju prioritāro vajadzību sarakstā minēto individuālo
aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes.
3. Lēmums piešķirt Ārlietu ministrijai 150 000 eiro, lai atbalstītu Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību
un neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus.
4. Lēmums piešķirt Ekonomikas ministrijai (Patērētāju tiesību aizsardzības centram) 700 383 eiro, lai
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs varētu segt repatriācijas izmaksas tūrisma operatoriem, kuru
darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.
5. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 25 000 000 eiro, lai palielinātu akciju sabiedrībai "Attīstības
finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai.
6. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 20 000 000 eiro apmērā, tajā skaitā:
6.1 10 000 000 eiro atbalstam eksportējošiem nodokļu maksātājiem, kuru darbību ietekmējusi
Covid-19 izplatība;
6.2 10 000 000 eiro atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību
ietekmējusi Covid-19 izplatība.
7. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 29 200 000 eiro, tajā skaitā:
7.1 20 000 000 eiro atbalstam eksportējošiem nodokļu maksātājiem, kuru darbību ietekmējusi
Covid-19 izplatība;
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

7.2 9 200 000 eiro atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību
ietekmējusi Covid-19 izplatība.
Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Konkurences padomei) 178 039 eiro Konkurences padomes
administratīvās kapacitātes stiprināšanai 2020.gadā.
Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 3 181 531 eiro, lai nodrošinātu dīkstāves
pabalsta izmaksu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai skarto nozaru darbiniekiem.
Piešķirt Iekšlietu ministrijai 258 036 eiro, lai segtu izdevumus, kas Covid-19 uzliesmojuma laikā
radušies saistībā ar vienreizējo individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi un
iepakošanu, tajā skaitā:
10.1 Iekšlietu ministrijas Informācijas centram – 484 eiro;
10.2 Valsts policijai – 77 056 eiro;
10.3 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 4 950 eiro;
10.4 Valsts robežsardzei – 12 903 eiro;
10.5 Finanšu izlūkošanas dienestam – 167 eiro;
10.6 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 12 117 eiro;
10.7 Iekšējās drošības birojam – 1 723 eiro;
10.8 Nodrošinājuma valsts aģentūrai – 148 636 eiro.
Piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) 162 358 eiro, lai nodrošinātu tieši Covid-19 seku
novēršanā iesaistītajām amatpersonām samaksu par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā
dienesta pienākumu izpildes laika (par virsstundu darbu, veicot ārkārtas pasākumus) no 2020.gada
12.marta līdz 2020.gada 30.aprīlim.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu 4 981 598 eiro valsts pētījumu programmas
izveidei saistībā ar Covid-19 seku mazināšanas pētniecību – pētījumiem veselības, inženiertehnisko
risinājumu, sabiedrības un tautsaimniecības jomās, nodrošinot informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju horizontālu ietekmi minētajās jomās un sniedzot ieguldījumu tautsaimniecības
pārstrukturizēšanā un atjaunošanā.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 5 000 000 eiro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto
negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari, tai skaitā:
13.1 2 000 000 eiro pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja", no tiem:
13.1.1 olimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai – 1 400 000 eiro;
13.1.2 tehniskā atbalsta programmas īstenošanai olimpiskajiem individuālajiem sporta veidiem –
600 000 eiro;
13.2 1 938 649 eiro pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome", no tiem:
13.2.1 sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai, kā
arī neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai – 1 438 649 eiro;
13.2.2 sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšanai
Latvijā – 500 000 eiro;
13.3 384 404 eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju kapitālsabiedrībās, kurās Izglītības un zinātnes
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
13.4 376 947 eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" īpašumā
esošajā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais sporta centrs";
13.5 300 000 eiro pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja", lai sniegtu atbalstu
paralimpiskā un pielāgotā sporta attīstībai.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 349 533 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Eiropas
Volejbola konfederācijas (Confederation Eiropeenne de Volleyball) 2020.gada Eiropas čempionāta
pludmales volejbolā organizēšanu.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 440 928 eiro, lai atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada
11.augusta noteikumiem Nr.520 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"" palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts
augstskolās un koledžās un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības
nozari.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 631 052 eiro, lai nodrošinātu līdzfinansējumu dalībai
Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, tai skaitā "Apvārsnis 2020",
un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz zinātnes nozari.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 200 000 eiro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo
seku ietekmi uz izglītības nozari un nodrošinātu nepieciešamos tehnoloģiskos resursus (datu
masīvus) plānoto tehnoloģisko risinājumu izmantošanai izglītības iestādēs, kurās izglītojamie
apgūst vispārējās vidējās izglītības saturu, attālināta mācību procesa nodrošināšanai un digitālo
mācību platformu un līdzekļu pieejamības uzlabošanai un popularizēšanai.
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 3 970 000 eiro, lai uzlabotu tehnoloģisko nodrošinājumu
vispārējās izglītības iestādēs un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības
nozari.
Piešķirt Zemkopības ministrijai 292 397 eiro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski pieprasītos
avansa maksājumus aktivitātē "Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma
radīto grūtību mazināšanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.219
"Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid19 izplatības negatīvo ietekmi".
Piešķirt Zemkopības ministrijai 11 934 458 eiro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos maksājumus aktivitātē "Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma
samazinājuma radīto grūtību mazināšanai", aktivitātē "Atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem
produktiem" un aktivitātē "Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktu lopkopības nozaru
lauksaimniekiem" saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.219 "Kārtība,
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19
izplatības negatīvo ietekmi".
Piešķirt Zemkopības ministrijai 1 863 370 eiro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski pieprasītos
maksājumus aktivitātē "Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto
grūtību mazināšanai", aktivitātē "Atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem produktiem" un
aktivitātē "Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktu lopkopības nozaru lauksaimniekiem" saskaņā
ar Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi".
Piešķirt Zemkopības ministrijai 202 745 eiro, lai atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta
noteikumiem Nr.520 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740
"Noteikumi par stipendijām"" palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un
koledžās un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.
Piešķirt Satiksmes ministrijai 6 341 758 eiro apmērā, tai skaitā:
23.1 6 325 393 eiro, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies reģionālās nozīmes pārvadājumos
ar autobusiem un vilcieniem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajiem
drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā transportā ārkārtējās situācijas
laikā no 2020.gada 13.marta līdz 9.jūnijam, kā arī ārkārtējās situācijas seku mazināšanai;
23.2 16 365 eiro, lai kompensētu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta
direkcija" izdevumus saistībā ar pasažieru pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanu
personām, kas ierodas no ārvalstīm ar repatriācijas reisiem.
Piešķirt Satiksmes ministrijai 41 857 492 eiro projektu īstenošanai autoceļu jomā.
Piešķirt Satiksmes ministrijai 27 236 226 eiro, tai skaitā:
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

25.1 14 225 226 eiro, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu par
valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumiem,
kurus veic saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu;
25.2 13 011 000 eiro, lai veiktu avansa maksājumu normatīvajos aktos noteiktā valsts publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai.
Piešķirt Satiksmes ministrijai 227 428 eiro, lai valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" kompensētu
zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus 2019. gada 2.
pusgadā.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 20 145 240 eiro, lai
atbilstoši likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pārejas noteikumu 23. un 24. punktam
nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 eiro apmērā personām, kurām piešķirtā
bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk un kuras sakarā ar
Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajiem apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā,
un nodrošinātu bezdarbnieka pabalsta izdevumu nepārtrauktības risku novēršanu.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 511 710 eiro, lai
nodrošinātu bērna kopšanas pabalsta izmaksu 171 eiro apmērā mēnesī personai, kura kopj bērnu
vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta 171 eiro
apmērā mēnesī personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā
no pusotra gada līdz diviem gadiem, saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situācija sakarā ar Covid19 izplatību.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 3 797 651 eiro, tai skaitā:
29.1 3 733 000 eiro, lai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.
pantam nodrošinātu jaunā speciālista pabalsta izmaksas pirmos divus mēnešus 500 eiro
apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā personām, kuras gada laikā pirms
ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigušas mācības augstskolā vai koledžā, kur ir
ieguvušas augstāko izglītību, un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā
vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām;
29.2 64 651 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas
(SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu.
Piešķirt Labklājības ministrijai 524 045 eiro, lai 2020.gadā nodrošinātu Covid-19 izplatības un
masveida inficēšanās gadījumu novēršanu un saslimšanas risku mazināšanu Labklājības ministrijas
pakļautībā esošajos valsts sociālās aprūpes centros, tai skaitā:
30.1 118 583 eiro, lai kompensētu izdevumus saistībā ar īstenotajiem Covid-19 pretepidēmijas
pasākumiem, no tiem izdevumiem atlīdzībai 1 825 eiro (izdevumi saistībā ar piemaksu par
darbu īpašos apstākļos un papildu darbu) un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 116 758
eiro (dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumi);
30.2 405 462 eiro izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, lai veicinātu klientu drošību un mazinātu
risku inficēties ar Covid-19, no tiem videonovērošanas sistēmu atjaunošanai (izbūvei) 277 500
eiro, automātisko vārtu iegādei un uzstādīšanai 36 365 eiro, aktivitāšu laukumu ierīkošanai
valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Teika” un filiālē “Ezerkrasti” 21 430 eiro,
automātisko virsmu dezinfekcijas iekārtu iegādei 49 167 eiro un dezinfekcijas lampu iegādei
21 000 eiro.
Piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 684 287 eiro, lai Dabas aizsardzības
pārvalde nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto kompensāciju daļēju izmaksu par īpaši
aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
2019. un 2020.gadā.
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32. Ppiešķirt Kultūras ministrijai 9 756 937 eiro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku
ietekmi uz kultūras nozari un veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā, tai skaitā:
32.1 4 765 000 eiro Valsts kultūrkapitāla fondam kultūras piedāvājuma attīstīšanai un kultūras
institūciju ilgtspējas nodrošināšanai;
32.2 2 991 937 eiro Kultūras ministrijai kultūras piedāvājuma attīstīšanai, tostarp Kultūras
ministrijas padotības iestādēs;
32.3 2 000 000 eiro Nacionālajam kino centram jaunu Latvijas filmu, tai skaitā daudzsēriju filmu,
ražošanai un filmu ražošanas vides uzlabojumiem.
33. Piešķirt Kultūras ministrijai 394 501 eiro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi
uz kultūras nozari un veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā, tai skaitā:
33.1 204 800 eiro Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam – apkures sistēmas atjaunošanai
un muzeja eksponātēku restaurācijas darbiem;
33.2 189 701 eiro pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā
opera un balets" – nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pirmsavārijas stāvoklī esošo
apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu, kā arī ūdens un kanalizācijas sistēmu
projektēšanai un ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmas daļējas izbūves sākšanai.
34. Piešķirt Kultūras ministrijai 137 612 eiro, lai atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta
noteikumiem Nr.520 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740
"Noteikumi par stipendijām"" palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un
koledžās un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.
35. Piešķirt Veselības ministrijai 488 685 eiro, lai atbilstoši rīkojuma 1.punktam saistībā ar Covid-19
uzliesmojumu un tā seku novēršanu Nacionālais veselības dienests segtu izdevumus par individuālo
aizsardzības līdzekļu iegādi (476 067 eiro) un transportēšanu (10 198 eiro) un Veselības ministrija
nodrošinātu tiešsaites vebināru organizēšanu (2 420 eiro).
36. Piešķirt Veselības ministrijai 208 957 eiro, lai atbilstoši rīkojuma 1.punktam saistībā ar Covid-19
uzliesmojumu un tā seku novēršanu Nacionālais veselības dienests segtu izdevumus par individuālo
aizsardzības līdzekļu iegādi (154 361 eiro) un transportēšanu (17 834 eiro) un Valsts asinsdonoru
centrs segtu izdevumus par reaģentu iegādi (36 762 eiro).
37. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 144 316 eiro, lai atbilstoši
rīkojuma 1.punktam saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu segtu izdevumus par
individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi (117 935 eiro) un transportēšanu (26 381 eiro).
38. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 159 266 eiro, lai atbilstoši
rīkojuma 1.punktam saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu segtu izdevumus par
individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi.
39. Piešķirt Veselības ministrijai 3 611 273 eiro, lai atbilstoši rīkojuma 1.punktam nodrošinātu samaksu
par faktiski izmaksātajām piemaksām atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem
nodarbinātajiem no 2020.gada 1.marta līdz 2020.gada 30.aprīlim par darbu paaugstināta riska un
slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu
un tā seku novēršanu, tai skaitā:
39.1 Nacionālajam veselības dienestam 3 005 639 eiro apmērā, lai veiktu samaksu ārstniecības
iestādēm (816 182 eiro), ģimenes ārstiem (1 722 549 eiro) un aptiekām (439 038 eiro) un
nodrošinātu samaksu Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem (27 870 eiro);
39.2 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 566 912 eiro apmērā;
39.3 Slimību profilakses un kontroles centram 38 722 eiro apmērā.
40. Piešķirt Veselības ministrijai 1 857 384 eiro, lai atbilstoši rīkojuma 1.punktam nodrošinātu samaksu
par faktiski izmaksātajām piemaksām atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem
nodarbinātajiem no 2020.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.maijam par darbu paaugstināta riska un
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu
un tā seku novēršanu, tai skaitā:
40.1 Nacionālajam veselības dienestam 1 580 651 eiro apmērā, lai veiktu samaksu ārstniecības
iestādēm (624 135 eiro), ģimenes ārstiem (690 044 eiro) un aptiekām (257 783 eiro) un
nodrošinātu samaksu Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem (8 689 eiro);
40.2 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 236 013 eiro apmērā;
40.3 Slimību profilakses un kontroles centram 19 440 eiro apmērā;
40.4 Veselības ministrijai 21 280 eiro apmērā.
Piešķirt Veselības ministrijai 2 192 204 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar COVID19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, no tiem:
41.1 Nacionālajam veselības dienestam 672 139 eiro apmērā, tai skaitā:
41.1.1 ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 57 584 eiro;
41.1.2 stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 57 676 eiro;
41.1.3 laboratorisko izmeklējumu organizēšanai un veikšanai 556 879 eiro;
41.2 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 91 984 eiro “Covid-19” analīžu paņemšanas
mobilo punktu izveidei;
41.3 Nacionālais veselības dienestam 1 428 081 eiro, lai segtu izdevumus sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", tai skaitā:
41.3.1 reaģentu komplektu iegādei 1 168 912 eiro;
41.3.2 video intubācijas komplekta iegādei 10 790 eiro;
41.3.3 būvdarbiem, tai skaitā, ar pacientu plūsmas nodalīšanu un telpu pielāgošanu "Covid-19"
pacientu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnisko telpu remontam 47 297 eiro;
41.3.4 "Covid-19" pacientu asins paraugu paņemšanas, transportēšanas piederumu un
ārstniecības preču iegādei 201 082 eiro.
Piešķirt Veselības ministrijai 2 946 255 eiro, lai Nacionālais veselības dienests segtu izdevumus,
kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā:
42.1 ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 333 270 eiro;
42.2 stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 99 352 eiro;
42.3 laboratorisko izmeklējumu organizēšanai un veikšanai 2 513 633 eiro.
Piešķirt Veselības ministrijai 257 064 eiro, lai atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta
noteikumiem Nr.520 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740
"Noteikumi par stipendijām"" palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un
koledžās un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 2 278 397 eiro, lai segtu
laboratorisko izmeklējumu organizēšanas un veikšanas izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 2 086 759 eiro, lai stiprinātu
veselības nozares kapacitāti un noturību 2020.gadā, tai skaitā:
45.1 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" intensīvās terapijas
nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei un pacientu plūsmu nodalīšanai –1 464 278
eiro;
45.2 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas
paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei un pacientu plūsmu nodalīšanai – 90 000 eiro;
45.3 ātrās molekulārās diagnostikas iekārtu iegādei – 532 481 eiro.
Piešķirt Centrālajai vēlēšanu komisijai 114 473 eiro Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu e-pakalpojuma
drošības prasību nodrošināšanai.
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47. Piešķirt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (budžeta resoram 47."Radio un
televīzija") 260 517 eiro, tajā skaitā:
47.1 25 674 eiro – pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio", lai
nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma plānā 2020.gadam neietvertā oriģinālsatura raidapjomu
par 2020.gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām;
47.2 158 587 eiro – pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija",
lai nodrošinātu 2020.gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu atspoguļošanu;
47.3 1 256 eiro, lai Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nodrošinātu priekšvēlēšanu
aģitācijas perioda monitoringu;
47.4 75 000 eiro, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas
līdzekļos saņemt daudzpusīgu informāciju par 2020.gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

8

