Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2020. gada 4. 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.
3. un 4. ceturksnī tika pieņemti vairāki lēmumi par apropriācijām, kuru rezultātā kumulatīvais
programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums sasniedza 697 000 002 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 4. ceturksnī
2020. gada 4. ceturksnī no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 100 pieprasījumi, un to kopējā
summa ir 246 723 212 eiro.
Budžeta resors
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Mērķdotācijas pašvaldībām
Ministru kabinets
Radio un televīzija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
VARAM
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
7
6
2
6
8
5
14
1
9
1
3
5
1
17
15
100

Kopējā summa
453 107
13 818 913
40 618 473
1 137 957
8 194 317
12 399 890
42 202 001
5 508 751
226 168
30 930
48 860 728
1 116 209
74 441
46 699 380
25 381 947
246 723 212

2020. gada otrajā ceturksnī tika apmierināti 65 pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Piešķirt Ārlietu ministrijai 209 687 euro, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju funkcionalitāti pieaugošo kiberdraudu apstākļos.
2. Piešķirt Ārlietu ministrijai 125 000 euro
3. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 800 000 euro
4. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 236 943 euro paaugstinātas energoefektivitātes daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku tipveida būvprojektu izstrādei, izmantojot Latvijā ražotus vai iegūstamus
būvizstrādājumus un būvkonstrukcijas, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo ietekmi uz
tautsaimniecību un stimulētu tautsaimniecības attīstību.
5. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 10 000 000 euro atbalstam eksportējošiem nodokļu
maksātājiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.
6. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 260 000 euro Energoresursu informācijas sistēmas izstrādei, lai
mazinātu administratīvo slogu energoefektivitātes monitoringa sistēmas dalībniekiem un
nodrošinātu datu kvalitāti, iesniedzot dokumentāciju un informāciju attālināti.
7. Piešķirt Ekonomikas ministrijai 2 435 000 euro aizdevumu procentu likmju subsīdijām.
8. Piešķirt Finanšu ministrijai 40 554 270 euro apmērā, lai 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.
9. Piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 245 391 euro, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar papildu drošības pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai – telpu
papildu uzkopšanu ārkārtējās situācijas laikā, kā arī aizsargbarjeru, aizsargstiklu un piekļuves
kontroles sistēmu uzstādīšanu.
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10. Piešķirt Iekšlietu ministrijai 701 393 euro apmērā, tai skaitā Valsts policijai 203 321 euro
apmērā un Valsts robežsardzei 498 072 euro apmērā, lai nodrošinātu piemaksas no 2020. gada
1 oktobra līdz 2020.gada 30.novembrim amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par
darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā
saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu.
11. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 2 455 983 euro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto
negatīvo seku ietekmi uz zinātnes nozari un nodrošinātu zinātnisko institūciju finansējumu
pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai - vienotas akadēmiskās un
zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai,
īstenojot fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus.
12. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu līdz 1 644 560 euro, lai nodrošinātu 2020.
gadā nepieciešamo finansējumu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 790
euro ar 2020.gada 1.septembri.
13. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 953 942 euro pārskaitīšanai Rēzeknes pilsētas
pašvaldībai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar olimpiskā centra Rēzekne būvniecību.
14. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 379 486 euro pārskaitīšanai biedrībai Latvijas
Olimpiskā komiteja valsts galvoto aizdevumu atmaksai
15. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 500 000 euro
16. Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu 251 893 euro, lai izmaksātu naudas balvas
par izciliem sasniegumiem sportā 2019.gada nogalē un 2020.gadā.
17. Piešķirt Zemkopības ministrijai 793 121 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos 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 Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.
18. Piešķirt Zemkopības ministrijai 355 599 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos maksājumus aktivitātē Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma
samazinājuma radīto grūtību mazināšanai 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.
19. Piešķirt Zemkopības ministrijai 1 048 589 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos maksājumus aktivitātē Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma
samazinājuma radīto grūtību mazināšanai 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.
20. Piešķirt Zemkopības ministrijai 1 886 293 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos maksājumus atbalsta pieteikumiem Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam plānošanas periodā pasākuma Riska pārvaldība apakšpasākumam Ražas, dzīvnieku un
augu apdrošināšanas prēmija saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumu
Nr.492 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un
augu apdrošināšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā II nodaļu.
21. Piešķirt Zemkopības ministrijai 15 874 124 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos maksājumus
22. Piešķirt Zemkopības ministrijai 3 113 842 euro, lai Lauku atbalsta dienests veiktu faktiski
pieprasītos maksājumus
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23. Piešķirt Zemkopības ministrijai 699 380 euro, lai novērstu ārkārtas situāciju sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību Bulduru Dārzkopības vidusskola kanalizācijas sistēmas bojājumu dēļ.
24. Piešķirt Zemkopības ministrijai 162 982 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 kompensācijas izmaksu
dzīvnieku īpašniekam par zaudējumiem, kas radušies epizootijas – Āfrikas cūku mēra –
apkarošanas laikā.
25. Piešķirt Zemkopības ministrijai 247 380 euro, lai segtu faktiskos izdevumus, kas saistīti ar
Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma apkarošanas pasākumiem – dzīvnieku nogalināšanu un
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanu
26. Piešķirt Zemkopības ministrijai 937 281 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 īpašniekam par zaudējumiem, kas radušies epizootijas – Āfrikas cūku mēra
– apkarošanas laikā.
27. Piešķirt Zemkopības ministrijai 175 777 euro, lai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
24.februāra noteikumiem Nr.178 Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu
izpildi nodrošinātu kompensāciju izmaksu saistībā ar Lauku atbalsta dienestā līdz 2020.gada
6.novembrim saņemtajiem 49 iesniegumiem par fitosanitāro pasākumu izpildi bakteriālās
iedegas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et.al. apkarošanai un izplatības ierobežošanai.
28. Piešķirt Satiksmes ministrijai 30 654 756 euro projektu īstenošanai autoceļu jomā.
29. Piešķirt Satiksmes ministrijai 18 174 612 euro
30. Piešķirt Labklājības ministrijai 342 957 euro, lai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktam laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā
situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām segtu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā
pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā.
31. Piešķirt Labklājības ministrijai 250 000 euro, lai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā
situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu
37.punktam kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no ģimenei (personai)
izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai, un
atbilstoši 39.punktam kompensētu pašvaldībām izdevumus 100 procentu apmērā no ģimenei
(personai), tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā,
izmaksātā pabalsta 50 euro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam apmēra.
32. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 714 099 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 periodu no
2020.gada 12.marta līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai
pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas beigām, kas izsludināta sakarā ar
Covid-19 izplatību.
33. Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 145 860 euro, lai
nodrošinātu darbiniekiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, piemaksu 50 euro apmērā par katru
apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru attiecīgajam darbiniekam uz dīkstāves
pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
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52.
53.

Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 1 669 290 euro
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 5 083 473 euro
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 2 873 069 euro
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 242 876 euro
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 1 862 529 euro, lai
segtu ar Covid-19 izplatību saistīto seku novēršanas izdevumus
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 17 774 131 euro
apmērā, veicot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālā budžeta apakšprogrammu 04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais
budžets, lai nodrošinātu slimības pabalsta izmaksas saistībā ar Covid-19 izplatības sekām.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 450 000 euro apmērā,
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) 10 505 162 euro, lai
atbilstoši likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu pārejas noteikumu 48. un
49.punktam izmaksātu vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām
laikposmā no 2020.gada 30.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim.
Piešķirt Labklājības ministrijai 282 651 euro
Piešķirt Tieslietu ministrijai 288 365 euro pārskaitīšanai reliģiskajai organizācijai Romas katoļu
baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze, lai nodrošinātu Aglonas bazilikas svētceļnieku
komunikācijas centra ēku Aloīza Broka ielā 8 un Aloīza Broka ielā 8A, Aglonā, renovācijas
turpināšanu.
Piešķirt Tieslietu ministrijai finansējumu 353 000 euro apmērā pārskaitīšanai reliģiskajai
organizācijai Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, lai nodrošinātu Rīgas Svētā Jēkaba
Romas katoļu baznīcas katedrāles restaurācijas darbu turpināšanu.
Piešķirt Tieslietu ministrijai 393 291 euro, lai nodrošinātu naudas balvu izmaksu Valsts
probācijas dienesta nodarbinātajiem par godprātīgu un pašaizliedzīgu amata pienākumu izpildi
paaugstinātas intensitātes un slodzes apstākļos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
nepieciešamo pasākumu īstenošanas laikā.
Piešķirt Kultūras ministrijai 9 638 089 euro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku
ietekmi uz kultūras nozari un veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā
Piešķirt Kultūras ministrijai 246 900 euro, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku
ietekmi uz kultūras nozari un veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā
Ppiešķirt Kultūras ministrijai 666 267 euro, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu un
klātienes studijas, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus
Piešķirt Kultūras ministrijai 1 154 912 euro, lai veiktu neatliekamus kultūras infrastruktūras
sakārtošanas darbus
Piešķirt Kultūras ministrijai 693 722 euro, lai nodrošinātu 2020.gadā nepieciešamo finansējumu
pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 790 euro ar 2020.gada 1.septembri.
Piešķirt Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) 155 248 euro,
lai atbilstoši rīkojuma 1.1.3.apakšpunktam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
saistībā ar koronavīrusa Covid-19 uzliesmojumu nodrošinātu plaušu mākslīgās ventilācijas
iekārtu iegādi.
Piešķirt Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) 377 000 euro
Eiropas Savienības kopējā iepirkuma nodrošināšanai - individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei.
Piešķirt Veselības ministrijai 142 506 euro, lai atbilstoši rīkojuma 1.punktam saistībā ar Covid19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu Nacionālais veselības dienests segtu izdevumus par
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individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi (133 242 euro), transportēšanu (29 euro) un Slimību un
profilakses kontroles centrs segtu izdevumus par epidemioloģiskās uzraudzības atbalsta
sistēmas Apturi COVID uzturēšanu (9 235 euro), veicot transferta pārskaitījumu uz Satiksmes
ministrijas budžeta apakšprogrammu 04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra
uzturēšana.
Piešķirt Veselības ministrijai 5 714 323 euro
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 664 221 euro, lai atbilstoši
rīkojuma 1.2.apakšpunktam valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca nomainītu 15.korpusa jumta segumu un balkonu nesošās konstrukcijas,
nodrošinot funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 1 891 218 euro, lai segtu
izmaksas pār zāļu krājumiem ārstniecības iestādēm Covid-19 infekcijas izplatības laikā.
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 3 009 855 euro, lai segtu
izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā:
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 1 101 240 euro, lai
nodrošinātu medikamenta Veclury (ar aktīvo vielu remdesivīrs) pieejamību Covid-19
medikamentozās ārstēšanas procesā laikposmā no 2020.gada oktobra līdz 2020.gada
31.decembrim.
Piešķirt Veselības ministrijai 1 638 064 euro, lai veiktu papildu iemaksas Ārkārtas atbalsta
instrumentā plašāka Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamības nodrošināšanai.
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 3 104 531 euro apmērā, lai
segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu
Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 16 807 205 euro, lai segtu
izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā:
Piešķirt Veselības ministrijai 1 246 071 euro apmērā, lai kompensētu atbildīgo institūciju
ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanu un seku novēršanu laikposmā no 2020.gada 1.marta līdz
2020.gada 9.jūnijam
Piešķirt Veselības ministrijai 2 099 428 euro, lai nodrošinātu piemaksas no 2020.gada 1.oktobra
līdz 2020.gada 30.oktobrim 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.
Piešķirt Veselības ministrijai 8 644 189 euro
Piešķirt 62. Mērķdotācijas pašvaldībām finansējumu 5 508 751 euro, lai nodrošinātu 2020.gadā
nepieciešamo finansējumu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 790 euro ar
2020.gada 1septembri.
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