Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2021. gada 2. 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”, pirmajā ceturksnī 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 vēl 300 milj. eiro.
Kopumā, kumulatīvais programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums
sasniedza 1 626,7 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 2. ceturksnī
2021. gada 2. ceturksnī no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 99 pieprasījumi, un to kopējā
summa ir 614 294 210 eiro.
Budžeta resors
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Mērķdotācijas pašvaldībā
Ministru kabinets
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
VARAM
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā:

Pieprasījumu skaits
1
1
6
7
7
8
7
13
1
9
6
3
2
26
2
99

Kopējā summa
337 209
50 000
6 760 362
307 829 173
6 584 462
8 070 307
12 058 657
48 969 459
27 541
574 404
87 425 536
431 791
27 162 369
107 710 066
302 874
614 294 210

2021. gada otrajā ceturksnī tika apmierināti 53 pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.
1. Piešķirt Valsts kancelejai 205 198 euro.
2. Piešķirt Valsts kancelejai 223 052 euro.
3. Piešķirt Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) 337 209
euro, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021.gada 13.maija noteikumos Nr.308 "Noteikumi par
prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem
epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" minēto SARS-CoV-2 antigēna
noteikšanas testu iegādi.
4. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 2 656 740 euro, lai
nodrošinātu grantu izmaksu sporta centriem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.
5. Piešķirt Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 3 930 280 euro, lai
nodrošinātu grantu izmaksu tirdzniecības centriem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19
izplatība.
6. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 126 500 000 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.
7. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 180 900 000 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.
8. Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 156 238 euro, lai nodrošinātu
nepieciešamo izmaiņu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās saistībā ar
pieņemtajiem lēmumiem Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes atbalsta pasākumu ieviešanai un
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

saistībā ar Saeimā 2021. gada 18. martā pieņemto likumu "Grozījumi Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likumā".
Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 113 074 euro, lai nodrošinātu
samaksu par virsstundu darbu atbilstoši faktiskajam virsstundu apjomam laikposmā no
2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 30.aprīlim Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātajiem, kuri
nodrošina atbalsta izmaksu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.
"Piešķirt Iekšlietu ministrijai 776 355 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.februāra līdz 2021.gada
28.februārim
Piešķirt Iekšlietu ministrijai 298 180 euro, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasību
ievērošanu Valsts drošības dienesta darbībā.
"Piešķirt Iekšlietu ministrijai 850 741 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.marta līdz 2021.gada
31.martam
Piešķirt Iekšlietu ministrijai 105 795 euro pārskaitīšanai šā rīkojuma 1.pielikumā minētajām
pašvaldību institūcijām izdevumu kompensēšanai, kas tām radušies laikposmā no 2021. gada 1.
janvāra līdz 2021. gada 7. februārim, lai nodrošinātu pašvaldības policijas darbiniekiem
samaksu par virsstundu darbu un piemaksu par nakts darbu (turpmāk – atlīdzība), kontrolējot
iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, – 75
procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
"Piešķirt Iekšlietu ministrijai 4 488 387 euro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu
Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk
– amatpersona) par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības
apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu laikposmā no
2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.aprīlim, izdevumus, kas saistīti ar amatpersonu virsstundu
darbu ārkārtas uzdevumu veikšanā Covid-19 izplatības ierobežošanai atbilstoši faktiskajam
virsstundu apjomam, kas izveidojies laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
30.aprīlim, kā arī izdevumus, kas saistīti ar piemaksu amatpersonām par nakts darbu iedzīvotāju
pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē 2020.gada 30. un 31.decembrī un no 2021.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 7.februārim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00
"Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai biedrībai ""Latvijas Hokeja
federācija"" 1 043 349 euro, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021.gada pasaules čempionāta
hokejā vīriešiem (turpmāk – čempionāts) organizēšanu
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Hokeja federācija"
465 952 euro, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021. gada pasaules čempionāta hokejā
vīriešiem norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā (Grostonas ielā
6B, Rīgā) sagatavošanu, aprīkošanu un nomu (iznomātājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Olimpiskais sporta centrs").
"Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai biedrībai ""Latvijas Hokeja
federācija"" 1 193 947 euro, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021.gada pasaules čempionāta
hokejā vīriešiem (turpmāk – čempionāts) organizēšanu
Piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 112 087 euro, lai profesionālās izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju
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19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

piemaksu 300 euro, tai skaitā piemaksas bruto apmērs 242,74 euro un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 57,26 euro, par papildu slodzi un palielināto darba
apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā.
Piešķirt Satiksmes ministrijai 52 105 060 euro, lai nodrošinātu 36 būvprojektu, 33
būvuzraudzības projektu un 4 autoruzraudzības projektu īstenošanu, tai skaitā 17 520 286 euro
valsts autoceļu attīstībai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.
"Piešķirt Satiksmes ministrijai 13 028 675 euro
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 1 504 800 euro, lai
izmaksātu piemaksu pie dīkstāves atbalsta 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu
vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam, pašnodarbinātai personai, patentmaksātājam tiek
piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 656 400 euro, lai
izmaksātu piemaksu pie dīkstāves atbalsta 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu
vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam, pašnodarbinātai personai, patentmaksātājam tiek
piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
"Piešķirt Labklājības ministrijai 107 518 euro, lai segtu izdevumus par individuālajiem
aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kas iegādāti Covid-19 infekcijas ierobežošanas
pasākumiem
Piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) 6 115 680 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) 34 812 470 euro,
veicot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā
budžeta apakšprogrammu 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets",
lai segtu izdevumus par slimības pabalstiem saistībā ar Covid-19 izplatības sekām.
"Piešķirt Tieslietu ministrijai 253 900 euro pārskaitīšanai reliģiskajām savienībām (baznīcām),
lai nodrošinātu krīzes pabalsta piešķiršanu šo reliģisko savienību (baznīcu) garīgajam un
kalpojošajam personālam un mazinātu ar Covid-19 izplatību radītos zaudējumus, kompensējot
komunālo maksājumu izdevumus
Piešķirt Tieslietu ministrijai (Satversmes aizsardzības birojam) finansējumu 150 000 euro
apmērā Covid -19 radīto seku novēršanai.
Piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 27 150 000 euro, lai 2021. gadā
nodrošinātu valsts budžeta finansējumu atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju
projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu.
Piešķirt Kultūras ministrijai 6 000 000 euro pārskaitīšanai akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu
institūcija Altum", lai saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumiem Nr.86
"Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību
ietekmējusi Covid-19 izplatība" nodrošinātu atbalsta piešķiršanu komersantiem, kuri organizē
pastāvīgus publiskus mākslas, izklaides un atpūtas pasākumus, un mazinātu Covid-19 krīzes
radīto negatīvo seku ietekmi uz mākslas, izklaides un atpūtas nozari.
Piešķirt Kultūras ministrijai 3 258 367 euro, lai nodrošinātu Mediju atbalsta fonda darbību un
sniegtu atbalstu saistībā ar abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu, elektronisko plašsaziņas
līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu, kā arī citu ar mediju pamatdarbību
saistītu izmaksu segšanu par laikposmu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada martam, veicot
transferta pārskaitījumu uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 04.00.00
"Mediju projektu īstenošana" 3 258 367 euro apmērā.
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31. Piešķirt Kultūras ministrijai (Rundāles pils muzejam) 539 777 euro Rundāles pils jumta
pārbūves 4. kārtas pabeigšanai, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas
pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā.
32. Piešķirt Kultūras ministrijai 957 771 euro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 euro, tai
skaitā piemaksas bruto apmērs 242,74 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas 57,26 euro, par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību
satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā.
33. Piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) 187 149 euro, lai atbilstoši
mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" 2. kārtas rezultātiem
kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80 % apmērā par ārkārtējās
situācijas laikā atceltajiem pasākumiem.
34. Piešķirt Kultūras ministrijai 815 593 euro pārskaitīšanai nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 4,
Rīgā, bijušā īpašnieka mantiniekiem.
35. Piešķirt Kultūras ministrijai pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas
cirks" 300 000 euro Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai, lai
Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu
investīcijas kultūras infrastruktūrā.
36. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 437 998 euro, lai segtu
medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādes izdevumus
37. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 4 657 500 euro, lai
nodrošinātu medikamenta Veclury (ar aktīvo vielu remdesivīrs) pieejamību Covid-19
medikamentozās ārstēšanas procesā no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
38. Piešķirt Veselības ministrijai 133 796 euro, lai atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu
izdevumus par Vakcinācijas projekta biroja darbību par laikposmu no 2021.gada 19.janvāra līdz
2021.gada 20.aprīlim.
39. "Piešķirt Veselības ministrijai 15 884 621 euro, lai kompensētu piemaksas, kas izmaksātas par
2021.gada janvāri 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
40. "Piešķirt Veselības ministrijai 14 638 241 euro, lai kompensētu piemaksas, kas izmaksātas par
2021.gada janvāri - februāri 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
41. "Piešķirt Veselības ministrijai 14 867 752 euro, lai 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
42. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 874 595 euro, lai saistībā ar
Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu veiktu samaksu par Covid-19 vakcinācijas
biznesa procesu definēšanu vakcinācijas IT risinājumu izstrādes nodrošināšanai un par sistēmas
"ViVaT" drošības un lietojamības auditu un konsultācijām sistēmas izstrādes laikā par drošību,
lietojamību un veiktspēju.
43. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 9 535 056 euro, lai atbilstoši
rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 testēšanas
jaudas palielināšanu.
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Pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2021. gada 2. ceturksnī
44. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 8 038 172 euro, lai atbilstoši
rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 testēšanas
jaudas palielināšanu.
45. Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 9 033 465 euro, lai atbilstoši
rīkojuma 1.1.apakšpunktam segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 testēšanas
jaudas palielināšanu.
46. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 2 207 338 euro, lai segtu
izdevumus, kas radušies saistībā ar gultu izveidi, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma
iegādi
47. "Piešķirt Veselības ministrijai 1 296 816 euro, lai nodrošinātu atbildīgo institūciju ārstniecības
personu un citu nodarbināto atvaļinājuma rezerves uzkrājumu, atbilstoši aprēķinātajai piemaksu
summai par 2021.gada janvāri
48. "Piešķirt Veselības ministrijai 1 194 129 euro, lai nodrošinātu atbildīgo institūciju ārstniecības
personu un citu nodarbināto atvaļinājuma rezerves uzkrājumu, atbilstoši aprēķinātajai piemaksu
summai par 2021.gada janvāri - februāri
49. "Piešķirt Veselības ministrijai 1 209 747 euro, lai nodrošinātu atbildīgo institūciju ārstniecības
personu un citu nodarbināto atvaļinājuma rezerves uzkrājumu, atbilstoši aprēķinātajai piemaksu
summai par 2021.gada janvāri - martu
50. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 8 520 417 euro
51. "Piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 3 389 937 euro
52. "Piešķirt Veselības ministrijai 3 663 520 euro, lai kompensētu atbildīgajām institūcijām
samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu
53. "Piešķirt Veselības ministrijai 7 905 455 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar
Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu
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