Atbalsts ģimenes ārstu prakšu
infrastruktūras attīstībai
SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” (4.kārtas 3.projektu iesniegumu atlase)

21.10.2021

Vispārīga informācija

Normatīvais regulējums
• Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumi Nr.585 “Noteikumi par
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu
atlases ceturto kārtu”

9.3.2.specifiskā atbalsta mērķis
• uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru

SAM mērķa grupa
• ārstniecības iestādes – ģimenes ārstu prakses
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Projektu iesniegumu 3. atlases kārta

Atlases
nosacījumi

Laika grafiks

Projektu
īstenošanas
termiņš

• Pieejamais finansējums: 1 214 997.76 euro (85% ERAF; 9% VB; 6% privātais)
• Projekta iesniegumu iesniedz KPVIS
• Atklāta atlase

• Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš –
29.11.2021.
• Projektu vērtēšana – 30.11.2021. – 01.03.2022.

• Projektus īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta
īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2023. (veikto
izdevumu attiecināmības periods)
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Projekta iesniedzēji

Ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta
pakalpojumus

Ārstniecības iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu
valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai

Pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un
aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai

Finansējuma saņēmējs var īstenot vienu vai vairākus projektus par vienu vai vairākām
ģimenes ārsta praksēm, kas atrodas vienā vai dažādās pakalpojumu sniegšanas adresēs,
ievērojot, ka vienai ģimenes ārsta praksei pieejamais finansējums nepārsniedz noteikto
maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu uz vienu attīstāmo ģimenes ārsta praksi
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Pieejamais finansējums projektu
iesniegumu 3. atlases kārtā II*
Individuālā ģimenes ārsta prakse

8 000 euro

15 000 euro

Grozījumi paredz attīstībai piešķirt līdz

Individuālo ģimenes ārsta praksi ar divām vai

vairākām pakalpojuma sniegšanas vietām
10 000 euro

Grozījumi paredz attīstībai piešķirt līdz

17 000 euro

Ģimenes ārstu sadarbības prakse

10 000 euro

Grozījumi paredz attīstībai piešķirt līdz

17 000 euro

* Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.585 aktuālajai redakcijai

5

Pieejamais attiecināmais finansējums
projektu iesniegumu 3. atlases kārtā

Praksēm
pieejamais
finansējums,
pirmo reizi
sniedzot
projekta
iesniegumu

• Individuālās prakses – līdz 15 000
EUR uz praksi
• Individuālās prakses ar papildu
pieņemšanas vietu – līdz 17 000
EUR uz praksi
• Sadarbības prakses – līdz 17 000
EUR uz praksi
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Pieejamais attiecināmais finansējums
projektu iesniegumu 3. atlases kārtā

Praksēm
pieejamais
finansējums
otro reizi
sniedzot
projektu un
pretendējot uz
starpību

•Ģimenes ārstu prakses, kas jau ir
saņēmušas atbalstu SAM 9.3.2. ceturtās
kārtas ietvarā, var piedalīties projektu
iesniegumu atlasē, sniedzot jaunu
projekta iesniegumu un izmantot iespēju
saņemt papildu atbalstu, kas nepārsniedz
jau saņemtā attiecināmo izmaksu*
atbalsta un maksimālās atbalsta summas
starpību.
Piemēram: ja ģimenes ārsts ir jau
saņēmis atbalstu 8 000 euro apmērā,
tad jaunās atlases ietvarā ģimenes ārsts
varēs iesniegt jaunu projektu par
summu, kas nepārsniedz 7 000 euro,
tādejādi
kopā
nepārsniedz
attiecināmo* izmaksu atbalstu 15 000
euro

* Attiecināmās izmaksas ir attīstības izmaksas, ka iekļauj 85% ERAF, 9% valsts budžeta un 6%
privātā līdzfinansējuma apmēru
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Sadarbības partneri
Finansējuma saņēmējs sadarbības partnera statusā var piesaistīt
citu ārstniecības iestādi un pašvaldību (izņēmums – pašvaldība kā
projekta iesniedzējs nevar piesaistīt kā sadarbības partneri citu
pašvaldību)

Sadarbības partneris var īstenot atbalstāmās darbības (būvniecība,
tehnoloģiju piegāde, informācija un publicitāte) un veikt attiecīgās
izmaksas

Projekta iesniedzējs atbilstoši normatīvajiem aktiem slēdz
sadarbības līgumu ar sadarbības partneri, kontrolē minētā līguma
izpildi un novērš dubultā finansējuma riskus
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Prasības ģimenes ārstu prakšu
modeļiem

1

Pieejamais atbalsts uz praksi
ar 2 vai vairāk pakalpojumu sniegšanas vietām

2

Finansējuma saņēmējs

3

Savstarpējā aizvietošana ģimenes ārsta darba
laikā

4

Prakses darba laiks (atvērtība)

5

E-konsultācijas (24h laikā) un telefona
konsultācijas darba laikā, ja ir izveidota sistēma
konsultāciju reģistrācijai
Savstarpēja pieeja pacienta medicīniskai
dokumentācijai
Otrā māsa (ārsta palīgs) praksēs, kur pacientu
skaits ir no 1200
Piesaistīts vismaz viens papildu speciālists
(pediatrs, fizioterapeits, vecmāte, ginekologs
vai cits speciālists)

6

7
8

Individuālā prakse

Sadarbības prakse (vienā
vai dažādās adresēs 2-5
prakses, savstarpēji līdz
5 km attālumā)

15 000 EUR
vai
17 000 EUR

17 000 EUR

Pašvaldība vai
ārstniecības iestāde
Prombūtnes laikā

Pašvaldība vai
ārstniecības iestāde
Savstarpēja aizvietošana
prakses darba laikā

8 stundas

11 stundas

+

+

n/a

+

+

+

-

Vismaz viens
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Atbalstāmās darbības
Projektu ietvaros tiek atbalstītas darbības infrastruktūrā, kas ir tieši saistīta ar
ģimenes ārsta un ģimenes ārstu sadarbības praksē iesaistāmā speciālista
pakalpojumu sniegšanu vai nodrošina pieejamību ģimenes ārsta praksei

Būvniecība

• Būvprojekta izstrādes un citas ar būvniecību saistītās izmaksas (līdz 10% no
būvniecības)
• Būvdarbi:
o būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas
o atjaunošanas un pārbūves izmaksas
o labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam
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Atbalstāmās darbības II
Tehnoloģiju piegāde - ārstniecības procesam un ģimenes ārsta prakses telpu
funkcionalitātes nodrošināšanai tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un
uzstādīšanas izmaksas*

•
•
•
•

medicīniskās tehnoloģijas, ierīces un iekārtas
mēbeles
saimnieciskās ierīces un aprīkojums
informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Medicīnas tehnoloģiju iegādes izmaksas ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras
kapacitātes stiprināšanai ar COVID-19 un citu sabiedrības veselības krīžu
gadījumos, ja tās atbilst šo noteikumu prasībām un ir atbalstītas projektu
iesniegumu atlasē, ir attiecināmas sākot ar 2020.gada 1.februāri (refinansēšana)
! Svarīgi novērst dubultā finansējuma risku
! Atbalstam var būt papildinoša ietekme, bet ne pārklāšanās
*indikatīvais saraksts http://esfondi.vm.gov.lv/lat/2014__2020gads/eraf_sam_932/4_karta/
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Atbalstāmās darbības III

Medicīnisko tehnoloģiju indikatīvais saraksts papildināts ar sekojošām COVID19 un citu sabiedrības veselības krīžu novēršanu atbalstošām iekārtām un
aprīkojumu:
• papildu darba vietas iekārtošanai nepieciešamais aprīkojums
• aprīkojums skābekļa terapijas nodrošināšanai
• baktiricīdie kājslauķi
• pulsa oksimetri
• gaisa attīrītājs-jonizators
• bahilu aparāts
• bezkontakta roku dezifekcijas stends
• UV baktericīdais gaisa recirkulators
• citas sarakstā neiekļautas iekārtas, kas var tikt atbalstītas, ja projektu
vērtēšanas procesā saņemts VM saskaņojums

!!! COVID-19 seku mazināšanai nepieciešamo medicīnisko iekārtu un
aprīkojuma iegāde tiek veikta atbilstoši faktiskajām izmaksām, neizmantojot
vienas vienības metodikā noteikto
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Atbalstāmās darbības IV

finansējuma saņēmējiem, kuri nav
publisko iepirkumu jomu
regulējošo normatīvo aktu
subjekti, medicīnas tehnoloģiju
piegādes izmaksas attiecina
piemērojot vienas vienības
izmaksu metodi, ko izstrādā
atbildīgā iestāde*

finansējuma saņēmējiem, kuri ir
publisko iepirkumu jomu
regulējošo normatīvo aktu
subjekti, tehnoloģiju piegādes
izmaksas attiecina uz faktiski uz
iepirkumu pamata radušās
iegādes, piegādes un uzstādīšanas
izmaksas

finansējuma saņēmējiem, kuri nav
publisko iepirkumu jomu
regulējošo normatīvo aktu
subjekti, ir tiesības tehnoloģijas (ja
tās pieejamas) iegādāties uz
centralizēto iepirkumu institūciju
veikto iepirkumu procedūru
pamata Elektronisko iepirkumu
sistēmā (EIS)

*Ja iegādājamās medicīnas tehnoloģijas neatbilst metodikai (atšķiras specifikācija), tad ir
atbalstāma medicīnas tehnoloģiju iegāde pēc faktiskajām izmaksām, resp. tehnoloģijas pērkamas
piemērojot iepirkuma procedūru (tirgus izpēti). Lai izmaksas tiktu attiecinātas, CFLA būs jāiesniedz
visa iepirkuma dokumentācija, t.sk., tirgus izpēte, maksājuma apliecinoši dokumenti, pieņemšanas
nodošanas akti u.c. dokumenti, kas attieksies uz konkrēto iepirkumu.
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Valsts atbalsts

Atbalstu var saņemt:
projekta iesniedzējs – finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris :
• ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus
• ārstniecības iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta
pakalpojumu sniegšanai
• pašvaldība vai tās iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta
pakalpojumu sniegšanai

Atbalstu piešķir:
atbalstāmajām darbībām:
• būvniecība
• tehnoloģiju piegāde
• informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana

Atbalstu uzskaita:
gala labuma guvējam (katram atsevišķi)

Ārstniecības iestāžu sadarbības modeļu veidi un piemērojamie valsts atbalsta veidi ir atrodami http://esfondi.vm.gov.lv/images/userfiles/932_ivkarta_shema_cfla_1.xlsx
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Valsts atbalsts II
ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta
pakalpojumus, vai kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts
apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai

De minimis

• Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES)
Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
• Kopējais de minimis atbalsts, kas piešķirts vienam vienotam uzņēmumam jebkurā 3
fiskālo gadu periodā (t.i., kārtējā un pēdējos 2 fiskālos gados) nepārsniedz 200 000
euro uz iesniegšanas brīdi – 2021., 2022. un 2023.

Ja finansējumu nevar
piešķirt
kā de minimis
atbalstu, tad

VTNP

• Atbalstu
piešķir
saskaņā
ar
Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra Lēmumā Nr. 2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi.
• Deleģēšanas līgums ar Nacionālo veselības dienestu par
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
• Finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim jāveic
infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķins no projekta
iesnieguma iesniegšanas dienas līdz projekta pēcuzraudzības
perioda beigām.
• Nomas maksas noteikšanai infrastruktūrai, kuru ārstniecības
iestādes (slimnīcas, poliklīnikas) plāno iznomāt ģimenes ārstu
praksēm, jāņem vērā MK noteikumu Nr.585 noteiktos
nosacījumus.
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Valsts atbalsts III
pašvaldībām vai tās iestādēm, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu
valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai

Nomas maksa noteikta atbilstoši
MK noteikumu Nr.97 3.sadaļas*
nosacījumiem

• Pašvaldībai projektā piešķirtais atbalsts nav kvalificējams kā
valsts atbalsts.
• Atbalstu, kas aprēķināts kā starpība starp noteikto nomas
maksu un tirgus nomas maksu, pašvaldība piešķir sadarbības
partnerim, kas ir ģimenes ārsta prakse (telpu un aprīkojuma
nomniekam) kā de minimis atbalsts, vai kā kompensāciju par
VTNP

Nomas maksa noteikta atbilstoši
MK noteikumu Nr.97 4.sadaļas*
nosacījumiem (iznomā par tirgus
cenu)

• pašvaldībai atbalstu piešķir kā de minimis atbalsts.

*Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3.sadaļas “Nomas maksas
noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas
vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”
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Paldies par uzmanību!
KONTAKTI:
Dace Ozoliņa, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente
+371 67876085
Dace.Ozolina@vm.gov.lv
Linda Romanovska, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības
departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente
+371 60005260
Linda.Romanovska@vm.gov.lv

Natālija Hamandikova, Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā
referente (valsts atbalsta jautājumos)
+371 67876012
Natalija.Hamandikova@vm.gov.lv
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