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Vispārējie nosacījumi atbalsta saņemšanai
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Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr.870 (stājušies spēkā 28.12.2016)

(pieejams https://likumi.lv/)

Projektu iesniegumu atlases nolikums 

(izsludināts 27.03.2017, projekti iesniedzami līdz 29.05.2017, pieejams http://www.cfla.gov.lv/), 

tostarp iekļauj ar ES fondu uzraudzības komisijas 30.01.2017 lēmumu Nr.L-2017/06 apstiprinātos
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai 
proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

(VM 02.02.2017. rīkojums Nr.38; pieejams http://esfondi.vm.gov.lv/)

Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes 
izmaksas pārsniedz 20 000 euro, iegādes saskaņošanas kārtība

(VM 03.02.2017. iekšējais normatīvais akts Nr.IeNA/1; pieejams http://esfondi.vm.gov.lv/)

Ieviešanas nosacījumi

http://www.cfla.gov.lv/


Finansējums veselības infrastruktūrai

Pieejamais finansējums- 194 364 718 EUR

Investīciju vajadzības - 424 833 135 EUR 

• Augstas intensitātes slimnīcām 385,3 mEUR

• 77,2 milj. EUR ambulatorai aprūpei

• 308,1 milj. EUR stacionārai aprūpei 

• Pārējām slimnīcām 35 milj. EUR

• 16,5 milj. EUR ambulatorai aprūpei

• 18,6 milj. EUR stacionārai aprūpei 

• Primārā veselības aprūpei 4,5 milj. EUR

Pieejamā finansējuma sadalījums - 194 364 718 EUR (46% no investīciju vajadzībām)

• Augstas intensitātes slimnīcām 45% no vajadzībām– 174 milj. EUR (1.un2.kārta)

• indikatīvi 34,9 milj. EUR ambulatorai aprūpei

• indikatīvi 139,2 milj. EUR stacionārai aprūpei

• Pārējām slimnīcām 45% no vajadzībām– 15,8 milj. EUR (3.kārta)

• indikatīvi 7,4 milj. EUR ambulatorai aprūpei

• indikatīvi 8,4 milj. EUR stacionārai aprūpei

• Primārai veselības aprūpei 100% no vajadzībām 4,5 milj.EUR (4.kārta)
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Finansējuma avoti un attiecināmība

Slimnīcas

1.kārta

• Kopā 82 991 202 EUR 100%
• ERAF 70 542 521 EUR 85%
• Valsts budžets 7 469 208 EUR 9%
• Privātais finansējums 4 979 473 EUR 6%

Nosacījumi

• Izmaksas attiecināmās no MK noteikumu spēkā stāšanas dienas – 28.12.2016.
• 1.kārtas izmaksu sadalījums procentuāli pa avotiem attiecās uz katru projektu
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Valsts atbalsta nosacījumi

Valsts atbalsta nosacījumi līdzīgi iepriekšēja perioda nosacījumiem

Aprēķinu veic atbilstoši Infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķināšanas metodikai

Publiskais un privātais finansējums piesaistāms proporcionāli infrastruktūras izmantošanas laikam

Infrastruktūras, ko iznomā citai ārstniecības iestādei, izmantošanas laiks proporcionāli pieskaitāms pie 
valsts  apmaksāto pakalpojumu sniegšanas

Infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu

Pēc projekta apstiprināšanas publisko izmaksu īpatsvars var tikai samazināties
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Atbalstāmās darbības
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• darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma izmaksas

Projekta administrēšana (tikai 1.atlases kārtai)

• ar būvniecību saistītas izmaksas līdz  10%
• būvniecības izmaksas

• renovācija un rekonstrukcija visiem
• jaunā celtniecība tikai Stradiņa slimnīcai (2.atlases kārta)

• izmaksas attīstīto telpu aprīkošanai līdz 15% no būvniecības izmaksām

Būvdarbi

• Lielās medicīniskās tehnoloģijas - no 20 000 EUR (iekļaujot PVN) ar VM saskaņojumu

Tehnoloģiju piegāde un montāža

• Līdz 10% no attiecināmajām izmaksām

Infrastruktūras attīstība kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai

Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana



Tehnoloģiju saskaņošana

• Tehnoloģija ir tādā komplektācijā, kas ļauj izmantot to atbilstoši vajadzībām
• Par katru vienību aizpilda atsevišķu formu
• Tehnoloģiju saskaņo pirms attiecināšanas uz ERAF projektu
• Saskaņošanai VM izveido komisiju (VM, NVD un galvenie speciālisti)
• Saskaņošana 10 – 15 darbdienu laikā

Saskaņo visas tehnoloģijas virs 20 000 EUR par vienību [ar PVN]

• Atbilstība prioritārajai jomai un iestādes aprūpes līmenim
• Plānotais noslogojums, komplektācijas un cenas atbilstība
• Esošās tehnoloģijas stāvoklis un pārējās periods
• Personāla esamība
• Alternatīvu analīze

Tehnoloģiju vērtēšanas kritēriji
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Citi nosacījumi

Nekustamais īpašums FS, valsts vai pašvaldības īpašumā, ilgtermiņa nomā, patapinājumā vai valdījumā

Nepalielinot būvapjomu, īpašumtiesībām uz zemi nav jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā

Projektiem virs 3 m.EUR jāveido vadības un kontroles komisiju, pieaicinot AI un SI pārstāvjus 
ceturkšņa sanāksmēm

Projektu īstenošanas ilgums līdz 2022.gadam ar iespēju pagarināt līdz 2023.gadam

ERAF un valsts budžeta finansējums uz avansu / atmaksu pamata.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriji
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Vienotie kritēriji

• Projektā plānotās darbības atbilst politikai veselības attīstības jomā

Specifiskie atbilstības kritēriji

• Vērtē dažādus aspektus, tostarp svarīgi, projekts:

• vērsts uz sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem

• paredz uzlabot infrastruktūru veselības aprūpes iestādē  4 prioritārajās veselības jomās

• paredz izvērtējumu par situāciju attiecībā uz veselības aprūpes personālu (cilvēkresursiem)

• paredz izvērtējumu par ārstniecības iestādes reģionālo nozīmi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā

• Ir aprakstīts iestādes iekšējās attīstības plāns, tai skaitā raksturota telpu un iekārtu izmantošanas 
optimizācija, nodrošinot sniedzamo pakalpojumu izmaksu efektivitāti 

Kvalitātes kritēriji

• kvalitātes kritērijos noteiktie rādītāji kā plānotie stacionāro pacientu skaits gadā, pacientu skaits uz vienu
gultu un telpu platība uz vienu gultu pēc projekta pabeigšanas, izriet no 2016.gada 20.decembrī Ministru 
kabinetā apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu kartējumu un 
attīstības reformu" (20.12.2016 MK protlem. 69, 83.paragr.) sniegtās informācijas.



Informācija

Vispārēja informācija VM mājas lapā: 

http://esfondi.vm.gov.lv/lat/2014__2020gads/eraf_sam_932/

Jautājumi un atbildes VM mājas lapā: 
http://esfondi.vm.gov.lv/lat/jautajumi_un_atbildes/jautajumi_par_sam_932_infrastrukturas_proje
ktiem/

Informācija CFLA mājas lapā:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2

Kontaktinformācija no VM puses saziņai;

esfondi@vm.gov.lv, Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv, 67876046, Julija.Grabovska@vm.gov.lv, 67876173

Agnese.Tomsone@vm.gov.lv, 67876181, Dace.Ozolina@vm.gov.lv, 67876085

Kontakinformācija par iekārtu saskaņošanu:

iekartas@vm.gov.lv, Ligita.Roze@vm.gov.lv, 67876157
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Atlases 
nolikuma 
izstrāde

[1,5 mēn]

Projektu 
izstrāde
[2 mēn]

Projektu 
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[3 mēn]

Līgumu 
slēgšana
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Projektu 
precizēšana

[1 mēn]

Atkārtotā 
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vērtēšana
[1 mēn]

Līgumu 
slēgšana
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Paldies par uzmanību!
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Agnese Tomsone
Veselības ministrijas

Investīciju un Eiropas Savienības fondu 
uzraudzības departamenta

ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāja

Agnese.Tomsone@vm.gov.lv

Tālr. 67876181
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