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Starpziņojums
Datums skatāms dokumenta paraksta laika zīmogā un dokumenta numurs teksta failā.
Vai finansējums no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” remontdarbu
veikšanai slimnīcās pieprasīts iepriekš neprognozējamām un gadskārtējā budžetā neplānotām
vajadzībām?
Pārbaudes veiktas un starpziņojums sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta
3.punkta c) apakšpunktu un finanšu revīzijas “Par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata
sagatavošanas pareizību” ietvaros (Valsts kontroles Trešā departamenta 27.04.2020. revīzijas grafiks
Nr.2.4.1-9/2020).
Vāka noformējumā izmantots attēls no tīmekļa vietnes http://depositphotos.com, Challenge success
concept, Author georgejmclittle, ID 58065143.
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Kāpēc sagatavots šis starpziņojums?
Kopš ir stājies spēkā 701.starptautiskais revīzijas standarts “Ziņošana par galvenajiem revīzijas
jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā”1, Valsts kontrolei ir pienākums izvērtēt nepieciešamību
iekļaut galvenos revīzijas jautājumus revīzijas atzinumā par finanšu pārskatiem.
Minēto standartu izpratnē galvenie revīzijas jautājumi ir jautājumi, kas saskaņā ar revidenta
profesionālo spriedumu ir kārtējā perioda finanšu pārskatu revīzijas kontekstā nozīmīgi jautājumi,
par kuriem ziņo revidējamās vienības vadībai un kuriem revidents ir pastiprināti pievērsis uzmanību.
Par galvenajiem revīzijas jautājumiem netiek sniegts atsevišķs atzinums.
Sniegtā informācija par galvenajiem revīzijas jautājumiem kalpo kā papildinformācija potenciālajiem
finanšu pārskatu lietotājiem un palīdz gūt izpratni gan par jautājumiem, kurus revidents saskaņā ar
profesionālo spriedumu ir atzinis par nozīmīgākajiem jautājumiem, gan par revidējamo vienību un
jomām, kurās revidējamās vienības vadība ir izdarījusi nozīmīgus spriedumus revidēto finanšu
pārskatu sagatavošanas procesā. Tāpat šī informācija var kalpot potenciālajiem lietotājiem kā
pamatojums turpmākai saziņai ar revidējamās vienības vadību par konkrētiem pārvaldības aspektiem,
revidētajiem finanšu pārskatiem vai veikto revīziju.
Galvenais revīzijas jautājums, kas ir visnozīmīgākais visās finanšu revīzijās par ministriju un
centrālo valsts iestāžu 2020.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, ir papildus piešķirto līdzekļu
Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums.
2020.gadā Latviju, tāpat kā visu pasauli, ir skārusi Covid-19 pandēmija. 12.03.2020. Ministru
kabinets pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un ārkārtējā situācija turpinājās līdz
09.06.2020.2, bet no 09.11.2020. ārkārtējā situācija tika izsludināta atkārtoti3. Covid-19 izraisītie
ārkārtas apstākļi ietekmē valsts, sabiedrības un katra cilvēka ikdienas dzīvi gan ārkārtējās situācijas
laikā, gan pēc tās. Ārkārtējās situācijas apstākļi prasa spēju ātri reaģēt un pielāgoties, kā arī rada
atkāpes no ierastās kārtības. Tie prasa institūciju spēju pastiprināti koordinēt savas darbības un
savstarpēji sadarboties, izvairoties no juridiskā formālisma un resorisma, lai nodrošinātu valsts
darbību un katra cilvēka aizsardzību ārkārtējos apstākļos.4
Covid-19 pandēmijas pārvarēšana un seku novēršana ir prasījusi ievērojamus valsts budžeta
līdzekļus. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Ministru kabinets saistībā ar Covid-19 radītās
krīzes pārvarēšanu un seku novēršanu līdz 06.11.2020. kopumā ir pieņēmis lēmumus par valsts
budžeta līdzekļu piešķīrumu un pārdali pamatfunkciju īstenošanai par 1 096 294 453 euro un
izskatījis priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas līdzekļu pārdali par 496 000 000 euro.5
Valsts kontrole velta īpašu uzmanību, lai izvērtētu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku
novēršanai un mazināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Veselības ministrijai līdz 06.11.2020. saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu, seku
mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets ir piešķīris papildu līdzekļus 87 194 539 euro apmērā.
Lai finanšu revīzijā “Par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību” sniegtu
informāciju par izvirzīto galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku
novēršanai pieprasījumu pamatotība –, Valsts kontrole veica pārbaudi un sagatavoja šo
starpziņojumu par Veselības ministrijai piešķirto finansējumu 1 323 563 euro apmērā.
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Kopsavilkums
Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) no budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” 05.05.2020. piešķīra finansējumu 1 323 563 euro apmērā, lai sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) un
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –
PSKUS) nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas
nepārtrauktību, veicot šī mērķa sasniegšanai nepieciešamos remontdarbus.
Ārstniecības iestādes piešķirtos līdzekļus izmantoja šādu remontdarbu veikšanai:
 RAKUS stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” (turpmāk – LOC) ūdensapgādes sistēmas
atjaunošanai – finansējumu, kas nepārsniedz 659 342 euro;
 PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai – finansējumu,
kas nepārsniedz 664 221 euro.
Valsts kontrole pārbaudes ietvaros vērtēja, vai līdzekļu pieprasījums no valsts budžeta programmas
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir sagatavots par iepriekš neprognozējamām un
gadskārtējā iestādes budžetā neplānotām vajadzībām, kas ir tieši saistītas ar Covid-19 izplatību
saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanu un pārvarēšanu. Valsts kontrole vērš uzmanību, ka,
tā kā pārbaudes laikā remontdarbi nebija pabeigti, pārbaudē netika vērtēts paredzētā finansējuma
izlietojums, ko, savukārt, veiks Nacionālais veselības dienests pēc remontdarbu pabeigšanas saskaņā
ar noslēgtajiem līgumiem un atbilstoši dokumentiem par finansējuma izlietojumu piešķīruma
mērķim.
Valsts kontrole, pamatojoties uz revīzijā konstatētajiem faktiem, kritiski vērtē Veselības ministrijas
sniegto pamatojumu finansējuma piešķiršanas steidzamībai un sasaistei ar Covid-19 izplatības
ierobežošanu.
RAKUS stacionāra LOC ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu darbībā konstatēto problēmu risināšana
ir slimnīcas dienaskārtībā jau kopš 2011.gada, un 2019.gadā šo darbu veikšanai tika noslēgti
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi. Turklāt slimnīcas 2019.gada pārskatā
norādīts, ka 2020.gadā plānots turpināt ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas darbus (2.kārtu).
Revidentu ieskatā, minētais liecina, ka būvdarbi tika mērķtiecīgi plānoti kā kārtējie remontdarbi ar
tam iezīmētu finansējumu RAKUS budžetā vai zināmu/paredzamu finansēšanas avotu un noteiktu
darbu pabeigšanas termiņu.
PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas atkāpes no prasībām, kas
ietekmē ēkas drošumu, tika konstatētas jau 2015.gadā, kad uz to esamību norādīja Būvniecības valsts
kontroles birojs, tādēļ slimnīca organizēja pasākumus nepieciešamo remontdarbu īstenošanai (ēkas
tehnisko apsekošanu, tehniskā projekta izstrādi, projekta un tā ietvaros sagatavotās tāmes
sertifikāciju, būvdarbu iepirkumu plānošanu). Tomēr remontdarbi, lai nepieļautu turpmāko jumta
stāvokļa pasliktināšanos un novērstu balkonu bojājumus, un nodrošinātu drošu ēkas turpmāko
ekspluatāciju, tika atlikti un to izpildes termiņi – pagarināti. Slimnīca arī vairākkārt Būvniecības
valsts kontroles birojam norādīja uz saviem plāniem šos remontdarbus veikt kārtējā gada budžeta
ietvaros. Piemēram, atbilstoši slimnīcas budžeta iespējām 2020.gadā bija paredzēts veikt balkonu un
dzegas atjaunošanu, bet 2021.gadā turpināt darbu pie ēkas jumta seguma nomaiņas.
6

VAI
FINANSĒJUMS
NO
BUDŽETA
PROGRAMMAS
“LĪDZEKĻI
NEPAREDZĒTIEM
GADĪJUMIEM”
REMONTDARBU
VEIKŠANAI
SLIMNĪCĀS
PIEPRASĪTS
IEPRIEKŠ
NEPROGNOZĒJAMĀM UN GADSKĀRTĒJĀ BUDŽETĀ NEPLĀNOTĀM VAJADZĪBĀM?

Revidentu vērtējumā, nav pamata apšaubīt remontdarbu nepieciešamību RAKUS stacionāra LOC
ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai un PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās
konstrukcijas nomaiņai. Tomēr, revidentu ieskatā, abām slimnīcām savlaicīgi bija jāplāno
remontdarbu veikšana un tam nepieciešamais finansējums, lai nepieļautu ēku ekspluatācijas drošības
riskus un neradītu kaitējumu ēkas lietotājiem un garāmgājējiem. Turklāt slimnīcām funkciju
īstenošana un sniegto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktība jāgarantē visu laiku, ne tikai
Covid-19 uzliesmojuma laikā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, revidenti secina, ka problēmas ar ēku tehnisko stāvokli RAKUS,
PSKUS un Veselības ministrijai bija zināmas vēl ilgi pirms ārkārtējās situācijas iestāšanās, līdz ar to
no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums pieprasīts un izlietots
iepriekš prognozētām vajadzībām, kuru nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi bija jāplāno slimnīcu
gadskārtējā budžetā. Valsts kontroles ieskatā, šāda Veselības ministrijas rīcība uzskatāma par
neētisku, jo, norādot uz nepieciešamību Covid-19 pandēmijas apstākļos novērst risku veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai, tā pieļāva līdzekļu novirzīšanu slimnīcu ilgstoši
nerisinātu un atliktu problēmu novēršanai vai jau iepriekš plānotu darbu veikšanai.

Valsts kontroles ieteikums
Revīzijā ir sniegts viens ieteikums, kuru ieviešot tiks sekmēta valsts budžeta līdzekļu efektīva un
ekonomiska izlietošana atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Valsts kontrole aicina Veselības ministriju,
pirms virzīt finansējuma pieprasījumu izskatīšanai Ministru kabinetā līdzekļu piešķiršanai no valsts
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, izvērtēt pieprasījuma konkrēta
pasākuma finansēšanai pamatotību un vispusīgi apzināt informāciju par kopējiem nepieciešamajiem
finanšu līdzekļiem un to avotu šī pasākuma pilnvērtīgai pabeigšanai.
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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” loma ārkārtējās
situācijas laikā
RAKUS loma
Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 31.01.2020. sēdē6, kurā tika uzklausīti atbildīgo dienestu
ziņojumi par gatavību Covid-19 atklāšanai un ārstēšanai Latvijā, RAKUS informēja par gatavību
uzņemt pacientus ar aizdomām par Covid-19, kā arī par RAKUS Nacionālās mikrobioloģijas
references laboratorijas gatavību veikt nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus.
Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 31.01.2020. sēdē7 tika nolemts, ka Covid-19 konstatēšanas
gadījumā ar to saslimušie pieaugušie tiks nogādāti RAKUS, un slimnīcas stacionārs “Latvijas
Infektoloģijas centrs” kļuva par galveno Covid-19 pacientu ārstēšanas centru valstī8.
Atbilstoši pārbaudes laikā saņemtajai informācijai9 RAKUS ārkārtējās situācijas laikā Covid-19
izplatības novēršanai iesaistīja visus stacionārus un Patoloģijas centru (skatīt 1.attēlu):
 stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” tika nodrošināta Covid-19 pacientu diagnostika
un ārstēšana, kā arī analīžu paraugu testēšana;
 stacionārā “Biķernieki” tika izveidota HIV/AIDS nodaļa un Gaisa pilienu infekciju nodaļa,
kuras tika pārvietotas no stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs”, kā arī nodrošināta
pacientu testēšana;
 LOC, nepārtraucot plānveida palīdzības sniegšanu gan stacionāriem, gan ambulatoriem
onkoloģiskiem pacientiem, tika veikti nozīmīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi, tai
skaitā pacientu un personāla testēšana;
 stacionārā “Gaiļezers” tika izveidota Bīstamo infekciju nodaļa Covid-19 pacientiem,
karantīnas nodaļa pašizolācijas pacientiem, kā arī tika nodrošināta ārstēšana Covid-19
pozitīviem pacientiem ar citām slimībām. Stacionārā tika nodalītas pacientu plūsmas, veikti
infrastruktūras pielāgošanas darbi atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, nodrošināta
sevišķi smagu Covid-19 pacientu ārstēšana Toksikoloģijas un sepses klīnikā;
 stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” tika izveidotas izolācijas nodaļas
Covid-19 pacientiem un pacientiem ar pneimoniju un aizdomām par Covid-19;
 Patoloģijas centrā tika veiktas autopsijas un mirušo uzglabāšana.
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Stacionārs
“Biķernieki”

Stacionārs
“Latvijas
Infektoloģijas
centrs”

Stacionārs
“Tuberkulozes un
plaušu slimību
centrs”

Stacionārs
“Gaiļezers”

Patoloģijas
centrs

Covid-19
pacienti

Stacionārs
“Latvijas
Onkoloģijas
centrs”

Covid-19 pacientu plūsma
Esošo ārstniecības nodaļu pacientu pārcelšana

1.attēls. RAKUS iesaiste Covid-19 pacientu aprūpē.

PSKUS loma
Atbilstoši Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 23.03.2020. sēdē nolemtajam 10 PSKUS tika
pilnvarota koordinēt un vismaz reizi nedēļā organizēt attālinātus seminārus slimnīcu speciālistiem
pieredzes apmaiņai par Covid-19 pacientu atpazīšanu, izolēšanu, aprūpes algoritmiem, problēmu
risinājumiem un citiem praktiskiem jautājumiem. Slimnīcu vadītājiem noteikts pienākums nodrošināt
uzņemšanas nodaļu, intensīvās terapijas nodaļu virsārstu un virsmāsu piedalīšanos PSKUS
organizētajos semināros.
Saskaņā ar PSKUS sniegto informāciju11 ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības novēršanā
bija iesaistīti ap 370 tās darbinieku. Piemēram, aptuveni 165 PSKUS Neatliekamās medicīnas centra
darbinieki veica analīžu paraugu noņemšanu pacientiem, ārstēja un aprūpēja pacientus, kuri tika
atvesti vai paši ieradās uzņemšanā12.
Lai nepieciešamības gadījumā, palielinoties Covid-19 pacientu plūsmai, varētu nodrošināt to
ārstēšanu, PSKUS ārkārtējās situācijas laikā, līdzīgi kā citas ārstniecības iestādes13, ierobežoja
ambulatoro un stacionāro pakalpojumu sniegšanu, pārorganizēja darbu nodaļās14, lai
nodrošinātu epidemioloģisko drošību, un strādāja gatavības režīmā 15. Piemēram, laika posmā no
25.03.2020. līdz 29.05.2020. tika izveidota speciāla karantīnas nodaļa ar 21 gultas vietu Covid-19
pozitīvo pacientu ārstēšanai16.
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Ministru kabinets 05.05.2020. no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” piešķīra finansējumu17, kas nepārsniedz 1 323 563 euro, lai nodrošinātu funkciju
īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību RAKUS un PSKUS.
Rīkojuma anotācijā18 norādīts, ka RAKUS un PSKUS ir vadošās iestādes ārkārtējās situācijas
laikā sakarā ar Covid-19 izplatību.
Revidentu ieskatā, jebkuras ārstniecības iestādes ēkas pieejamība un ekspluatācijas drošums ir
svarīgs nosacījums tajā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības
nodrošināšanai, ne tikai Covid-19 uzliesmojuma laikā.

05.05.2020. piešķirtais finansējums no budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdz 659 342 euro sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca” ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai
Ministru kabinets 05.05.2020. piešķīra finansējumu19, kas nepārsniedz 659 342 euro, RAKUS
stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai.
Rīkojuma anotācijā20 norādīts, ka RAKUS stacionāra LOC ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
stāvoklis neļauj pilnvērtīgi nodrošināt funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanas nepārtrauktību un, neturpinot iekšējo inženiertīklu atjaunošanu, paaugstinās risks iekārtu
bojājumiem, pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem Covid-19 uzliesmojumu laikā, kā arī var
samazināties sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdensapgādes sistēmas avārijas situācija
Jau 2011.gadā LOC ēkā tika konstatētas būtiskas problēmas ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu
darbībā, tāpēc sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO VIA” 21 (turpmāk – SIA “PRO VIA”) tajā
pašā gadā izstrādāja tehnisko projektu RAKUS stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukcijai22. 2013.gadā RAKUS noslēdza līgumu23 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“WESEMANN” par kopējo summu 378 080,86 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) un daļēji
īstenoja SIA “PRO VIA” 2011.gadā izstrādāto tehnisko projektu LOC ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukcijai, veicot kritiskāko inženierkomunikāciju posmu nomaiņu.
2019.gadā līguma ietvaros SIA “PRO VIA” veica LOC inženierkomunikāciju tehnisko apsekošanu24,
konstatējot,
ka
LOC
ēkas
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmas
darbības
nodrošināšanai/uzlabošanai steidzami nepieciešams veikt esošo cauruļvadu posmu pārbūvi un
stiprinājumu papildināšanu, un aktualizēja būvprojekta dokumentāciju LOC ūdensvada
rekonstrukcijai kompleksi visiem pagraba stāvā esošajiem iekšējiem maģistrālajiem inženiertīkliem
visos ēkas korpusos25. Projekta dokumentāciju (apliecinājuma karti) Rīgas pilsētas būvvalde
akceptēja 04.06.2019., izdarot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ar īstenošanas
termiņu 04.06.2021.26
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Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas atjaunošanai nepieciešamā finansējuma plānošana
2019.gadā
Veselības ministrija, 2019.gadā virzot Ministru kabineta rīkojuma projektu 27 par finansējuma
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” daļējai SIA “PRO
VIA” izstrādātā RAKUS stacionāra LOC ūdensvada rekonstrukcijas projekta īstenošanai, neiekļāva
vispusīgu informāciju par kopējiem tam nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī nenorādīja, no
kādiem līdzekļiem RAKUS plāno projektu īstenot un kad plāno pabeigt.
Revidentu ieskatā, RAKUS plānoja īstenot visu projektu kompleksi, un to apliecina šādi fakti:
□ būvprojekts tika izstrādāts LOC ūdensvada rekonstrukcijai visiem pagraba stāvā esošajiem
iekšējiem maģistrālajiem inženiertīkliem, kas bija kritiskā stāvoklī visos ēkas korpusos;
□ Rīgas pilsētas būvvalde akceptēja apliecinājuma karti ūdensvada rekonstrukcijai visos LOC ēkas
korpusos;
□ RAKUS izsludināja iepirkumu visiem būvprojektā noteiktajiem būvdarbiem.
Jau 16.04.2019. RAKUS vērsās28 Veselības ministrijā ar lūgumu finansiāli atbalstīt LOC avārijas
stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanas un pārbūves darbu veikšanu, kā
arī siltumapgādes sistēmu un elektroapgādes sistēmu atjaunošanu un pārbūvi. RAKUS norādīja, ka
prognozējamās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un siltummezgla atjaunošanas izmaksas ir
1 540 931,87 euro (ar pievienotās vērtības nodokli). Savukārt precīzas izmaksas tiks noteiktas pēc
būvniecības darbu iepirkuma. Vienlaikus RAKUS lūdza29 Veselības ministrijai atļauju rīkot
neatliekami veicamo inženierkomunikāciju atjaunošanas un pārbūves būvdarbu iepirkumu.
14.06.2019., vēl pirms Veselības ministrijas saskaņojuma atļaut rīkot iepirkumu, Elektronisko
iepirkumu sistēmā tika izsludināts30 RAKUS stacionāra LOC ūdensvada un kanalizācijas tīklu
pārbūves iepirkums ar kopējo paredzamo līgumcenu 1 273 500 euro (bez pievienotās vērtības
nodokļa).
Tostarp vairāk nekā divus mēnešus vēlāk, 09.07.2019., Veselības ministrija informēja31 RAKUS par
Ministru kabineta 02.07.2019. lēmumu32 piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem, kas nepārsniedz 600 097 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar RAKUS stacionāra LOC
ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu četros33 no 10 korpusiem, kā arī aicināja RAKUS uzsākt
iepirkumu.
Starpziņojuma saskaņošanas laikā RAKUS informēja34, ka iepirkums tika izsludināts
2019.gada jūnijā, lai finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā iespējami ātri varētu uzsākt
plānotos būvdarbus.
Revidenti vērš uzmanību, ka Veselības ministrija bija informēta35 par kopējām prognozējamām LOC
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un siltummezgla atjaunošanas izmaksām 1 540 931,87 euro (ar
pievienotās vērtības nodokli) apmērā. Lai gan Ministru kabineta instrukcija36 nosaka, ka tiesību akta
projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas mērķis ir apzināt sekas un ietekmi, ko radīs šis projekts,
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tomēr ministrija, virzot rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu izskatīšanai Ministru kabinetā,
anotācijā nesniedza informāciju, no kādiem līdzekļiem un kad RAKUS plāno turpināt un pabeigt
stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu.

Noslēgtie līgumi stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” avārijas stāvoklī esošo
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai
Pārbaudē konstatētais liek secināt, ka būvniecības darbi ir plānoti kā kārtējie remontdarbi ar tam
iezīmēto finansējumu vai zināmu/paredzamu finansēšanas avotu un noteiktu darbu pabeigšanas
termiņu, jo RAKUS veica iepirkumu un noslēdza līgumus par LOC ēkas visu ūdensvada un
kanalizācijas tīklu pārbūvi atbilstoši būvprojektam, kā arī būvdarbu uzraudzību un autoruzraudzību.
Pārbaudes laikā RAKUS revidentiem norādīja37, ka 2019.gadā nebija iespēju rast finansējumu visu
būvprojektā (apliecinājuma kartē) paredzēto darbu realizācijai, tāpēc, slēdzot būvniecības līgumu,
visi paredzētie darbi tika sadalīti divos posmos. Revidenti vērš uzmanību, ka 2019.gadā veikto
iepirkumu rezultātā38 tika noslēgti līgumi par visiem LOC pagraba stāva inženierkomunikāciju tīklu
rekonstrukcijas (atjaunošanas) darbiem atbilstoši SIA “PRO VIA” izstrādātajai projekta
dokumentācijai par kopējo summu 1 045 475,84 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa):
 28.08.2019. tika noslēgts līgums39 ar pilnsabiedrību “AKN” par LOC ūdensvada un
kanalizācijas tīklu pārbūvi par kopējo līguma summu 987 175,84 euro (bez pievienotās
vērtības nodokļa). Līgums paredzēja, ka darbi var tikt veikti pa posmiem atbilstoši
pieejamajam finansējumam. Abu posmu darbu pabeigšanas termiņš noteikts līdz 27.08.2021.;
 01.08.2019. tika noslēgts līgums par autoruzraudzības darbu veikšanu ar būvprojekta autoru
SIA “PRO VIA” par kopējo līguma summu 19 800 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 16.08.2019. tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “L4 & MŪSU UZRAUGS”40 par pārbūves
darbu būvuzraudzību par kopējo līguma summu 38 500,00 euro (bez pievienotās vērtības
nodokļa).

LOC inženierkomunikāciju rekonstrukcijas pirmā posma darbi 2019.gadā

Revidenti vērš uzmanību, ka RAKUS pirmā posma būvdarbu izpildes laikā un tiem noslēdzoties
neveica tehniskā projekta apliecinājuma kartes izmaiņas paveikto darbu garantijas saņemšanai, kas
liecina par to, ka vēl pirms finansējuma piešķiršanas no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” RAKUS plānoja īstenot projektā paredzētos darbus.
Laika periodā no 06.09.2019. līdz 15.12.2019.41 ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
pārbūve/atjaunošana veikta četros korpusos par kopējo summu 605 683,83 euro (ar pievienotās
vērtības nodokli), tai skaitā 600 097 euro no 2019.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma42 un
5586,83 euro no RAKUS budžeta līdzekļiem.
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Revīzijas laikā RAKUS revidentiem nesniedza detalizētu informāciju, no kādiem līdzekļiem bija
plānots nodrošināt atlikušo finansējumu visu darbu pabeigšanai, vienlaikus informējot43, ka visus
paredzētos rekonstrukcijas (atjaunošanas) darbus tika plānots veikt pamazām, atbilstoši pieejamajam
finansējumam.
Starpziņojuma saskaņošanas laikā RAKUS norādīja44, ka, apzinoties RAKUS finanšu situāciju,
tika pieļauts, ka visus paredzētos darbus nebūs iespējams veikt.
Atbilstoši RAKUS līgumam45 ar pilnsabiedrību “AKN” darbu garantijas laiks noteikts 60 mēneši no
attiecīgā darbu posma nodošanas ekspluatācijā dienas.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem46 iekšējos inženiertīklus pieņemt ekspluatācijā ir iespējams tikai
pēc to pilnīgas pabeigšanas atbilstoši būvprojektam. RAKUS projekta apliecinājuma karte paredz47
visu inženiertīklu kompleksa vienotu izbūvi. Līdz ar to, lai RAKUS saņemtu veikto darbu garantiju,
slimnīcai bija jānodrošina inženiertīklu kompleksa izbūves darbu pabeigšana atbilstoši būvprojektam
vai autoruzraudzības kārtībā jānodrošina apliecinājuma kartes izmaiņas 48, tomēr izmaiņas līdz šim
brīdim nav veiktas.

LOC inženierkomunikāciju rekonstrukcijas otrā posma darbi 2020.gadā

Tā kā LOC konstatēto problēmu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbībā risināšana ir
RAKUS dienaskārtībā kopš 2011.gada un 2019.gadā šo darbu veikšanai jau ir noslēgti attiecīgi
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi, tad revidenti secina, ka LOC ūdensvadu un
kanalizācijas sistēmas plānotā atjaunošana nav neparedzēts gadījums, turklāt tas nav saistāms ar
Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu, kas atbilstoši tiesību aktos49 noteiktajam būtu
finansējams no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Turklāt RAKUS
savlaicīgi izvērtēja un apzināja riskus saistībā ar ūdensvadu atšķirīgu spiediena izturību, daļēji
atjaunojot inženiersistēmas.
Revidentu ieskatā, ņemot vērā valsts atbalstu, nosakot kompensāciju mehānismu ārstniecības
iestādēm ārkārtējās situācijas laikā50, kā arī paredzot Covid-19 ierobežošanai noteikto pasākumu
finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem51, RAKUS remontdarbiem iepriekš plānotie līdzekļi būtu
novirzāmi tam paredzētajam mērķim, nepieciešamības gadījumā rēķinoties ar slimnīcas finanšu
ietaupījumu sakarā ar Covid-19 situāciju.
08.04.2020. RAKUS vērsās52 Veselības ministrijā ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt LOC
pirmsavārijas stāvoklī esošo inženiertīklu pārbūves darbus par atlikušo summu 659 341,94 euro
apmērā atbilstoši jau 2019.gadā ar būvdarbu veicēju, būvuzraugu un autoruzraugu noslēgtajiem
līgumiem. Tāmē53 tika iekļauta LOC ēkas 10 korpusu un piecu siltumsūkņu ūdensapgādes un
saimnieciskās kanalizācijas atjaunošanas izmaksas, tai skaitā izmaksas darba algai,
būvizstrādājumiem un mehānismiem.
Pārbaudes laikā, salīdzinot 2019.gada un 2020.gada tāmes, konstatēts, ka 2020.gadā RAKUS
paredzēja finansējumu 72 000 euro apmērā to četru korpusu (K, L, Z, I) ūdensapgādes un
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saimnieciskās kanalizācijas atjaunošanai, kuriem bija jābūt atjaunotiem jau 2019.gadā 54. RAKUS
apstiprina55, ka 2020.gada finansējuma pieprasījumā netika ietverti šajos četros korpusos jau veiktie
darbi.
Kā pamatojumu 10 korpusu ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas atjaunošanai RAKUS
minēja56, ka nepārbūvēto maģistrālo ūdensvadu avāriju skaits palielinājies tieši pēc 2019.gadā veiktās
jaunās ūdensapgādes sistēmas izbūves Z korpusā. 2020.gada martā RAKUS LOC ēkā konstatēti
maģistrālā aukstā ūdens apgādes caurules savienojuma vietas starp diviem korpusiem bojājumi, jo
2019.gadā jaunizbūvētie ūdensvadi57 ir ar augstāku ūdens plūsmas spiediena izturību un,
savienojoties ar vecajiem ūdensvadiem, savienojumi neiztur straujas ūdens spiediena izmaiņas.
Tādējādi, RAKUS ieskatā, bojājumi ir uzskatāmi par ārkārtas situāciju, jo pastāv risks ūdens
noplūdēm arī no citām jaunizbūvēto un veco cauruļu savienojumu vietām.
Pārbaudot RAKUS iesniegtos dokumentus58, kas apstiprina ūdensapgādes maģistrālo cauruļvadu
avārijas LOC laikā no 01.10.2018. līdz 16.06.2020., konstatēts, ka 2020.gada pirmajā pusgadā ūdens
spiediena izmaiņas izraisīja piecas avārijas LOC aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmā.
Atbildot uz revidentu jautājumu, vai RAKUS 2019.gadā izvērtēja risku, ka, veicot tikai daļēju
inženiersistēmu atjaunošanu, var rasties avārijas situācijas un ūdens noplūdes saistībā ar ūdensvadu
atšķirīgu spiediena izturību, un kāds bija plānotais risinājums šādiem gadījumiem, RAKUS
informēja59, ka pēc pirmā posma darbu pabeigšanas RAKUS risināja jautājumu par finansējuma
paredzēšanu no slimnīcas budžeta (RAKUS revidentiem pārbaudes laikā konkrēti nenorādīja, kādā
veidā tika risināts šis jautājums), lai novērstu bojājumu turpmāko attīstību kritiskākajās vietās.
RAKUS informēja60, ka līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu tika apturētas vairākas RAKUS
investīciju ieceres un visi brīvie un daļēji arī plānotie budžeta līdzekļi rezervēti, lai nepieciešamības
gadījumā varētu operatīvi finansēt neplānotus izdevumus, nodrošinot pandēmijas apkarošanu un seku
novēršanu. Tādējādi RAKUS par prioritāti budžeta izmantošanā uzskata tieši iesaistīšanos ārkārtējās
situācijas risināšanā. Tomēr revidenti, analizējot RAKUS iesniegtās61 2020.gada pirmā un otrā
ceturkšņa budžeta tāmes, identificēja neizpildi dažādās budžeta izdevumu pozīcijās, piemēram,
pozīcijā “Pakalpojumi” pirmajā pusgadā izveidojies ietaupījums 1 000 139 euro apmērā, tai skaitā:
 budžeta izdevumu pozīcijā “Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
kapitālo remontu)” (EKK 2240) pirmajā ceturksnī veidojas ietaupījums 410 716 euro
apmērā, jo ir samazinājušies izdevumi jumtu tīrīšanai un jumtu profilaktiskajiem
remontdarbiem, un otrajā ceturksnī – 173 362 euro apmērā;
 budžeta izdevumu pozīcijā “Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem” (EKK 2220)
veidojas ietaupījums kopsummā 242 428 euro apmērā, jo saistībā ar 12.03.2020. valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju daudzas RAKUS ārstniecības nodaļas tika slēgtas vai to darbs
tika ierobežots.
Pēc finansējuma piešķiršanas no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
RAKUS 20.05.2020. noslēdza vienošanos62 ar pilnsabiedrību “AKN” par LOC ūdensvada un
kanalizācijas tīklu pārbūves darbu otrā posma darbu uzsākšanu ar darbu izpildes termiņu 15.12.2020.
Turklāt RAKUS norādīja63, ka visus darbus plānots izpildīt noteiktajā termiņā un nodot LOC
izbūvēto inženierkomunikāciju ekspluatācijā līdz 15.12.2020., tādējādi novēršot situāciju par
remontdarbiem neizmantoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu valsts budžetā.
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Pārbaudes laikā Veselības ministrija skaidroja64 uzraudzības pār līdzekļu no neparedzētiem
gadījumiem izlietojumu atbilstoši mērķim, norādot, ka 31.08.2020. Nacionālais veselības dienests un
RAKUS noslēdza līgumu65 par stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas izdevumu
segšanu, nosakot pienākumu slimnīcai iesniegt Nacionālajam veselības dienestam maksājumu
apliecinošu dokumentu (rēķinu-pavadzīmju, nodošanas un pieņemšanas aktu, darbu izpildes aktu,
maksājuma uzdevumu) kopijas par līdzekļu izlietojumu, ko RAKUS apņemas 66 iesniegt līdz
20.01.2021.

05.05.2020. piešķirtais finansējums no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdz 664 221 euro valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca” 15.korpusa jumta seguma un balkonu
nesošās konstrukcijas nomaiņai
Ministru kabinets 05.05.2020. piešķīra finansējumu67, kas nepārsniedz 664 221 euro, PSKUS
15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai.
Rīkojuma anotācijā68 norādīts, ka PSKUS 15.korpusa ēkas jumta un balkonu nesošās konstrukcijas
stāvoklis ir neapmierinošs, tāpēc nepieciešams neatliekamā kārtā uzsākt remontdarbus, lai
nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību
Covid-19 uzliesmojumu laikā.

15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas avārijas situācija
Revidenti secina, ka Veselības ministrijas rīcībā jau kopš 2015.gada bija informācija par PSKUS
15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas avārijas stāvokli, jo:
□ jau 2015.gadā atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumam konstatētas atkāpes no
prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu;
□ 2017.gadā, veicot tehnisko apsekošanu, arī SIA “LBS-Konsultants” sniedza ieteikumu izvērtēt
iespēju tuvāko gadu laikā veikt jumta seguma nomaiņu, kā arī veikt jumta remonta darbus un novērst
jumta nehermētiskumu.
Tomēr ne Veselības ministrija, ne PSKUS nerīkojās kā rūpīgs un atbildīgs saimnieks, jo remontdarbi
jumta un balkonu bojājumu novēršanai četru gadu laikā vairākkārt tika atliki un to izpildes termiņi –
pagarināti, tā apdraudot slimnīcas pacientus, apmeklētājus un personālu, kā arī radot risku gan
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai, gan korpusā izvietoto medicīnas
tehnoloģiju un iekārtu drošībai un saglabāšanai.
Pārbaudes laikā noskaidrots, ka Būvniecības valsts kontroles birojs 2015.gadā veica Veselības
ministrijas īpašumā esošā PSKUS 15.korpusa69 būves ekspluatācijas atbilstības normatīvajiem
15
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aktiem70 pārbaudi un 15.09.2015. sniedza atzinumu, konstatējot71 atkāpes no prasībām, kas ietekmē
ēkas drošumu, tai skaitā:
 balkoniem (starpstāvu pārsegumiem) ir bojāts stiegrojuma aizsargslānis, un iespējami tā
nodrupumi;
 ēkas bēniņu stāvā nesošo konstrukciju bojājumi – dzelzsbetona elementu aizsargslāņa
bojājumi ilgstoša mitruma ietekmē, stipra lietus laikā nokrišņu ūdens iekļūst telpās;
 jumta koka konstrukcijas ar kondensāta bojājumiem.
Būvniecības valsts kontroles birojs pēc pārbaudes uzdeva72 triju mēnešu laikā veikt bojāto
konstrukciju tehnisko apsekošanu ar atsegšanas metodi, izpētes atzinumā norādot, vai ēka ir droša
turpmākajai ekspluatācijai, un sagatavot priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu. Par
izpētes rezultātu jāinformē Būvniecības valsts kontroles birojs.
Būvniecības valsts kontroles birojs 04.11.2015. aicināja Veselības ministriju sniegt skaidrojumu par
atzinumā konstatētajiem apstākļiem, bet Veselības ministrija73 viedokli par norādītajiem apstākļiem
uzdeva sniegt PSKUS un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības aprūpes nekustamie
īpašumi”, jo PSKUS ar 01.01.2016. pārņēma slimnīcas ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
funkcijas. Atbildes vēstulē Būvniecības valsts kontroles birojam sniegta šāda informācija:
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” informēja 74 par
plānotajiem būvdarbiem līdz 31.12.2015. atbilstoši apstiprinātajiem darba apjomiem un
tāmēm;
 PSKUS piekrita75 Būvniecības valsts kontroles biroja ēku stāvokļa novērtējumam ar “2”
(konstatētas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēku drošību) un informēja, ka esošā budžeta
ietvaros ir ieplānots veikt daļu no atzinumā norādītajiem darbiem. Vēstulē arī norādīts, ka
esošo trūkumu novēršanai nepieciešami naudas ieguldījumi, par ko informēta ēku
īpašniece – Veselības ministrija.
20.01.2016. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz 15.09.2015. atzinumā76 par
publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi konstatēto, pieņēma lēmumu 77 uzdot ēkas īpašniecei –
Veselības ministrijai – veikt šādus pasākumus:
 sešu mēnešu laikā jeb līdz 21.07.2016. novērst bīstamību ēkas lietotājiem un garāmgājējiem,
uzstādot aizsargbarjeras ap visām gaismas bedrēm, iesniegt birojā bīstamības novēršanu
apliecinošu dokumentāciju;
 gada laikā jeb līdz 21.01.2017. veikt bojāto ēkas pārsegumu, nesošo sienu un jumta nesošo
konstrukciju tehnisko izpēti un iesniegt birojā tehniskās izpētes atzinumu. Tehniskajā izpētē
jānosaka konstrukciju tehniskais stāvoklis, to ekspluatācijas pieļaujamība un jāsniedz
priekšlikumi bojājumu novēršanai.
14.11.2016. Būvniecības valsts kontroles birojs, veicot atkārtotu ēkas ekspluatācijas pārbaudi 78,
konstatēja, ka bīstamība ēkas lietotājiem un garāmgājējiem nav novērsta, kā arī nav veikta ēkas
tehniskā apsekošana. PSKUS ēkas ekspluatācijas pārbaudes laikā sniedza informāciju 79, ka notiek
iepirkums ēkas tehniskās apsekošanas veikšanai.
30.12.2016. Būvniecības valsts kontroles birojs ēkas īpašniecei – Veselības ministrijai – izteica
brīdinājumu80 par administratīvo aktu piespiedu izpildi, nosakot labprātīgi līdz 01.06.2017. izpildīt
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un novērst bīstamības un veikt ēkas tehnisko izpēti. Tomēr 17.10.2017. Būvniecības valsts kontroles
birojs, veicot ārpuskārtas pārbaudi, konstatēja81, ka arvien ēkas tehniskā apsekošana nav veikta, nav
veikti pasākumi balkonu stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošanai, nav veikti pasākumi jumta dzegas
konstrukcijas bojājumu novēršanai.
Tostarp PSKUS Būvniecības valsts kontroles birojam sniedza informāciju par noslēgto līgumu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LBS-Konsultants”82 (turpmāk – SIA “LBS-Konsultants”) par visu
slimnīcas korpusu tehnisko apsekošanu, plānojot, ka 2018.gada maijā tiks sagatavoti visu ēku
tehniskās apsekošanas atzinumi.
19.02.2018. PSKUS informēja83 Būvniecības valsts kontroles biroju par veiktajiem pagaidu
pasākumiem bīstamības novēršanai, norādot, ka PSKUS 2018.gada budžetā un iepirkumu plānā ir
paredzēta 15.korpusa jumta seguma nomaiņa, kuras ietvaros plānots veikt jumta dzegu stiprināšanu
un noteku atjaunošanu (plānotais termiņš trūkumu novēršanai 01.03.2019.).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 03.04.2018. Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma lēmumu 84,
ar kuru Veselības ministrijai kā ēkas īpašniecei noteica pienākumus:
 līdz 01.11.2018. veikt ēkas pārsegumu, nesošo sienu un jumta nesošo konstrukciju tehnisko
izpēti un iesniegt birojā tehniskās izpētes atzinumu;
 līdz 01.03.2019. atjaunot vai pārbūvēt ēkas balkonu nesošās konstrukcijas un iesniegt
būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā apliecinošu dokumentāciju, kā arī aizliegt visu ēkas
balkonu ekspluatāciju līdz balkonu nesošo konstrukciju atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu
pabeigšanai un pieņemšanai ekspluatācijā;
 līdz 01.03.2019. ēkas īpašniekam atjaunot ēkas jumta dzegas konstrukciju, novēršot
izdrupušo ķieģeļu un atslāņojušos apdares slāņu nokrišanas iespēju, un iesniegt bīstamības
novēršanu apliecinošu būvniecības dokumentāciju;
 uzturēt atbilstošu norobežojumu ap ēku vietās, kur iespējama balkonu un jumta dzegas
konstrukcijas elementu nokrišana, līdz tiek pabeigti attiecīgi būvdarbi un novērsta bīstamība.
Tikai 03.09.2018. jeb trīs gadus pēc Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtā atzinuma 85 par
nepieciešamību ēkas bojātajām konstrukcijām obligāti veikt tehnisko apsekošanu ar atsegšanas
metodi, PSKUS iesniedza86 Būvniecības valsts kontroles birojam SIA “LBS-Konsultants” izstrādāto
tehnisko apsekošanas atzinumu87.
Tehniskās apsekošanas atzinumā88 15.korpusa jumta elementu – nesošās konstrukcijas, jumta klāja,
jumta seguma, lietusūdens novadsistēmas – tehniskais nolietojums ir novērtēts ar 60%. Atzinumā89 ir
arī norādīts, ka “kopumā ēka uzturēta nepienācīgi un atstātas novārtā daudzas ēkas svarīgas detaļas,
piemēram, fasāde, logi, lielākā daļa jumta”, savukārt secinājumu un ieteikumu daļā90 attiecībā uz
jumta elementiem tika norādīts izvērtēt iespēju tuvāko gadu laikā veikt jumta seguma nomaiņu un
veikt jumta remonta darbus, kā arī novērst jumta nehermētiskumu u.c.
Savukārt par 15.korpusa balkonu un lodžiju tehnisko stāvokli atzinumā91 norādīts, ka ilgstošas
apkārtējās vides iedarbībā un nepietiekošas apsaimniekošanas dēļ tas ir neapmierinošs, balkoni un
lodžijas ir ievērojami nolietojušies (tehniskais nolietojums ir 50%), bojāti no mitruma, to sijas
sākušas korodēt vai arī korodējušas.
03.09.2018. PSKUS informēja92 Būvniecības valsts kontroles biroju par daļēju uzdoto darbu izpildi,
norādot, ka ēkas balkonu ekspluatācija ir aizliegta, vietas ap ēku, kur iespējama balkonu un jumta
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dzegas konstrukcijas elementu nokrišana, ir norobežotas. PSKUS vēstulē arī norādīja, ka 2019.gadā
ir plānots uzsākt 15.korpusa jumta atjaunošanas darbus.
2019.gada beigās Būvniecības valsts kontroles birojs aicināja93 Veselības ministriju pirms
administratīvā akta piespiedu izpildes procesa uzsākšanas līdz 20.01.2020. sniegt informāciju par
Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018. lēmuma94 izpildes gaitu, pievienojot attiecīgu
dokumentāciju vai foto fiksāciju.
21.01.2020. PSKUS atbildē95 Būvniecības valsts kontroles birojam norādīts, ka 20.02.2019. ir
noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Lūsis V un MV Būveksperti”96 par 15.korpusa ēkas jumta seguma
nomaiņas, jumta dzegas atjaunošanas un balkonu atjaunošanas projektēšanu un 14.01.2020.
izstrādātais projekts nodots ekspertīzes veikšanai97.
Vienlaikus PSKUS informēja, ka atbilstoši slimnīcas budžeta iespējām 2020.gadā paredzēts veikt
balkonu un dzegas atjaunošanu, bet 2021.gadā, ja tas būs finansiāli iespējams, tiks turpināts darbs pie
ēkas jumta seguma nomaiņas. Atjaunošanas darbiem nepieciešamos publiskos iepirkumus plānots
organizēt 2020.gada pirmajā ceturksnī. Ņemot vērā minēto, PSKUS lūdza 98 Būvniecības valsts
kontroles biroju līdz 01.06.2022. pagarināt termiņu 2015.gadā konstatēto bīstamību novēršanai
15.korpusā. Būvniecības valsts kontroles birojs secināja, ka pastāv tiesisks pamats piespiedu izpildes
procesa atlikšanai līdz 01.06.2022. Laika nogriezni par PSKUS veiktajām darbībām skatīt 2.attēlā.

11.12.2015. PSKUS
vēstule BVKB

19.02.2018. PSKUS
vēstule BVKB

03.09.2018. PSKUS
vēstule BVKB

21.01.2020. PSKUS
vēstule BVKB

• PSKUS piekrita ēkas
stāvokļa vērtējumam
ar "2";
• esošā budžeta ietvaros
ir ieplānots veikt daļu
no BVKB atzinumā
norādītajiem darbiem;
• esošo
trūkumu
novēršanai
nepieciešami naudas
ieguldījumi, par ko
informēta
ēku
īpašniece – Veselības
ministrija.

• PSKUS
plāno
2018.gada
budžeta
ietvaros veikt ēkas
jumta
seguma
nomaiņu,
kuras
ietvaros plānots veikt
jumta
dzegu
stiprināšanu un noteku
atjaunošanu;
• remontdarbu termiņš –
01.03.2019.

• PSKUS
iesniedz
BVKB
15.korpusa
tehniskās apsekošanas
aktu;
• tehniskās apsekošanas
aktā sniegts ieteikums
veikt 15.korpusa jumta
seguma nomaiņu;
• PSKUS
informē
BVKB par plāniem
2019.gadā
uzsākt
15.korpusa
jumta
atjaunošanas darbus,
lai novērstu bīstamību
slimnīcas 15.korpusā.

• PSKUS
atbilstoši
slimnīcas
budžeta
iespējām
plāno
2020.gadā
veikt
balkonu un dzegas
atjaunošanu;
• 2021.gadā, ja tas būs
finansiāli iespējams,
PSKUS turpinās darbu
pie ēkas jumta seguma
nomaiņas;
• publiskos iepirkumus
PSKUS
plāno
organizēt 2020.gada
pirmajā ceturksnī.

!

Rezultāts: četrus gadus PSKUS neveica plānotos remontdarbus BVKB konstatēto bojājumu
novēršanai---> MK 05.05.2020. atbalstīja finansējuma piešķiršanu plānotajiem remontdarbiem
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2.attēls. PSKUS remontdarbi Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto bojājumu PSKUS
15.korpusā novēršanai laika posmā no 2015.gada līdz 2020.gadam.
Pārbaudes laikā Veselības ministrija apstiprināja99, ka par PSKUS 15.korpusa tehnisko stāvokli
Veselības ministrijai ir zināms no Būvniecības valsts kontroles biroja vēstulēm, jo Veselības
ministrijai kā ēkas īpašniecei primāri tiek adresētas visas vēstules, atzinumi un lēmumi, kas
attiecināmi uz ēkas tehnisko stāvokli.
Starpziņojuma saskaņošanas laikā Veselības ministrija sniedza viedokli 100:
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Ministru kabineta rīkojuma projekts netika virzīts steidzamības kārtībā saistībā ar Covid-19,
bet bija nepieciešams nodrošināt funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanas nepārtrauktību koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu laikā. 2020.gada 14.martā
stipra vēja ietekmē PSKUS 15.korpusa jumtam (6 stāvu ēka, kurā visos stāvos izvietotas
ārstniecības funkcijas, t.sk. operāciju bloki un intensīvā terapija) tika norauts jumta segums
aptuveni ~60 m2 platībā. Lai ārējo apstākļu dēļ netiktu nodarīti bojājumi ēkas bēniņu stāva
pārsegumam un augšējo stāvu telpām, nekavējoties, tajā pašā dienā, tika organizēti pagaidu
remonta darbi, un bojātā vieta nosegta ar plēvi. Ievērojot jumta seguma, siju un latojuma
stāvokli, pastāv reāls risks, ka stipra vēja ietekmē jumts tiks bojāts atkārtoti vai pat pilnībā
norauts, turklāt bojājumu apmēru nav iespējams prognozēt, attiecīgi, nav iespējams prognozēt,
vai jumta seguma bojājumu dēļ nebūs jāpārtrauc ārstniecības funkcijas šī korpusa augšējos
stāvos vai visā korpusā.
Saskaņā ar starpziņojuma saskaņošanas laikā PSKUS sniegto informāciju101 11.06.2020. spēcīga vēja
un stipra lietus apstākļos pagaidu (plēves) jumta daļa tika bojāta un Dzemdību nodaļā, kas izvietota
15.korpusa sestajā stāvā, sāka ieplūst lietus ūdens, un slimnīca steidzami organizēja nodaļas pacientu
izvietošanu citās telpās, lai arī šādas iespējas saistībā ar Covid-19 bija ierobežotas. Arī 18.09.2020.
stiprā vēja ietekmē tika norauts vēl viens posms 15.korpusa jumta segumā ~ 50 m2 platībā, radot
riskus ēkas ekspluatācijas drošībai.

Remontdarbu veikšanai nepieciešamais finansējums
Revidenti secina, ka PSKUS 15.korpusa remontdarbi bija iepriekš paredzēti, jo slimnīca jau pirms
ārkārtējās situācijas veica pasākumus šo remontdarbu īstenošanai un 2020.gadā bija tam paredzējusi
finansējumu 500 000 euro.
Revidentu ieskatā, avārijas situācija, kad vētras dēļ tika bojāts PSKUS 15.korpusa jumts ~60 m2
platībā, nav pietiekams pamatojums piešķirt finansējumu citiem, jau iepriekš paredzētiem PSKUS
remontdarbiem, tai skaitā arī visa jumta 3553 m2 platībā remontam.
Pārbaudes laikā konstatētais liecina, ka iepirkumu rezultātā noslēgtajiem līgumiem nepieciešams par
77% lielāks finansējums nekā piešķirts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”, kuru PSKUS nodrošinās no saviem līdzekļiem.

Finansējuma pieprasījuma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pamatojums
Finansējums no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 664 221 euro
apmērā tika piešķirts102 15.korpusa visa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai.
Kā pamatojums finansējuma nepieciešamībai103 ir norādīts fakts, ka 2020.gada martā stiprā vējā tika
norauts PSKUS 15.korpusa jumta segums aptuveni 60 m2 platībā, un risks, ka, ņemot vērā slikto
jumta seguma, siju un latojuma stāvokli, stipra vēja ietekmē jumts var tikt bojāts atkārtoti vai pat
pilnībā norauts. Rīkojuma anotācijā ir atsauce arī uz Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018.
lēmumu104 uzdot ēkas īpašniecei – Veselības ministrijai – pienākumu līdz 01.03.2019. atjaunot vai
pārbūvēt ēkas balkonu nesošās konstrukcijas.
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Lai gan par 15.korpusa jumta seguma slikto tehnisko stāvokli slimnīcai bija zināms jau pirms četriem
gadiem, pārbaudes laikā PSKUS revidentiem norādīja105, ka, PSKUS ieskatā, avārijas stāvoklis
jumtam ir izveidojies tieši 14.03.2020., kad laika apstākļu ietekmē tika norauts jumta segums ~60 m2
platībā, kas ir vien 1,7% no kopējā visa 3553 m2 jumta seguma.
Pārbaudes laikā Veselības ministrija revidentiem iesniedza PSKUS vēstuli 106, kurā norādīts
aptuvenais bojājumu apmērs, un pielikumā foto fiksāciju 14.03.2020. jumta bojājumiem (trīs
fotogrāfijas bez apraksta, skatīt 3.attēlu).

3.attēls. Foto fiksācija 14.03.2020. 15.korpusa jumta bojājumiem.
Turklāt visa jumta 3553 m2 konstrukciju un seguma nomaiņai plānots izlietot 58% no kopējā ar
Ministru kabineta lēmumu107 atbalstītā finansējuma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Pārējos 42% finansējuma plānots izlietot citām pozīcijām, tai skaitā balkonu un ārējo metāla kāpņu
atjaunošanai, iekšējo elektrotīklu un ventilācijas kanālu atjaunošanai (skatīt 1.tabulu).
Starpziņojuma saskaņošanas laikā PSKUS sniedza viedokli108, ka, izņemot balkonu un ārējo
metāla kāpņu atjaunošanas darbus, pārējie darbi ir tiešā veidā saistīti ar jumta nomaiņu un,
PSKUS ieskatā, ir nesaimnieciski un finansiāli nesaprātīgi veikt tikai jumta seguma nomaiņu,
neveicot visus saistītos darbus – jumta nesošo, iztrupējušo konstrukciju nomaiņu, ventilācijas
sistēmas sakārtošanu, bēniņu stāva energoefektivitātes paaugstināšanu u.c.
1.tabula
Papildus nepieciešamais finansējums PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās
konstrukcijas nomaiņai109
Pozīcija
Balkonu un ārējo metāla kāpņu atjaunošana
3553 m2 jumta seguma un citu saistīto lietu
demontāža
~20% jumta nesošo konstrukciju atjaunošana, bēniņu
pārseguma siltināšana
3553 m2 jumta seguma atjaunošana, lietusūdens
noteksistēmas atjaunošana, jumta elementu un sniega
barjeru uzstādīšana
Karnīzes, parapeta, ailu un lūku atjaunošana
Iekšējo elektrotīklu un zibens aizsardzības sistēmas
atjaunošana
Ventilācijas kanālu un galveno izvadu atjaunošana
Virsizdevumi 13,3%, tajā skaitā darba aizsardzība
Būvuzņēmēja peļņa

Euro, ieskaitot PVN
35 039
33 740

% no kopējā finansējuma
5%
5%

64 165

10%

224 752

34%

62 465
63 726

9%
10%

77 563
74 675
28 096

12%
11%
4%
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Kopā

664 221

100%

Jāmin, ka PSKUS jau 20.02.2019. noslēdza līgumu par 15.korpusa ēkas jumta seguma nomaiņas,
jumta dzegas atjaunošanas un balkonu atjaunošanas projektēšanu, līdz ar to PSKUS sākotnēji
2020.gada budžetā ieplānoja nepieciešamo finansējumu aptuveni 500 000 euro (bez pievienotās
vērtības nodokļa)111.
110

Pārbaudē noskaidrots, ka PSKUS jau 03.04.2020. jeb mēnesi pirms Ministru kabineta lēmuma par
finansiāla atbalsta sniegšanu izdeva rīkojumu112 par būvdarbu iepirkuma uzsākšanu.
Starpziņojuma saskaņošanas laikā PSKUS skaidroja113, ka slimnīca, ievērojot augsto risku
pacientu un personāla drošībai, savlaicīgi uzsāka veikt visas nepieciešamās darbības
būvdarbu veikšanai. Ņemot vērā situācijas bīstamību, slimnīca, valsts budžeta līdzekļu
nepiešķiršanas gadījumā, meklētu alternatīvus risinājumus.

Plānoto darbu veikšanai faktiski nepieciešamais finansējums
Pārbaudes laikā, analizējot izdevumu tāmes114 ar noteiktiem būvdarbu apjomiem kopsakarā ar
iepirkumu tehnisko specifikāciju, konstatēts, ka no PSKUS sākotnēji pieprasītā finansējuma apjoms
ir nepietiekams, jo iepirkums noslēdzies ar pretendentu finanšu piedāvājumiem, kas abos gadījumos
pārsniedz paredzamo līgumcenu un no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
atbalstīto finansējumu līdz pat 2,5 reizēm (skatīt 4.attēlu):

MK lēmums
05.05.2020.
664 221 euro

• Papildus pieprasītā finansējuma detalizēts aprēķins (tāme) = PSKUS no projektētāja
saņemta orientējoša tāme projekta tapšanas stadijā, bez ekspertīzes.

• Pirmā iepirkuma tehniskā specifikācija precizēta atbilstoši projektētāju norādījumiem
par projekta tāmes palielināšanu, lai izpildītu ekspertu norādījumus.
Pirmais iepirkums
20.05.2020.
786 500 euro

• Pirmais iepirkums 03.06.2020. pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas
izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentācijā.

• Atbilstoši ekspertu norādījumiem par 21% palielināta sākotnēji projekta izstrādes
laikā sagatavota orientējošā tāme.
Otrais iepirkums
18.06.2020.
804 430,05 euro

• 28.05.2020. sniegts pozitīvs būvprojekta ekonomikas daļas ekspertīzes atzinums par
ekonomikas daļas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

• Divi pretendentu piedāvājumi par līgumcenu atbilstoši iepirkuma prasībām:

Pretendenti

•1 178 990,20 euro (t.sk. PVN) jeb par 77% lielāka par orientējošo tāmi;
•1 616 609,07 euro (t.sk. PVN) jeb gandrīz 2,5 reizes (par 143%) lielāka par
orientējošo tāmi.
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4.attēls. Būvdarbi un to apjoms tehniskā projekta, papildu finansējuma pieprasījuma un abu
iepirkumu dokumentācijā.
21.08.2020. PSKUS iepirkumu komisija lēma115 par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību “ARGUS”116 (turpmāk – SIA “ARGUS”), 18.09.2020. PSKUS un SIA
“ARGUS” noslēdza līgumu117 par kopējo summu 974 372,07 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa)
ar darbu izpildes termiņu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā.
Vienlaikus PSKUS informēja118, ka starpību119 starp līgumcenu un valsts pieejamo atbalstu plāno
segt no PSKUS pašu līdzekļiem, pārskatot savas vajadzības. Jāmin, ka atbilstoši PSKUS sniegtajai
informācijai120 2020.gadā darbus pilnā apmērā paveikt nebūs iespējams, jo līdz gada beigām tik
apjomīgam objektam triju mēnešu termiņš ir ļoti īss, tomēr atbilstoši darba veicēja iesniegtajam121
plānoto darbu izpildes grafikam un plānotajai finanšu plūsmai plānots paveikt lielāko daļu darba un
apgūt piešķirto finansējumu 664 221 euro apmērā, šādi novēršot situāciju par remontdarbiem
neizmantoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu valsts budžetā.
Veselības ministrija norādīja122, ka pēc finansējuma piešķiršanas PSKUS 15.korpusa jumta seguma
un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai, Nacionālais veselības dienests slēgs līgumu ar PSKUS,
kurā tiks noteikta kārtība, kādā tiek iesniegti apliecinoši dokumenti par finansējuma izlietojumu
atbilstoši piešķīruma mērķim un atmaksas kārtība, ja tas netiek sasniegts.

Ieteikums
Lai sekmētu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem
mērķiem, pirms virzīt finansējuma pieprasījumus no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” izskatīšanai Ministru kabinetā, izvērtēt pieprasījuma konkrēta pasākuma
finansēšanai pamatotību un vispusīgi apzināt informāciju par kopējiem nepieciešamajiem finanšu
līdzekļiem un to avotu šī pasākuma pilnvērtīgai pabeigšanai.
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt gada pārskatu – vai konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos
aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un
ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 31.12.2020., un
vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Revīzijas mērķis ietver pārbaužu veikšanu par papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai
pieprasījumu pamatotību, ko Valsts kontrole ir izvirzījusi par galveno revīzijas jautājumu
701.starptautiskā revīzijas standarta “Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga
revidenta ziņojumā” izpratnē.
Šajā starpziņojumā ir apkopota informācija par veikto pārbaudi Veselības ministrijā par papildus
piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījuma pamatotību.

Juridiskais pamatojums
Pārbaude veikta un starpziņojums sagatavots finanšu revīzijas “Par Veselības ministrijas 2020.gada
pārskata sagatavošanas pareizību” ietvaros (Valsts kontroles Trešā departamenta 27.04.2020.
revīzijas grafiks Nr.2.4.1-9/2020) un pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 3.punkta
c) apakšpunktu.

Revidentu atbildība
Valsts kontrole ir atbildīga par revīzijas vadību, pārraudzību, veikšanu, starpziņojuma sagatavošanu,
kas pamatojas uz revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas
pierādījumiem. Revīzija veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas
standartiem. Saskaņā ar šiem standartiem revīzijas grupa ievēro ētikas prasības un pārbaudi plāno un
veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai
pieprasījums ir pamatots.

Veselības ministrijas atbildība
Veselības ministrija ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku
novēršanai pieprasījums ir pamatots.

Revīzijas apjoms
Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par papildu 1 323 563 euro apmērā piešķirto līdzekļu
Covid-19 seku novēršanai pieprasījuma pamatotību.
Valsts kontrole vērš uzmanību, ka, tā kā pārbaudes laikā remontdarbi nebija pabeigti, pārbaudē
netika vērtēts paredzētā finansējuma izlietojums, ko, savukārt, veiks Nacionālais veselības dienests
pēc remontdarbu pabeigšanas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un atbilstoši dokumentiem par
finansējuma izlietojumu piešķīruma mērķim.
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Šajā starpziņojumā norādītā informācija par galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu
Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība – apkopotā veidā tiks iekļauta arī Valsts
kontroles ziņojumā un atzinumā par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas
pareizību, kā arī tiks izmantota finanšu revīzijā par “Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par
valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”.

Sektora vadītāja p.i.

S.Batalova

I.Vārava

Departamenta direktore
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Atsauces
1

Starptautiskos revīzijas standartus finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija
(INTOSAI), līdz ar to tie ir saistoši Valsts kontrolei, kas veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas
standartiem.
2
Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
3
Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
4
Valsts prezidenta 23.03.2020. paziņojums Nr.8 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”.
5
Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un
risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai, izskatīts Ministru kabineta 19.05.2020. sēdē.
6
Valsts
operatīvās
medicīniskās
komisijas
sēdes
31.01.2020.
protokols.
Pieejams:
https://www.vm.gov.lv/lv/media/2635/download, skatīts 03.08.2020.
7
Valsts
operatīvās
medicīniskās
komisijas
sēdes
31.01.2020.
protokols.
Pieejams:
https://www.vm.gov.lv/lv/media/2635/download, skatīts 03.08.2020.
8
SIA
“Rīgas
Austrumu
klīniskā
universitātes
slimnīca”
2019.gada
pārskats.
Pieejams:
https://www.aslimnica.lv/sites/default/files/editor/2019_gada_parskats.pdf, skatīts 11.08.2020.
9
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 “Par informācijas sniegšanu
revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020”.
10
Valsts
operatīvās
medicīniskās
komisijas
sēdes
23.03.2020.
protokols.
Pieejams:
https://www.vm.gov.lv/lv/media/2599/download, skatīts 17.08.2020.
11
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 29.07.2020. vēstule Nr.5-1.2/1131 “Par informācijas sniegšanu revīzijas
lietā Nr.2.4.1-9/2020”.
12
Atbilstoši VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 01.12.2020. vēstulei Nr. 5-1.2/1802 “Par apkopotās
informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020” laika posmā no 12.03.2020. līdz 8.06.2020. (Covid-19 vīrusa izplatības
pirmais vilnis Latvijā) slimnīcā dažādos ārstniecības profilos kopumā nonāca 11 Covid-19 pozitīvi pacienti.
13
Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.punkts (zaudējis spēku no
10.06.2020.).
14
Atbilstoši VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 01.12.2020. vēstulei Nr. 5-1.2/1802 “Par apkopotās
informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020” slimnīcā tika pārorganizēta pacientu plūsma, ievērojot triju metru
distances attālumu starp pacientu gultas vietām, divu metru distances attālumu starp pārējiem pacientiem, maksimāli nodalot
ambulatoro un stacionāro pacientu plūsmas.
15
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” gada pārskats par 2019.gadu, apstiprināts 30.04.2020. Pieejams:
http://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/GP__2019.pdf, skatīts 17.08.2020.
16
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 01.12.2020. vēstule Nr. 5-1.2/1802 “Par apkopotās informācijas
saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020”.
17
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””.
18
Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””. Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/314475-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiemgadijumiem, skatīts 03.08.2020.
19
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