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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. 2020.gada 12.martā Ministru
kabinets pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un ārkārtējā situācija turpinājās līdz
2020.gada 9.jūnijam2, bet no 2020.gada 9.novembra ārkārtējā situācija tika izsludināta atkārtoti3.
Covid-19 izraisītie ārkārtējie 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 2020.gada 31.decembrim kopumā ir pieņēmis lēmumus par valsts
budžeta līdzekļu piešķīrumu un pārdali pamatfunkciju īstenošanai par 1 206 152 454 euro un izskatījis
priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas līdzekļu pārdali par 499 029 112 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 31.12.2020. saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu
un novēršanu Ministru kabinets ir piešķīris papildu līdzekļus 87 318 317 euro apmērā.
Lai finanšu revīzijā “Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par
pašvaldības budžetiem” sniegtu informāciju par izvirzīto galveno revīzijas jautājumu – papildus
piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums –,
Valsts kontrole veica pārbaudi un sagatavoja šo starpziņojumu par Veselības ministrijai piešķirto
finansējumu 14 897 134 euro apmērā.
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Kopsavilkums
Lai atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai palielinātu valsts lielāko slimnīcu kapacitāti un
nodrošinātu Covid-19 inficētu pacientu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās
ierīces, Veselības ministrijai tika piešķirts finansējums 14 897 134 euro apmērā6. Finansējums
ministrijai piešķirts attiecīgi 08.04.2020. un 05.05.2020., lai veiktu finanšu ieguldījumus, tai skaitā:
❖ 788 297 euro sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca” (turpmāk – Austrumu slimnīca) pamatkapitālā;
❖ 14 108 837 euro universitātes slimnīcu pamatkapitālā, tai skaitā Austrumu slimnīcā –
6 798 925 euro, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca” (turpmāk – Stradiņa slimnīca) – 3 698 365 euro un valsts sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Bērnu slimnīca) – 3 611 547 euro.
Revīzijā gūta pārliecība, ka Veselības ministrija piešķirtos līdzekļus 14 897 134 euro ir izlietojusi
atbilstoši piešķiršanas mērķim, 2020.gada laikā veicot ieguldījumus Austrumu slimnīcas,
Stradiņa slimnīcas un Bērnu slimnīcas pamatkapitālā.
Veselības ministrija veica ieguldījumus slimnīcu pamatkapitālā, izvēloties divas atšķirīgas pieejas, no
kurām finansējuma piešķiršanas mērķa sasniegšanai precīzākā, revidentu un arī ministrijas ieskatā, ir
Austrumu slimnīcas gadījumā lietotā pieeja. 2020.gada aprīlī piešķirtie līdzekļi Austrumu slimnīcas
pamatkapitālā tika ieguldīti, kompensējot slimnīcas faktiskos izdevumus par medicīnisko iekārtu
iegādi. Veselības ministrija slimnīcas pamatkapitālu palielināja tikai pēc medicīnisko iekārtu
iepirkuma veikšanas un precīzas summas apzināšanas, veicot finanšu ieguldījumu 788 297 euro.
Pārbaudē konstatēts, ka iegādātās medicīniskās iekārtas atbilst plānotajam un to iegādes ir saskaņojusi
arī Austrumu slimnīcas valde un padome.
Savukārt 2020.gada maijā piešķirto finansējumu kapacitātes palielināšanai un Covid-19 inficētu
pacientu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču iegādei Veselības
ministrija izvēlējās ieguldīt universitātes slimnīcu (Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas un Bērnu
slimnīcas) pamatkapitālā vēl pirms medicīnisko iekārtu iepirkuma procesa uzsākšanas un precīzas
summas apzināšanas. Šādu izvēli Veselības ministrija pamatoja ar nepieciešamību ārkārtējās situācijas
laikā ātri nodrošināt resursu pieejamību slimnīcām, kā arī faktu, ka slimnīcām ir profesionālā
kompetence iepirkumu veikšanā.
Revīzijā konstatēts, ka universitātes slimnīcu atbildīgie darbinieki sadarbībā ar Veselības ministriju
veica medicīnisko iekārtu sarakstu izveidi, norādot iekārtu nosaukumus un to iegādēm indikatīvi
nepieciešamā finansējuma apmēru. Šos sarakstus ministrija iesniedza Ministru kabinetā. Pamatojoties
uz iesniegtajiem sarakstiem, Ministru kabinets lēma par pamatkapitāla palielināšanu universitātes
slimnīcās 14 108 837 euro apmērā ar mērķi segt izdevumus, kas slimnīcām radušies saistībā ar Covid19 uzliesmojumu, tai skaitā medicīnisko iekārtu iegādi.
Revidentu vērtējumā, nav pamata apšaubīt sarakstos iekļauto medicīnisko iekārtu nepieciešamību, lai
slimnīcas varētu nodrošināt Covid-19 inficētu pacientu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, jo:
❖ sarakstus, kurus apstiprināja Atbildīgo institūciju sanāksmē un Valsts operatīvās medicīniskās
komisijas sēdē, veidoja universitātes slimnīcu atbildīgie darbinieki ar atbilstošām
profesionālajām kompetencēm medicīnas tehnoloģijās;
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❖ slimnīcu pārvaldes institūcijas (valdes un padomes) ir apstiprinājušas līgumu slēgšanu, kā arī
atbilstoši universitātes slimnīcu statūtos noteiktajam ir saņemts dalībnieku sapulces
apstiprinājums, piemēram, Austrumu slimnīca 14.04.2020. ir saņēmusi Veselības ministrijas
atļauju veikt sarakstā iekļauto iekārtu ārkārtas iepirkumu.
Vērtējot pamatkapitālā ieguldīto finanšu līdzekļu izlietojumu universitātes slimnīcās, revīzijā ir
gūta pārliecība, ka 2020.gada laikā slimnīcas ir veikušas apstiprinātajā sarakstā iekļauto
medicīnisko iekārtu iegādes ar nebūtiskām novirzēm (0,7%), tomēr ir izveidojies ietaupījums
1 872 231 euro apmērā, kuru slimnīcas izlietos citu, sarakstā neiekļautu medicīnisko iekārtu un
aprīkojuma iegādei.
Salīdzinot Ministru kabinetā iesniegtos medicīnisko iekārtu sarakstus ar slimnīcu datiem par
iegādātajām iekārtām (vai ar noslēgtajiem līgumiem par iegādi), saskaņā ar revidentu aplēsēm no
plānotajām 114 medicīniskajām iekārtām nav iegādātas četras par kopējo summu 103 517 euro jeb
0,7% no piešķirtā finansējuma. Slimnīcas paskaidroja, ka pēc atkārtota izvērtējuma pieņemts lēmums,
ka iekārta nav akūti nepieciešama vai slimnīcai ir mainījušās prioritātes.
Tomēr pārbaudē ir konstatētas novirzes no sākotnēji plānotā medicīnisko iekārtu iegādei nepieciešamā
finansējuma, veidojot finanšu ietaupījumu, – 1 768 714 euro jeb 13% no sākotnēji plānotā, jo
70 iekārtas tika iegādātas par zemākām cenām, veidojot finanšu līdzekļu ietaupījumu 2 303 354 euro,
savukārt 29 iekārtas iegādātas par augstākām cenām, nekā plānots, veidojot finanšu līdzekļu iztrūkumu
534 640 euro, un divu iekārtu iegādes izmaksas atbilst sākotnēji plānotajam. Turklāt deviņu iekārtu
faktiskās iegādes izmaksas vēl nav zināmas, jo turpinās sarunas ar piegādātājiem par līgumu slēgšanu.
Veselības ministrija revidentiem paskaidroja, ka finanšu līdzekļu ietaupījumu slimnīcas plāno izlietot,
lai iegādātos medicīnas iekārtas un tehnoloģijas, kuras ir nepieciešamas to darbības nodrošināšanai
Covid-19 uzliesmojuma gadījumā un kuras netika iekļautas sākotnējā sarakstā ierobežoto finanšu
līdzekļu pieejamības dēļ. Tostarp Veselības ministrija uzsver, ka par jebkāda veida izmaiņu veikšanu
iekārtu iegādes apstiprinātajā sarakstā, proti, par iegādājamo iekārtu skaita, cenu un kopējā plānotā
finansējuma izmaiņām, ir atbildīgas slimnīcas padomes.
Revidentu ieskatā, izvēloties decentralizētu pieeju slimnīcām nepieciešamo iekārtu iegādē Covid-19
inficētu pacientu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, ir izveidojusies situācija, ka pacientu
veselības aprūpei nepieciešamo medicīnas iekārtu izvēle ir atstāta katras pašas slimnīcas atbildībā,
nevienam neuzņemoties atbildību valstiskā līmenī. Turklāt netiek veicināta no valsts budžeta piešķirtā
finansējuma ekonomiska izmantošana.
Lai gan Veselības ministrija ir norādījusi, ka vienotu iepirkumu rīkošana, lai iegādātos slimnīcām
nepieciešamās iekārtas, nebūtu maksimāli efektīva, tomēr revidenti vērš uzmanību, ka decentralizētā
pieeja ir rezultējusies ar sadārdzinājumu, piemēram:
❖ Austrumu slimnīca ir iegādājusies 13 centrālās pacientu novērošanas stacijas, par katru
samaksājot 9980 euro bez PVN, bet Stradiņa slimnīca, iegādājoties trīs stacijas, par katru ir
samaksājusi 12 000 euro bez PVN, jo Stradiņa slimnīcai tās ir piegādātas īsākā laikā un to
skaits ir mazāks, tāpēc staciju instalācijas un konfigurēšanas darbu izmaksas uz vienu vienību
ir augstākas;
❖ lai gan atbilstoši sarakstam vairākās pozīcijās ir apstiprināta vienādu iekārtu iegāde gan
Austrumu slimnīcai, gan Stradiņa slimnīcai, paredzot iegādi par vienādām cenām, tomēr
pārbaudē konstatēts, ka slimnīcas ir noteikušas tām atšķirīgas tehniskās prasības un
komplektāciju, tādējādi ietekmējot iekārtu iegādes izmaksas, tai skaitā atsevišķos gadījumos
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tās sadārdzinot. Piemēram, Austrumu slimnīcas vienas intensīvās terapijas gultas izmaksas ir
4712 euro bez PVN, bet Stradiņa slimnīca tās iegādājās par 657 euro dārgāk, jo gultas ir
aprīkotas ar laterālo sānsveri, to komplektācijā ir iekļauti infūziju statīvi ar diviem āķiem un
divu pudeļu turētājiem, piecelšanās stienis, pagarinājuma matracis, māsu pults, sānu margu
pults un kāju pults.
Revidentu ieskatā, centralizēti panākta vienošanās par slimnīcu kapacitātes paaugstināšanai un Covid19 inficētu pacientu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo medicīnas iekārtu klāstu,
komplektāciju un tehniskajām prasībām gan ļautu precīzāk noteikt aprīkojuma iegādei nepieciešamā
finansējuma apjomu, gan minimizētu bažas un diskusijas par iegādātā aprīkojuma nepieciešamību tieši
Covid-19 pacientu veselības aprūpes nodrošināšanai.
Revīzijā, veicot pārbaudes visās trijās universitātes slimnīcās par Covid-19 pacientu aprūpei
nepieciešamo medicīnisko iekārtu iegāžu organizēšanu, konstatēts, ka slimnīcās ir izstrādāta kārtība
ārkārtas iepirkumu veikšanai, nosakot iepirkumā obligāti veicamās darbības, ievērojot Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādātos ieteikumus
iegāžu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā. Revīzijā ir gūta pārliecība par medicīnisko iekārtu iegādes
procesu caurskatāmību, tostarp lēmumu pieņemšanas izsekojamību.

Valsts kontroles ieteikumi
Revīzijā ir sniegti divi ieteikumi, kurus ieviešot tiks sekmēta valsts budžeta līdzekļu efektīva un
ekonomiska izlietošana atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Valsts kontrole aicina Veselības ministriju:
❖ veicot ieguldījumus ministrijas kapitālsabiedrību pamatkapitālā, izvēlēties tādu pamatkapitāla
palielināšanas veidu, kas pēc iespējas precīzāk nodrošina līdzekļu izlietojumu konkrētajam
mērķim;
❖ izvērtēt, vai pieeja decentralizētu iepirkumu procedūru veikšanai kapitālsabiedrībās nodrošina
maksimāli ekonomisku līdzekļu izlietojumu.
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Vispārīga informācija
Slimnīcu darba organizācija Covid-19 pandēmijas apstākļos
Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta 2020.gada pavasarī publicētajam hospitalizācijas vietu plānam 7
Covid-19 pacientus bija paredzēts nogādāt septiņās neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības
iestādēs – Austrumu slimnīcā, Bērnu slimnīcā un piecās pašvaldību ārstniecības iestādēs, bet
atlikušajām 17 neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādēm jāpilda atbalsta funkcijas,
uzņemot pacientus, kuriem nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 (skatīt 1.pielikumu). Savukārt
atbilstoši Nacionālā veselības dienesta 2020.gada rudenī publicētajam hospitalizācijas vietu plānam8
Covid-19 pacientus papildus minētajām ārstniecības iestādēm bija paredzēts nogādāt arī Stradiņa
slimnīcā.
Pamatojoties uz Veselības ministrijas sniegto informāciju par Covid-19 klīnisko attīstības gaitu un tā
izraisītajām komplikācijām, jau 25.02.2020. Krīzes vadības padome pieņēma lēmumu9 atbalstīt
papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai ekstrakorporālās membrānas oksigenācijas
iekārtas iegādei Austrumu slimnīcai un mākslīgās plaušu ventilācijas un neinvazīvās plaušu
ventilācijas aparatūras iegādei Austrumu slimnīcai, Bērnu slimnīcai, Stradiņa slimnīcai un
reģionālajām slimnīcām.
Ņemot vērā Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 13.03.2020. sēdē pieņemto lēmumu10, Austrumu
slimnīcā un Stradiņa slimnīcā tika izveidotas jaunas nodaļas Covid-19 pacientiem. Atbilstoši Veselības
ministrijas sniegtajai informācijai11 Bērnu slimnīca neplānoja jaunu nodaļu atvēršanu Covid-19
pacientiem, bet gan stiprināt esošo gultu tehnisko nodrošinājumu un organizēt darbu tā, lai pacientiem
palīdzību varētu nodrošināt infekciju nodaļā, neapdraudot pārējo pacientu drošību.
Saskaņā ar Austrumu slimnīcas 19.03.2020. rīkojumu12 divās slimnīcas nodaļās tika atvērtas
34 infekcijas profila gultas, tai skaitā 10 infekcijas profila gultas Plānveida īslaicīgās ķirurģijas nodaļā
pacientiem, kuriem piemērojama pašizolēšanās saistībā ar Covid-19 un vienlaicīgi ir konstatēta cita
patoloģija, un 24 infekcijas profila gultas Bīstamo infekciju nodaļā pacientiem ar pozitīvu Covid-19,
kuriem citu slimību dēļ nepieciešama stacionārā ārstēšana.
Tāpat Veselības ministrija informēja13, ka Austrumu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas
centrs” pacienti tika pārvietoti uz stacionāriem “Gaiļezers” un “Biķernieki”, tādējādi nodrošinot
200 stacionāra gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai.
Saskaņā ar Stradiņa slimnīcas 25.03.2020. rīkojumu14 slimnīcā tika izveidota jauna – Karantīnas
nodaļa ar 21 gultu, kurā tiek nodrošināta pacientu ar aizdomām un laboratoriski apstiprinātu Covid-19
infekciju ārstēšana, kuriem noteikta pamatdiagnoze terapijas, ķirurģijas, neiroloģijas, kardioloģijas un
citos profilos un kuriem nav nepieciešama ārstēšanās intensīvās terapijas nodaļā.
Veselības ministre Ilze Viņķele Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pavēstīja 15, “ka Latvijas
eksperti un Pasaules Veselības organizācijas speciālisti prognozē, ka otrais Covid-19 vilnis ir
sagaidāms 2020.gada rudenī, vienlaikus ar gripas sezonu, piebilstot, ka vasara mums ir iedota
sagatavošanās laikam, lai rudenī mēs būtu pielāgoti sadzīvošanai ar Covid-19 uz ilgāku laiku”. Tāpat
ministre informēja16, “ka iepirkumi slimnīcās tiek plānoti, domājot par tuvāko nākotni, kad slimnīcu
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darbs arvien vairāk būs jāpielāgo Covid-19 un lai novērstu situāciju, ka rudenī kādu akūti
nepieciešamu iekārtu trūktu un rezultātā tās būs jāiepērk pa galvu, pa kaklu”.

Veselības ministrijas kapitālsabiedrību pārvaldība
Atbilstoši Veselības ministrijas nolikumam17 Veselības ministrija ir 100% valsts kapitāla daļu turētāja
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, valsts sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un valsts sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”.
Lai nodrošinātu kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas
korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī nodrošinātu līdzdalības nosacījumu ievērošanu,
01.01.2015. stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums,
atbilstoši kuram18:
❖ sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir
izveidota);
❖ valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros
lēmumus saskaņā ar šo likumu un sabiedrības statūtiem pieņem attiecīgi dalībnieks, kapitāla
daļu turētājs, dalībnieku sapulce, kā arī padome (ja tāda ir izveidota);
❖ padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču
starplaikā un pārrauga valdes darbību.
Kapitālsabiedrības darbība19 tiek nodrošināta, pamatojoties uz statūtiem, kuros var paredzēt
jautājumus, kuru izlemšanai valdei jāsaņem dalībnieku sapulces vai padomes (ja tāda ir izveidota)
iepriekšēja rakstveida piekrišana.
Veselības ministrija ir apstiprinājusi triju klīnisko universitātes slimnīcu statūtus 20 un tajos ir iekļāvusi
noteikumus, ka valdei ir nepieciešama:
❖ iepriekšēja padomes piekrišana par tādu darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kas
attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 300 000 euro (bez PVN),
vērtējot plānotā iepirkuma, darījuma vai saistību nepieciešamību;
❖ iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana par tādu darījumu, iepirkumu vai saistību
uzņemšanos, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz
1 000 000 euro (bez PVN) vai kopsumma ar vienu darījuma partneri viena kalendārā gada
laikā pārsniedz 1 000 000 euro (bez PVN), izņemot tādus darījumus, kuru summa nepārsniedz
50 000 euro (piekrišanu sniedz darījumam, ar kuru tiek pārsniegta 1 000 000 euro
kopsumma).

Veselības ministrijas kapitālsabiedrībām papildus nepieciešamā
finansējuma pieprasījuma pamatojums un faktiskais izlietojums
Lai segtu Veselības ministrijas kapitālsabiedrību (Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas un Bērnu
slimnīcas) izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, tai skaitā medicīnisko iekārtu
iegādei, Finanšu ministrijai ar 03.03.2020. un 09.04.2020. Ministru kabineta rīkojumiem21 tika noteikts
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palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un apropriāciju Veselības ministrijas budžeta
apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās
ārstniecības iestādēs” finansēšanas kategorijā “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā”. Piešķirtais
finansējums Veselības ministrijai bija jāizmanto, palielinot pamatkapitālu Austrumu slimnīcā,
nepārsniedzot 885 805 euro, un palielinot pamatkapitālu Austrumu slimnīcā, Stradiņa slimnīcā un
Bērnu slimnīcā – 14 108 837 euro apmērā.

Finansējuma pieprasījums pamatkapitāla palielināšanai Austrumu slimnīcā un izlietojums
788 297 euro apmērā

Revidenti guva pārliecību, ka Veselības ministrijas finanšu ieguldījums 788 297 euro
apmērā Austrumu slimnīcas pamatkapitālā ir atbilstošs faktiskajam finanšu līdzekļu
izlietojumam slimnīcā, turklāt iegādātās medicīniskās iekārtas atbilst plānotajam, kā arī
iekārtu iegādes ir saskaņotas ar Austrumu slimnīcas valdi un padomi.

Finansējuma pieprasījuma pamatojums
Atbilstoši Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojumam22, ar finanšu ieguldījumu nepārsniedzot
885 805 euro, Veselības ministrijai ir jāpalielina Austrumu slimnīcas pamatkapitāls, veicot to atbilstoši
faktiski nepieciešamajam apmēram, tas ir – pēc iepirkuma veikšanas un precīzas ieguldījuma vērtības
apzināšanas, tai skaitā:
❖ polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reālā laika iekārtu iegādei – nepārsniedzot 110 300 euro;
❖ ekstrakorporālās membrānu oksigenācijas iekārtu, vidējās ārstēšanas setu (ECMO), mākslīgās
plaušu ventilācijas iekārtu un neinvazīvās ventilācijas iekārtu iegādei – nepārsniedzot
775 505 euro.
Rīkojuma anotācijā norādīts23, ka polimerāzes ķēdes reakcijas reālā laika iekārtas nepieciešams
iegādāties, lai palielinātu Austrumu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijas
kapacitāti no 200 līdz 550 izmeklējumiem dienā, jo, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī,
varētu pieaugt Covid-19 pacientu skaits un vīrusa izplatības ierobežošanai būtu nepieciešams
izmeklējumu rezultātus saņemt pēc iespējas īsākā laikā. Turklāt iegādātas iekārtas arī turpmāk varēs
izmantot citu infekcijas slimību diagnostikai.
Tāpat rīkojuma anotācijā norādīts24, ka mākslīgās plaušu ventilācijas un neinvazīvās plaušu
ventilācijas iekārtas ilgstoši tiek izmantotas pacientu ar smagām pneimonijām aprūpē un iekārtu skaitu
Austrumu slimnīcā nepieciešams palielināt, jo epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā to
skaits būs nepietiekams, ņemot vērā, ka pēc lietošanas iekārtas nepieciešams dezinficēt, tādējādi tās
nav uzreiz pieejamas citu pacientu aprūpei.
08.04.2020. Finanšu ministrija, nepārsniedzot Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojumā25 noteikto
finansējuma apmēru, palielināja26 Veselības ministrijai dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem
788 297 euro apmērā, lai ministrija ar finanšu ieguldījumu palielinātu Austrumu slimnīcas
pamatkapitālu ar mērķi segt slimnīcas faktiskos izdevumus iekārtu iegādei, tai skaitā:
❖ polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reālā laika iekārtu iegādei – 110 110 euro;
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❖ ekstrakorporālās membrānu oksigenācijas iekārtu, vidējās ārstēšanas setu (ECMO), mākslīgās
plaušu ventilācijas iekārtu un neinvazīvās ventilācijas iekārtu iegādei – 678 187 euro.

Pieprasītā finansējuma izlietojums
Atbilstoši Austrumu slimnīcas sniegtajai informācijai27 2020.gada martā ārkārtas iepirkumu rezultātā28
tika noslēgti līgumi par visu plānoto iekārtu iegādi 788 297 euro apmērā. Detalizētu informāciju par
plānotajām un faktiskajām iekārtu iegādes izmaksām, kā arī informāciju par slimnīcas pārvaldes
institūciju piekrišanu līguma slēgšanai skatīt 1.tabulā.
1.tabula
Austrumu slimnīcas pamatkapitāla palielināšanai plānotais un piešķirtais finansējums, tā
faktiskais izlietojums un informācija par slimnīcas pārvaldes institūciju piekrišanu iekārtu iegādes
līgumu noslēgšanai

Iekārtas nosaukums

Polimerāzes ķēdes reakcijas
reālā laika iekārta
Automatizētā
polimerāzes
ķēdes reakcijas reālā laika
iekārta ātrai diagnostikai un
diferenciāldiagnostikai
Vidējās ārstēšanas seti
Ekstrakorporālās
membrānu
oksigenācijas iekārta
Mākslīgās plaušu ventilācijas
iekārta
Neinvazīvās ventilācijas iekārta
Kopā

Ministru kabineta
rīkojuma projekta
anotācija29
skaits

izmaksas,
euro

2

77 300

1

33 000

10

121 000

2

250 000

15

350 055

5

54 450
885 805

Finanšu
ministrijas
rīkojums30
izmaksas,
euro

Faktiskā iegāde31

Piekrišana līguma slēgšanai32

skaits

līguma
summa, euro
(ar PVN)

valdes

1
1

30 250
33 880

12.03.2020.
12.03.2020.

1

45 980

12.03.2020.

-

-

2

229 900

06.03.2020.

388 997

05.03.2020.

59 290
788 297

05.03.2020.

padomes

110 110

-

678 187

788 297

5
5
5
5

18.03.2020.

Datu avots: Ministru kabineta rīkojums, Finanšu ministrijas rīkojums, Austrumu slimnīcas sniegtā informācija.

Pārbaudes laikā noskaidrots33, ka piecu neinvazīvās ventilācijas iekārtu un 15 mākslīgās plaušu
ventilācijas iekārtu piegādes termiņi bija 2020.gada aprīlis un maijs. Tomēr faktiski 2020.gada pirmajā
pusgadā tika piegādātas 10 mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, bet 2020.gada decembrī – četras,
savukārt viena iekārta piegādāta 2021.gada janvārī. Arī neinvazīvās plaušu ventilācijas iekārtu piegāde
tika kavēta, jo piegādātājs nevarēja nodrošināt līguma izpildi plānotajos termiņos, ņemot vērā
sarežģītos ārējos apstākļus, kas ir saistīti ar Covid-19 izplatību pasaulē, tādējādi Austrumu slimnīca ir
noslēgusi vienošanās ar piegādātāju par analogu iekārtu iegādi, un to piegāde ir notikusi 2021.gada
janvārī34.
Atbilstoši Uzņēmumu reģistra datubāzē pieejamai informācijai35 07.10.2020. dalībnieku sapulcē
pieņemts lēmums par Austrumu slimnīcas pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu
788 297 euro apmērā.
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Finansējuma pieprasījums 14 108 837 euro apmērā pamatkapitāla palielināšanai Austrumu
slimnīcā, Stradiņa slimnīcā un Bērnu slimnīcā un izlietojums

Ministru kabinets finansējumu pamatkapitāla palielināšanai Austrumu slimnīcā, Stradiņa
slimnīcā un Bērnu slimnīcā 14 108 837 euro apmērā piešķīra, pamatojoties uz universitātes
slimnīcu atbildīgo darbinieku izveidotajiem sarakstiem ar iekārtu nosaukumiem un to
iegādēm nepieciešamā finansējuma indikatīvajiem aprēķiniem, kas tika iesniegti Veselības
ministrijai, turklāt šos sarakstus izskatīja un apstiprināja gan Atbildīgo institūciju
sanāksmē, gan Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē.
Revidenti neapšauba, ka apstiprinātajos sarakstos ir iekļautas tieši tās medicīniskās
iekārtas, kuras ir nepieciešamas, lai palielinātu universitātes slimnīcu kapacitāti un
nodrošinātu Covid-19 inficētu pacientu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Tomēr, izvērtējot pieprasītā finansējuma izlietojumu, revidenti vērš uzmanību, ka
apstiprinātie saraksti ar nepieciešamajām medicīniskajām iekārtām nav balstīti uz
reālistiskiem finanšu aprēķiniem, jo pārbaudē, salīdzinot sarakstos iekļauto iekārtu
plānotās un faktiskās izmaksas, konstatēts, ka ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums –
1 768 714 euro apmērā. Turklāt saskaņā ar revidentu aplēsēm no plānotajām
114 medicīniskajām iekārtām nav iegādātas četras par kopējo summu – 103 517 euro,
slimnīcām to pamatojot, ka pēc atkārtota izvērtējuma pieņemts lēmums, ka iekārta nav
akūti nepieciešama vai slimnīcai ir mainījušās prioritātes.
Visas trīs universitātes slimnīcas kopējo finanšu līdzekļu ietaupījumu 1 872 231 euro
saskaņā ar slimnīcu valdes lēmumiem plāno izlietot medicīnas ierīču un tehnoloģiju
iegādei, kuras ir nepieciešamas slimnīcas darbības nodrošināšanai Covid-19 uzliesmojuma
gadījumā.

Finansējuma pieprasījuma pamatojums
Atbilstoši Veselības ministrijas sniegtajai informācijai36 darbs pie iespējamo Covid-19 attīstības
scenāriju seku noteikšanas sākās pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas 12.03.2020. Ņemot vērā
kritisko situāciju un valstī noteikto epidemioloģisko stāvokli, Austrumu slimnīcai, Stradiņa slimnīcai
un Bērnu slimnīcai tika uzdots izvērtēt un noteikt nepieciešamos resursus ārstniecības kapacitātes
palielināšanai, tai skaitā Covid-19 apkarošanai un slimnieku ārstēšanai nepieciešamo iekārtu apjomu,
un iesniegt sagatavoto informāciju Veselības ministrijā tālākai virzībai.
Pārbaudē noskaidrots37, ka, piemēram, Austrumu slimnīcas sagatavotais iekārtu saraksts galvenokārt
tika balstīts uz slimnīcas esošo iekārtu tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas rezultātiem,
Ministru kabineta un Krīzes vadības grupas gatavoto dokumentu38 un publiski pieejamo medicīniska
rakstura informāciju par iespējamiem Covid-19 pacientu ārstēšanas algoritmiem un rekomendācijām.
Saraksts tika veidots39 pamatā no 2020.gada budžetā iekļautajām iekārtām un iekārtām, kuru
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nepieciešamība ir saistīta ar infekcijas kontroles pamatprincipu nodrošināšanu, proti, tika ieplānotas
papildu ierīces visām darba zonām, kurās notiek darbs ar Covid-19 pacientiem un iekārtu pārvietošana
nav vēlama vai ir pretrunā ar higiēnas pamatprasību nodrošināšanu. Iekārtu saraksta sagatavošanu
nodrošināja Austrumu slimnīcas atbildīgie darbinieki40.
Stradiņa slimnīca informēja41, ka sarakstā iekļauto iekārtu iegādes nepieciešamību izvērtēja slimnīcas
speciālisti no Ārstniecības, Aprūpes un Medicīnas tehnoloģiju daļām, tai skaitā Vispārējās
reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas, Pneimonoloģijas un torakālās ķirurģijas centra un
Infekciju uzraudzības un kontroles dienesta speciālisti. Iekārtu nepieciešamība balstīta uz tajā laikā
aprakstīto pieredzi Covid-19 pacientu izmeklēšanā un ārstēšanā, bet to daudzums noteikts,
pamatojoties uz citu valstu praksē aprakstīto pacientu sadalījumu pēc ārstniecības procesā
izmantojamajām tehnoloģijām.
Atbilstoši Bērnu slimnīcas sniegtajai informācijai42 par pamatu iekārtu saraksta izveidei tika izmantota
kapitālsabiedrības investīciju plānā iekļautā informācija, apzinot un izvērtējot vajadzības, kas radās,
mainoties apstākļiem Covid-19 dēļ. Saraksta izveidē piedalījās medicīnas (virsārsti, virsmāsas),
Infekciju kontroles daļas, Informācijas tehnoloģiju daļas un Medicīnas tehnoloģiju darbības
uzturēšanas daļas personāls.
Pārbaudes laikā Valsts kontrolei tika iesniegti43 Veselības ministrijas un slimnīcu elektroniskās
sarakstes dokumenti jau ar iegādājamo iekārtu sarakstu gala variantiem, jo saskaņā ar ministrijas
sniegto informāciju44 elektroniskā sarakste ir tikai daļa no komunikācijas ārkārtējās situācijas laikā,
papildus notika arī tiešsaistes videokonferences, audiokonferences un telefoniskās sarunas, kuras
netika dokumentētas.
Atbilstoši Veselības ministrijas skaidrojumam45 sarakstos tika iekļautas tās iekārtas, ierīces un
risinājumi, kas nepieciešami neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas, intensīvās
un jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļu, laboratorijas, operāciju bloka un centralizētā sterilizācijas
dienesta gatavības palielināšanai, gan papildinot iekārtu parku ar papildu vienībām, gan mainot vecas
iekārtas pret jaunām, tādējādi maksimāli nodrošinot procesa nepārtrauktību.
Pārbaudes laikā, izvērtējot iekārtu iegādes sarakstos norādīto informāciju 46, konstatēts, ka Austrumu
slimnīca un Stradiņa slimnīca daļu no iekārtām plāno iegādāties jaunizveidoto nodaļu Covid-19
pacientiem aprīkošanai, tai skaitā arī funkcionālās elektriskās gultas un intensīvās terapijas gultas.
Tādējādi laika periodā no 12.03.2020. līdz 07.04.2020., apkopojot informāciju par Covid-19
apkarošanai un slimnieku ārstēšanai nepieciešamajām iekārtām, tika izveidoti saraksti ar iekārtu
nosaukumiem un to iegādēm nepieciešamā finansējuma indikatīvajiem aprēķiniem par kopējo summu
14 108 837 euro, kuri 08.04.2020. izskatīti un apstiprināti Atbildīgo institūciju sanāksmē47 un Valsts
operatīvās medicīniskās komisijas sēdē48 (skatīt 1.attēlu).
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12.03.2020.

Veselības ministrija uzdod kapitālsabiedrībām noteikt nepieciešamo iekārtu apjomu.

no 20.03.2020. līdz 07.04.2020.

Kapitālsabiedrības sadarbībā ar Veselības ministriju veic iekārtu sarakstu izveidi.

08.04.2020.

Izstrādātie iekārtu saraksti izskatīti Atbildīgo institūciju sanāksmē. Pieņemts lēmums par iekārtu
sarakstu izskatīšanu Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē.
08.04.2020.

Valsts operatīvā medicīniskā komisija apstiprina izstrādātos iekārtu sarakstus.

1.attēls. Covid-19 apkarošanai un slimnieku ārstēšanai nepieciešamo iekārtu sarakstu izveide un
apstiprināšana
05.05.2020. Finanšu ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojumu49,
palielināja50 Veselības ministrijai dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 14 108 837 euro apmērā,
lai ministrija ar finanšu ieguldījumu palielinātu triju slimnīcu pamatkapitālu ar mērķi segt
slimnīcu izdevumus medicīnisko iekārtu iegādei, kas radušies saistībā ar Covid-19
uzliesmojumu, tai skaitā:
❖ Austrumu slimnīcai – 6 798 925 euro apmērā;
❖ Stradiņa slimnīcai – 3 698 365 euro apmērā;
❖ Bērnu slimnīcai – 3 611 547 euro apmērā.

Pieprasītā finansējuma izlietojums
Austrumu slimnīca
Atbilstoši Austrumu slimnīcas sniegtajai informācijai51 slimnīcas valde jau 26.03.2020.52 pieņēma
lēmumu par ārkārtas iepirkuma izsludināšanu (visu iekārtu iegādēm), kas sastāv no 19 daļām par
plānoto kopējo iepirkuma summu līdz 5 703 650 euro bez PVN. Tā kā kopējā summa pārsniedza
1 000 000 euro, slimnīca lūdza dalībnieku sapulces piekrišanu, savukārt 14.04.2020.53 Veselības
ministrija kā Austrumu slimnīcas kapitāla daļu turētāja, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020.
rīkojumu54, atļāva Austrumu slimnīcai veikt ārkārtas iepirkumu (skatīt 2.pielikumu).
Iepirkumu rezultātā līdz 31.12.2020.55 Austrumu slimnīca noslēdza līgumus par 48 no 59 plānoto
iekārtu iegādi par kopējo summu 4 658 731 euro, tai skaitā no 48 iekārtām 47 ir piegādātas, bet viena
iekārta ir piegādāta nepilnajā komplektācijā – par to ir sagatavots defekta akts, un piegādātājs veic
defekta novēršanu.
Pārbaudē noskaidrots, ka 11 iekārtu iepirkumi nav uzsākti vai ir pārtraukti šādu iemeslu dēļ (skatīt
3.pielikumu):
❖ iepirkumi par divu plānoto iekārtu iegādi nav izsludināti, jo tiek vērtēta vienas iekārtas iegādes
nepieciešamība bet otra iekārta iegādāta kopā ar pamatiekārtu;
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❖ iepirkumi par deviņu iekārtu iegādi dažādu iemeslu dēļ tika pārtraukti, piemēram, atkārtoti
izvērtējot iekārtas iegādes nepieciešamību, pieņemts lēmums, ka tā nav nepieciešama, iekārta
ir saņemta dāvinājumā vai iekārtas iegāde nav iespējama, jo tās ražošana ir apturēta līdz
2021.gadam.
Šo 11 iekārtu iegādei tika plānots finansējums 941 315 euro apmērā, un iepirkumus56 par astoņu iekārtu
iegādi plānots izsludināt atkārtoti (līdz 31.12.2020. Austrumu slimnīca ir izsludinājusi atkārtotus
iepirkumus57 par četru iekārtu iegādi). Atlikušo triju iekārtu iegādei plānoto finansējumu 102 185 euro
apmērā paredzēts pārdalīt citu slimnīcas darbības nodrošināšanai Covid-19 uzliesmojuma gadījumā
nepieciešamo ierīču iegādei.
Pārbaudes laikā, salīdzinot Austrumu slimnīcas 48 iekārtu iegādes plānotās un faktiskās izmaksas,
konstatēts, ka 34 iekārtas ir iegādātas par zemākām cenām, veidojot līdzekļu ietaupījumu
1 313 960 euro apmērā, bet 14 iekārtas ir iegādātas par augstākām cenām, un to iegādei izlietots par
115 081 euro lielāks finansējums (skatīt 2.pielikumu).
Tādējādi Austrumu slimnīcai ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums 1 198 879 euro apmērā, kuru
plānots izlietot58, lai iegādātos medicīnas ierīces un tehnoloģijas, kuras ir nepieciešamas slimnīcas
darbības nodrošināšanai Covid-19 uzliesmojuma gadījumā un kuras netika iekļautas sākotnējā sarakstā
ierobežoto finanšu līdzekļu pieejamības dēļ.
17.07.2020. Austrumu slimnīcas valde pieņēma lēmumu59 par ārkārtas iepirkumu rezultātā neizlietoto
un ietaupīto finanšu līdzekļu pārdali ar Covid-19 saistīto medicīnas tehnoloģiju iegādei, kā arī
apstiprināja medicīnas ierīču un tehnoloģiju sarakstu, kuras plānots iegādāties, izmantojot finanšu
līdzekļu atlikumu (skatīt 2.tabulu).
2.tabula
Informācija par Austrumu slimnīcas papildu iekārtu iegādēm no ietaupītajiem līdzekļiem
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iekārtas nosaukums
Ūdens attīrīšanas iekārta intermitējošai nieru aizstājterapijai
Pacientu pacēlājs
Plazmas un citu asins komponētu ekstrakorporālās terapeitiskās
plazmaferēzes aparāts
ACT un elektrolītu monitorēšanas aparāti
Fibrobronhoskops sanācijai, dalītas intubācijas veikšanai,
kontrolei
Portatīvais elektrokardiogrāfs
Laboratorijas aprīkojums SARS-CoV-2 diagnostikai
Mitrinātājs mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtai
Aizkari pacientu palātām
Centrālās pacientu novērošanas sistēmas pilnveides darbi

Daudzums
1
2
1
1
1
4
1
25
1
3

Datu avots: Austrumu slimnīcas sniegtā informācija.

Austrumu slimnīca pārbaudes laikā informēja60, ka līdz 31.12.2020. ir noslēgti līgumi par četru iekārtu
iegādi, savukārt par triju iekārtu iegādi ir izsludināti iepirkumi, iepirkums par vienas iekārtas iegādi
tiks izsludināts atkārtoti, jo sākotnējā iepirkumā nav pieteicies neviens piegādātājs. Tāpat notiek darbs
pie triju papildu iekārtu tehnisko specifikāciju sagatavošanas, iepirkumu izsludināšana par to iegādi
plānota līdz 2021.gada 1.ceturkšņa beigām.
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Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datubāzē pieejamo informāciju61, pamatojoties uz Ministru kabineta
rīkojumu62, 15.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par Austrumu slimnīcas
pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu 6 798 925 euro apmērā.
Atbilstoši Austrumu slimnīcas skaidrojumam63 finanšu līdzekļus pilnā apmērā plānots izlietot
2021.gadā.

Stradiņa slimnīca
Atbilstoši iesniegtajai informācijai64 Stradiņa slimnīcas valde 2020.gada aprīlī un maijā saskaņoja65
iekārtu iegādi un lēma par četru iepirkumu, kuru summa pārsniedz 300 000 euro, virzīšanu izskatīšanai
slimnīcas padomē tās piekrišanas saņemšanai, savukārt padome atļāva66 slēgt līgumus par šo iekārtu
iegādi. Vienas iekārtas iegāde papildus ir saskaņota67 ar Veselības ministriju kā Stradiņa slimnīcas
kapitāla daļu turētāju (skatīt 4.pielikumu).
Pārbaudē konstatēts, ka līdz 28.07.2020. Stradiņa slimnīca ir noslēgusi līgumus68 par 32 no 34 plānoto
iekārtu iegādi par kopējo summu 3 172 239 euro, tai skaitā trīs iekārtas iegādātas 2018. un 2019.gadā
noslēgto līgumu ietvaros, bet iepirkumi par divu iekārtu – mākslīgās plaušas tēmētas strūklas
ventilatora un krūšu kurvju portatīvā vakuuma iekārtas iegādi – nav izsludināti.
Stradiņa slimnīca informēja69, ka mākslīgās plaušas tēmētas strūklas ventilatoru var izmantot
specifiskai Covid-19 pacientu ārstēšanai, tomēr šobrīd tas Latvijā nav pieejams un iepirkuma
procedūru plānots uzsākt, tiklīdz iekārtas iegāde būs iespējama, tādējādi iekārtu iegādei plānots izlietot
vēl 30 250 euro. Savukārt līgumu par krūšu kurvju portatīvās vakuuma iekārtas iegādi par līdzekļiem,
kas piešķirti Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku novēršanai, nav plānots slēgt, jo Stradiņa
slimnīcai ir mainījušās prioritātes un līdzekļi 1331 euro apmērā ir novirzīti citu iekārtu iegādei.
Pārbaudē, veicot Stradiņa slimnīcas plānoto un faktisko iekārtu iegādes izdevumu salīdzinājumu (skatīt
4.pielikumu), konstatēts, ka ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums 494 545 euro apmērā, jo:
❖ 22 no plānotajām iekārtām tika iegādātas par zemākām cenām, veidojot līdzekļu ietaupījumu
629 948 euro;
❖ deviņas no plānotajām iekārtām iegādātas par augstākām cenām, un to iegādei izlietots
finansējums par 135 403 euro lielākā apmērā;
❖ vienas iekārtas iegādes izmaksas atbilst sākotnēji plānotajām izmaksām.
Rezultātā Stradiņa slimnīcai ir izveidojies ietaupījums 495 876 euro apmērā, un slimnīcas valde ir
saskaņojusi70 iepirkumos ietaupīto līdzekļu izlietojumu papildu 16 iekārtu iegādei (skatīt 3.tabulu).
Līdz 31.01.2021. Stradiņa slimnīca ir noslēgusi līgumus par 13 papildu iekārtu iegādi, savukārt līgumu
noslēgšana par divu iekārtu iegādi ir procesā, un par vienu iekārtas iegādi pieņemts lēmums uzsākt
jaunu iepirkuma procesu.

3.tabula
Informācija par Stradiņa slimnīcas papildu iekārtu iegādēm no ietaupītajiem līdzekļiem
Iekārtas nosaukums

Nr.p.k.
1.
2.
3.

Gastroskops
Mobila ultrasonogrāfijas iekārta ar krāsu doplera
iespējām
Ultrasonogrāfijas zonde

Nr.p.k.

Iekārtas nosaukums

9.

TEE zonžu dezinfekcijas iekārta ar pārvietojamiem
konteineriem

10.

Fibrobronhoskopijas portatīvais komplekts

11.

Plaušu impedances iekārta
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Iekārtas nosaukums

Nr.p.k.
4.
5.
6.
7.
8.

Iekārta instrumentu virsmu tīrīšanai ar tvaika
strūklu
Ķirurģisko
instrumentu
mazgāšanas
un
dezinfekcijas iekārta
Šībermašīna
Elektrokardiogrāfs ar DICOM
Transezofageālā zonde EHO iekārtai

Nr.p.k.

Iekārtas nosaukums

12.

Enterālās barošanas sūknis

13.

Reaģentu uzglabāšanas aukstuma iekārta

14.
15.
16.

Elektropiedziņas pacientu sēdrati
Rigīdās optikas instrumenti
Dubultā plazmaferēze ar 10 setu komplektiem

Datu avots: Stradiņa slimnīcas sniegtā informācija.

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datubāzē pieejamo informāciju71, pamatojoties uz Ministru kabineta
rīkojumu72, 11.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par Stradiņa slimnīcas
pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu 3 698 365 euro apmērā.

Bērnu slimnīca
Atbilstoši Bērnu slimnīcas sniegtajai informācijai73 slimnīcas valde 29.07.2020. saskaņoja74 visu
iekārtu iegādi un lēma, ka sešu iekārtu iegādi nepieciešams saskaņot ar padomi. Savukārt padome
03.08.2020. piekrita75 sešu iekārtu līgumu noslēgšanai, tai skaitā piecu līgumu noslēgšanai pēc kapitāla
daļu turētāja lēmuma saņemšanas. Veselības ministrija kā kapitāla daļu turētāja jau 26.03.2020.
atļāva76 Bērnu slimnīcai slēgt līgumu par vitālo funkciju monitorēšanas sistēmas iegādi, savukārt
iepriekšēja piekrišana77 līgumu noslēgšanai par pārējo iekārtu iegādi saņemta 13.08.2020. dalībnieku
ārkārtas sapulcē (skatīt 5.pielikumu).
Bērnu slimnīca plānoja iegādāties 19 medicīniskās iekārtas, kā arī informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju tīkla jaudas palielināšanu un pacientu klīniskās – dinamiskās monitorēšanas sistēmas
(programmatūras) un ICIP (intelliVue Clinical Information Portfolio) nomaiņu 78 un vienīgā no trim
slimnīcām ir noslēgusi līgumus79 par visu plānoto iekārtu un darbu iegādi par kopējo summu
3 536 257 euro, līdz 31.12.2020.80 no tām ir piegādātas visas iekārtas, izņemot divas, kuru piegāde
plānota 2021.gada martā, bet Bērnu slimnīcai ir piegādātas un nodotas lietošanā līdzvērtīgas
aizvietojošās iekārtas.
Pārbaudes laikā, veicot Bērnu slimnīcas plānoto un faktisko iekārtu iegādes izdevumu salīdzinājumu
(skatīt 5.pielikumu), konstatēts, ka:
❖ 14 no plānotajām iekārtām tika iegādātas par zemākām cenām, veidojot līdzekļu ietaupījumu
359 446 euro;
❖ sešas no plānotajām iekārtām iegādātas par augstākām cenām, un to iegādei izlietots
finansējums par 284 156 euro lielākā apmērā;
❖ vienas iekārtas iegādes izmaksas atbilst sākotnēji plānotajām izmaksām.
Pēc visu iekārtu iegādes līgumu noslēgšanas Bērnu slimnīcai ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums
75 290 euro apmērā. Saskaņā ar Bērnu slimnīcas valdes 30.12.2020. sēdes lēmumu līguma ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “B.BRAUN MEDICAL” ietvaros papildus plānots iegādāties 67
(21 infūzijas sūknis, 46 perfuzori) sūkņus. Bērnu slimnīca ir informējusi piegādātāju par papildu
pieprasījumu, plānotais papildu iekārtu piegādes termiņš ir šī gada nākamais ceturksnis.81
Pārbaudes laikā, izvērtējot Bērnu slimnīcas pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamo
informāciju82, konstatēts, ka iepirkums par vienas no plānotajām iekārtām (iekārtas izmaksas plānotas
552 547 euro apmērā) – vitālo funkciju monitorēšanas sistēmas iegādi tika izsludināts jau 14.01.2019.,
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tas ir, pirms lēmuma par finansējuma piešķiršanu pamatkapitāla palielināšanai pieņemšanas, paredzot
tās iegādi par Bērnu slimnīcas budžeta līdzekļiem. Iepirkumu komisija 28.11.2019. sēdē līguma
slēgšanas tiesības par piedāvāto summu 456 650 euro bez PVN ir piešķīrusi sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Arbor Medical Korporācija”, tomēr faktiski līgums par iekārtas iegādi noslēgts vien
24.04.2020. un iekārtas iegāde ir segta no pamatkapitāla palielināšanai piešķirtā finansējuma.
Skaidrojot līguma slēgšanas kavēšanas iemeslus, Bērnu slimnīca informēja83, ka līguma noslēgšana ir
aizkavējusies sakarā ar kapitālsabiedrības pārvaldības struktūras reorganizāciju, kuras rezultātā
10.02.2020. darbu uzsāka Bērnu slimnīcas padome. Līdz ar padomes ievēlēšanu valdei turpmāk ir
nepieciešama iepriekšēja tās piekrišana par līgumu slēgšanu darījumos, kuru kopējā summa pārsniedz
300 000 euro bez PVN.
Bērnu slimnīca skaidroja84, ka, lai gan sākotnēji finansējums vitālo funkciju monitorēšanas sistēmas
iegādei bija paredzēts slimnīcas 2020.gada budžetā, tomēr, parādoties jauniem apstākļiem, valde lēma,
ka apmaksa tiks veikta no papildus saņemtā finansējuma, jo tas atbilst finansējuma izlietojuma mērķim.
Monitorēšanas sistēma tika iekļauta sarakstā, jo nepieciešamība pēc minētās sistēmas aktualizējās
Covid-19 laikā, lai spētu tiešsaistes režīmā apkopot un bez kontakta novērot un saglabāt pacienta datus,
tādējādi mazinot aprūpes personāla veicamās manuālās darbības pie pacienta.
Veselības ministrija, sniedzot vērtējumu par iekārtas iekļaušanas iegādājamo iekārtu sarakstā
pamatotību apliecināja85, ka iegādājamo iekārtu saraksts veidots, balstoties uz Bērnu slimnīcas
2020.gada budžetā iekļautajām iekārtām un ilgtermiņu investīciju plānā 2019.–2023.gadam
iekļautajām iekārtām, ierīcēm un risinājumiem. Vitālo funkciju monitorēšanas sistēma nodrošina visu
slimnīcā esošo reanimācijas iekārtu datu uzskaiti, datu analītiku pacientam, atslogojot daudzas manuāli
veicamas personāla darbības, un pilnībā atbilst Ministru kabineta rīkojumā86 noteiktajiem finansējuma
izlietošanas mērķiem.
Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datubāzē pieejamo informāciju87, pamatojoties uz Ministru kabineta
rīkojumu88, 15.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par Bērnu slimnīcas
pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu 3 611 547 euro apmērā.

Slimnīcu medicīnisko iekārtu iegādes kārtība

Pārbaudes laikā konstatēts, ka visas trīs slimnīcas ir izstrādājušas kārtību ārkārtas
iepirkumu veikšanai, nosakot iepirkumā obligāti veicamās darbības, iekļaujot Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādātos
ieteikumus iegāžu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā.
Revidenti, izlases veidā pārbaudot medicīnisko iekārtu iepirkumu dokumentāciju, guva
pārliecību, ka slimnīcas ir nodrošinājušas medicīnisko iekārtu iegādes procesa
caurskatāmību, tostarp lēmumu pieņemšanas izsekojamību. Turklāt slimnīcas pārvaldes
institūcijas ir apstiprinājušas līgumu slēgšanu, kā arī atbilstoši universitātes slimnīcu
statūtos noteiktajam ir saņemts dalībnieku sapulces apstiprinājums.
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Atkāpes no publisko iepirkumu regulējuma iekārtu iegādēm
Atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem89, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajā daļā
noteikto izņēmumu, uz iepirkumu organizēšanu netiek attiecināti iepirkumu veikšanas termiņi,
iepirkumu procedūras, iepirkumu komisiju izveidošana un citi publiskā iepirkuma noteikumi. Līdz ar
to iepirkumu norise var tikt balstīta uz tūlītēju līgumu noslēgšanu, lai nodrošinātu ārkārtējās situācijas
novēršanai nepieciešamo preču sagādi.
Tomēr Publisko iepirkumu likuma nepiemērošana neatbrīvo un neatceļ publiskā sektora tiesību un
pienākumu apjomu rīcībai ar valsts budžeta līdzekļiem un mantu. Noteiktais izņēmums piemērojams,
ņemot vērā labas pārvaldības principu, spēkā esošos normatīvos aktus, tostarp Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, likumu “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, kā arī
publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu mērķi90.
Gadījumos, kad tiek piemērots Publisko iepirkumu likuma izņēmums, Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājis ieteikumus iegāžu
veikšanai91, iesakot ievērot šādas prasības:
Ieteiktās prasības
pēc iespējas izveidot iepirkumu komisiju vismaz triju locekļu
sastāvā, iegādes dokumentu sagatavotāji un iepirkumu
komisijas locekļi nedrīkst pārstāvēt kandidātu un nedrīkst būt
saistīti ar potenciālajiem piegādātājiem – tiem jāparaksta
atbilstošs apliecinājums;
iegādes dokumentu sagatavotājiem vai iepirkumu komisijai
jāsagatavo prasības iegādes priekšmetam (tehniskā
specifikācija);
noteikt ārkārtējās situācijas apstākļiem samērīgu piedāvājuma
iesniegšanas laiku un veidu (piemēram, piedāvājumu iesniegt
e-pastā);
uzrunāt vismaz trīs potenciālos piegādātājus, ja vien tirgus
piedāvājums un potenciālo piegādātāju loks nav ļoti šaurs,
vienīgā piegādātāja izvēles gadījumā sagatavot pamatojumu;
sagatavot standartizētu veidlapu, kura jāaizpilda visiem
potenciālajiem piegādātājiem, norādot:
✓ pamatinformāciju par uzņēmumu;
✓ uzņēmuma patiesā labuma guvējus, ja uzņēmums
reģistrēts ārvalstī;
✓ apakšuzņēmējus (un to sniedzamo pakalpojuma
apjomu);

piedāvājumā jānorāda piegādātāja un preces vai pakalpojuma
nosaukums, apraksts, izcelsme, kvalitātes apliecinājums (ja
piemērojams), piegādes termiņš;
vērtējot piegādātāju:
✓ jāpārliecinās, vai piegādātājs spēs nodrošināt piegādi
noteiktajā laikā,
✓ priekšroka jādod piegādātājam ar mazāku nodokļu
parādu;
ārkārtas iegādes process jādokumentē, un jāprotokolē iegādes
gaita;
līgums jānoslēdz
piegādātāju;

ar

iepirkumu

komisijas

izraudzīto

pasūtītājam savā tīmekļa vietnē vienu reizi nedēļā jāpublisko
informācija par noslēgtajiem līgumiem, norādot piegādātāja
nosaukumu un reģistrācijas numuru, iepirkuma priekšmetu,
apjomu un līgumcenu.

Slimnīcu izstrādātā kārtība iepirkumu veikšanai
Pārbaudes laikā konstatēts, ka visas trīs slimnīcas ir izstrādājušas kārtību ārkārtas iepirkumu veikšanai,
nosakot iepirkumā obligāti veicamās darbības, iekļaujot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādātos ieteikumus iegāžu veikšanai ārkārtējās situācijas
laikā, piemēram:
❖ izveidot iepirkumu komisiju vismaz triju locekļu sastāvā;
❖ uzrunāt vismaz trīs potenciālos piegādātājus vai arī ievietot informāciju par ārkārtas iepirkumu
slimnīcas mājaslapā;
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❖ noteikt samērīgu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par trim darba dienām;
❖ pretendenta izvēles procesa dokumentēšana (iepirkuma gaitas protokolēšana).
Atkāpjoties no noteiktajām prasībām ārkārtējās situācijas apstākļos, Austrumu slimnīca pieļāva iespēju
pretendentiem piedāvāt savu iekārtas piegādes termiņu un atkāpes no prasītās preces tehniskās
specifikācijas, saglabājot iepirkuma priekšmetu, jo iepirkuma mērķis bija pēc iespējas ātrāk un
izdevīgāk iegādāties nepieciešamās preces.

Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas un Bērnu slimnīcas medicīnisko iekārtu iepirkumu
pārbaudes
Revidenti izlases veidā pārbaudīja medicīnisko iekārtu iepirkumu dokumentāciju:
❖ Austrumu slimnīcā – 1192 no kopējiem 63;
❖ Stradiņa slimnīcā – 1093 no 34;
❖ Bērnu slimnīcā – piecu94 no 19.
Pārbaudē konstatēts, ka visas slimnīcas ir izveidojušas iepirkumu komisiju, kura sagatavoja iegādēm
nepieciešamo informāciju un nodrošināja iepirkumu gaitas protokolēšanu. Slimnīcas uzrunāja
potenciālos iekārtu piegādātājus vai publicēja paziņojumus par ārkārtas iepirkumiem mājaslapā, vienā
gadījumā piedāvājumu bija iesniedzis tikai viens pretendents, bet pārējos gadījumos – vairāki
pretendenti, un komisija veica to piedāvājumu novērtēšanu atbilstoši apstiprinātajiem kritērijiem, kā
arī visos gadījumos līgumi par iekārtu iegādi ir noslēgti ar iepirkumu komisijas atlasītiem
pretendentiem (skatīt 6., 7. un 8.pielikumu). Tādējādi, revidentu ieskatā, slimnīcas ir nodrošinājušas
medicīnisko iekārtu iegādes procesa caurskatāmību, tostarp lēmumu pieņemšanas izsekojamību.

Vai Veselības ministrija, veicot ieguldījumus slimnīcu pamatkapitālā,
ir nodrošinājusi ekonomisku un piešķiršanas mērķim atbilstošu valsts
budžeta līdzekļu izlietojumu?
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, kā publiskai
personai jāpārvalda savas kapitāla daļas un kapitālsabiedrības 95. Atbilstoši likuma mērķim96 ir
jāveicina publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību
efektīva pārvaldība, publiskas personas kapitālsabiedrību racionāla un ekonomiski pamatota
resursu izmantošana, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošana97, kā arī jānodrošina
publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošana.
Pamatkapitāla palielināšanas veidi

Finansējuma piešķiršanas mērķa sasniegšanai precīzākais pamatkapitāla palielināšanas
veids, revidentu un arī Veselības ministrijas ieskatā, ir Austrumu slimnīcas gadījumā, jo
ministrija tikai pēc medicīnisko iekārtu iepirkuma veikšanas un precīzas summas
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apzināšanas palielināja Austrumu slimnīcas pamatkapitālu, veicot finanšu ieguldījumu
788 297 euro.
Savukārt, palielinot Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas un Bērnu slimnīcas
pamatkapitālu, Veselības ministrija izvēlējās ieguldīt finanšu līdzekļus 14 108 837 euro
apmērā jau pirms iepirkuma procesa uzsākšanas un precīzas summas apzināšanas, bet tas,
revidentu ieskatā, var radīt riskus pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai.
Pārbaudes laikā Veselības ministrija norādīja98, ka tika izskatīti iespējamie pamatkapitāla
palielināšanas veidi, tai skaitā:
❖ mantiskais ieguldījums, paredzot iekārtu iegādi ārpus kapitālsabiedrības (iepirkumus veic
Veselības ministrija vai pakļautības iestāde), lai pēc iekārtu saņemšanas tās ieguldītu
kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Šis ieguldījuma veids ir visilgākais, jo atbilstoši likumam99
ir jāveic mantiskā ieguldījuma novērtēšana, turklāt par iepirkumu veikšanu atbildīgajām
iestādēm nav atbilstošas medicīnas tehnoloģiju pārzināšanas profesionālās kompetences, lai
veiktu nepieciešamo medicīnisko iekārtu iepirkumus;
❖ naudas ieguldījums pamatkapitālā atbilstoši faktiski veiktajiem ieguldījumiem, paredzot
sākotnējo ieguldījumu no kapitālsabiedrības līdzekļiem, kuri vēlāk tiek kompensēti ar
ieguldījumu pamatkapitālā atbilstoši attaisnojuma dokumentiem. Ministrijas ieskatā, šis ir
visprecīzākais ieguldījuma veids, tomēr tas būtu piemērojams ieguldījumiem līdz
1 000 000 euro, jo pie lielākiem ieguldījumiem var radīt likviditātes risku, ņemot vērā, ka
kapitālsabiedrībai ir jārezervē finanšu līdzekļi visa procesa garumā, proti, no iepirkuma
izsludināšanas līdz iekārtu apmaksas brīdim.
Jāmin, ka atbilstoši Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojumam100 Veselības ministrija, nepārsniedzot
Ministru kabineta noteiktos 885 805 euro, ar finanšu ieguldījumu 788 297 euro palielināja Austrumu
slimnīcas pamatkapitālu tikai pēc medicīnisko iekārtu iepirkuma veikšanas un precīzas summas
apzināšanas.
Savukārt kā nākamo pamatkapitāla palielināšanas veidu Austrumu slimnīcai, Stradiņa slimnīcai un
Bērnu slimnīcai, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, tai skaitā
medicīnisko iekārtu iegādi, Veselības ministrija izvēlējās ieguldīt finanšu līdzekļus atbilstoši
piešķirtajiem līdzekļiem – 14 108 837 euro jau pirms iepirkuma procesa uzsākšanas un precīzas
summas apzināšanas, to pamatojot101 ar ārkārtējo situāciju, kuras laikā viens no galvenajiem kritērijiem
šāda pamatkapitāla palielināšanas veida izvēlē bija ātrums, resursu pieejamība, kā arī profesionālā
kompetence, veicot iepirkumus. Turklāt šis ieguldījuma veids neprasa papildu līdzekļus no slimnīcām
un nodrošina visātrāk realizējamu iepirkumu procesu veikšanu.

Kapitālsabiedrību atskaitīšanās

Revidenti ir guvuši pārliecību, ka, lai novērstu finanšu līdzekļu izlietojuma neatbilstību
pamatkapitāla palielināšanas mērķim, ministrija ir ieviesusi atskaišu sistēmu, nosakot, ka
universitātes slimnīcām ir jāveic regulāra atskaitīšanās par finansējuma izlietojumu.
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Atbilstoši Veselības ministrijas skaidrojumam102 gadījumā, ja pēc visu sarakstā norādīto iekārtu
iegādes kapitālsabiedrību rīcībā paliks brīvie finanšu līdzekļi, atbilstoši Ministru kabineta 09.04.2020.
rīkojumam Nr.176 “Par apropriācija palielināšanu Veselības ministrijai” minētie līdzekļi izlietojami,
tikai lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tikai medicīnisko iekārtu
iegādei. Lēmumu pieņem kapitālsabiedrības valde, kas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu saskaņo izmaiņas iepirkumu plānā ar kapitālsabiedrības padomi,
kā arī padome atbilstoši kapitālsabiedrību statūtiem apstiprina darījumus virs 300 000 euro. Turklāt
ministrija uzsvēra103, ka par jebkāda veida izmaiņu veikšanu apstiprinātajā iekārtu iegādes sarakstā,
proti, par iegādājamo iekārtu skaita, cenu un kopējā plānotā finansējuma izmaiņām, ir atbildīga
slimnīcas padome.
Lai minimizētu līdzekļu neatbilstošu izlietojumu, Ministru kabineta rīkojumā ir noteikts finansējuma
izlietojuma mērķis – segt Veselības ministrijas kapitālsabiedrību (Austrumu slimnīca, Stradiņa
slimnīca un Bērnu slimnīca) izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, tai skaitā
medicīnisko iekārtu iegādi, savukārt dalībnieku sapulces lēmumā kapitālsabiedrībām ir noteikts
uzdevums veikt regulāru atskaitīšanos par finansējuma izlietojumu.
Pārbaudes laikā Veselības ministrija revidentiem iesniedza klīnisko universitātes slimnīcu atskaites par
investīciju, kuras plānotas no līdzekļiem pamatkapitāla palielināšanai, īstenošanas plāniem un progresu
2020.gada otrajā un trešajā ceturksnī. Atskaitēs norādītas veiktās aktivitātes, pasākumi, piemēram,
iepirkuma organizēšana, līguma noslēgšana u.c., plānotie un faktiskie izpildes termiņi, plānotais un
faktiski izlietotais finansējuma apmērs, kā arī skaidrojumi par rīcību ar neizlietoto vai papildus
piesaistīto finansējumu.

Austrumu slimnīcas un Stradiņa slimnīcas iegādāto iekārtu izdevumu un tehnisko prasību
salīdzinājums

Lai gan Veselības ministrija ir norādījusi, ka vienotu iepirkumu rīkošana šā brīža situācijā
nebūtu maksimāli efektīva, tomēr, revidentu ieskatā, katrai slimnīcai atsevišķi iegādājoties
medicīniskās iekārtas, var veidoties sadārdzinājums, piemēram, salīdzinot faktiskās
izmaksas divām vienādām medicīniskām iekārtām, konstatēts, ka tās ir augstākas tajā
slimnīcā, kurā tās ir piegādātas īsākā laikā un mazākā skaitā.
Turklāt, lai gan atbilstoši Valsts operatīvās medicīniskās komisijas apstiprinātajam
sarakstam, vairākās pozīcijās ir apstiprināta vienādu iekārtu iegāde gan Austrumu
slimnīcai, gan Stradiņa slimnīcai, paredzot iegādi par vienādām cenām, tomēr pārbaudē
konstatēts, ka abu slimnīcu iegādāto iekārtu tehniskās prasības un komplektācijas ir
atšķirīgas, līdz ar to ir atšķirīgas arī to iegādes izmaksas.
Pārbaudes laikā Veselības ministrija norādīja104, ka vienotu iepirkumu rīkošana, lai iegādātos
slimnīcām nepieciešamās iekārtas, šā brīža situācijā nebūtu maksimāli efektīva, jo decentralizēta
iepirkumu veikšana nodrošina to ātrāku norisi.
Pārbaudes laikā, salīdzinot Austrumu slimnīcas un Stradiņa slimnīcas vienā pozīcijā plānotās
21 iekārtas iegādes izdevumus, konstatēts, ka 14 gadījumos Austrumu slimnīcas iegādāto iekārtu
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vienas vienības izmaksas ir zemākas nekā Stradiņa slimnīcai, bet septiņos gadījumos – otrādi (skatīt
9.pielikumu).
Izlases veidā salīdzinot 10 abu slimnīcu izstrādātās tehniskās specifikācijas105 vienā pozīcijā paredzēto
iekārtu iegādei, konstatēts, ka tās ir atšķirīgas, jo Stradiņa slimnīcas tehniskās specifikācijas satur
vairāk tehnisko prasību nekā Austrumu slimnīcai, kā arī ir atšķirīga nepieciešamo iekārtu
komplektācija, piemēram:
❖ Stradiņa slimnīcas izstrādātajā pārvietojamās palātas rentgeniekārtas tehniskajā specifikācijā ir
iekļauta prasība, ka kopējais iekārtas svars nedrīkst pārsniegt 580 kg, bet tās portatīvā detektora
kopējais svars ar bateriju – 3,3 kg, savukārt Austrumu slimnīca norādīja, ka šis svars nedrīkst
pārsniegt 3,5 kg. Tāpat Stradiņa slimnīca ir iekļāvusi prasību, ka pamatiekārtas cietā diska
apmēram ir jābūt vismaz 480 GB vai 4000 attēli;
❖ lai gan abu slimnīcu izstrādātā tehniskā specifikācija endoskopu uzglabāšanas un žāvēšanas
skapju iegādei ir vienāda, tomēr Stradiņa slimnīcas viena endoskopa iegādes izmaksas ir par
700 euro augstākas. Veselības ministrija informēja106, ka cenas atšķirība izveidojās tāpēc, ka
Stradiņa slimnīcas iegādāto skapju komplektācijā papildus ir iekļauti 10 endoskopu
savienošanas konektori, kuru izmaksas veido vidēji 2000 euro bez PVN;
❖ lai gan abas slimnīcas plānoja iegādāties vienvietīgo skopu mazgājamo mašīnu, Stradiņa
slimnīcas tehniskā specifikācija paredz divvietīgās mazgājamās mašīnas iegādi, līdz ar to tās
iegādes izmaksas par 80% pārsniedz iegādei plānoto finansējumu.
Turklāt Veselības ministrija norādīja107, ka slimnīcas objektīvu iemeslu dēļ iegādājās iekārtas ar
atšķirīgām tehniskajām prasībām (specifikāciju), jo tām ir jāiekļaujas slimnīcas kopējā ekosistēmā,
kura katrā slimnīcā ir atšķirīga.
Tāpat pārbaudes laikā konstatēti gadījumi, kad Austrumu slimnīcas un Stradiņa slimnīcas no viena
piegādātāja iegādāto iekārtu cenas ir atšķirīgas, un saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto
skaidrojumu108 šāda situācija ir izveidojusies tāpēc, ka slimnīcas ir iegādājušās iekārtas ar atšķirīgām
tehniskajām prasībām, piemēram:
❖ Austrumu slimnīcas viena aktīvā pretizgulējumu matrača iegādes izmaksas veido
698 euro bez PVN, savukārt Stradiņa slimnīcas – 2100 euro bez PVN.
Sadārdzinājums 1402 euro apmērā izveidojies tāpēc, ka Stradiņa slimnīca ir iegādājusies par
vienu klasi augstākus pretizgulējumu matračus. Austrumu slimnīcas iegādātie matrači ir
paredzēti jaunatvērto nodaļu aprīkošanai, bet Stradiņa slimnīca matračus iegādājās intensīvās
terapijas nodaļām, paredzot tos ļoti smagu pacientu pretizgulējumu terapijai. Lai gan sākotnēji
Stradiņa slimnīca plānoja iegādāties 10 aktīvos pretizgulējumu matračus, faktiski iegādes
apjoms tika palielināts līdz 20, iegādei trūkstošo finansējumu sedzot no citos iepirkumos
ietaupītajiem līdzekļiem;
❖ Austrumu slimnīcas vienas intensīvās terapijas gultas izmaksas ir 4712 euro bez PVN, bet
Stradiņa slimnīca tās iegādājās katru par 657 euro dārgāk, jo gultas ir aprīkotas ar laterālo
sānsveri, kas nodrošina gultas regulāciju uz sāniem, un to komplektācijā ir iekļauti infūziju
statīvi ar diviem āķiem un divu pudeļu turētājiem, piecelšanās stienis, pagarinājuma matracis,
māsu pults, sānu margu pults un kāju pults;
❖ Austrumu slimnīca vienu centrālo pacientu novērošanas staciju ir iegādājusies par
9980 euro bez PVN, bet Stradiņa slimnīca – par 12 000 euro bez PVN. Stradiņa slimnīcas
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staciju iegādes izmaksas ir augstākas, jo tās ir piegādātas īsākā laikā un, ņemot vērā, ka
iegādāto staciju skaits ir mazāks, to instalācijas un konfigurēšanas darbu izmaksas uz vienu
vienību ir augstākas.

Valsts kontroles ieteikumi
Lai sekmētu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem
mērķiem, atkārtotas nepieciešamības gadījumā, sniedzot atbalstu Veselības ministrijas
kapitālsabiedrībām, ministrijai izvēlēties tādu pamatkapitāla palielināšanas veidu, kas pēc iespējas
precīzāk nodrošina līdzekļu izlietojumu konkrētajam mērķim.
Veselības ministrijai izvērtēt, vai pieeja decentralizētu iepirkumu
kapitālsabiedrībās nodrošina maksimāli ekonomisku līdzekļu izlietojumu.

procedūru

veikšanai
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Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai saimnieciskā gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru
un patiesu priekšstatu par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2020.gadā, par valsts konsolidēto
grāmatvedības bilanci 31.12.2020. un par valsts konsolidēto parādu 31.12.2020. un vai saimnieciskā
gada pārskats 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 un faktisko izlietojumu, 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 veiktajām pārbaudēm Veselības ministrijā, sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, valsts sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un valsts sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” par papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku
novēršanai pieprasījuma pamatotību un faktisko izlietojumu.

Juridiskais pamatojums
Pārbaude veikta un starpziņojums sagatavots finanšu revīzijas “Par Latvijas Republikas 2020.gada
pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldības budžetiem” ietvaros (Valsts kontroles Revīzijas
un metodoloģijas departamenta 13.07.2020. revīzijas grafiks Nr.2.4.1-36/2020) 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 un faktiskais izlietojums atbilst piešķīruma mērķim.

Veselības ministrijas atbildība
Veselības ministrija kā Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas un Bērnu slimnīcas kapitāla daļu
turētāja ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai
pieprasījums ir pamatots un faktiskais izlietojums atbilst piešķīruma mērķim.

Revīzijas apjoms
Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par Veselības ministrijai papildu 14 897 134 euro apmērā
piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījuma pamatotību, kā arī piešķirtā finansējuma
izlietojumu iekārtu iegādēm.
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Pārbaudes laikā netika vērtēta universitātes slimnīcām medicīnisko iekārtu iegādes nepieciešamība,
kas saistīta ar Covid-19 uzliesmojumu, jo revidentiem nav atbilstošas nepieciešamās kompetences
medicīnas tehnoloģijās, lai novērtētu, vai iegādātās medicīniskās iekārtas ir tieši saistītas ar Covid-19
pacientu ārstēšanu.
Šajā starpziņojumā norādītā informācija par galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu
Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums – apkopotā veidā tiks
iekļauta arī Valsts kontroles ziņojumā “Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta
izpildi un par pašvaldību budžetiem”.

Sektora vadītāja p.i.

S.Batalova

Departamenta direktora p.i.

I.Grīnhofa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1.pielikums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības hospitalizācijas
vietu plāns

Datu avots: Latvijas Slimnīcu biedrības zīmējums. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/covid-19slimnieku-arstesana-vairuma-latvijas-pasvaldibu-slimnicu-nav-paredzeta-14241006, skatīts 01.12.2020.
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2.pielikums. Apkopojums par Austrumu slimnīcas plānotajām un faktiskajām iekārtu iegādēm par
pamatkapitāla palielināšanai 05.05.2020. piešķirto finansējumu un slimnīcas pārvaldes institūciju piekrišanu
iekārtu iegādes līgumu noslēgšanai

Nr.
p.k.

iekārtu skaits, gb.
Iekārtas nosaukums

iekārtu iegādes
izmaksas,
euro (ar PVN)

plānotais

faktiskais

plānotās

faktiskās

pārpalikums
(+) /
iztrūkums (–)

1

Centrālā pacientu novērošanas stacija

13

13

188 760

156 985

31 775

2

Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitors ar ratiem
Invazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta (ar neinvazīvo
funkciju)
Neinvazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta
Mākslīgās plaušas tēmētas strūklas ventilators
Palātas ultrasonogrāfijas iekārta (intensīvās terapijas palātas
vajadzībām)

72

72

540 144

362 597

177 547

10

10

266 200

281 688

–15 488

5
1

5
0

90 750
30 250

56 870
0

33 880

2

2

181 500

86 445

95 055

7

Palātas ultrasonogrāfijas iekārta

1

1

72 600

71 650

950

8

Mobila palātas digitālā rentgena iekārta

3

3

344 850

283 140

61 710

9
10
11
12
13
14

Defibrilators
Perfūzijas sūknis
Mobilā infūzijas sūkņu centrāle ar statīvu
Enterālās barošanas sūknis
Infūzijas sūknis
Portatīvs pulsa oksimetrs

14
242
10
10
36
100

14
0
10
10
0
100

166 012
260 024
72 600
7018
47 916
90 750

164 318
0

1694

72 479

7139

0
103 355

–12 605

15

Pacientu funkcionāla, elektriska gulta

510

510

1 110 780

880 602

230 178

16
17
18
19

Pacienta nakts skapītis
Intensīvās terapijas gulta
Pacienta guļrati nodaļai
Aktīvais pretizgulējumu matracis

510
10
12
100

510
10
12
100

277 695
60 500
27 588
169 400

191 918
57 015
43 502
84 458

85 777
3485
–15 914
84 942

3
4
5
6

29

piekrišana līguma slēgšanai
valdes
26.03.2020.*
22.05.2020.
26.03.2020.*
26.03.2020.*
12.05.2020.
26.03.2020.*
26.03.2020.*

padomes
28.05.2020.

14.05.2020.

26.03.2020.*
26.03.2020.*
22.05.2020.
26.03.2020.*
22.05.2020.
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
22.05.2020.
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*

dalībnieku
sapulces
14.04.2020.**
02.06.2020.
14.04.2020.**
14.04.2020.**
15.05.2020.
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**

28.05.2020.
28.05.2020.

28.05.2020.

14.04.2020.**
02.06.2020.
14.04.2020.**
02.06.2020.
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
02.06.2020.
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
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iekārtu skaits, gb.

Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums

iekārtu iegādes
izmaksas,
euro (ar PVN)

pārpalikums
(+) /
iztrūkums (–)

piekrišana līguma slēgšanai
dalībnieku
sapulces

plānotais

faktiskais

plānotās

faktiskās

1
10
5
3
3
2
2
2

1
10
5
3
3
2
2
2

12 100
205 700
6655
72 600
63 162
219 615
15 246
26 620

12 640
163 350
9045
55 539
23 504
102 031
14 510
38 720

–540
42 350
–2390
17 061
39 658
117 584
736
–12 100

26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*

14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**

1

1

119 790

113 740

6050

26.03.2020.*

14.04.2020.**

1

0

60 500

0

26.03.2020.*

14.04.2020.**

2

2

18 150

21 175

–3025

26.03.2020.*

14.04.2020.**

2

2

12 100

2268

9832

26.03.2020.*

14.04.2020.**

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Pacientu pacēlājs
Skopu mazgājamā mašīna (1-vietīga)
Krūšu kurvju portatīvā vakuuma iekārta
Krūšu kompresijas iekārta
Biopsijas videobronhoskops
Asinsgāzu iekārta uz testiem
Asins reces/teces noteikšanas analizators
Sedācijas cerebrālās oksimetrijas monitors
Automatizēta
ribonukleīnskābes
(RNS)/
dezoksiribonukleīnskābes (DNS) izdalīšanas iekārta
Polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reālā laika iekārta
(amplifikators)
Galda centrifūga paraugu apstrādei
Galda centrifūga paraugu apstrādei paraugu ribonukleīnskābes
(RNS)/ dezoksiribonukleīnskābes (DNS) izdalīšanai
2.klases biodrošības skapis paraugu sagatavošanai un testēšanai
Ultrazemas temperatūras medicīniskā saldētava
Spektrofotometrs – mikroplašu lasītājs
Mikroplašu mazgāšanas iekārta
Ūdens attīrīšanas sistēma
Liela apjoma virsmu dezinfekcijas iekārta
Autoklāvs
Barotņu sagatavošanas iekārta
Gēnu sekvenēšanas iekārta (nākamās paaudzes)
Invertais mikroskops
CO2 gāzes termostats

4
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

0
0
1
2
1
0
2
1
0
1
1

38 720
9680
6171
14 520
15 730
12 100
23 958
96 800
129 470
36 300
60 500

0
0
7161
16 940
8025
0
45 331
72 487
0
23 414
7140
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Anestēzijas iekārtas

15

15

508 200

515 279

–7079

44
45
46
47
48
49

Portatīvā gaisa un telpas attīrīšanas iekārta
Portatīvā gaisa dezinfekcijas iekārta (O3)
Endoskopiskais monitors bronhoskopijām
Tvaika sterilizators barotņu sterilizēšanai
Elektromagnētiskā bronhu navigācijas sistēma
Pacientu sēdrati

25
10
1
1
1
20

26
10
0
1
0
20

139 150
7260
2965
31 460
338 800
29 040

64 433
13 189
0
31 422
0
19 215

74 718
–5929

26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
12.05.2020.
02.06.2020.
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*

14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
15.05.2020.
08.06.2020.
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

30

–990
–2420
7705
–21 373
24 313
12 887
53 360

38
9825

valdes

padomes

14.05.2020.
03.06.2020.
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Nr.
p.k.

iekārtu skaits, gb.
Iekārtas nosaukums

iekārtu iegādes
izmaksas,
euro (ar PVN)

plānotais

faktiskais

plānotās

faktiskās

pārpalikums
(+) /
iztrūkums (–)

50
51
52
53
54

Videolaringoskops
Bezkontakta termometrs
Mobils elektrokardiogrāfs ar DICOM funkciju
Aizslietnis, divdaļīgs
Endoskopu uzglabāšanas/žāvēšanas skapis

4
10
1
10
2

4
10
1
10
2

43 560
1210
5445
8107
48 400

55 583
787
8652
4828
39 083

–12 023
424
–3207
3279
9317

55

Videobronhoskopijas sistēma ar aprīkojumu

1

1

145 200

108 740

36 460

56
57
58
59

Ultravioletā starojuma baktericīdas lampas
Gastroskops
Kolonoskops
Videoprocesors endoskopisko izmeklējumu veikšanai

20
4
1
2
1839

0
4
1
1
1530

10 890
119 064
31 460
47 190
6 798 925

0
106 194
26 718
30 568
4 658 731

12 870
4742
16 622
1 198 879

Kopā:

piekrišana līguma slēgšanai
valdes
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
12.05.2020.
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*
26.03.2020.*

padomes

14.05.2020.

dalībnieku
sapulces
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
15.05.2020.
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**
14.04.2020.**

*Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes piekrišana izteikta 26.03.2020., pieņemot lēmumu par ārkārtas iepirkumu “Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” izsludināšanu
(6 901 416,50 euro ar PVN).
**Atbilstoši 14.04.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr.01-27.2.13/8 Veselības ministrija kā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapitāla daļu turētāja atļāva
veikt ārkārtas iepirkumu “Par medicīnas ierīču ārkārtas iepirkumu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu109, nosakot, ka slimnīcas valdei kā krietnam un rūpīgam
saimniekam jānodrošina, ka ārkārtas iepirkums tiek veikts atbilstošu normatīvo aktu prasībām.
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3.pielikums. Informācija par Austrumu slimnīcas no 05.05.2020. piešķirtā finansējuma pārtrauktajiem
Covid-19 apkarošanai plānoto iekārtu iepirkumiem un to iemesliem
Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums

1.

Mākslīgās plaušas tēmētas strūklas
ventilators

2.

Perfūzijas sūknis

3.

4.

5.

Plānotā līguma summa,
EUR ar PVN

Informācija par iepirkuma gaitu

1

30 250,00

Piegādātājs
atteicās
noslēgt
līgumu,
pamatojoties uz to, ka ražotājs ir apturējis
iekārtas ražošanu līdz 2021.gada janvārim.

242

260 024,16

Daudzums

Infūzijas sūknis

36

Ultrazemās
temperatūras
medicīniskā saldētava

Liela apjoma virsmu dezinfekcijas
iekārta

6.

Nākamās
paaudzes
sekvenēšanas iekārta

gēnu

7.

Reālā laika polimerāzes ķēdes
reakcijas iekārta

1

1

47 916,00

9 680,00

12 100,00

1

129 470,00

1

60 500,00

Informācija par turpmāko rīcību ar
plānoto finansējumu
Iepirkumu atkārtoti izsludinās, kad no
ražotāja tiks saņemta informācija par
iekārtas ražošanas atsākšanu.

Iepirkums tika pārtraukts, jo, pamatojoties uz
ārstu rekomendācijām, tika nolemts sadalīt
iegādes apjomu divās daļās un sagatavot
specifikāciju divu līmeņu (kvalitātes)
produktiem. Iepirkums tiks sludināts
atkārtoti.

Ir sagatavota precizētā iekārtu tehniskā
specifikācija,
iepirkums
izsludināts
25.11.2020.,
nosakot
piedāvājumu
iesniegšanas termiņu līdz 05.01.2021.
Iepirkumu komisija 2021.gada februārī
pieņēma
lēmumu
par
iepirkuma
rezultātiem, kura pārsūdzības periods ir
līdz 09.03.2021.

Tā kā ārkārtas iepirkumā netika saņemts
neviens atbilstošs piedāvājums, iepirkums
pārtraukts bez rezultāta. Ir veikti grozījumi
specifikācijā, un tiks veikts atkārtots
iepirkums.

Iepirkums izsludināts 12.12.2020.

Iepirkumu par iekārtas iegādi izsludinās brīdī,
kad apstiprinās ietaupīto līdzekļu pārdali.

Iepirkums tiek plānots 2021.gada pirmajā
ceturksnī pēc tirgus izpētes veikšanas, jo
sakarā ar sarežģīto epidemioloģisko
situāciju
ir
paplašinājies
iekārtu
piedāvājuma klāsts.

Veselības ministrija neapstiprināja nākamās
paaudzes gēnu sekvenēšanas iekārtas iegādi,
bet apstiprināja iekārtas pēc Sengera metodes
iegādi, kuru plānots iegādāties atkārtotā
iepirkuma procedūrā.
Laboratorija atkārtoti izvērtēja iekārtas
nepieciešamību un izlēma, ka iekārta nav
nepieciešama. Iepirkums tika pārtraukts.
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Iepirkums izsludināts 11.01.2021.
Iekārtu iegādei paredzēto finansējumu
plānots izlietot medicīnas ierīču un
tehnoloģiju iegādei, kuras ir nepieciešamas
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Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums

Daudzums

Plānotā līguma summa,
EUR ar PVN

8.

2.klases biodrošības skapis paraugu
sagatavošanai un testēšanai

4

38 720,00

9.

Endoskopiskais
bronhoskopijām

1

2 964,50

10.

Elektromagnētiskā
navigācijas sistēma

11.

Ultravioletā starojuma baktericīdas
lampas

monitors

bronhu

1

20

338 800,00

10 890,00

Informācija par iepirkuma gaitu
Slimnīca saņēma dāvinājumā vairākus 2. un
3.klases biodrošības skapjus, tāpēc iepirkums
tika apturēts.
Bronhoskopijas monitora iegāde tika iekļauta
pamatiekārtas iegādē, līdz ar to iepirkuma
izsludināšana par šo pozīciju atsevišķi pašlaik
nav nepieciešama.
Tika veikts ārkārtas iepirkums, bet līdz
09.06.2020. nespēja parakstīt piegādes
līgumu, tādējādi tiks izsludināts atkārtots
iepirkums.
Tiek vērtēta lampu iegādes nepieciešamība,
jo tika iegādātas speciālas gaisa attīrīšanas
iekārtas, kuras veic līdzīgu gaisa kvalitātes
nodrošināšanas procesu.
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Informācija par turpmāko rīcību ar
plānoto finansējumu
slimnīcas darbības nodrošināšanai Covid19 uzliesmojuma gadījumā un kuras netika
iekļautas sākotnējā sarakstā ierobežoto
finanšu līdzekļu pieejamības dēļ.

Ir
sagatavota
iekārtas
tehniskā
specifikācija iepirkuma saskaņošanai
valdē, iepirkuma izsludināšana tiek
plānota līdz 31.03.2021.
Kad gaisa dezinfekcijas ierīces tiks
saņemtas un pārbaudīta piegādāto
alternatīvo gaisa dezinfekcijas iekārtu
efektivitāte, tiks atkārtoti lemts par lampu
iegādes nepieciešamību.
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4.pielikums. Apkopojums par Stradiņa slimnīcas plānotajām un faktiskajām iekārtu iegādēm par
pamatkapitāla palielināšanai 05.05.2020. piešķirto finansējumu un slimnīcas pārvaldes institūciju piekrišanu
iekārtu iegādes līgumu noslēgšanai
iekārtu skaits, gb.

Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums

1
2

Centrālā pacientu novērošanas stacija
Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitors ar ratiem
Invazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta (ar neinvazīvo
funkciju)
Neinvazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta
Mākslīgās plaušas tēmētas strūklas ventilators
Ultrasonogrāfs
Mobila palātas digitālā rentgena iekārta
Perfūzijas sūknis
Infūzijas sūknis
Portatīvs pulsa oksimetrs
Pacientu funkcionāla, elektriska gulta
Dzemdību gulta
Pacienta nakts skapītis
Intensīvās terapijas gulta
Hidrauliska kušete (ar augstuma regulāciju)
Guļrati uzņemšanai
Aktīvais pretizgulējumu matracis
Skopu mazgājamā mašīna (1-vietīga)
Krūšu kurvju portatīvā vakuuma iekārta
Krūšu kompresijas iekārta
Asinsgāzu iekārta uz testiem
Anestēzijas iekārtas
Portatīvā gaisa un telpas attīrīšanas iekārta
Portatīvā gaisa dezinfekcijas iekārta (O3)
Pacientu sēdrati

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

iekārtu iegādes izmaksas,
euro (ar PVN)

plānotais

faktiskais

plānotās

faktiskās

pārpalikums
(+) /
iztrūkums (–)

3
76

3
89

43 560
570 152

545 578

23

23

612 260

7
1
1
1
60
20
10
270
1
310
32
10
14
10
2
1
1
4
2
2
2
10

6
0
1
1
60
20
10
270
1
310
32
10
14
20
2
0
1
4
2
2
2
10

127 050
30 250
111 320
114 950
64 469
26 620
9075
588 060
13 915
168 795
193 600
26 015
42 350
16 940
41 140
1331
24 200
439 230
67 760
11 132
1452
14 520

piekrišana līguma slēgšanai
valdes

padomes

68 134

16.04.2020.
16.04.2020.

22.04.2020.
22.04.2020.

549 587

62 673

05.05.2020.

05.07.2020.

113 486
0
111 320
107 501
53 724
39 930
10 285
549 509
7139
133 161
207 888
11 979
46 047
50 820
74 185
0
12 076
129 168
95 735
10 769
5590
12 040

13 564

27.04.2020.

0
7449
10 745
–13 310
–1210
38 551
6776
35 635
–14 288
14 036
–3697
–33 880
–33 045

09.04.2020.
09.04.2020.
esošs līgums
esošs līgums
16.04.2020.
16.04.2020.
09.04.2020.
09.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
30.04.2020.
16.04.2020.

12 124
310 062
–27 975
363
–4138
2481

11.05.2020.
23.04.2020.
14.07.2020.
23.03.2020.
28.05.2020.
23.04.2020.
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22.04.2020.

dalībnieku
sapulces

11.05.2020.

VESELĪBAS
MINISTRIJAS
KAPITĀLSABIEDRĪBU
PAMATKAPITĀLA
PALIELINĀŠANAI
PAPILDUS PIEŠĶIRTO LĪDZEKĻU IZDEVUMU SEGŠANAI, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR
COVID-19 UZLIESMOJUMU, PIEPRASĪJUMU PAMATOTĪBA UN IZLIETOJUMS

Nr.
p.k.
26
27
28
29
30
31
32
33
34

iekārtu skaits, gb.
plānotais

faktiskais

plānotās

faktiskās

pārpalikums
(+) /
iztrūkums (–)

4
2
10
1
26
3
1
1
1
922

4
2
10
1
26
3
1
1
1
942

43 560
29 040
1210
5445
21 078
72 600
8470
11 616
145 200
3 698 365

40 742
18 818
847
4603
5034
61 166
7865
6587
149 060
3 172 239

2818
10 222
363
842
16 045
11 435
605
5029
–3860
494 545

Iekārtas nosaukums
Videolaringoskops
Ginekoloģijas krēsls
Bezkontakta termometrs
Mobils elektrokardiogrāfs ar DICOM funkciju
Aizslietnis, divdaļīgs
Endoskopu uzglabāšanas/žāvēšanas skapis
Endoskopijas izmeklēšanas darba vieta
Šībermašīna
Videobronhoskopijas sistēma ar aprīkojumu
Kopā:

iekārtu iegādes izmaksas,
euro (ar PVN)
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piekrišana līguma slēgšanai
valdes
23.04.2020.
27.04.2020.
16.04.2020.
16.04.2020.
esošs līgums
16.04.2020.
23.04.2020.
16.04.2020.
30.04.2020.

padomes

dalībnieku
sapulces
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5.pielikums. Apkopojums par Bērnu slimnīcas plānotajām un faktiskajām iekārtu iegādēm par pamatkapitāla
palielināšanai 05.05.2020. piešķirto finansējumu un slimnīcas pārvaldes institūciju piekrišanu iekārtu iegādes
līgumu noslēgšanai

Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums

plānotais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārta (dažādu
komplektāciju)
Jaundzimušo inkubators
Mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārta pacienta
pārvietošanai
Nazālā divfāziskā neinvazīvās plaušu ventilācijas iekārta
Perfuzori
Infūzijas sūkņi
Infūzijas sūkņu un perfuzoru individuālās modulārās
stacijas
Pacientu monitori
Anestēzijas iekārtas
Pacientu klīniskā – dinamiskā monitorēšanas sistēma
(programmatūra), ICIP nomaiņa
Pārvietojama rentgena iekārta
Imunoloģiskais un bioķīmiskais analizators (lielais un
mazais)
Asins gāzu analizators
Portatīva ultrasonogrāfijas iekārta anestezioloģijai
Ultrasonogrāfijas iekārta
Ultrasonogrāfijas iekārta diagnostikai
Mazgāšanas, dezinfekcijas iekārtas
Ūdens sagatavošanas sistēmas nomaiņa Sterilizācijas
dienestam
Lielgabarīta tvaika sterilizatori

iekārtu iegādes izmaksas,
euro (ar PVN)

iekārtu skaits,
gb.
faktiskais

9

9
3
9

2

plānotās

faktiskās

162 000

252 648
192 350
124 799

2

30 000

10
140
40

6
140
40

130 000
140 000
44 000

0

47

0

60
8

56
8

1

12

480 000

piekrišana līguma slēgšanai

pārpalikums (+) /
iztrūkums (–)

valdes

37 201

29.07.2020.
29.07.2020.
29.07.2020.

52 393

–22 393

29.07.2020.

108 174

21 826

29.07.2020.

35 002

padomes

dalībnieku
sapulces

13.08.2020.
382 783

–198 783

29.07.2020.

03.08.2020.

600 000
280 000

552 462
290 206

47 538
–10 206

29.07.2020.
29.07.2020.

03.08.2020.
03.08.2020.

1

552 547

552 547

0

29.07.2020.

12.03.2020.

1

1

150 000

119 790

30 210

29.07.2020.

03.08.2020.

1

2

150 000

194 374

–44 374

29.07.2020.

03.08.2020.

2
1
1
1
3

2
1
1
1
2

26 000
50 000
50 000
130 000
198 000

13 298
38 563
24 200
138 400

12 702
11 437
25 800
–8400

29.07.2020.
29.07.2020.
29.07.2020.
29.07.2020.

1

1

25 000

383 110

2

2

260 000

13.08.2020.
13.08.2020.
26.03.2020.
13.08.2020.
13.08.2020.

13.08.2020.
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99 890

29.07.2020.

03.08.2020.
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Nr.
p.k.

19
20
21

Iekārtas nosaukums
Pudeļu mazgāšanas iekārta ar ūdens sagatavošanas
sistēmu
Ūdeņraža peroksīda miglotājs
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) – tīklā
jaudas palielināšana

iekārtu iegādes izmaksas,
euro (ar PVN)

iekārtu skaits,
gb.

piekrišana līguma slēgšanai

plānotais

faktiskais

plānotās

faktiskās

pārpalikums (+) /
iztrūkums (–)

valdes

1

1

35 000

12 463

22 537

29.07.2020.

1

1

19 000

9680

9320

29.07.2020.

1

1

100 000

94 017

5983

29.07.2020.

3 611 547

3 536 257

75 290

Kopā:

37

padomes

dalībnieku
sapulces
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6.pielikums. Informācija par Austrumu slimnīcas izlasē iekļautajiem iekārtu iepirkumiem
Austrumu slimnīcas iepirkumi
Iepirkumu veikšanai
noteiktās prasības

Aktīvais
pretizgu
lējumu
matracis

Centrālā
pacientu
novērošanas
stacija

Endoskopu
uzglabāšanas/
žāvēšanas
skapis

Intensīvās
terapijas
gulta

Izveidota
iepirkumu
komisija (prasība – vismaz
triju locekļu sastāvā)

Invazīvās
mākslīgās
plaušu
ventilācijas
sistēma

Mobilā
palātas
digitālā
rentgeniekārta

Publicēti paziņojumi par
ārkārtas
iepirkumiem
mājaslapā

Komisijas
kritēriji
piedāvājumu novērtēšanai
Līgumi par iekārtu iegādi ir
noslēgti
ar
iepirkumu
komisijas
atlasītiem
pretendentiem

Videobronhoskopijas
sistēma

Videolaringoskops

Ekstrakorporālās
membrānu
oksigenācijas
iekārta

sešu locekļu
sastāvā

✓
✓
✓

gaita

Piedāvājumus
iesniegušo
pretendentu skaits

Skopu
mazgājamā
mašīna

10 locekļu sastāvā

Sagatavota
iekārtas
tehniskā specifikācija
Iepirkuma
protokolēta

Pacienta
nakts
skapītis

3

3

2

4

3

4

5

4

2

iekārtas cena, piegādes termiņš, atbilstība tehniskajai specifikācijai
jā, visos gadījumos līgumi ir noslēgti ar iepirkumu komisijas atlasītiem pretendentiem
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7.pielikums. Informācija par Stradiņa slimnīcas izlasē iekļautajiem iekārtu iepirkumiem
Stradiņa slimnīcas iepirkumi
Iepirkumu veikšanai
noteiktās prasības

Aktīvais
pretizgulējumu
matracis

Centrālā
pacientu
novērošanas
stacija

Endoskopu
uzglabāšanas/žāvēšanas
skapis

Intensīvās
terapijas
gulta

Izveidota
iepirkumu
komisija (prasība – vismaz
triju locekļu sastāvā)

Invazīvās
mākslīgās
plaušu
ventilācijas
sistēma

Pacienta
nakts
skapītis

Skopu
mazgājamā
mašīna

Videobronhoskopijas
sistēma

Videolaringoskops

triju locekļu sastāvā

Sagatavota
iekārtas
tehniskā specifikācija

✓

Iepirkuma
protokolēta

✓

gaita

Mobilā
palātas
digitālā
rentgeniekārta

tika

Uzrunāto
potenciālo
iekārtu piegādātāju skaits

5

vismaz 3

vismaz 4

vismaz
4

9

vismaz 4

vismaz 4

vismaz 3

vismaz 4

4

Piedāvājumus iesniegušo
pretendentu skaits

3

3

4

4

7

4

4

3

4

2

Komisijas
kritēriji
piedāvājumu novērtēšanai
Līgumi par iekārtu iegādi
ir noslēgti ar iepirkumu
komisijas
atlasītiem
pretendentiem

iekārtas cena, piegādes termiņš, atbilstība tehniskajai specifikācijai
jā, visos gadījumos līgumi ir noslēgti ar iepirkumu komisijas atlasītiem pretendentiem
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8.pielikums. Informācija par Bērnu slimnīcas izlasē iekļautajiem iekārtu iepirkumiem
Bērnu slimnīcas iepirkumi
Iepirkumu veikšanai noteiktās
prasības

Mākslīgās plaušu
ventilēšanas iekārta

Asins gāzu analizators

Izveidota
iepirkumu
komisija
(prasība – vismaz triju locekļu
sastāvā)
Sagatavota
specifikācija

iekārtas

Piedāvājumus
pretendentu skaits

iesniegušo

Komisijas kritēriji piedāvājumu
novērtēšanai
Līgumi par iekārtu iegādi ir noslēgti
ar iepirkumu komisijas atlasītiem
pretendentiem

Anestēzijas iekārta

✓

tehniskā

iekārtu

Ultrasonogrāfijas iekārta,
diagnostikai

triju locekļu sastāvā

✓

Iepirkuma gaita tika protokolēta
Uzrunāto
potenciālo
piegādātāju skaits

Jaundzimušo inkubators

8

7

7

6

5

6

2

4

2

5

iekārtas cena, piegādes termiņš, atbilstība tehniskajai specifikācijai
jā, visos gadījumos līgumi ir noslēgti ar iepirkumu komisijas atlasītiem pretendentiem
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9.pielikums. Austrumu slimnīcas un Stradiņa slimnīcas vienā pozīcijā plānoto faktiski iegādāto iekārtu cenu
salīdzinājums
Austrumu slimnīcas

Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums

1

Centrālā pacientu novērošanas stacija
Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitors ar
ratiem
Invazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta (ar
neinvazīvo funkciju)
Neinvazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta
Portatīvs pulsa oksimetrs
Pacientu funkcionāla, elektriska gulta
Pacienta nakts skapītis
Intensīvās terapijas gulta
Aktīvais pretizgulējumu matracis
Skopu mazgājamā mašīna (1-vietīga)
Krūšu kompresijas iekārta
Asinsgāzu iekārta uz testiem
Anestēzijas iekārtas
Portatīvā gaisa dezinfekcijas iekārta (O3)
Pacientu sēdrati
Videolaringoskops
Bezkontakta termometrs
Mobils elektrokardiogrāfs ar DICOM funkciju
Aizslietnis, divdaļīgs
Endoskopu uzglabāšanas/žāvēšanas skapis
Videobronhoskopijas sistēma ar aprīkojumu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

faktiski iegādāto
iekārtu skaits

noslēgto līgumu
summa

Stradiņa slimnīcas
vienas
vienības cena

faktiski iegādāto
iekārtu skaits

noslēgto
līgumu summa
5

1

2

3

4

13

156 985

12 076

3
545 578

vienas
vienības cena

Vienas iekārtas
vienības cenu
atšķirība

6

7=(3–6)

14 520

–2444

5641

–605

72

362 597

5 036

89

10

281 688

28 169

23

549 587

23 895

4274

5
100
510
510
10
100
10
3
2
15
10
20
4
10
1
10
2
1

56 870
105 875
880 602
191 918
57 015
84 458
163 350
55 539
107 388
515 279
13 189
19 215
55 583
787
8652
4828
39 083
108 740

11 374
1059
1727
376
5702
845
16 335
18 513
53 694
34 352
1319
961
13 896
79
8652
483
19 542
108 740

6
10
270
310
32
20
2
1
4
2
2
10
4
10
1
26
3
1

113 486
10 285
549 509
133 161
207 888
50 820
74 185
12 076
129 168
95 735
5590
12 040
40 742
847
4603
5034
61 166
149 060

18 914
1029
2035
430
6496
2541
37 092
12 076
32 292
47 868
2795
1204
10 185
85
4603
194
20 389
149 060

–7540
30
–309
–53
–795
–1696
–20 757
6437
21 402
–13 516
–1476
–243
3710
–6
4048
289
–847
–40 319
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Atsauces
Starptautiskos revīzijas standartus finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu
organizācija (INTOSAI), kā arī tie saskaņā ar Valsts kontroles likuma 1.panta trešo daļu 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”.
5Ministru kabineta 19.05.2020. sēdes protokola Nr.34 33.§ Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai” 2.punkts.
6
Finanšu ministrijas 08.04.2020. rīkojums Nr.117 “Par apropriācijas palielināšanu” un 05.05.2020. rīkojums Nr.148
“Par apropriācijas palielināšanu”.
7
Slimnieku
hospitalizācijas
vietu
plāns.
Aktuālā
redakcijā
pieejams:
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/stacionarie-pakalpojumi/hospitalizacijas-plans, skatīts 07.09.2020.
8
Slimnieku
hospitalizācijas
vietu
plāns.
Aktuālā
redakcijā
pieejams:
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/stacionarie-pakalpojumi/hospitalizacijas-plans, skatīts 01.12.2020.
9
Krīzes
vadības
padomes
2020.gada
25.februāra
sēdes
protokols
Nr.2.
Pieejams:
https://www.vugd.gov.lv/sites/vugd/files/kvp20sedes20protokols1.pdf, skatīts 07.09.2020.
10
Valsts
operatīvās
medicīniskās
komisijas
13.03.2020.
sēdes
protokols.
Pieejams:
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/valsts-operativa-mediciniskakomisija/vomk_protokols_130320_final_11.pdf/vomk_protokols_130320_final_11.pdf, skatīts 13.10.2020.
11
Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu”.
12
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 19.03.2020. rīkojums Nr.A1/1.1-02/20/53 “Par stacionārā darba
organizēšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību”.
13
Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu”.
14
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 25.03.2020. rīkojums Nr.1-1/79 “Par ārstniecisko struktūrvienību
gultu skaita un darba organizācijas izmaiņām”.
15
Ziņu portāls la.lv. Pieejams: https://www.la.lv/vinkele-rudeni-prognoze-otro-covid-19-vilni, skatīts 23.07.2020.
16
Ziņu portāls dienaszinas.lv. Pieejams: https://dienaszinas.lv/interese-par-iepirkumiem-veselibas-nozare-arikorupcijas-sargiem/, skatīts 23.07.2020.
17
Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” 25.punkta 1., 2. un
27.apakšpunkts.
18
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta pirmā daļa, 82.panta pirmā daļa
un 107.panta pirmā daļa.
19
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta pirmā daļa.
20
Paula
Stradiņa
klīniskās
universitātes
slimnīcas
11.05.2020.
statūti.
Pieejams:
http://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/2020_05_11_statuti.pdf, skatīts 01.12.2020. Bērnu klīniskās
universitātes
slimnīcas
15.05.2020.
statūti.
Pieejams:
https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/vmvest_150520_statuti_bkus_-1.pdf, skatīts 01.12.2020.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas statūti (apstiprināti 15.05.2020., spēkā līdz 28.08.2020.).
21
Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojums Nr.80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”. Ministru
kabineta 09.04.2020. rīkojums Nr.176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”.
22
Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojuma Nr.80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punkts.
23
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484517, skatīts 09.09.2020.
24
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484517, skatīts 09.09.2020.
25
Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojums Nr.80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”.
26
Finanšu ministrijas 08.04.2020. rīkojums Nr.117 “Par apropriācijas palielināšanu”.
27
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 02.11.2020. e-pasta vēstule “Atbilde uz 27.10.2020. e-pastu”.
28
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 22.12.2020. e-pasta vēstule “Precizējums par iekārtu iepirkumu
procedūrām”.
29
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484517, skatīts 09.09.2020.
1
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Finanšu ministrijas 08.04.2020. rīkojums Nr.117 “Par apropriācijas palielināšanu”.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 02.11.2020. e-pasta vēstule “Atbilde uz 27.10.2020. e-pastu”.
32
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes lēmumi: 05.03.2020. valdes lēmums Nr.V1/01-01/20/101
“Par Ventilācijas iekārtu un neinvazīvās ventilācijas iekārtu ārkārtas iegādi”, 06.03.2020. valdes lēmums Nr.V1/0101/20/100 “Par ekstrakorporālās membrānu oksigenācijas iekārtu ar piederumiem iegādi”, 12.03.2020. valdes lēmums
Nr.V1/01-01/20/108 “Par Polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reālā laika iekārtas un SARS-CoV-2 reaģentu
komplektu ārkārtas iegādi” un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes 18.03.2020. sapulces
protokols Nr.2020-P01-1.
33
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 27.01.2021. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par iekārtu
iepirkumiem un iekārtu piegādēm uz 31.12.2020.”.
34
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 12.02.2021. e-pasta vēstule “Informācijas precizējums”.
35
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 07.10.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols
Nr.01-27.2.13/19.
36
Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu”.
37
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 18.12.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/2399 “Par informācijas
sniegšanu Valsts kontroles pārbaudes ietvaros”.
38
“Informācija par turpmākajiem iespējamajiem epidemioloģiskās, sabiedrības drošības un veselības aizsardzības
attīstības scenārijiem saistībā ar koronavīrusu COVID-19 Latvijā”.
39
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 14.04.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.0127.2.13/8.
40
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 18.12.2020. vēstulē Nr.A1/1.1-07.1/20/2399 “Par informācijas
sniegšanu Valsts kontroles pārbaudes ietvaros” norādītie Austrumu slimnīcas atbildīgie darbinieki – Austrumu
slimnīcas medicīnas tehnoloģiju direktors un Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļas vadītājs, piedaloties
Austrumu slimnīcas valdes loceklim un Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam,
ārstniecības direktoram, Toksikoloģijas un sepses klīnikas vadītājam, Anestezioloģijas dienesta vadītājam,
Diagnostiskās radioloģijas klīnikas vadītājam un Laboratorijas dienesta vadītājam.
41
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 10.12.2020. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par
pamatkapitāla palielināšanai piešķirto finansējumu”.
42
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 10.12.2020. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par pamatkapitāla
palielināšanas piešķirto finansējumu”.
43
Veselības ministrijas 30.09.2020. e-pasta vēstules “VK nosūtāmā vēstule- pielikums” un “Pielikums VK (sarakste)”.
44
Veselības ministrijas 30.09.2020. e-pasta vēstule “Par kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu”.
45
Veselības ministrijas 30.09.2020. e-pasta vēstule “Par kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu”.
46
Valsts
operatīvās
medicīniskās
komisijas
08.04.2020.
sēdes
protokols.
Pieejams:
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/valsts-operativa-mediciniskakomisija/vomk_protokols_080420_kvirus1.pdf/vomk_protokols_080420_kvirus1.pdf, skatīts 28.09.2020.
47
2020.gada 8.aprīļa atbildīgo institūciju sanāksmes par aktualitātēm saistībā ar koronavīrusu Covid-19 protokols,
iesniegts Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstulē “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanu”.
48
Valsts
operatīvās
medicīniskās
komisijas
08.04.2020.
sēdes
protokols.
Pieejams:
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/valsts-operativa-mediciniskakomisija/vomk_protokols_080420_kvirus1.pdf/vomk_protokols_080420_kvirus1.pdf, skatīts 13.10.2020.
49
Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojums Nr.176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”.
50
Finanšu ministrijas 05.05.2020. rīkojums Nr.148 “Par apropriācijas palielināšanu”.
51
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 18.12.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/2399 “Par informācijas
sniegšanu Valsts kontroles pārbaudes ietvaros”.
52
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes 26.03.2020. lēmums Nr.V1/01-01/20/130 “Par medicīnas
ierīču ārkārtas iepirkumu”.
53
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 14.04.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.0127.2.13/8.
54
Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.14.punkts.
55
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ziņojums par finanšu līdzekļu izlietojumu, iesniegts Veselības
ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstulē “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu”,
un Klīnisko universitātes slimnīcu atskaites par investīciju, kuras plānotas no līdzekļiem pamatkapitāla palielināšanai,
īstenošanas plāniem un progresu līdz 30.09.2020., iesniegtas Veselības ministrijas 23.11.2020. e-pasta vēstulē
“Papildus informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu”. Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes 27.01.2020. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par iekārtu iepirkumiem un iekārtu piegādēm uz
31.12.2020.”.
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sniegšanu Valsts kontroles pārbaudes ietvaros”.
57
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 27.01.2021. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par iekārtu
iepirkumiem un iekārtu piegādēm uz 31.12.2020.”.
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Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 09.10.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1987 “Par informācijas
sniegšanu Valsts kontroles pārbaudes ietvaros”.
59
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 17.07.2020. valdes lēmums Nr.V1/01-01/20/280 “Par ārkārtas
iepirkumā ietaupīto līdzekļu pārdali”.
60
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 27.01.2021. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par iekārtu
iepirkumiem un iekārtu piegādēm uz 31.12.2020.”.
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Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 15.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols
Nr.01-27.2.13/10.
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Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojums Nr.176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”.
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Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 09.10.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1987 “Par informācijas
sniegšanu Valsts kontroles pārbaudes ietvaros”.
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Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 10.12.2020. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par
pamatkapitāla palielināšanai piešķirto finansējumu”.
65
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes lēmumi: 09.04.2020. valdes lēmums Nr.50, 16.04.2020.
valdes lēmums Nr.52, 23.04.2020. valdes lēmums Nr.54, 27.04.2020. valdes lēmums Nr.56, 30.04.2020. valdes
lēmums Nr.57, 05.05.2020. valdes lēmums Nr.61, 11.05.2020. valdes lēmums Nr.64, 28.05.2020. valdes lēmums
Nr.78. Medicīnas tehnoloģiju daļas iesniegumi Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā: 23.03.2020. iesniegums
Nr.27/11-3.5, 07.04.2020. iesniegums Nr.18/5-14, 14.05.2020. iesniegums Nr.51/5-14.
66
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomes 22.04.2020. lēmums Nr.11 “Par iepriekšēju piekrišanu
darījumu noslēgšanai”, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomes 05.07.2020. lēmums Nr.14 “Par
iepriekšēju piekrišanu darījumu noslēgšanai”.
67
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 11.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/5.
68
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ziņojums par finanšu līdzekļu izlietojumu, iesniegts Veselības
ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstulē “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu”.
69
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 28.09.2020. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par iekārtu
iegādēm Covid-19 pārvarēšanai un slimnīcas kapacitātes celšanai”.
70
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 28.09.2020. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par iekārtu
iegādēm Covid-19 pārvarēšanai un slimnīcas kapacitātes celšanai”.
71
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 11.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols
Nr.01-27.2.6/5.
72
Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojums Nr.176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”.
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Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 10.12.2020. e-pasta vēstules “Informācijas pieprasījums par pamatkapitāla
palielināšanas piešķirto finansējumu” un “tabula_pielikums”.
74
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes 29.07.2020. sēdes protokols Nr.29.
75
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 03.08.2020. ārkārtas padomes sēdes protokols Nr.7.
76
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 26.03.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.2/3.
77
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 13.08.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.2/7.
78
Valsts
operatīvās
medicīniskās
komisijas
08.04.2020.
sēdes
protokols.
Pieejams:
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/valsts-operativa-mediciniskakomisija/vomk_protokols_080420_kvirus1.pdf/vomk_protokols_080420_kvirus1.pdf, skatīts 28.09.2020.
79
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ziņojums par finanšu līdzekļu izlietojumu, iesniegts Veselības ministrijas
31.08.2020. e-pasta vēstulē “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu”.
80
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 27.01.2021. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par izlasē iekļauto
iekārtu iepirkumiem”.
81
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 15.02.2021. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par ietaupījuma
izlietojumu”.
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Iepirkums Nr.BKUS 2018/72 “Vitālo funkciju monitorēšanas sistēmas iepirkums”. Pieejams:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15786, skatīts 05.10.2020.
83
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 02.10.2020. vēstule Nr.Sn-4-1419-2020 “Par papildu informāciju un
skaidrojumiem Covid-19 pārvarēšanai un slimnīcas kapacitātes celšanai”.
84
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 10.12.2020. e-pasta vēstule “Informācijas pieprasījums par pamatkapitāla
palielināšanas piešķirto finansējumu”.
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Veselības ministrijas 30.09.2020. e-pasta vēstule “Par kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu”.
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Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojums Nr.176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”.
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Bērnu
klīniskās
universitātes
slimnīcas
15.05.2020.
ārkārtas
dalībnieku sapulces
protokols
Nr.01-27.2.2/4.
88
Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojums Nr.176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”.
89
Krīzes
vadības
padomes
04.02.2020.
sēdes
darba
kārtība
un
protokols.
Pieejams:
https://vugd.gov.lv/lat/par_vugd/darbibas_sferas/krizes_vadibas_padomes_2020_gada_sedes/, skatīts 26.10.2020.
Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojuma Nr.80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 3.punkts.
Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojuma Nr.176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 4.punkts.
90
Finanšu ministrijas un Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā.
Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/finansu-ministrija-un-iepirkumu-uzraudzibas-birojs-ir-izstradajisvadlinijas-iepirkumu-veiksanai-arkartejas-situacijas-laika, skatīts 09.12.2020.
91
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādātie ieteikumi iegāžu
veikšanai ārkārtējās situācijas laikā. Pieejams: https://infogram.com/knab-ieteikumi-1h7z2lg1eopg4ow?live., skatīts
09.12.2020.
92
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 06.03.2020. iepirkums Nr.RAKUS 2020/20MK “Par
ekstrakorporālās membrānu oksigenācijas iekārtu ar piederumiem iegādi”. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas 17.04.2020. iepirkuma Nr.RAKUS 2020/49MK “Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” 2.1.daļa “Invazīva
plaušu ventilācijas iekārta ar mitrinātāju”, 2.7.daļa “Intensīvās terapijas gulta”, 2.14.daļa “Videobronhoskopijas
komplekts” un 2.19.daļa “Video intubācijas komplekts”. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
21.04.2020. iepirkuma Nr.RAKUS 2020/50MK “Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” 3.1.daļa “Centrālā pacienta
novērošanas sistēma”, 3.5.daļa “Portatīvs palātas RTG, digitāls (lielais un mazais)”, 3.10.daļa “Pacienta skapītis”,
3.12.daļa “Aktīvais pretizgulējumu matracis”, 4.1.daļa “Endoskopu/bronhoskopu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta”
un 4.10.daļa “Žāvēšanas skapis endoskopiem”.
93
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas iepirkumi: 06.05.2020. iepirkums Nr.COVID-19/3 “Par
pārvietojamās palātas rentgeniekārtas piegādi VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca””, 30.04.2020.
iepirkums Nr.COVID-19/4 “Pacienta nakts skapīšu iegāde”, 06.05.2020. iepirkums Nr.COVID-19/5 “Skopu
mazgājamo mašīnu iegāde”, 06.05.2020. iepirkums Nr.COVID-19/6 “Endoskopu uzglabāšanas/žāvēšanas skapja
iegāde”, 01.06.2020. iepirkums Nr.COVID-19/7 “Centrālā pacientu novērošanas stacija un Monitors pacientu vitālo
funkciju novērošanai ar ratiem”, 13.05.2020. iepirkums Nr.COVID-19/10 “Intensīvās terapijas gultu iegāde”,
13.05.2020. iepirkums Nr.COVID-19/11 “Videolaringoskopa piegāde”, 03.06.2020. iepirkums Nr.COVID-19/14
“Invazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas piegāde”, 20.05.2020. iepirkums Nr.COVID-19/17
“Videobronhoskopijas sistēmas piegāde”, 03.06.2020. iepirkums Nr.COVID-19/18 “Aktīvo pretizgulējumu matraču
iegāde”.
94
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas iepirkumi: 12.05.2020. iepirkuma Nr.BKUS 2020/32 “Medicīnas iekārtu
piegāde Covid-19 pandēmijas izraisīto seku novēršanai (1.prioritāte)” 2.daļa “Mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārta”,
01.06.2020. iepirkuma Nr.BKUS 2020/39 “Medicīnas iekārtu piegāde Covid-19 pandēmijas izraisīto seku novēršanai
(2.prioritāte) 2.daļa” 1.daļa “Asins gāzu analizators”, 01.06.2020. iepirkuma Nr.BKUS 2020/41 “Medicīnas iekārtu
piegāde Covid-19 pandēmijas izraisīto seku novēršanai (2.prioritāte) 1.daļa” 1.daļa “Jaundzimušo inkubators”,
06.06.2020. iepirkums Nr.BKUS 2020/45 “Medicīnas iekārtu piegāde Covid-19 pandēmijas izraisīto seku novēršanai
(3.prioritāte) 2.daļa”, 07.06.2020. iepirkums Nr.BKUS 2020/49 “Medicīnas iekārtu piegāde Covid-19 pandēmijas
izraisīto seku novēršanai (3.prioritāte) 5.daļa”.
95
Likumprojekta “Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums” anotācija. Pieejams:
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/6C07D22E4E245335C2257B9D00340E9D?OpenDocument#b
, skatīts 15.02.2021.
96
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 2.pants.
97
Labas korporatīvās pārvaldības principi, tajā skaitā informācijas atklātība, elastīga un uzņēmumu vērtību
paaugstinoša dividenžu politika, motivējoša atalgojuma politika, nepolitizēta, caurskatāma kapitālsabiedrību
pārvaldes institūciju locekļu amatā iecelšanas procedūra, kapitālsabiedrību komercdarbības mērķu noteikšana un
rezultātu izvērtēšana, efektīva kapitālsabiedrības pārraudzība, ir jāievieš arī Latvijas publisko personu kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldībā. Likumprojekta “Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
likums”
anotācija.
Pieejams:
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/6C07D22E4E245335C2257B9D00340E9D?OpenDocument#b
, skatīts 15.02.2021.
98
Veselības ministrijas 25.11.2020. e-pasta vēstule “Papildus informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanu”.
99
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.pants.
100
Ministru kabineta 03.03.2020. rīkojuma Nr.80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punkts.
101
Veselības ministrijas 25.11.2020. e-pasta vēstule “Papildus informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanu”.
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Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu”.
103
Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu”.
104
Veselības ministrijas 25.11.2020. e-pasta vēstule “Papildus informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanu”.
105
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 09.10.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1987 “Par informācijas
sniegšanu Valsts kontroles pārbaudes ietvaros” un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 28.09.2020. e-pasta
vēstule “Informācijas pieprasījums par iekārtu iegādēm Covid-19 pārvarēšanai un slimnīcas kapacitātes celšanai”.
106
Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu”.
107
Veselības ministrijas 25.11.2020. e-pasta vēstule “Papildus informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanu”.
108
Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule “Informācijas sniegšana par kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu”.
109
Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.14.punkts.
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