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EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19991, un jo īpaši tās 41. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Ar 2007. gada 10. decembra Lēmumu K(2007) 6381, kurā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Komisijas 2013. gada 19. decembra Lēmumu C(2013) 9688, Komisija pieņēma
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda palīdzības darbības
programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā.

(2)

Latvija 2015. gada 29. jūnijā iesniedza Komisijai lielo projektu „Paula Stradiņa
slimnīcas būve ”A1””, kurā paredz ERAF ieguldījumu atbilstīgi darbības programmas
prioritārajam virzienam 3.1 „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”. Sīkāka
informācija par lielo projektu tika iesniegta, ņemot vērā veidlapu, kas paredzēta
Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz
noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu
un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu2, XXI pielikumā.

(3)

Latvija iesniedza Komisijai visu nepieciešamo informāciju par lielo projektu saskaņā
ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantu.

(4)

Komisija, ņemot vērā JASPERS atzinumu, ir novērtējusi lielo projektu atbilstīgi
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantā minētajiem faktoriem un uzskata, ka tas ir
saderīgs ar darbības programmas prioritātēm, veicina šo prioritāšu mērķu sasniegšanu
un ir saderīgs ar citām Savienības politikas jomām.
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(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 2. punktu un ņemot vērā
Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XXI pielikuma H.2.1.3. punktu Komisijai cita starpā
jānosaka summa, uz kuru attiecas darbības programmas prioritārā virziena
līdzfinansējuma likme un gada plāns ERAF finanšu ieguldījumam lielajā projektā.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 54. panta 4. punktu darbības programmā
piešķirtajam publiskajam atbalstam jāatbilst valsts atbalstam noteiktajam
maksimālajam apjomam un tādēļ, piešķirot finanšu ieguldījumu no ERAF kopā ar
valsts līdzekļiem, jāņem vērā valsts maksimālais ieguldījums, kas lielajam projektam
atļauts valsts atbalsta noteikumos.

(6)

Ja valsts atbalsta intensitāte ir zemāka par prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi,
dalībvalstīm pārpalikums, kas rodas, piemērojot prioritārā virziena līdzfinansējuma
likmi Komisijas noteiktajai summai, jāpiešķir citām tā paša prioritārā virziena
darbībām vai citiem projektiem, un tas deklarējams Komisijai saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1083/2006 78. pantu.

(7)

Tāpēc būtu jāapstiprina ERAF finanšu ieguldījums lielajā projektā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
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1.

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu
ieguldījums lielajā projektā „Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1””, kas ir daļa no
ERAF un Kohēzijas fonda palīdzības darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā.

2.

Lielā projekta fiziskais objekts ir noteikts I pielikumā.

3.

Summa, uz kuru attiecas darbības programmas 3.1 prioritārā virziena „Infrastruktūra
cilvēku kapitāla nostiprināšanai” līdzfinansējuma likme, lielajam projektam ir
EUR 46 290 146,54.

4.

Gada plāns ERAF finanšu ieguldījuma lielajā projektā ir noteikts II pielikumā.
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2. pants
Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.
Briselē, 30.9.2015

Komisijas vārdā —
Corina CREŢU
Komisijas locekle
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I PIELIKUMS
Lielā projekta fiziskais objekts

Ieguldījumi infrastruktūrā
.

1. Projekta nosaukums “Paula Stradiņa slimnīcas būve”A1”"
2. Par īstenošanu atbildīgā iestāde
2.1. Nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca"
2.2. Adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, Latvija
3. Projekta apraksts
3.1. Projekta fiziskā objekta vispārējs apraksts
a)
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot stacionārās un ambulatorās veselības
aprūpes kvalitāti un pacientu ārstēšanas procesu Paula Stradiņa klīniskajā universitātes
slimnīcā (PSKUS), optimāli izvietojot pacientus un veselības aprūpes pakalpojumus,
nodrošinot, ka tiek tērēts minimāls laiks pacientu un analīžu loģistikai un slimnīcu
pārvaldības procesiem, tādējādi panākot ātrāku un efektīvāku pacientu ārstēšanu, kā
arī uzlabotus personāla darba apstākļus, tostarp darba drošības jomā.
Galvenie ieguvumi no infrastruktūras attīstības ir šādi: pacientu mirstības mazināšana,
izvairoties no nozokomiālajām (veselības aprūpē iegūtām) infekcijām, efektīvāka
pacientu plūsma un samazināts reaģēšanas laiks, ērtāka ārstu pieejamība, samazināts
risks, kas saistīts ar pacientu transportēšanu no vienas ēkas uz otru un samazināts
uzturēšanās ilgums slimnīcas stacionāra pacientiem.
Tiek plānots, ka “A1” ēkā tiks izvietotas 160 gultas, kas tiks pārvietotas no esošajiem
slimnīcas korpusiem, un tiks nodrošināta aprūpe 8645 stacionāriem pacientiem gadā.
Projekts ir ieviešanas stadijā.
b)
Šis projekts paredz jauna slimnīcas korpusa “A1” būvniecību ar kopējo platību
30 438 m² PSKUS teritorijā. Slimnīcas ilgtermiņa attīstības plānā ietverta arī “A2”
korpusa būvniecība, kura atradīsies blakus korpusam “A1” un tiks ar to savienota.
Korpusu “A1” un “A2” (kopā ar apzīmējumu — “A” korpuss) kopējā platība būs
68,164 m². Ir paredzēts, ka vēl viens korpuss -“B” tiks būvēts vēlākā posmā un tiks
savienota ar “A” korpusu. Korpusi “A2” un “B” nav šī projekta sastāvdaļas.
3.2. Ieguldījumu infrastruktūrā tehniskais apraksts
1

a)

Korpusaa “A 1” būvniecības process tiek iedalīts divās daļās:

1) “0” līmenis ar diviem pazemes stāviem, kur izvietoti savienojošie koridori ar esošajām
PSKUS ēkām, kā arī enerģētikas telpas un pirmais stāvs (kopējā platība 7 150 m²).
2) seši virszemes stāvi (kopējā platība 23 288 m²).
Jaunajās telpās ir plānots izvietot šādās nodaļas: telpas radioloģijas iekārtām, darbinieku
ģērbtuves, ambulatoro pakalpojumu centru (klīniku), vispārējās aprūpes dienestu nodaļas
(uroloģiju, otorinolaringoloģiju, gastroenteroloģijau, saistaudu sistēmas slimības un
artroloģiju, endokrinoloģiju), centrālo apvienoto laboratoriju, asiņu un citu bioloģisko
materiālu laboratorijas vajadzībām noņemšanas kabinets, donoru centru, radioloģijas
departamentu, endoskopijas departamentu, ķirurģijas dienas slimnīcu stacionāru un dienas
pacientu ķirurģisko procedūru nodaļu ar procedūru un manipulāciju telpām, centrālo
sterilizēšanas nodalu, gultasveļas mazgāšanas telpas, tehniskās apkopes telpas, datu centru un
ārstu darba kabinetus.
b)
Jaunajā slimnīcas korpusā “A1” ir plānots veikt šādas darbības: 1) būvlaukuma
sagatavošana, ieskaitot inženiertīkla pārvietošanu un ēku nojaukšanu; 2) skiču un tehniskā
projekta sagatavošana, 3) korpusa “A 1” būvniecība, ieskaitot iebūvētās iekārtas un lietus
ūdens kolektora izbūve un 4) jaunu medicīnas iekārtu iegāde.
Galvenie rezultāti: jauna slimnīcas infrastruktūra ar kopējo platību 30 438 m², kas ietver:
divus pazemes stāvus un pirmo stāvu ar kopējo platību 7 150 m² un sešus virszemes stāvus
ar kopējo platību 23 288 m².

c)
PSKUS infrastruktūra, ieskaitot zemi, pieder Latvijas Republikas Veselības
ministrijai. Pēc projekta īstenošanas jaunā infrastruktūra piederēs Veselības ministrija. Gan
vecās, gan jaunās infrastruktūras pārvaldība ir deleģēta PSKUS.
Jauno infrastruktūru pārvaldīs valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca”, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kas galvenokārt nodarbojas ar
valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu.
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II PIELIKUMS
Gada plāns ERAF finanšu ieguldījumam lielajā projektā

.
ERAF (EUR)

2011

2012

2013

891 686, 08

173 231, 02

23 011 405,92

Kopā
EUR 24 076 323, 02

Aprēķinot gan ERAF, gan valsts līdzekļu ieguldījumu, jāņem vērā maksimālais publiskais ieguldījums, kas atļauts valsts atbalsta noteikumos.
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