
 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

„Valsts SIA Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti"  

2010.gada 10.septembrī parakstīts līgums Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/023 

starp Veselības ekonomikas centru, VSIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs 

„Rāzna””, un LR Veselības ministriju par Eiropas Savienības fonda projekta „Valsts 

SIA Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un efektivitāti" īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.  

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 31 272,18 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti 

septiņdesmit divi lati un 18 santīmi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 

27 196,05 (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati un 05 santīmi), 

t.sk.: 

1. Publiskās attiecināmās izmaksas - ERAF finansējums – 85% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 23 116,64 (divdesmit trīs 

tūkstoši viens simts sešpadsmit lati un 64 santīmi); 

 

2. Privātās attiecināmās izmaksas – 15 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, 

nepārsniedzot LVL 4 079,41 (četri tūkstoši septiņdesmit deviņi lati un 41 

santīms). 

 

Projekta „Valsts SIA Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” 

infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti” 

(Nr.3DP/3.1.5.1.2/IPIA/VEC/0.23) aktivitāšu ietvaros paredzēts veikt: 

1. tieši ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegādi; 

2. datortehnikas iegādi; 

3. rekonstrukciju un renovāciju infrastruktūrā, kas saistīta ar sekundārās 

ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Projekta aktivitāšu īstenošanas  ilgums ir 22 (divdesmit divi) mēneši. Projekta 

aktivitāšu īstenošanas beigu termiņš ir 2012.gada 30.aprīlis. 



Projekta aktivitāšu īstenošanā veiktās darbības: 

1. 2010.gada jūlijā izsludināts iepirkums „Datortehnikas piegāde”. 

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, noslēgts līgums ar SIA „PRO 

LINE D” par datortehnikas iegādi. 2010.gada oktobrī veikta datortehnikas piegāde un 

uzstādīšana (4 datorkomplekti ar atbilstošu programmatūru un 1 printeris). 

2. 2010.gada septembrī noslēgts līgums ar SIA „Rēzeknes pilsētas Delta” 

par 3.stāva renovācijas un rekonstrukcijas darbu veikšanu. Veikta ēkas iekšējā 

renovācija un rekonstrukcija ergoterapijas kabineta (43,1 kv.m) un vannošanas 

apmācības telpas (9,2 kv.m), izveidošanai un 3.stāva gaitenī (110,8 kv.m). 

3. 2011.gada februārī iegādātas inhalācijas terapijas iekārtas (3 gab.)  un 

uzstādīti rokturi gar gaiteņu sienām. 

4. 2011.gada novembrī izsludināts iepirkums „Ergoterapijas kabineta 

aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana”. Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, 

ar SIA „K4Medical” noslēgts līgums par ergoterapijas kabineta aprīkojuma piegādi un 

uzstādīšanu. Izveidots ergoterapijas kabinets, tai skaitā pacientu vannošanas 

apmācības telpa. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā paplašināts un optimizēts ambulatorās veselības 

aprūpes pakalpojumu piedāvājums Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”, 

sekmējot kvalitatīvas un efektīvas rehabilitācijas iespēju pieejamību Latgales reģiona 

iedzīvotājiem, kā arī paaugstināts veselības aprūpes iestādes informatizācijas līmenis, 

nodrošinot elektronisku datu apstrādi un informācijas plūsmu vadīšanu.  
 

 

 


