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Veselības ministrijai 

Par ziņojumu turpmākai rīcībai „Par Eiropas 
Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa 
„Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, 
onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda 
aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu 
veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo 
īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” 
ieviešanu” 
 
 Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi elektroniskās 
saskaņošanas veidā saņemto precizēto MK noteikumu projekta „Ziņojums 
turpmākai rīcībai „Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalstīt 
prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda 
aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības 
vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, 
sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības 
uzlabošanai” ieviešanu” pielikumu Projekta vērtēšanas kritēriji un nesaskaņo 
to, jo ir šādi iebildumi: 
 
3. SPECIFISKIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 
3.11. Projekta iesniegums paredz, ka prioritāro 

veselības jomu attīstības plānu saskaņošanā tiek 
pieaicināti reģionālo, lokālo un citu veselības 
aprūpes iestāžu pārstāvji vai to biedrību pārstāvji. 

 P 

1. Lūdzam papildināt 3.11. punktu aiz vārdiem …tiek pieaicināti ar šādu 
tekstu: plānošanas reģionu Attīstības padomju pārstāvji, LPS pārstāvis, 
primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpes līmeņa veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēji vai to profesionālo biedrību pārstāvji 
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3.6.  Projekta sadarbības partneris atbilst MK 
noteikumos par specifisko atbalsta mērķi 
noteiktajām prasībām 

 P 

2. LPS varētu piekrist šādai 3.6. punkta redakcijai, ja MK noteikumos 
tomēr tiktu iekļauta norma: Projekta iesniegumā iekļauts projektā 
iesaistīto sadarbības partneru saraksts ar īsu, kodolīgu partnera 
piesaistes argumentāciju, norādot to iesaistes ietekmi uz projekta 
realizācijas rezultātiem visā valsts teritorijā, nepieļaujot nabadzības un 
sociālās atstumtības riska zonā esošo iedzīvotāju ne ģeogrāfisko, ne 
ienākumu, ne vecuma diskrimināciju; 

4.7.1. projekta ietvaros ir veikta situācijas analīze 
dzimumu, invaliditātes, novecošanās un etniskās 
piederības griezumā un ir paredzētas specifiskas 
aktivitātes vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu 
nodrošināšanai. 
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3. LPS prasa punktā 4.7.1, 4.7.2., un 4.7.3.: 
• aizstāt vārdu „novecošanās” ar vārdu „vecuma”, jo ir vecuma 

diskriminācija, nevis novecošanās diskriminācija; 
• iekļaut diskriminācijas analīzi ģeogrāfiskā griezumā vismaz 2 lielajos 

blokos: novadu iedzīvotāji un lielo pilsētu iedzīvotāji. 
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