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Veselības ministrijai 

Par MK noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.2.4. SAM 
“Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. 
pasākuma “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.4. SAM “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma 
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts), 
jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Esošais specifiskā atbalsta mērķa grupu uzskaitījums ir “šaurs” – 

tas neaptver lielāko daļu Latvijas sabiedrības (atbilstoši noteikumu projekta 7. 
un 8. punktam arī specifiskajā atbalsta mērķī sasniedzamie uzraudzības 
rādītāji noteikti tikai konkrētajām 6. punktā definētajām septiņām mērķa 
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grupām; ņemot vērā “šauro” mērķa grupu definējumu, iespējami uzraudzības 
rādītāju neizpildes riski). Arī 6.1. punkta formulējums ir nekonkrēts, jo 
noteikumu projektā nav definēts, kas ir “zems iedzīvotāju blīvums”. Aicinām 
specifiskā atbalsta mērķa 6.1. punktā minēto mērķa grupas definējumu izteikt 
šādā redakcijā: “6.1. Latvijas iedzīvotāji reģionos ārpus Rīgas;”. 

2. Noteikumu projekta 13. punkts paredz, ka projekta iesniedzējs 
9.2.4.2. pasākumā ir Sabiedrības integrācijas fonds. Jāizvērtē, vai Sabiedrības 
integrācijas fondam būs pietiekama kapacitāte noteikumu projekta 16. punktā 
noteikto funkciju kvalitatīvai veikšanai un specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. 
savlaicīgai īstenošanai. 

3. Norādām, ka darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 
finansējuma saņēmēji 9.2.4. specifiskajā atbalsta mērķī noteikti: “(967) (..) 
valsts pārvaldes iestādes, biedrības un nodibinājumi, ārstniecības iestādes, 
pašvaldības, saimnieciskās darbības veicēji.” Līdz ar to iebilstam, ka 
noteikumu projektā finansējuma saņēmēju loks ir sašaurināts, aicinām 
papildināt 14. punktu ar “14.4. ārstniecības iestādes”. 

4. Anotācijā (5. lpp.) minēts: lai nodrošinātu pasākumu efektivitāti un 
pēctecību, svarīgi nodrošināt, lai finansējums vietējiem un uz mērķa grupu 
orientētiem pasākumiem tiktu piesaistīts caur Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla dalībniekiem. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams: 

4.1. noteikt paredzēto finansējumu konkrēti pa sadarbības partneru 
grupām. Šobrīd tas ir noteikts (anotācijas 7. lpp.) tikai veselības 
nozares valsts pārvaldes iestādēm (līdz 5% no 9.2.4.2. pasākuma 
finansējuma); 

4.2. paredzēt, ka pašvaldība, kura nav Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla dalībniece, var piedalīties projekta pieteikumu atlasē, ja tā 
apņemas gada laikā iestāties minētajā tīklā; 

4.3. paredzēt, ka prioritāri atbalstu saņem tās nevalstiskās organizācijas, 
kuras projektu īsteno sadarbībā ar pašvaldību. 

5. Noteikumu projekta 22.1. punktā kā attiecināmās izmaksas definē 
izmaksas par primāro profilaksi un ārstniecības personu konsultācijām, kas 
veiktas papildus valsts apmaksātajai profilaksei un konsultācijām (papildu 
pakalpojumu veidi, papildu mērķa grupas, papildu pakalpojuma sniegšanas 
vietas). Iebilstam pret šādu sašaurinājumu, neiekļaujot izmaksas par 
sekundāro profilaksi. 

6. Noteikumu projekta 24.2. punktā minētās attiecināmo izmaksu 
pozīcijas jāprecizē, iekļaujot arī telpu (nomas, uzturēšanas) izmaksas. 

7. Aicinām noteikumu projekta 24.4. punktā minēto speciālo 
personālu papildināt, iekļaujot arī sporta pedagogus, ņemot vērā to 
iespējamo pozitīvo ietekmi uz veselības veicināšanu.  

8. Jānosaka termiņš veselības veicināšanas un slimību profilakses 
plāna izstrādei, jo noteikumu projekta 44. punktā ir teikts, ka finansējuma 
saņēmējiem un sadarbības partneriem (saskaņā ar noteikumu projekta 
14.1. punktu arī pašvaldībām) atbalstāmās darbības ir jāplāno un jāīsteno 
atbilstoši veselības veicināšanas un slimību profilakses plānam, bet 
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noteikumu projektā nav noteikts, kad šāds plāns būs pieejams. Ja plānu 
paredzēts apstiprināt pēc projekta aktivitāšu uzsākšanas, jāparedz pārejas 
perioda risinājums, ņemot vērā prasību aktivitāšu grafiku saskaņot ar 
SPKC īstenotajām aktivitātēm. 

9. Jānosaka finansējuma sadales kritēriji, minimālais un maksimālais 
pieejamais finansējums. 
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