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Veselības ministrijai 

 

Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru 

kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 

"Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma un 

9.2.4.2.pasākuma īstenošanas noteikumi"" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo noteikumu 

projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 

jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 

9.2.4.1.pasākuma un 9.2.4.2.pasākuma īstenošanas noteikumi"" (Noteikumu 

projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. Noteikumu projekts piedāvā izteikt jaunā redakcijā 35.un 36.punktu, lūdzam 

skaidrot, vai šie grozījumi attiecas uz projektu abām kārtām. Ja grozījumi 

attiecināmi arī uz projekta 2.kārtu, tad lūdzam norādīt finanšu avotu līdzekļu 

pieauguma segšanai (piemēram, piesaistot, papildus personālu). 

2. Noteikumu projekta 50.punkts - nepieciešams skaidri norādīt termiņus, kad tiks 

uzskatīts, ka noslēgusies projekta 1.kārta, t.i. vai projekta 1.kārta tiks uzskatīta 

par pabeigtu, kad no Vienošanās parakstīšanas pagājuši 36 mēneši, vai tad, kad 

pieņemta atskaite par projekta realizāciju no sadarbības iestādes. Projekta 

finansējuma saņēmējiem ir jāizprot, kad būs iespējams uzsākt darbu pie otrās 

kārtas, lai nodrošinātu projekta vadības un īstenošanas personāla darba 

nepārtrauktību, vai plānotu nepieciešamību pārtraukt līgumattiecības un meklēt 

jaunu personālu 2.kārtai. 

3. 60.punkts – lūdzam skaidrot, vai šie grozījumi attiecas uz projekta abu kārtu 

finansējuma saņēmējiem. 

4. 64.5.apakšpunkts: 
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4.1. iespējams, nepieciešams precizēt un sniegt konkrētus ieteikumus 

(indikatorus) pasākumu efektivitātes izvērtēšanai (Noteikumu projekta 

2.pielikuma aile “Kopsavilkums par pasākuma rezultātiem un efektivitātes 

izvērtējumu”), pretējā gadījumā var rasties situācija, kurā nav iespējams gūt 

vienmērīgu pārskatu par visām pašvaldībām, līdz ar to nebūs iespējams 

salīdzināt projektos īstenotās aktivitātes, to efektivitāti un atkārtotas 

īstenošanas nepieciešamību (noskaidrot, kas ir labās prakses aktivitāte un 

kura neizdevās).  Tā, piemēram, uzraugošā institūcija var sniegt jautājumus 

anketām par efektivitātes mērījumiem, kas visiem ir saistošas un tādejādi 

mazina risku veikt neprecīzus efektivitātes mērījumus un novērtējumu, kā 

arī sniedz objektīvu salīdzināšanas iespēju starp pašvaldībām. Šobrīd katrai 

pašvaldībai ir plašas interpretācijas un efektivitātes mērījumu iespējas, 

rekomendēts izmantot Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna 

2.pielikumu, kurš savā būtībā arīdzan ļauj brīvi interpretēt un aprakstīt 

efektivitāti. Tomēr,  apzinoties katras pašvaldības projekta ieviešanas 

komandas kapacitāti, nepieciešams ņemt vērā, ka zināšanas par efektivitātes 

mērījumiem ir plaši interpretējamas. 

4.2. 64.5.apakšpunktā noteikts, ka "9.2.4.2. pasākuma finansējuma saņēmējs līdz 

katra gada 1.martam  sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei informāciju 

par ..." Projekta īstenošana tiks noteikta no 2017.gada līdz 2020.gadam, bet 

ne ilgāk kā 36 mēnešu periodam. No tā noprotams, ka, ja projekts 

apstiprināts 2017.gada aprīlī, tā īstenošana notiks 36 mēnešu periodā jeb līdz 

2020.gada martam. Tādā gadījumā 64.5.apakšpunktā noteiktais nosacījums, 

ka līdz katra gada 1.martam jāsniedz atskaite sadarbības iestādei nozīmēs, 

ka par 2020.gada projekta daļu (1 mēnesi) finansējuma saņēmējs nevarēs 

atskaitīties, jo projekts vēl nebūs noslēdzies. Vai nebūtu labāk noteikt, ka 

atskaitās 3 mēnešus pēc projekta kalendārā gada beigām? Tad arī sadarbības 

iestāde varēs novērtēt projekta ieviešanas gaitu, jo šobrīd katra pašvaldība 

uzsākusi projektu savā laikā un projekta gads katrai atšķiras un tas nesakritīs 

ar katra gada 1.martu. 

5. Lūdzam skaidrot Noteikumu projekta 68.punkta (VII Noslēguma jautājumi) 

nosacījumus - kādā formā, kādā apmērā un kādos gadījumos būs iespējams 

koriģēt individuāli sasniedzamo iznākumu rādītāju. 

 

 

 

Ģenerālsekretāre Mudīte Priede 

 

 
22.09.2017. 14:52 

549 

Ilze Rudzīte, Padomniece veselības un sociālajos jautājumos  

67508531, ilze.rudzite@lps.lv 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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