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4 609 777
2%

16 692 798
6%

38 692 398
14%

9 960 103
4%

22 765 950
8%

178 983 828
66%

55 385 196
20%

Tīklu vadlīnijas un kvalitātes
nodrošināšanas sistēma

Vispārīgie veselības veicināšanas un
profilakses pasākumi

Vietējie veselības veicināšanas un
profilakses pasākumi

Cilvēkresursu pieejamība reģionos

Tālākizglītība

Veselības infrastruktūra

Kopā pieejamais finansējums
271 704 854 EUR

Finansējums veselības nozarei
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• Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem 
visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

Mērķis

• Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieks

• Slimību profilakses un kontroles centrs par pārējām pašvaldībām

Finansējuma saņēmēji

• mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši :

• iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus pilsētām ar blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz km2

• trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji

• bezdarbnieki un personas ar invaliditāti

• bērni un iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem

• pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas

Mērķa grupa

• 38 692 398 euro (tai skaitā 85% ESF un 15% valsts budžets)

Finansējums

• Ierobežota projektu iesnieguma atlase

Atlases veids

Informācija par pasākumu
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Finansējuma sadalījuma aprēķins
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Kritēriji
Finansējuma 
īpatsvars uz 

kritēriju

Kritērija 
finansējums

[EUR]

Finansējums uz 
vienu vienību 

ārpus Rīgas
[EUR]

Maksimālais projekta 
finansējums

- 3 500 000 -

Iedzīvotāju skaits kopā 72,5% 28 051 989 15,60

Bērnu skaits 10,0% 3 869 240 12,32

Iedzīvotāju 50+ skaits 5,0% 1 934 620 2,78

Bezdarbnieku skaits 2,5% 967 310 12,43

Trūcīgo personu skaits 2,5% 967 310 12,74

Personu ar invaliditāti skaits 2,5% 967 310 6,59 

Zems iedzīvotāju blīvums 5,0% 1 934 620 3,30

Korekcija, ja nav Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā

20% - -

Finansējuma sadalījums pa pašvaldībām pieejams CFLA mājas lapā [www.cfla.gov.lv]

Kopējais finansējums 38 692 398 euro [tai skaitā 85% ESF un 15% valsts budžets]



Finansējuma sadalījuma kopsavilkums

Projektu 
skaits

Finansējums 1.kārtai
Finansējuma 

īpatsvars no kopējā

Rīga 1  1 3 500 000 3 500 000  19%

Ārpus Rīgas 111  95 15 846 199  15 366 449 81%

Pierīga 26  19 4 039 012   3 804 109 20%

Vidzeme 25  21 2 405 996  2 294 241 12%

Kurzeme 18  14 3 022 058  2 910 895 15%

Zemgale 22  21 2 912 811  2 890 881 15%

Latgale 20  20 3 466 322  3 466 322 18%

Lielās pilsētas 9  9 7 775 642  7 775 642 41%

Novadi 103  87 11 570 557  11 090 807 59%

SPKC projekta pašvaldības 7  23 243 296  723 046 4%

Valstī kopā 119   119 19 346 199  18 866 449 100%
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Atbalstāmās darbības un izmaksas
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Darbība Izmaksas Ierobežojums

1. Projekta vadība 
Izmaksas administratīvajam personālam, t.sk. uz 
uzņēmuma līguma pamata

Līdz 5%
SPKC atbilstoši 

ERAF principiem

2. Projekta īstenošana
Izmaksas īstenošanas personālam, t.sk. uz uzņēmuma 
līguma pamata

Līdz 2% 5%

3. Slimību profilakses 
pasākumi 

Primārā profilakse un konsultācijas
Paškontroles ierīces līdz 10% un 213 EUR par vienību
Mobilitāte un atbalsta personāls
Rezultātu izvērtējums

-

4. Veselības 
veicināšanas 
pasākumi

Veselības veicināšanas pasākumu mērķa grupām un 
vietējai sabiedrībai īstenošana
Pasākumu inventārs līdz 10% un 213 EUR par vienību
Mobilitāte un atbalsta personāls
Rezultātu izvērtējums

Vismaz 80% no 
veicināšanas un 

profilakses 
pasākumu 

finansējuma

5. Informācijas un 
publicitātes pasākumi

Atbilstoši obligātajām prasībām -

6. Neparedzētās 
izmaksas

Saskaņojot ar sadarbības iestādi izmanto 3.-5.punkta  
minētajām darbībām

Līdz 2%



Izmaksu nosacījumi

Netiešās izmaksas 15% no 
tiešajām personāla izmaksām Cilvēkresursu izmaksas par 

cilvēkstundu nepārsniedz: 
• 80 euro/st. līdz 6 st./ned.
• 40 euro/st. līdz 16 st./ned.
• 30 euro/st. virs 17 st./ned.

Pašvaldības var īstenot 
kopējus pasākumus, izmaksas 
sadalot proporcionāli mērķa 

grupai

Minimālā personāla iesaiste 
projektā uz daļlaiku 30% no 

noslodzes

Nav attiecināmas būvdarbu un 
piegāžu līgumu izmaksas, 

izņemot ierīču un inventāra 
piegāžu līgumu izmaksas, 

kuru vērtība par vienu 
vienību ir mazāka par 

213 euro
PVN attiecināms, ja nevar 
atgūt noteiktajā kārtībā Projekta izmaksas ir 

attiecināmas, ja tās atbilst 
šajos noteikumos minētajām 

izmaksu pozīcijām un ir 
radušās pēc vienošanās 

noslēgšanas dienas.

Avanss pēc pieprasījuma 
atbilstoši projekta plānam un 

nepārsniedzot 90% no 
projekta izmaksām 

Finansējuma saņēmēji 
nodrošina vienmērīgu 

finansējuma plānošanu un 
apguvi 28 % – 40 % gadā
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Ieviešanas nosacījumi
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Darbības plāno atbilstoši 
plānām, kas:

▪ balstīts uz paradumu, riska 
faktoru un teritoriālo analīzi
▪ paredz projektu aktivitātes
▪ paredz pasākumu vadlīnijas
▪ ikgadēja aktualizācija

Līdz plāna izstrādei 
pasākumus realizē atbilstoši 

pamatnostādnēm, 
veicināšanas vadlīnijām, 

teritorijas profilam un VM 
projekta plānam 2017.gadam

Iesaistoties projektā, 
funkcijas, kuras tiek pildītas 
projekta īstenošanā jānodala 

no pamatfunkciju izpildes

Divās  atlases kārtās 
pasākumu īstenošanai 
2017.–2019.2020. gadā 
2020.–2022.2023. gadā

(līdz 36 mēnešiem)

Projektus vērtē CFLA, 
iesaistot VM un SPKC (t.sk. 

SAMP 9.2.4.1. FS)

Pašvaldībās, kas nav tīklā vai 
neiesniegs neīsteno atsevišķu 

projektu, pasākumus ar 
samazināto intensitāti 

nodrošina SPKC

Pēc projektu apstiprināšanas 
10 darbdienu laikā un 

turpmāk līdz 1.septembrim 
projektu gada plānu
• vērtē CFLA un VM 

• vērtē 25 darbdienu laikā 
• vērtē atbilstību formai

• vērtē atbilstību projektam
• vērtē atbilstību plānam / 

pagaidu dokumentiem
• nedublē  VM projektu

Informācija par  plānotajiem 
pasākumiem vietējai 

sabiedrībai, jo īpaši vietējām 
biedrībām, nodibinājumiem 

un ārstniecības iestādēm

Projektiem virs 1,5 milj.EUR
izveido projektu kontroles 

darba grupas. 
Iesaista VM, SPKC un CFLA

Projektus iesniedz un realizē 
pašvaldības vai to iestādes
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Ieviešanas un uzraudzības modelis

Slimību profilakses un veselības veicināšanas starpsektoru sadarbības komiteja (vada un organizē VM)

• Starpsektorālās sadarbības jautājumu risināšana
• Slimību profilakses un veselības veicināšanas plāna saskaņošana
• Slimību profilakses un veselības veicināšanas vadlīniju saskaņošana
• Monitoringa sistēmas saskaņošana
• SAM ieviešanas uzraudzība

Komiteju vada valsts sekretārs, aizvieto valsts sekretāra vietnieks.
Sastāvā VM un partneri kā pastāvīgie pārstāvji un EM, FM, IZM, KM, LM, SM, TM, VARAM, ZM, PKC, LPS un RSU kā pieaicināmie 

Finansējuma saņēmēji (VM 
sadarbībā ar partneriem)

2016.-20222023.gada 
veicināšanas un profilakses 

pasākumiem

• Koordinē un administrē projekta 
īstenošanu

• Nodrošina izpildītāju atlasi un 
kontroli

• Sagatavo un apstiprina projekta 
dokumentus 

Finansējuma saņēmējs (Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldības / SPKC par 
pārējām pašvaldībām)

• Koordinē un administrē projekta īstenošanu
• Nodrošina izpildītāju atlasi un kontroli
• Sagatavo un apstiprina projekta dokumentus 

Projektu virs 1,5 milj.EUR vadības un uzraudzības komisijas (vada un organizē finansējuma saņēmējs)

▪ Projekta ieviešanas plānošana un ieviešanas kontrole

Komisijas sastāvā ir pārstāvji no SPKC un VM

16,7 milj.EUR 38,7 milj.EUR

Pirmā atlases kārta

2017.-20192020.gada veicināšanas un 
profilakses pasākumiem

19,4 18,9 milj.EUR

Otrā atlases kārta

2020.-20222023.gada veicināšanas un 
profilakses pasākumiem

19,4 19,9 milj.EUR
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Vietējo pasākumu atlase un monitorings

Pamatnostādnes

Veicināšanas 
vadlīnijas

Veicināšanas un 
profilakses 

plāns

Projekts 17.-
1920.gadam

Darba plāns
2017.gadam 

Darba plāns
2018.gadam 

Darba plāns
2019.gadam 

Darba plāna 
Projekta 
rezultāts

2017.gads 

Darba plāna 
Projekta
rezultāts

2018.gads 

Darba plāna 
Projekta 
rezultāts

2019.gads 

Rezultātu 
novērtēšana 

(9.2.4.1. 
pasākuma 
projekta 
eksperti) 

CFLA darba 
plānu 

vērtēšanas 
komisija   ar 

9.2.4.1. 
pasākuma 
projekta 

ekspertiem

Rezultātu novērtēšanas kritēriji:

Ieviešanas 
atbilstība 
plānam

projektam

Izmaksu 
efektivitāte

Iedzīvotāju 
atsaucība

Iedzīvotāju 
apmierinātība

aktualizācija lēmums par turpmāku īstenošanu balstoties uz 2017.gada rezultātiem

Izlases 
atbilstība 

vadlīnijām

Paradumu un 
risku 

uzraudzība

Teritorijas 
profils

VM 2017.gada 
pasākumu plāns

CFLA projektu vērtēšanas komisija   
ar VM un SPKC ekspertiem
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Projekta 
rezultāts

2020.gads 
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Iznākuma rādītāji
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Unikāls teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits 1 463 589

Iedzīvotāji, kas 
dzīvo ārpus 
pilsētām ar 
iedzīvotāju 

blīvumu zem 
50 uz kv.km

Trūcīgie un 
maznodrošināt

ie iedzīvotāji
Bezdarbnieki

Personas ar 
invaliditāti

Iedzīvotāji, kas 
vecāki par 54 
(50*) gadiem

Bērni

585 539 82 361 85 414 171 730 832 048* 371 311

17 % no attiecīgā teritorijā esošo mērķa grupas 
unikālo iedzīvotāju skaita 

Finansējuma saņēmējiem, kuru iedzīvotāju skaits, kas 
dzīvo ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 uz 

kv.km, ir 20% vai mazāk

20 % no attiecīgā teritorijā esošo mērķa grupas 
unikālo iedzīvotāju skaita 

Finansējuma saņēmējiem, kuru iedzīvotāju skaits, kas 
dzīvo ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 uz 

kv.km, ir vairāk par 20%

Sasniedzamo rādītāju korekcija proporcionāli projekta finansējuma korekcijai
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Slimību profilaksē tieši iesaistīto 
īpašās mērķa grupas iedzīvotāju 

skaits 
80 000

Veselības veicināšanā tieši 
iesaistīto īpašās mērķa grupas 

iedzīvotāju skaits 
450 000

Pasākumos tieši iesaistīto īpašās mērķa grupas iedzīvotāju skaits 
34 % – 40 % no īpašās mērķa grupas līdz 2022.gadam

Sasniedzamo rādītāju samazināšana proporcionāli finansējuma 
samazinājumam

Pasākumi ar ilgumu virs 8 stundām Pasākumi ar ilgumu līdz 8 stundām 

Izvērsti dati par dalībniekiem -
anketa

Masveida pasākumiem 
neuzskaita

Tiešām intervencēm 
vienkāršota anketa vai 

saraksts



Paldies par uzmanību!
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Jevgenijs Blaževičs; tālr. 67876046; e-pasts: Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv

Agnese Tomsone; tālr. 67876181; e-pasts: Agnese.Tomsone@vm.gov.lv


