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Vispārīgā informācija

✓ 9.2.4.2.pasākuma ietvaros uz šo brīdi tiek īstenoti
96 projekti, t.sk. Slimību profilakses un kontroles
centrs īsteno projektu 24 Latvijas novados.

✓ Finansējums 1.kārtas projektiem: 18 810 740 EUR.
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Projektu īstenošana

✓ Projektu pasākumi dažādos Latvijas novados 
šobrīd notiek ar augstu intensitāti;

✓ Arī tajās pašvaldības, kur pasākumi uzsākās 
vēlāk, ir panākts nozīmīgs progress;

✓ Iedzīvotāji palēnām maina paradumus, ir 
pieraduši pie aktivitātēm un vēlās tās turpināt;

✓ Pašvaldības ir ieguvušas vērā ņemamu pieredzi 
par to, kas tieši interesē konkrētās pašvaldības 
iedzīvotājus, pēc kādiem pasākumiem ir lielāks 
pieprasījums, bet kurus nākotnē varētu aizstāt 
ar citiem.
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Vienošanās grozījumi

Ierosināti 156 vienošanās grozījumi, no tiem

136 ir apstiprināti, t.sk. 7 projektiem

pagarināts īstenošanas termiņš (līdz 36

mēnešiem):

Gads Skaits

2017.gadā 55

2018.gadā 101

4



Veiktie maksājumi 
(uz 07.01.2019.)

✓ 9.2.4.2. pasākuma ietvaros veikti 659 maksājumi

kopumā 10 133 816 EUR apmērā, tai skaitā:

Starpposma 

MP, skaits

Avansa MP, 

skaits

Skaits kopā Summa 

kopā, EUR

2017.gads 106 172 278 3 367 205

2018.gads 298 78 376 6 672 591

2019.gads 2 2 4 94 020

Skaits kopā 404 250 659 -

Summa kopā, 

EUR

6 250 701 3 883 115 -
10 133 816
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Iesniegtie maksājuma pieprasījumi 
(uz 07.01.2019.)

✓ Šobrīd izskatīšanā 51 starpposma maksājuma

pieprasījums kopumā 2 373 768 EUR apmērā, no tiem:

- 2018.gadā iesniegti 47 MP;

- 2019.gadā – 4 MP.
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Veiktās pārbaudes
(uz 07.01.2019.)

✓ 9.2.4.2. pasākuma ietvaros 2017. un 2018.gadā kopā

veiktas 50 pārbaudes projekta īstenošanas vietā, t.sk.:

- 24 plānotās pārbaudes;

- 26 ārpuskārtas pārbaudes.

Pārbaužu ietvaros ir gūta pārliecība, ka projekti

un to ietvaros plānotie pasākumi tiek īstenoti

atbilstoši plānotajam.
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Iznākuma rādītāji (1)

Sasniegtie iznākuma rādītāji uz 02.01.2019. atbilstoši

apstiprinātajiem MP:
Sasniedzamā 

starpvērtība

uz 

31.12.2018.

Sasniedza

mā gala 

vērtība 

(1.kārta)

Faktiski 

sasniegtai

s rezultāts

Sasniegtais 

rezultāts % 

pret 

starpvērtību

Faktiski 

sasniegtais % 

pret gala 

vērtību 

(1. kārta)

Slimību 

profilakses 

pasākumos

16 000 40 000 18 531 116 % 46 %

Veselības 

veicināšanas 

pasākumos

90 000 225 000 83 609 93 % 37 %

KOPĀ 106 000 265 000 102 140 96 % 38,5 %
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Iznākuma rādītāji (2)

Sasniegtie iznākuma rādītāji uz 02.01.2019. atbilstoši

iesniegtajiem (vēl neapstiprinātajiem) MP:

Sasniedzamā 

starpvērtīb

a uz 

31.12.2018.

Sasniedzamā 

gala vērtība 

(1.kārta)

Faktiski 

sasniegtais 

rezultāts

Sasniegtais 

rezultāts % 

pret 

starpvērtību

Faktiski 

sasniegtais % 

pret gala vērtību 

(1. kārta)

Slimību 

profilakses 

pasākumos

16 000 40 000 21 138 132 % 53 %

Veselības 

veicināšanas 

pasākumos

90 000 225 000 93 808 104 % 42 %

KOPĀ 106 000 265 000 114 946 108 % 43 %
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CFLA sniegtais atbalsts un nodrošinātie 

informatīvie pasākumi

✓ Finansējuma saņēmējiem 2017.gadā sniegtas aptuveni 40
konsultācijas, savukārt 2018.gadā - vairāk kā 30
individuālas konsultācijas par projekta ieviešanu un ar to
saistītajiem jautājumiem;

✓ Aktualizētas Vadlīnijas par tiešo attiecināmo izmaksu
pamatojošiem dokumentiem 2014. – 2020.gada
plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
ietvaros:

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-
istenosana/9-2-4-2-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-
veicinasanai-un-slimibu-profilaksei
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Pasākumi vienkāršošanai (1)

Pēc CFLA ierosinājuma īstenotie vienkāršošanas pasākumi:

✓ atteikšanās no gada darba plānu sagatavošanas 2018.un
2019.gadam;

✓ IUB ir aktualizējis skaidrojumu par priekšizpētes
veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai, nosakot, ka
finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nedokumentēt tirgus izpēti,
ja iepirkuma paredzamā līgumcena nepārsniedz 250 EUR
bez PVN.
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Pasākumi vienkāršošanai (2)

Turpmākajam:

✓ CFLA atkārtoti izteikusi priekšlikumu IUB paaugstināt
slieksni tirgus izpētes dokumentēšanai;

✓CFLA atbalsta iznākuma rādītāja maiņu otrās kārtas
projektiem (no iedzīvotāju skaita uz pasākumu skaitu);

✓CFLA ierosina/sniedz atbalstu vienkāršoto izmaksu
metodikas izstrādei SAM 9.2.4 otrās kārtas projektiem.
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Finanšu disciplīnas pasākumi 

✓ Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 784 finanšu

disciplīnas pasākumi ir saistoši no 2018. gada 1.

septembra.

✓ Par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas

grafika kalendārā gada plāna neizpildi (PMPIG

plānotie pret faktiski iesniegtajiem maksājumu

pieprasījumiem gadā), kas pārsniedz 25%, var tikt

samazināta projekta attiecināmo izdevumu summa

par starpību, kas pārsniedz 25% no neizpildes.
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Finanšu disciplīnas izpilde 

2018.gadā

9.2.4.2 pasākuma ietvaros 2018.gada

neizpilde ne vienā no projektiem nav

pārsniegusi 25 %, līdz ar to finanšu

disciplīnas pasākumi nav piemērojami.

14



Turpmākie finanšu disciplīnas 

pasākumi

✓ 2019.gada un nākamo gadu izpildi vērtēs pret

attiecīgā gada 1.februārī spēkā esošo Plānoto

maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

✓ Ņemot vērā projekta ietvaros paredzētās darbības un

sasniegtos rezultātus, kā arī piešķirtā finansējuma

apguvi, finansējuma saņēmēji var izvērtēt

nepieciešamību pagarināt projekta īstenošanas

termiņu līdz 36 mēnešiem.
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Pasākumu īstenošana

Šobrīd visā Latvijas teritorijā 9.2.4.2.pasākuma ietvaros tiek

īstenoti vairāk kā 2000 pasākumi mēnesī.
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Biežāk īstenotie un apmeklētākie 

pasākumi

Vislielāko atsaucību guvušie pasākumi:

1.Fiziskās aktivitātes – nūjošana, vingrošana, peldēšana

2.Nometnes bērniem un jauniešiem

3.Uztura meistarklases
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?!


