
05.02.2020, Rīga

Izmaiņas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
"Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 

īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 
īstenošanas nosacījumos un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 2.kārtas projektu īstenošana



2

Izmaiņas SAM 9.2.4.2
darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” līmenī

Grozījumi DP 
nacionālā līmenī
apstiprināti MK

1.versija 
03.12.2019.

2.Versija 
21.01.2020

Grozījumi EK 
iesniegti

2020.gada 
28.janvārī

Provizoriskais EK 
DP grozījumu

saskaņojums līdz
2020.gada 

beigām

Ar MK 
protokollēmumu
netiks uzskaitīti

individuālo
personu dati

sākot no 
01.01.2020

Iznākuma rādītāja maiņa

Pieejamā finansējuma izmaiņas
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Līdz 2019.gada 31.decembrim:

Iznākuma rādītāju maiņa

Īstenots veselības veicināšanas un primārās slimību 
profilakses pasākums :

✓konkrētā atrašanās vietā 

✓konkrētā norises laikā 

✓konkrētam plānotajam cilvēku lokam

ESF ietvaros īstenoto veselības 
veicināšanas un primārās

slimību profilakses

PASĀKUMU skaits

Iedzīvotāju skaits, kas piedalījušies 
VESELĪBAS VEICINĀŠANAS 

pasākumos 

Iedzīvotāju skaits, kas piedalījušies 
PRIMĀRĀS SLIMĪBU PROFILAKSES 

pasākumos 

Mērķa grupā BĒRNI iekļaujamas arī (attiecinot jau kopš vienošanās 
noslēgšanas):
✓ pilngadīgas personas virs 18 gadiem, kamēr tās turpina

vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,

✓ grūtnieces

No 2020.gada 1.janvāra:



Pieejamais attiecināmais finansējums

2020.-2023.

12 765 349 euro

2017.-2020.

18 804 041 euro

4

-32%

Aprēķinātais finansējuma sadalījums un individuāli sasniedzamie iznākuma rādītāji pašvaldībām pēc MK grozījumu spēkā 
stāšanās būs pieejami: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-2-4-2

2017-2020 projekta 
līgumā iekļautais, bet 

neizlietotais 
finansējums

2020.-2023. gada 
piešķirtais finansējums

2020.-2023. 
gada 

pieejamais 
finansējums
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Izmaiņas SAM 9.2.4.2
nacionālā regulējuma līmenī

MK noteikumu
Nr.310 

grozījumu
sabiedriskā
apspriede

01.11.2019.

MK noteikumu
Nr.310 

izsludināšana
VSS

14.11.2019.

Provizoriskais
apstiprinājums

Ministru
kabinetā līdz
2020.gada 

martam

Projektu
grozījumu

iesniegšana
līdz 2020.gada 

jūnijam

Mērķa grupa

Atbalstāmo darbību apvienošana

Veselības veicināšanas un primārās 
slimību profilakses pasākumu

īstenošana periodam no 2020.gada līdz
2023.gadam

Vienkāršošanas pasākumi
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Mērķa grupa

Īpaši
atbalstāmās

mērķa grupas

iedzīvotāji, kuri 
dzīvo ārpus 
pilsētām ar 

blīvumu zem 50 
iedz / km2

trūcīgie un 
maznodrošinātie 

iedzīvotāji

bezdarbnieki

personas ar 
invaliditāti

iedzīvotāji, kas 
vecāki par 54 

gadiem

bērni

No 2020.gada 1.jānvāra jaunā rādītāja –
pasākumu skaits, ir organizējams visiem LV
iedzīvotājiem, tomēr vērtējot projekta
grozījumus, plānotās darbības tiks vērtētas pēc
diviem kvalitātes kritērijiem:

1. Pasākumi vismaz vienā no četrām
prioritārajām jomām un vismaz četrās no
sešām rīcības apakšjomām

2. Projektā paredzēti risinājumi konkrētas
mērķauditorijas informētības
nodrošināšanai, proti tiek aprakstīts kā tiks
sasniegta, piemēram invalīdu mērķauditorija,
kādi informācijas kanāli tiks izmantoti to
piesaistei, kādi tiem piemēroti pasākumi tiks
īstenoti.

Sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības, 
bērnu veselība, psihiskā veselība

Psihiskā veselība, atkarību izplatības mazināšana, 
fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un 

reproduktīvā veselība, slimību profilakse



Atbalstāmo darbību apvienošana
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Primārā
slimību

profilakse

Veselības
veicināšana

Pasākums
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Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana

periodam no 2020.gada līdz 2023.gadam

CFLA aicina FS veikt grozījumus projektos no 01.01.2020. līdz 01.03.2020. 

FS gatavo projekta grozījumus, kas jāiesniedz CFLA 3 mēnešu laikā, ne vēlāk kā
01.06.2020.

Pašvaldībai ir iespēja nodrošināt pasākumu īstenošanas nepārtrauktību, uzņemoties
risku un priekšfinansējot veselības veicināšanas un primārās slimību profilakses
pasākumus no sava budžeta

✓Ja pašvaldība atsakās īstenot projektu, to īsteno SPKC
✓Ja pašvaldība, kuras projektu iepriekš īstenoja SPKC, to grib īstenot pati, to var darīt 
kā sadarbības partneris
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Vienkāršošanas pasākumi

No 01.01.20. piemērojama Vienotā likme Projekta vadības
un īstenošanas personāla un netiešajām izmaksām
(diskusijas par apmēru 9241-15,4%/ 9242-10,6%)

Palielināts robežslieksnis Inventāra vienības iegādei
(no 213 euro uz 500 euro)

Svītrots punkts, kas nosaka vienmērīgu finansējuma
plānošanu, katru gadu ievērojot noteiktu % apmēru no
finansējuma, jo piemērojami citi finanšu uzraudzības
pasākumi

Mainīti uzraudzības pasākumi 2.pielikumā

Pasākumu cikliskums

Dalībnieku anketēšana pasākumos virs 8h



Paldies par uzmanību!
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KONTAKTI:

Agnese Tomsone, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības 
departamenta direktore
+371 67876181
agnese.tomsone@vm.gov.lv

mailto:agnese.tomsone@vm.gov.lv

