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Tiesiskais regulējums (1)

✓ 17.05.2016. MK noteikumi 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 "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"
īstenošanas noteikumi»

✓ 17.03.2015. MK noteikumi Nr. 130 «Noteikumi par valsts
budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu
2014.–2020.gada plānošanas periodā»

✓ 10.02.2015. MK noteikumi Nr. 77 «Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas
kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā»
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Tiesiskais regulējums (2)

✓ VI izstrādātas Vadlīnijas attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada
plānošanas periodā (Nr.2.1., 11.07.2017.)
http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

✓ 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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Projektu atlase un 
vienošanās slēgšana

✓ 9.2.4.2.pasākuma atlase izsludināta 2016.gada 
12.jūlijā

✓ 112 pašvaldībām (Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla dalībnieces)  un SPKC nosūtīti uzaicinājumi 
iesniegt projekta iesniegumu

✓ CFLA tika saņemti 106 projekta iesniegumi, no 
kuriem:

• 97 projekta iesniegumi apstiprināti un noslēgtas 
vienošanās par projekta īstenošanu

• 6 projekta iesniegumi noraidīti

• 3 pašvaldības atteicās no projekta īstenošanas
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2017.gada darba plāni, 
vienošanās grozījumi

✓Iesniegti, izvērtēti un apstiprināti 97
projektu 2017.gada darba plāni

✓Vienošanās grozījumi:

✓ ierosināti 36 vienošanās grozījumi

✓ apstiprināti 22 vienošanās grozījumi
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CFLA nodrošinātie informatīvie 
pasākumi

✓ Pašvaldībām sniegtas 116 klātienes konsultācijas:

• 79 konsultācijas projekta iesnieguma 
sagatavošanas stadijā

• 37 individuālas konsultācijas pēc vienošanās 
noslēgšanas

✓ Informatīvie semināri:

• 2016.gada 13.jūlijā par projekta pieteikuma 
sagatavošanu, atbalstāmajām darbībām, 
iepirkumu plānošanu

• 2017.gada 2.jūnijā par iepirkumu plānošanu 
9.2.4.2.pasākumu ietvaros un biežāk pieļautajām 
kļūdām iepirkumos
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Veiktie maksājumi 
(uz 23.10.2017.)

✓ Veikti 161 maksājums 71 pašvaldībai
kopumā 2 134 806 EUR apmērā, tai skaitā:

• Veikti 126 avansa maksājumi 65 pašvaldībām
1 895 396 EUR apmērā

• Veikti 35 starpposma maksājumi 32
pašvaldībām 239 410 EUR apmērā

✓Šobrīd izskatīšanā 66 maksājumi kopumā
791 370 EUR apmērā, tai skaitā:

• 9 avansa maksājumi 126 134 EUR apmērā

• 57 starpposma maksājumi 665 236 EUR
apmērā
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Pasākumi vienkāršošanai (1)

✓Atteikšanās no gada darba plānu sagatavošanas
2018.un 2019.gadam (atbilstoši plānotiem grozījumiem MK
noteikumos Nr.310)

✓Projekta vadības un īstenošanas personālu var
piesaistīt gan uz darba līguma, gan uz uzņēmuma
līguma pamata

✓Atvieglota avansa maksājumu pieprasījumu
izskatīšana, līguma satura un atbilstības iepirkuma
nosacījumiem pārbaudi veicot starpposma
maksājuma pieprasījuma pārbaudes ietvaros

✓ Lai paātrinātu dokumentu/informācijas apriti un
maksājumu veikšanu, visas pašvaldības projekta
ietvaros uzsākušas lietot KP VIS
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Pasākumi vienkāršošanai (2)

Pēc CFLA ierosinājuma 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 euro bez PVN

✓vienlaikus tirgus izpēte varētu netikt dokumentēta
gadījumā, ja finansējuma saņēmējs ir secinājis, ka
tirgus dalībnieku skaits ir nepietiekams, lai būtu
objektīvi iespējams veikt tirgus izpēti, tomēr šādā
gadījumā finansējuma saņēmējam jāspēj sniegt
attiecīgu pamatojumu par apstākļiem, kādēļ tirgus
izpēte nav veikta
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Problēmas projektu īstenošanā (1)

✓Nepietiekama projekta personāla pieredze
projektu īstenošanā veselības veicināšanas
jomā

✓Netiek ievēroti dokumentu iesniegšanas
termiņi

✓Dokumentācija, pieprasītā papildus
informācija un skaidrojumi tiek iesniegti tikai
daļēji

✓Pašvaldības aģentūras sniedz pakalpojumus,
kas nav noteikti pašvaldības saistošajos
noteikumos (nav iekļauti apstiprinātajā cenrādī)
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Problēmas projektu īstenošanā (2)

✓Nepietiekama projekta personāla pieredze
iepirkumu jomā

✓Nekvalitatīvi sagatavoti iepirkumu plāni,
nepieciešami vairākkārtīgi precizējumi

✓Nekvalitatīvi sagatavota iepirkumu
dokumentācija (noteiktas ierobežojošas
prasības pretendentiem, nav pietiekami
dokumentēti lēmumi, vērtēšanas process, u.c.)

✓Līgums tiek noslēgts ar pretendentu, kura
kvalifikācija neatbilst iepirkumā/tirgus izpētē
definētajām prasībām
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Problēmas projektu īstenošanā (3)

✓Uzsākot īstenot projektu tiek konstatēts, ka
projekta sagatavošanas stadijā:

• nav tikusi veikta saturiskā priekšizpēte par
iedzīvotājus interesējošiem pasākumiem

• nav tikusi veikta priekšizpēte par tirgū pieejamiem
kvalificētiem speciālistiem attiecīgajā jomā

• plānojot projekta budžetu, nav tikusi veikta tirgus
cenu priekšizpēte
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Informācija CFLA tīmekļa vietnē
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?!


