
Jevgenijs Blaževičs 

ES fondu departamenta direktors 

Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv, tālr.67 876 046 

18.05.2015, Rīgā 

ES fondu finansējums pašvaldībām veselības 
veicināšanas pasākumiem 2014.-2020.gadā 

mailto:Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv


|  2 

ES fondu specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.4. 

 

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem 

Kompleksi  veselības 
veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi 

Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei 
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Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

Pasaules Bankas izvērtējums 

Sākotnējās ietekmes izvērtējums 

Pamatojoši dokumenti 
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Atbalstāmās jomas 

Atkarību izraisošo vielu un 
procesu izplatības samazināšana  

Veselīga uztura popularizēšana 
sabiedrībā  

Fizisko aktivitāšu popularizēšana 
sabiedrībā  

Veselības profilakse 

Sirds un asinsvadu 

Onkoloģijas 

Perinatālā un neonatālā 
perioda aprūpe 

Garīgās veselības aprūpe 

Garīgās veselības 
veicināšana 

Reproduktīvā 
veselība  
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Finansējums 

16 692 797; 
30% 

 38 949 861; 
70% 

Centralizētie pasākumi (SPKC)

Vietējie pasākumi  (NVO, pašvaldības, komersanti)
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- veselības veicināšanas  un slimību 
profilakses pasākumu plāna / 
vadlīniju izstrāde 

- slimību profilakses pasākumi 

- informatīvie pasākumi par 
slimību profilaksi un veselīgu 
dzīvesveidu 

- veselības veicināšanas darba 
koordinatoru u.c. atbildīgo 
amatpersonu apmācības 

- sabiedrības informēšanas 
pasākumu kompleksi 

- transporta izdevumu segšana 
mērķa grupām 

- pētījumi un izvērtējumi 

- sabiedrības veselības 
monitoringa sistēmas izstrāde 
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- interaktīvas informatīvi 
izglītojošas nodarbības 

- līdzaudžu izglītošanas 
programmas 

- interešu grupas 

- izglītojoši pasākumi darba vietās 
un izglītības iestādēs 

- tematiskās lekcijas, semināri 
speciālistiem 

- konkrētu rīcību vai iespējas 
popularizējoši pasākumi 
pašvaldībās 

- psihologa konsultācijas bērniem, 
vecākiem un riska 

- mērķa grupu profilaktisko 
apskašu veicināšanas programma 

- citi pasākumi 
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Ieviešanas modelis 

Centralizētais modelis 

• SPKC - finansējuma saņēmējs 

• Pašvaldības – sadarbības 
partneri 

• Pašvaldības piesaka projektus 
SPKC 

• SPKC kontrolē pašvaldības 

• Sadarbība ar ES fondu 
sadarbības iestādi caur SPKC 

Decentralizētais modelis 

• SPKC un pašvaldības 
finansējuma saņēmēji 

• Projektus piesaka individuāli 

• SPKC līdzdarbojas projektu 
vērtēšanā 

• ES fondu sadarbības iestāde 
nodrošina pašvaldību kontroli 
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Sasniedzamie rezultāti 

Rezultāta rādītāji 

Riskam pakļauto iedzīvotāju skaits, 
kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir 

profilaktiski izmeklēti  

356 002 – 371 480 

Riskam pakļauto iedzīvotāju skaits, 
kuri pēdējā gada laikā mainījuši 

dzīvesveida paradumus   

75 000 – 100 000 

 Iznākuma rādītāji 

Riskam pakļauto iedzīvotāju skaits, 
kas piedalījušies ESF veselības 

veicināšanas pasākumos  

100 000 

Riskam pakļauto iedzīvotāju skaits 
uz kuriem vērsti ESF informatīvie 
veselības veicināšanas pasākumi  

500 000 
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Laika grafiks 

2015 
Septembris 

2015 
Novembris 

2016 
janvāris 

Kritēriju 
iesniegšana 

UK Atlases 
izsludināšana Projektu īstenošana 

2022 
janvāris 

2015 
Jūnijs 

Centralizētie pasākumi 

Vietējie pasākumi 

Kritēriju 
iesniegšana 

UK 

Atlases 
izsludināšana 

Projektu īstenošana 
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Partneru iesaiste 

VM darba grupa par SAM  

(VM, SPKC, LPS) 

ES fondu uzraudzības komiteja  

(Ministrijas, NVO) 

Sarakste, semināri 
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