EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU SPECIFISKAIS ATBALSTA
MĒRĶIS NR.9.2.4.VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN
SLIMĪBU PROFILAKSEI

Ieviešanas mehānisms

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(Sadarbības iestāde)

Slimību profilakses
un kontroles centrs
(Finansējuma
saņēmējs)

Sabiedrības integrācijas fonds
(Finansējuma saņēmējs)

Pašvaldības (NVPT), NVO, valsts pārvaldes
iestādes
(Sadarbības partneri SIF)
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Vērtēšanas kritēriji -1
Prioritārās jomas
• sirds un asinsvadu
• onkoloģija
• perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe
• garīgās veselības aprūpe
Galvenie virzieni
• uzturs
• atkarības
• garīgā veselība
• reproduktīvā veselība
• fiziskās aktivitātes
• profilakse
Tīklu attīstība
• nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls
• nacionālais veselību veicinošo skolu tīkls
• izvērtēt iespēju attīstīt veselīgo darbavietu tīklu

Sinerģija ar VARAM, KM, IZM un LM
• sporta infrastruktūra
• dabas takas / veselības maršruti
• vardarbības profilakse un drošā darba vieta
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Vērtēšanas kritēriji- 2

Pasākumu pieejamība visā Latvijā
• pieci plānošanas reģioni
• risinājumi pasākumu pieejamībai visās pašvaldībās
Mērķa grupu identificēšana un iesaiste pasākumos
• nabadzības riskam pakļautie
• teritoriālās atstumtības riskam pakļautie
• sociālās atstumtības riskam pakļautie
Risinājumi mērķauditorijas informētības nodrošināšanai
• skaidri mērķauditorijai atbilstošie komunikāciju kanāli
• pamatojums ar mērķa grupas profila izvērtējumu
• pamatojums ar citu valstu pieredzi
Ārstniecības iestāžu un personāla, kā arī NVO iesaiste
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Ministru kabineta noteikumi
Pamatnosacījumi
Mērķa grupa:
• teritoriāli atstumtie
• trūcīgie iedzīvotāji
• bezdarbnieki
• personas ar invaliditāti
• iedzīvotāji virs 54 gadiem
• bērni
• bēgļi

Finansējums:
• Kopā: 55 385 196 euro
• SPKC : 16 692 797 euro
• SIF: 38 692 399 euro
• Līdzfinansējums no valsts budžeta

Sasniedzamie rādītāji:
• Tieši iesaistītie profilaksē - 100 000 iedz.
• Tieši iesaistītie veicināšanā - 500 000 iedz.
• Profilaktiski izmeklēto pie ģimenes ārsta
mērķa grupas pārstāvju pieaugums
• Dzīvesveida paradumu maiņa ESF ietekmes
rezultātā

Saņēmēji:
• SPKC
• SIF ar sadarbības partneriem:
• pašvaldības, kas ir Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla dalībnieces
• veselības nozares valsts pārvaldes iestādes
• biedrības un nodibinājumi
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Ministru kabineta noteikumi
Darbības un izmaksas - 1
Darbība
1. Projekta vadība

Izmaksas

Izmaksas administratīvajām
personālam

2. Veicināšanas un
Izmaksas ārējiem konsultantiem un
profilakses plāna
rezultātu izplatīšanai
izstrāde un aktualizēšana

3. Slimību profilakses
pasākumi

Primārā profilakse, konsultācijas,
paškontroles ierīces, mobilitāte un
atbalsta personāls

4. Vispārējie veselības
veicināšanas pasākumi

Sabiedrības informēšanas pasākumu
kompleksu izgatavošana un
izplatīšana , kā arī datoru un mobilās
aplikācijas

SPKC

SIF un
partneri

Līdz 5.5%

Līdz 7% (4%)

Līdz 2%

Nav
attiecināms

-

-

Vismaz 60%

Nav
attiecināms
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Ministru kabineta noteikumi
Darbības un izmaksas - 2
Darbība

Izmaksas

5. Veselības veicināšanas
Veselības veicināšanas pasākumu
pasākumi mērķa grupām
plānošana, sagatavošana un
6. Veselības veicināšanas īstenošana, darba materiāli un
inventārs, mobilitāte un atbalsta
pasākumi vietējai
personāls
sabiedrībai
7. Sabiedrības veselības
pētījumi

Izmaksas īstenošanas personālam,
ārējiem konsultantiem, pētījumu
veikšanai un rezultātu izplatīšanai

8. Uzraudzības sistēma

Izmaksas uzraudzības personālam
un uzraudzības informācijas sistēmai

9. Informācijas un
publicitātes pasākumi

Atbilstoši obligātajām prasībām

SPKC

SIF un
partneri

-

Vismaz 85%

Vismaz 15%

Nav
attiecināms

Līdz 5%

Nav
attiecināms

-
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Ieviešanas laika plānojums

MK noteikumu izsludināšana VSS
Sākotnējā novērtējuma un projektu kritēriju izskatīšana
apakškomitejā

Projektu kritēriju apstiprināšana uzraudzības komitejā

Novembris
2015
17.12.2015

Janvāris 2016

MK noteikumu spēkā stāšanās

Janvāris 2016

Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu vērtēšana,
apstiprināšana, līgumu slēgšana ar FS

Jūlijs2016

Līgumu slēgšana ar sadarbības partneriem

Septembris
2016
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