SAMP 9.2.4.2. vienošanās grozījumu
sagatavošana par projektu īstenošanu
2020.-2023.gadā
2020. gada 28. aprīlis

SAMP 9.2.4.2 sasniegtie rezultāti 2017-2019
Vairāk kā 250 tūkstoši iedzīvotāju visā
Latvijā piedalījušies pašvaldību organizētajos
veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumos
Iznākuma rādītāji ir sasniegti 125% apmērā
no sasniedzamā gala rādītāja (atbilstoši
ierosinātajiem grozījumiem Darbības
programmā):
- slimību profilakses pasākumos piedalījušies
56 427 no plānotajiem 44 700 iedzīvotājiem
- veselības veicināšanas pasākumos piedalījušies
196 889 no plānotajiem 158 000 iedzīvotājiem
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TOP 10 populārākās aktivitātes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

#ESfondi

Vingrošana
Peldēšana
Nūjošana
Izglītojošas nometnes
Veselīga uztura mācības
Atkarību profilakse skolās
Seksuāli reproduktīvās mācības skolās
Veselības dienas (izglītojošā sadaļa+fiziskas aktivitātes+eksprestesti)
Sporta dienas
Garīgo veselību veicinoši pasākumi
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Projektu turpinājums 2020.-2023.gadā
Vienošanās grozījumi par projektu pagarinājumu un papildus
finansējumu nākamajiem 3 gadiem
▪ CFLA līdz 2020.gada 1.maijam nosūtīs uzaicinājumu iesniegt
priekšlikumus par grozījumiem projekta iesniegumā, paredzot pasākumus
2020.–2023.gadam, palielinot projektu attiecināmo izmaksu kopsummu un
nosakot individuāli sasniedzamos iznākuma rādītājus
▪ Finansējuma saņēmējam projekta grozījumu priekšlikumi jāiesniedz
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas

▪Finansējuma sadalījums un individuāli sasniedzamie iznākuma rādītāji
pašvaldībām no 2020.-2023. gadam publicēti CFLA mājas lapā
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Projektu turpinājums 2020.-2023.gadā
Vienošanās grozījumu spēkā stāšanās datums
▪ vienošanās grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad CFLA saņemts
vienošanās grozījumu pieprasījums
!!! Gadījumā, ja finansējuma saņēmējs, lai nodrošinātu projekta darbību
īstenošanas nepārtrauktību, sākot ar 01.01.2020. ir uzsācis 2020.2023.gada pasākumu īstenošanu, priekšfinansējot tos no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, vienošanās grozījumu sadaļā “Grozījumu piezīmes”
nepieciešams norādīt datumu, no kura ir attiecināmas izmaksas,
pamatojoties uz MK noteikumu Nr.310 50.2 punktu (ne agrāk par
01.01.2020.)

#ESfondi
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Vienošanās grozījumi iesniedzami caur
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas
sistēmu

#ESfondi
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Izmaiņas projekta iesniegumā
Izmaiņas projekta nosaukumā
▪ veicamas gadījumā, ja nosaukums satur neaktuālu informāciju
attiecībā uz projekta īstenošanas periodu, piemēram, par 1.kārtu
vai par projekta īstenošanas periodu no 2017.-2019.gadam

Izmaiņas “1.SADAĻĀ –PROJEKTA APRAKSTS”
▪ 1.1. apakšsadaļā veicamas, aktualizējot informāciju par
pieejamo projekta kopējo finansējumu no 2017.-2023.gadam,
sasniedzamajiem rādītājiem un veicamajām darbībām
▪ 1.2.-1.4.apakšsadaļā veicamas pēc nepieciešamības

#ESfondi
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Izmaiņas projekta iesniegumā
Izmaiņas “1.SADAĻĀ –PROJEKTA APRAKSTS”
▪ 1.5.apakšsadaļā veicamas, visiem pasākumiem no 2020.-2023.gadam
izveidojot jaunas darbības, secīgi turpinot jau iesākto numerāciju
!!! Arī gadījumā, ja nākamajos 3 gados turpināsies jau iepriekš notikuši
pasākumi, piemēram, peldēšanas nodarbības, tiem izveidojamas jaunas
darbības
▪ 1.6.1.apakšsadaļā veicamas, papildinot ar jauno sasniedzamo
iznākuma rādītāju 2020.-2023.gadā-pasākumu skaitu

▪ 1.7.-1.8.apakšsadaļā veicamas pēc nepieciešamības
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Izmaiņas projekta iesniegumā
Izmaiņas “2.SADAĻĀ –PROJEKTA ĪSTENOŠANA”
▪ 2.1.apakšsadaļā veicamas, aktualizējot informāciju par pieejamo
projekta kopējo finansējumu no 2017.-2023.gadam
▪ 2.2.apakšsadaļā veicamas pēc nepieciešamības
▪ 2.3.apakšsadaļā veicamas, aktualizējot informāciju par projekta
īstenošanas ilgumu mēnešos, ņemot vērā plānoto projekta termiņa
pagarinājumu (ne ilgāk par 31.12.2023.)
▪ 2.4-2.5.apakšsadaļā veicamas pēc nepieciešamības
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Izmaiņas projekta iesniegumā
Izmaiņas “3.SADAĻĀ – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM
PRINCIPIEM”
▪ 3.1.-3.2.apakšsadaļā veicamas pēc nepieciešamības

Izmaiņas “5.SADAĻĀ – PUBLICITĀTE”
▪ veicamas, papildinot ar informāciju par veicamajiem obligātajiem
publicitātes pasākumiem no 2020.-2023.gadam
Izmaiņas “6.SADAĻĀ – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN
ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA”
6.1.apakšsadaļā veicamas pēc nepieciešamības
Izmaiņas “8.SADAĻĀ – APLIECINĀJUMS”
Gadījumā, ja mainījusies atbildīgā amatpersona, izmaiņas veicamas,
iesniedzot līguma par KPVIS e-vides izmantošanu 2.pielikumā esošo
“Lietotāja tiesību veidlapu”
#ESfondi
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Izmaiņas projekta īstenošanas laika grafikā
un finansēšanas plānā (1.un 2.pielikums)
Izmaiņas “Projekta īstenošanas laika grafikā”
▪ veicamas, papildinot ar informāciju par projekta īstenošanu līdz
projekta beigām, ņemot vērā projekta termiņa pagarinājumu

Izmaiņas “Finansēšanas plānā”
▪ veicamas, papildinot ar informāciju par nākamajiem 3 gadiem,
ņemot vērā papildus piešķirto finansējumu un projekta termiņa
pagarinājumu
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Izmaiņas projekta budžetā (3.pielikums)
Atlīdzības izmaksu vienotā likme 10% apmērā
▪ No 01.05.2020. visos projektos atlīdzības izmaksām ir piemērojama
vienotā likme 10% apmērā no pārējām projekta tiešajām attiecināmajām
īstenošanas izmaksām (no izmaksu pozīcijām Nr.10.2., 13.3. un 15.)

Netiešo izmaksu vienotā likme 15% apmērā
▪ No 01.05.2020. visos projektos ir piemērojama netiešo izmaksu vienotā
likme 15% apmērā no atlīdzību izmaksu vienotās likmes (no izmaksu
pozīcijas Nr.1.3.)
!!! Vienotās likmes piemērojamas arī tajos projektos, kuros 2017.-2019.gadā
nebija paredzētas atlīdzības izmaksas un netiešo izmaksu vienotā likme
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Izmaiņas projekta budžetā (3.pielikums)
Izmaksām no 01.05.2020. ir izveidotas jaunas budžeta izmaksu
apakšpozīcijas:
▪ Izmaksu pozīcija Nr.1.2. - Netiešo izmaksu vienotā likme (15%)
▪ Izmaksu pozīcija Nr.1.3. - Atlīdzības izmaksu vienotā likme (10%)
▪ Izmaksu pozīcija Nr.10.2. - Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas
▪ Izmaksu pozīcija Nr.13.3. - Pārējās tiešās īstenošanas izmaksas
!!! Izņēmums. Izmaksu pozīcijā Nr.15 ir uzskaitāmi neparedzētie izdevumi
(līdz 2% no projekta kopējām tiešajām izmaksām) par visu projekta
īstenošanas periodu (no 01.01.2017.-31.12.2023.)
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Izmaiņas projekta budžetā (3.pielikums)
2017.-2019.gadam piešķirtais neizlietotais finansējums:
▪ 2017.-2019.gadam piešķirtais neizlietotais finansējums tiek pieskaitīts
2020.-2023.gadā plānotajam finansējumam
▪ Vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumā esošo darbību, kuras nav
pabeigtas un apmaksātas līdz 30.04.2020., finansējums, sākot no
01.05.2020., ir jāieplāno jaunizveidotās budžeta izmaksu pozīcijas Nr.13.3.
atsevišķās apakšpozīcijās
!!! Projekta budžeta 2017.-2023.gadam kopsavilkuma paraugs ir

pieejams CFLA mājas lapā

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/9-2-4-2pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibuprofilaksei
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Pastāvīgi atbalstām un sadarbojamies
▪ CFLS sniegs finansējuma saņēmējiem individuālas konsultācijas visā
vienošanās grozījumu sagatavošanas laikā
▪ Tiks meklēti un piedāvāti individuāli problēmu risinājumi

▪ Ar atbildīgo projekta vadītāju jāvienojas par piemērotāko
konsultāciju saņemšanas veidu (atbildot telefoniski, e-pastā vai
izmantojot citus rīkus ar iespēju vienlaicīgi vairākus cilvēkus iesaistīt
diskusijā, piemēram, Microsoft Teams, ZOOM, Whatsapp)
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DROŠS UN UZTICAMS PARTNERIS PROJEKTU
ĪSTENOŠANĀ JAU VAIRĀK NEKĀ 21 GADU

