
                                ĶEGUMA NOVADA DOME 
                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
            tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 3.jūnijā                                                                              Nr. KND1-3/20/191 

                                                                                                         (protokols Nr.15,18.§) 
 

Par priekšfinansējumu ESF projektam “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana 
un slimību profilakse Ķeguma novadā” 

 
2020.gada 18.aprīlī ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumi 

Nr. 216 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos 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" 
Ministru kabineta sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.310 (turpmāk 
– MK noteikumi), kas paredz būtiskas izmaiņas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības 
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (turpmāk – 
9.2.4.2.pasākums) turpmākajā īstenošanas procesā.  

Ķeguma novada pašvaldībā saņemta 2020.gada 29.aprīļa Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras (turpmāk – CFLA) vēstule Nr. 39-2-60/3032 “Par iesniedzamajiem grozījumiem 
projekta īstenošanas nosacījumos 9.2.4.2.pasākuma ietvaros”, kurā CFLA kā sadarbības 
iestāde aicina 9.2.4.2. pasākuma finansējuma saņēmējus iesniegt priekšlikumus par 
grozījumiem projekta īstenošanas nosacījumos, paredzot veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumus, palielinot projektu attiecināmo izmaksu kopsummu un nosakot 
individuāli sasniedzamos iznākuma rādītājus projekta īstenošanai no 2020.gada līdz 
2023.gadam atbilstoši Veselības ministrijas sagatavotajam aprēķinam “Aprēķinātais 
sasniedzamais iznākuma rādītājs un finansējums dalījumā pa pašvaldībām” (turpmāk – VM 
aprēķins).  

Atbilstoši VM aprēķinam, Ķeguma novada pašvaldībai pieejamais Eiropas sociālā 
fonda un valsts budžeta finansējums projekta  “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un 
slimību profilakse Ķeguma novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/083 īstenošanai 2017.-2023.gada 
periodam ir EUR 110091,00, t. sk., 2017.-2019.gadu periodam EUR 65575,00 apmērā un 
2020.-2023.gada periodam EUR 44516,00 apmērā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 „Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieejamību 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” 
20.1.punktu, kas nosaka pašvaldības tiesības iesniegt projekta iesniegumu, 59.punktu, kas 
paredz avansa maksājumus projekta īstenošanai 90% apmērā no projektam piešķirtā  Eiropas 
Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma, 



 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.punkts paredz, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 15.panta pirmās daļas 
6.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 03.06.2020. atzinumu,  
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma 
novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/083 īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 10% jeb 
11009,10 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi euro un 10 centi) apmērā no kopējām 
izmaksām paredzēt Ķeguma novada pašvaldības 2022.-2023.gada budžetā. 

2. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, Attīstības 
nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
05.06.2020. 
datums 
 


