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Sanāksmi vada:
R.Muciņš

Veselības ministrijas valsts sekretārs.

Uzraudzības komisijas locekļi ar balsstiesībām:
Z.Altenburga

Veselības ekonomikas centra Eiropas Savienības fondu
departamenta direktore, Sadarbības iestādes vadītāja;

J.Blaţevičs

Uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Veselības
ministrijas Budţeta un investīciju departamenta Eiropas
Savienības fondu ieviešanas nodaļas vadītājs;

D.Brante

Veselības ministrijas Veselības Politikas plānošanas
departamenta Veselības politikas analīzes un plānošanas
nodaļas vecākā referente;

U.Čāčus

Latvijas Slimnīcu biedrības valdes loceklis (I.Liepas - Latvijas
Slimnīcu biedrības valdes locekles vietā);

I.Černušenko

Veselības ministrijas Budţeta un investīciju departamenta
direktore – atbildīgās iestādes vadītāja;

J.Geduša

Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību
un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente;

A.Grāvītis

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta
Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītājs;

I.Homko

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte sociālajos
jautājumos;

K.Karsa

Veselības ministrijas Budţeta un investīciju departamenta
Eiropas Savienības finansējuma plānošanas un vadības
nodaļas vecākā referente (B.Kņigina - Veselības ministrijas
Budţeta un investīciju departamenta Eiropas Savienības
finansējuma plānošanas un vadības nodaļas vadītāja vietā);

A.Lavrinovičs

Latvijas Māsu arodbiedrības prezidents;

R.Madţulis

Zemgales
plānošanas
reģiona
Projektu
speciālists
(A.Kronbergas - Zemgales plānošanas reģiona Projektu
nodaļas vadītājas vietā)

S.Pablaka

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta
Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja vietniece
(R.Joksta - Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktora vietā);

E.Pole

Veselības ministrijas Komunikāciju nodaļas vadītāja;

S.Šimfa

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un
sociālajos jautājumos (V.Graumanes - Latvijas Pašvaldību
savienības veselības un sociālo jautājumu komisijas locekles
vietā);

N.Točiļenko

Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes locekle;

J.Zālīte

Latvijas Māsu asociācijas prezidente.

Pārējie dalībnieki:
K.Ancāne

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas
departamenta Eiropas Sociālā fonda plānošanas nodaļas
vadītāja;

I.Bumbure

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas
departamenta Publiskās infrastruktūras plānošanas nodaļas
vecākā referente;

D.Grante

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas
departamenta Eiropas Sociālā fonda plānošanas nodaļas
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vadītājas vietniece;
I.Herca

Veselības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja;

A.Tomsone

Veselības ministrijas Budţeta un investīciju departamenta
Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente;

N.Voroncova

Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta
Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vecākā
referente;

L.Zalcmane

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Projektu
koordinācijas nodaļas vadītāja;

G.Ţlabe

Veselības ekonomikas centra ES fondu departamenta Projektu
kontroles un finanšu uzraudzības nodaļas vadītāja.

Uzraudzības komisijas sekretāre:
D.Ozoliņa

Veselības ministrijas Budţeta un investīciju departamenta
Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente.

Sanāksmē nepiedalās:
I.Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes
priekšsēdētājs;

A.Dzenīte

Vidzemes attīstības aģentūras projektu vadītāja;

M.Gediņš

Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības
loceklis;

R.Kaupe

Biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja;

V.Keris

Latvijas veselības un sociālās
arodbiedrības priekšsēdētājs;

L.Kozlovska

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente;

L.Krīgere

Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente;

J.Lāčplēsis

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis

I.Luste

Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības programmas
vadītāja;

V.Nagobads

Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas loceklis, Latvijas
Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs;
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības

I.Neimane
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aprūpes

darbinieku

organizācijas „SUSTENTO” valdes priekšsēdētājas vietniece;
V.Šiliņš

Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis;

L.Vancāne

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores
vietniece;

S.Veide

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente;

Z.Zeidaka

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu
vadītāja.

Sanāksmes darba kārtība:
1. Sanāksmes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
2. Pasākumu aktualitātes:
2.1. Aktivitāšu ieviešanas plānu izpildes progress;
2.2. Ziņojums par pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;
2.3. Ziņojums par konstatētajām neatbilstībām;
2.4. Horizontālo prioritāšu ieviešanas progress;
2.5. ES fondu 2010.gada mērķa profils;
2.6. Valsts budţeta līdzekļu piesaiste un izmantošana ES fondu projektu
ietvaros.
3. Citi jautājumi:
3.1. Tālākizglītības projekta īstenošanas aktualitātes un finansējuma apguve;
3.2. Tālākizglītības aktivitātes projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu
apvienošana vienā kārtā;
3.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projekta īstenošanas
aktualitātes un finansējuma apguve.
1. Sanāksmes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana
Ziņo:
R.Muciņš atklāj sanāksmi un nodod turpmāko sanāksmes vadīšanu I.Černušenko
Veselības ministrijas (turpmāk – VM) Budţeta un investīciju departamenta
direktorei – atbildīgās iestādes vadītājai.
I.Černušenko iepazīstina pasākuma uzraudzības komisijas dalībniekus ar
sanāksmes darba kārtību.
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Vienojas:
Apstiprināt darba kārtību.
2. Pasākumu aktualitātes
Ziņo:
J.Blaževičs informē par 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” (turpmāk –
1.3.2.pasākums) 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa
paaugstināšana” (turpmāk – 1.3.2.3.aktivitāte) un par 3.1.5.pasākuma „Veselības
aprūpes infrastruktūra” (turpmāk – 3.1.5.pasākums) 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes
„Ģimenes ārstu tīkla attīstība” (turpmāk – 3.1.5.1.1.apakšaktivitāte),
3.1.5.1.2.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” (turpmāk –
3.1.5.1.2.apakšaktivitāte),
3.1.5.2.aktivitātes
„Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības attīstība” (turpmāk – 3.1.5.2.aktivitāte), 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes
„Stacionārās veselības aprūpes attīstība” (turpmāk – 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte) un
3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas
attīstība” (turpmāk – 3.1.5.3.2.apakšaktivitāte) aktualitātēm, aktualitātēm minēto
aktivitāšu projektu ietvaros un minēto aktivitāšu ieviešanas plānu izpildes
progresu, kā arī par valsts budţeta līdzekļu piesaisti 2010.gadā un valsts budţeta
līdzekļu izmantošanu 2010.gadā Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros.
J.Blaževičs informē par VM ziņojumu par pasākuma un tā aktivitāšu ieviešanas
progresu, VM ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām, VM ziņojumu par
horizontālo prioritāšu progresu 1.3.2.pasākuma un 3.1.5.pasākuma ietvaros, kā arī
par ES fondu 2010.gada mērķa profilu.
Vienojas:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Citi jautājumi
3.1. Tālākizglītības projekta īstenošanas aktualitātes un finansējuma apguve
Ziņo:
I.Herca prezentē informāciju par 1.3.2.3.aktivitātes projekta īstenošanas
aktualitātēm, finansējuma apguvi un pastāvošajiem riskiem.
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R.Madžulis jautā, vai ir iespējams grozīt likumdošanu, kuras dēļ ir apgrūtināta
rezultatīvo rādītāju sasniegšana un Eiropas Savienības struktūrfondu apguve?
I.Herca atbild, ka Eiropas Savienības struktūrfondu normatīvā bāze ir balstīta uz
Eiropas Savienības direktīvām. A.Grāvītis papildina, ka tālākizglītības projekts ir
komplicēts un tā ieviešanas process ir cieši saistīts ar Augstākās izglītības likumu.
Pašlaik šī likuma grozījumi ir saskaņošanas stadijā un tas būtiski aizkavē ar
projekta ieviešanu saistīto problēmu risināšanu. Ja augstākās izglītības
likumdošanas joma tiktu sakārtota, tad jau tuvākajā laikā projekta ietvaros varētu
realizēt aktivitātes, kuras pašlaik diemţēl nav iespējams realizēt.
S.Šimfa norāda, ka sprieţot pēc prezentācijā sniegtās informācijas var secināt, ka
struktūrfondu apguves procents ir ļoti zems. Tāpēc nepieciešams veikt nopietnāku
finanšu līdzekļu apguves analīzi pa pozīcijām, identificējot problēmas un
neapguves iemeslus. Attiecīgi nepieciešams sadarboties ar iesaistītajām
institūcijām, lai veiktu nepieciešamos labojumus likumdošanā. Pašlaik tiek
konstatēts fakts, ka piešķirtie līdzekļi netiek apgūti un nekas neliecina, ka šī
situācija tuvākajā laikā uzlabosies.
J.Blaževičs norāda, ka situācija nav tik bezcerīga un paskaidro, ka projekta
realizācija tika uzsākta 2008.gada oktobrī un jau līdz gada beigām tika apgūti
gandrīz 257 tūkstoši latu. 2009.gadā tika apgūti 23% no kopējā projektam pieejamā
finansējuma. Attiecīgi 2010.gadā ir plānots apgūt līdz 30% no kopējā projektam
pieejamā finansējuma. Kopumā līdz 2010.gada beigām plānots apgūt 5,5 mlj. LVL,
kas ir vairāk nekā 50% no projekta kopēja finansējuma, atlikušo finansējuma daļu
plānots apgūt 2011.gada laikā. Papildus J.Blaţevičs norāda, ka pirmās kārtas
projekta finansējums ir 9,5 miljoni latu, otrās kārtas projekta finansējums ir plānots
5 miljoni latu, bet projektu īstenošanai paredzētais laiks ir vienāds. J.Blaţevičs
informē, ka šīsdienas sanāksmes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par projektu
iesniegumu atlases kārtu apvienošanu vienā kārtā, kas ļautu vienmērīgi izlīdzināt
finansējuma apguvi līdz 2013.gadam.
S.Šimfa norāda, ka projekta ietvaros bija nepieciešams rūpīgāk veikt aktivitāšu un
finansējuma apguves plānošanu, jo laicīgi bija zināms gan finansējuma apjoms gan
finansējuma apguves termiņš.
A.Grāvītis atbild, ka projekta aktivitāšu plānošana tika uzsākta trīs gadus atpakaļ,
kad situācija gan izglītības gan veselības aprūpes jomā kopumā bija savādāka nekā
tā ir šobrīd. Papildus A.Grāvītis norāda, ka iespējams projekta plānošana sākotnēji
varēja būt efektīvāka, bet ir jāņem vērā arī ekonomiskās krīzes radītās sekas.
Pašlaik cilvēku interese ieguldīt savu laiku un līdzekļus tālākizglītībā ir samērā
zema un tas būtiski kavē plānoto projekta rezultātu sasniegšanu.
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J.Zālīte izsaka priekšlikumu, ka uz turpmākajām sanāksmēm nepieciešams uzlabot
prezentāciju par projekta ieviešanu un tajā atspoguļoto informāciju. J.Zālīte
piedāvā slaidos par finansējuma apguves progresu norādīt kopējo apgūto
finansējumu uz konkrētu datumu nevis sniegt informāciju par apguvi pa gadiem.
Atspoguļojot informāciju pa gadiem, rodas maldinošs iespaids, ka finansējuma
apguve ir kritiski zema, bet, sarēķinot kopējo apgūtā finansējuma summu, situācija
ir daudz labāka.
A.Grāvītis atbild, ka priekšlikums tiks ņemts vērā. Papildus A.Grāvītis norāda, ka
pašlaik projekts ir visintensīvākajā apguves fāzē un līdz gada beigām plānots apgūt
lielu projekta finansējuma daļu. A.Grāvīts informē, ka VM papildus ir palielinājusi
administratīvā personāla kapacitāti projekta ietvaros.
Vienojas:
VM kā finansējuma saņēmējam turpmāk, izstrādājot prezentāciju par projekta
ieviešanas progresu, informāciju par projekta finansējuma apguvi norādīt
kumulatīvi, lai būtu iespējams bez papildu aprēķiniem redzēt kopējo projekta
finansējuma apguves progresu uz atskaites periodu.
3.2. Tālākizglītības aktivitātes projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu
apvienošana vienā kārtā
J.Blaževičs ierosina 1.3.2.3.aktivitātes divu projekta iesniegumu atlases kārtu
apvienošanu vienā projektu iesniegumu atlases kārtā. J.Blaţevičs informē, ka
sākotnēji 1.3.2.3.aktivitātes ieviešana tika plānotas divas projektu iesniegumu
atlases kārtas, lai pēc pirmās kārtas projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā
varētu veikt korekcijas Ministru kabineta noteikumos par 1.3.2.3.aktivitātes
ieviešanu (turpmāk – MK noteikumi). Šobrīd MK noteikumos ir veikti grozījumi
un papildus labojumi nav nepieciešami. Papildus J.Blaţevičs informē par
iespējamo situāciju, kad pirmās kārtas projekts vēl nebūs realizēts un jau būs
uzsākta otra projekta ieviešana, vai, kad pēc pirmā projekta realizēšanas
izveidosies pārtraukums līdz otrā projekta iesnieguma apstiprināšanai. Gan pirmā,
gan otrā situācija būtiski apdraud 1.3.2.3.aktivitātes ieviešanu. Pirmajā gadījumā
iespējamas problēmas ar administratīvā personāla pārņemšanu. Šobrīd projekta
ietvaros darbojas kvalificēti un zinoši darbinieki ar nepieciešamo pieredzi.
Savukārt otrajā gadījumā var pazaudēt lielu daļu no 1.3.2.3.aktivitātes
mērķauditorijas.
K.Ancāne pauţ viedokli, ka Finanšu ministrijas galvenais mērķis ir sekmīga
struktūrfondu apguve. Pašlaik šī projekta kopējais struktūrfondu apguves progress
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ir 27% no kopējās projektam pieejamās summas un jāsecina, ka tas ir ļoti zems
apguves procents. Šī projekta realizācijai palicis vēl viens gads un maz ticams, ka
piešķirot vēl papildu finansējumu, VM spēs to sekmīgi apgūt. Finanšu ministrija
saskata divus paralēlus projektus ar jaunu komandu. Attiecīgi projektā ir jāsadala
mērķi nodalot īsā un garā cikla apmācības un projekta darbības. Finanšu ministrijas
viedoklis ir, ka paralēli uzsākot realizēt otru projektu ir iespējams ātrāk apgūt
pieejamo finansējumu.
J.Blaževičs atbild, ka līdz gada beigām struktūrfonda apguve projekta ietvaros
plānota aptuveni 50% apmērā no nokontraktētā finansējuma. Atlikušie 50%, kas
sastāda 4,5 miljonus latu, gadījumā, ja projektā neko nemaina, būs jāapgūst
2011.gada laikā. Tomēr jāņem vērā, kā jau iepriekš tika minēts, ka pirmajā projekta
iesniegumu atlases kārtā ir plānoti 9,5 miljoni latu, otrajā projekta iesniegumu
atlases kārtā ir plānoti 5 miljoni latu, bet īstenošanas periods abiem projektiem ir 3
gadi. Ja šīs summas izlīdzinātu uz kopējo laika periodu, tad kopējā struktūrfondu
apguve tiks nodrošināta bez aizkavējumiem.
J.Blaţevičs papildina, ka jau sākotnēji bija grūtības ar projekta ieviešanas
komandas nokomplektēšanu, un tagad īsā laikā atrast darbiniekus ar pieredzi
Sociālā fonda projektu vadīšanā ir gandrīz neiespējami.
J.Blaţevičs norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem profiliem izpildes
rādītāji ir apmierinoši un šie rādītāji ir daudz augstāki nekā nosaka Eiropas
Savienības regula par n+2 un n+3 principu izpildi. Apvienojot abas projekta
iesniegumu atlases kārtas būs iespēja ietaupīt administratīvos izdevumus projekta
iesnieguma sagatavošanai, kā arī VM kā atbildīgās iestādes un Veselības
ekonomikas centra kā sadarbības iestādes administratīvos resursus projekta
vērtēšanas procesā.
K.Ancāne papildus vēlas precizēt, vai tiešām trīs mēnešu laikā, līdz 2010.gada
31.decembrim, plānots apgūt struktūrfondu finansējumu 23% apmērā? Un, vai šo
procentu attiecību rēķina no kopējās līguma summas?
J.Blaževičs atbild, ka 2010.gadā plānots apgūt 30% no kopējā projekta
finansējuma un kopumā no projekta uzsākšanas līdz 2010.gada beigām tiks apgūti
54% no kopējās projekta summas, kas ir 9,5 miljoni latu.
K.Ancāne informē, ka Finanšu ministrijas rīcībā ir pavisam citi dati. K.Ancāne
norāda, ka struktūrfondu apguves atskaite un mērķa profila izpildes atskaite ir
divas daţādas atskaites un tāpēc Finanšu ministrijas negatīvā nostāja par
struktūrfondu finansējuma veiksmīgu apguvi saglabājas. K.Ancāne jautā, cik
steidzami ir jāpieņem lēmums par projekta iesniegumu atlases kārtu apvienošanu.
Finanšu ministrija vēlas pārliecināties par veiksmīgu struktūrfondu apguvi projekta
ietvaros 50% apmērā līdz 2010.gada 31.decembrim.
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J.Blaževičs atbild, ka vienošanos par projekta iesniegumu atlases kārtu
apvienošanu ir jāpanāk līdz otrās projektu iesniegumu atlases kārtas uzaicinājumu
izsūtīšanas datumam, tas ir ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.maijam. Papildus
J.Blaţevičs informē, ka VM piekrīt Finanšu ministrijas nosacījumam par projektu
iesniegumu atlases kārtu apvienošanu, gadījumā ja līdz 2010.gada beigām
finansējuma apguvi projekta ietvaros būs 50% un vairāk. Ja pārējiem komisijas
locekļiem nav iebildumu, tad VM varētu veikt grozījumus MK noteikumos un
attiecīgi veikt grozījumus arī projekta iesniegumā.
K.Ancāne aicina VM vēlreiz izvērtēt iespēju paralēli virzīt divus projektus tādā
veidā veicinot projekta finansējuma apguvi.
J.Zālīte piedāvā, izvērtējot projekta iesniegumu atlases kārtu apvienošanu, ņemt
vērā šī projekta specifiku. Projekta ietvaros ir izveidota laba pētnieciskā bāze un
būtiski ir to saglabāt. Papildus, veidojot divus paralēlus projektus vai pārrāvumu
projektu ieviešanas procesā, ir liels risks pazaudēt daļu auditorijas. J.Zālīte atbalsta
projekta iesniegumu atlases kārtu apvienošanu šādā veidā panākot finansējuma
izlīdzinājumu pa gadiem.
Vienojas:
Veikt 1.3.2.3.aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtu apvienošanu gadījumā,
ja apguve projekta ietvaros sasniedz 50% no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.

3.3.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
īstenošanas aktualitātes un finansējuma apguve

projekta

Ziņo:
L.Zalcmane prezentē informāciju par 3.1.5.2.aktivitātes projekta īstenošanas
aktualitātēm, projekta rādītāju apguvi, projekta ietvaros identificētajiem riskiem un
to novēršanas pasākumiem kā arī par projekta finansējuma apguves progresu.
J.Blaževičs jautā, vai izdevās atrisināt jautājumu par īpašumtiesībām Rīgas un
Kurzemes reģionālo dispečeru centra izveidei?
A.Ploriņš atbild, ka jautājums par īpašumtiesībām Rīgas reģionālā dispečeru
centra izveidei ir atrisināts un visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti būvvaldē.
Kas attiecas uz Kurzemes reģionālā dispečeru centra izveidi, tad pašlaik notiek
pārrunas ar Kuldīgas domi, ka īpašums, uz kura tiks veidots Kurzemes reģionālais
dispečeru centrs, varētu tikt nodots ilgtermiņa lietošanā ar patapinājuma līgumu.
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S.Šimfa papildina, ka turpmāk nepieciešams uzlabot prezentācijas kvalitāti
pārskatāmāk atspoguļojot tajā sniegto informāciju. S.Šimfa norāda, ka prezentācijā
ir daudz skaitļu un tabulu, bet no tām grūti spriest par projekta kopējo progresu.
Vienojas:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam turpmāk, izstrādājot prezentāciju
par projekta ieviešanas progresu, informāciju par projekta finansējuma apguvi
norādīt kumulatīvi, lai būtu iespējams bez papildu aprēķiniem redzēt kopējo
projekta finansējuma apguves progresu uz atskaites periodu.
Pielikumā:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda
uzraudzības komisiju sanāksmes prezentācija uz 35 slaidiem;
2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projekta
prezentācija uz 34 slaidiem;
3. Veselības ministrijas projekta prezentācija uz 12 slaidiem;
4. Aktivitāšu ieviešanas grafiki uz 12 lpp.;
5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda
uzraudzības komisiju sanāksmes reģistrācijas veidlapas uz 7 lpp.

Uzraudzības
komisijas
priekšsēdētāja,
Budţeta un investīciju departamenta
direktore

I.Černušenko

Uzraudzības komisijas sekretāre, Veselības
ministrijas
Budţeta
un
investīciju
departamenta Eiropas Savienības fondu
ieviešanas nodaļas vecākā referente

D.Ozoliņa
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