
Atbalsts ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstībai

SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, 
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības 

aprūpes infrastruktūru” 
(4.kārtas 1.apakškārta)

Agija Bistere
Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja

agija.bistere@cfla.gov.lv, 26007911



Normatīvais regulējums 

• Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumi Nr.585
“Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, apstiprināti Uzraudzības
Komitejā (UK), apstiprināti 09.08.2018

• Projektu iesniegumu atlases nolikums, apstiprināts 21.02.2018.

Projektu iesniegumu iesniegšana 
no 25.februāra  līdz 24.aprīlim (ieskaitot)

Projektu iesniegumi jāiesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības 
informācijas sistēmas e-vidē (KPVIS e-vide).
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Projekta iesniegums:

1.Projekta apraksts:

1.1. Projekta kopsavilkums

1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums

1.3. Problēmas un risinājuma apraksts 
(norāda informāciju atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, par katru ģimenes 
ārsta praksi):

• ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits
• attālums no tuvākās I - V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes
• norāda vai projekta ietvaros paredzēts atbalsts ģimenes ārsta prakses 
papildus pieņemšanas vietas attīstībai (ja attiecināms)
• norāda vai projekta ietvaros paredzēts veicināt ģimenes ārstu prakšu 
sadarbību (ja attiecināms)

1.4. Projekta mērķa grupas apraksts

1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti 
(darbības norāda par katru ģimenes ārsta praksi atsevišķi) 

Projekta iesnieguma veidlapa 5



1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji
1.6.1. Iznākuma rādītāji: 

• uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (skaita katru ģimenes ārsta 
praksi)
• iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes 
pakalpojumi (skaita reģistrēto pacientu skaitu)

1.7. Projekta īstenošanas vieta

1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām   teritorijām 

1.9. Informācija par partneri

! 1.9. punktu aizpilda tikai tad, ja projektā ir iesaistīts
sadarbības partneris (projektā piedalās vairāk nekā viens
ģimenes ārsts).
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2. Projekta īstenošana:
2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte
2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības 
apraksts
2.3. Projekta īstenošanas ilgums (mēneši) 

2.4. Projekta risku izvērtējums
2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem

! 2.1., 2.2., 2.4. punktus aizpilda tikai tad, ja projekta kopējo attiecināmo
izmaksu summu ir virs 50 000 euro, t.i., attiecināmo izmaksu summa ir no
50 000,01 euro

3. Saskaņa ar horizontālajiem principiem:
3.1. Vienlīdzīgas iespējas
3.2. «Vienlīdzīgas iespējas» ieviešanai sasniedzamie 
rādītāji 
(Objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un 
informācijas pieejamība) 

! Ja projekta ietvaros nav plānotas ar būvniecību saistītas darbības, tad 
3.2. punktu neaizpilda. 
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4. Projekta ietekme uz vidi

5. Publicitāte
• projekta īstenošanas vietās (telpās) pie finansējuma saņēmēja un
sadarbības partneriem jāizvieto informatīvie plakāti (minimālais izmērs A3)
• ja finansējuma saņēmējam ir sava tīmekļa vietne, tad publicē tajā īsu
informāciju par projektu

6. Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas   
nodrošināšana

6.2. Rādītāju ilgtspēja

! Nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta
pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), bet ne mazāk kā
infrastruktūrā veikto ieguldījumu amortizācijas termiņā

7. Valsts atbalsta jautājumi
• de minimis atbalsts
• ja de minimis atbalsts izsmelts, tad atbalsts vispārējās tautsaimnieciskas
nozīmes pakalpojumiem (VTNP)

8. Apliecinājums
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Pielikumi:

1. Projekta īstenošanas laika grafiks 
(pielikumu aizpilda KPVIS e-vidē) 

2. Finansēšanas plāns 
(pielikumu aizpilda KPVIS e-vidē) 

3. Projekta  budžeta kopsavilkums 
(pielikumu aizpilda KPVIS e-vidē)  

4. Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā 
apjoma aprēķins - ja valsts atbalstu rēķina kā atbalstu VTNP 

(pielikumu pievieno KPVIS e-vidē sadaļā «Citi pielikumi»)

5. Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību                        
(pielikumu pievieno KPVIS e-vidē sadaļā «Citi pielikumi»)
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Papildus pielikumi, kas nepieciešami projekta
iesnieguma vērtēšanai
(ja attiecināms, pielikumus pievieno KPVIS e-vidē sadaļā «Citi
pielikumi»)

Ja piemēro de minimis atbalstu:
• finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera uzskaites veidlapa
(katram par sevi) par de minimis atbalsta piešķiršanu atbilstoši Ministru
kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr. 740 “ De minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”
1.pielikumam* - https://likumi.lv/ta/id/271005-ide-minimisi-atbalsta-
uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-un-uzskaites-veidlapu-paraugi

Ja piemēro VTNP atbalstu:
• ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīkojumu apstiprinātu
projekta iesniedzēja un sadarbības partnera infrastruktūras izmantošanas
proporcijas aprēķins un metodika
• projekta iesniedzēja un sadarbības partnera līguma kopija ar Nacionālo
veselības dienestu vai citu dokumentāciju, kas apliecina atbilstību SAM MK
noteikumu 19.punktā noteiktajām prasībām (attiecīgie grozījumi līgumā)

_____
*Tiesību akts zaudē spēku 2019.gada 1.jūlijā, ar 2019.gada 1.jūliju ievēro Ministru kabineta 2018.gada 
21.novembra noteikumos Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de 
minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteikto
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Ja projekta iesniegumu ir iesniedz pašvaldība vai pašvaldība ir
sadarbības partneris
• apliecinošie dokumenti par atbilstību SAM MK noteikumu 34.punktā
noteiktajām prasībām (pašvaldība iznomā telpas) – līgumi vai citi
pamatojošie dokumenti utt.

Ja projektā iesniegumā paredzētas darbības, kas saistītas ar
būvniecību
• dokumentācija, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā un
vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma
veikšanas, bet ne mazāk kā infrastruktūrā veikto ieguldījumu
amortizācijas termiņā nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta
īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja, sadarbības partnera, valsts vai
pašvaldības īpašumā, ilgtermiņa nomā, patapinājumā vai valdījumā, ir
noslēgta vienošanās par apbūves tiesībām un tiesību prasība ir
nostiprināta zemesgrāmatā. Ja investīcijas ir veiktas būvēs, nepalielinot
būvapjomu, tad īpašumtiesībām vai citām tiesībām attiecībā uz zemi nav
jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā (līgumi)

Ja projekta iesnieguma ietvaros tiek veidotas sadarbības
prakses
• līgumu par ģimenes ārstu sadarbības prakses izveidi
(līguma paraugs pievienots projekta iesnieguma atlases dokumentācijai –
«Ģimenes ārstu prakšu sadarbības līgums»)
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Projektu iesniegumu vērtēšana

• Projektu iesniegumu vērtēšanai tiek izveidota 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

• Vērtēšanas komisijas locekļi:
• Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes un 

nozares ministrijas pārstāvji
• CFLA kā sadarbības iestādes pārstāvji
• Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes 

pārstāvis novērotāja statusā
• Atsevišķos gadījumos eksperta statusā var tikt 

piesaistīti Nacionālā veselības dienesta 
pārstāvji.
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• Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar vērtēšanas
komisijas nolikumu

• Katrs vērtēšanas komisijas loceklis paraksta
konfidencialitātes un objektivitātes apliecinājumu

• Vērtēšanas komisija veic projektu iesniegumu
izvērtēšanu atbilstoši vienotajiem un kvalitātes
kritērijiem

• Vērtēšanas procesā vērtētāji izmanto projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas
metodiku
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• Sākot vērtēšanu, vispirms vērtē vai projekta iesniegums ir
iesniegts KPVIS e-vidē (kritērijs Nr. 1.4.). Ja projekta iesniegums
neatbilst kritērijam Nr.1.4., tā vērtēšanu neturpina

• Ja projekta iesniegums atbilst kritērijiem Nr. 1.4. tiek vērtēta tā
atbilstība kvalitātes kritērijam Nr. 2.3., t.i. vērtē ģimenes ārsta
praksē reģistrēto pacientu skaitu. Ja pacientu skaits ir līdz 599
pacientiem, tad kritērijā Nr. 2.3. projekta iesniegumam piešķir 0
punktu, kā rezultātā projekts nesasniedz minimālo nepieciešamo
punktu skaitu kritērijā un tā vērtēšanu neturpina

! Iesniegts KPVIS e-vidē  un reģistrēto pacientu  
skaits sākot ar 600

• Ja projekta iesniegums atbilst kritērijiem Nr. 2.3., tiek vērtēta tā
atbilstība pārējiem kvalitātes kritērijiem (Nr. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5.),
t.i. vides pieejamības nodrošināšana, attālums līdz tuvākajai I- V
līmeņa stacionārās ārstniecības iestādei, vai projektā paredzēta
ģimenes ārstu prakšu sadarbība, vai projektā ir iesaistīts ģimenes
ārst ar papildus pieņemšanas vietu

• Kopā kvalitātes kritērijos (Nr. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.) projekta
iesniegumam jāsasniedz vismaz 2 punkti, ja projekta
iesniegums nav sasniedzis minimālo punktu skaitu (2 punkti), tad
vērtēšanu neturpina

• Ja projekta iesniegums ir sasniedzis minimāli nepieciešamo punktu
skaitu, tad turpina vērtēt tā atbilstību pērējiem kritērijiem.
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• Sadarbības iestāde izdod lēmumu par katra projekta
iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar
nosacījumu, noraidīšanu

• Ja projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu,
lēmumā norāda nepieciešamos precizējumus un termiņu,
kurā precizējumi jāveic

• Pēc precizētā projekta iesnieguma saņemšanas
vērtēšanas komisija veic precizētā projekta iesnieguma
vērtēšanu

• Balstoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, sadarbības
iestāde izdod atzinumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu vai noraidīšanu

! Projekta iesniegums pēc nepieciešamības var tik precizēts 

tikai vienu reizi.
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Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam –
KP VIS

KPVIS nodrošina Eiropas Savienības fondu
īstenošanai un vadībai nepieciešamo datu
uzkrāšanu un pieejamību

KPVIS e-vide nodrošina finansējuma saņēmējam
iespēju visu ar projektu saistīto dokumentu
sagatavošanu un iesniegšanu e-vidē
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sagatavot un iesniegt:

• projekta iesniegumu (PI)

• iepirkumu plānu (IP)

• līguma grozījumus (LG)

• plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
grafiku (PMPIG)

• maksājuma pieprasījumu (MP)

• Vēstules

• pievienot pamatojošos dokumentus un citus
pielikumus

KP VIS iespējas
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KPVIS e-vides priekšrocības

• Efektīvākai resursu izmantošanai

• Kļūdu samazināšanai

• Plānošanai un kontrolei

Noslēdzot līgumu,
Jūs varēsiet izmantot ne tikai jau
gatavas tiešsaistē izveidotas veidlapas,
bet izmantot sistēmā iestrādātas
projekta pārvaldības funkcijas, kas nav
pieejamas, aizpildot dokumentu papīrā
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 projekta iesniegšanas termiņa kontrole

 sekot līdz sagatavoto dokumentu statusam



KP VIS 20

 paskaidrojošie paziņojumi

 brīdinājumi

 loģiskās pārbaudes



 savstarpējas pārbaudes pirms dokumenta
iesniegšanas

 iespēja ziņot par problēmām vai ierosinājumiem

 u.c.
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Pēc visas informācijas ievadīšanas, lietotājam ar A 
tiesībām sadaļā Apliecinājums, jāieliek atzīme pie 

«Piekrītu augstāk minētajam apliecinājumam», tikai tad 
parādīsies poga «Apstiprināt un iesniegt»
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Projekta iesniegums ir iesniegts



KP VIS 24

• jānoslēdz līgums ar Aģentūru par KPVIS e-vides
izmantošanu

• Līgumu paraksta tikai paraksttiesīgā
persona!

• KPVIS e-vides lietotājs ir juridiska persona un
fiziska persona (ģimenes ārsta prakse)

• Ja juridiskai personai (iestādei, organizācijai vai
uzņēmumam) mainās paraksttiesīgā persona,
ir jāiesniedz līguma grozījumi!

Kā kļūt par KP VIS lietotāju
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 http://cfla.gov.lv/lv/e-pakalpojumi

 Klientu apkalpošanas centrā (Meistaru ielā 
10, Rīgā)

Līgums par KPVIS e-vides 
izmantošanu pieejams:



Līgumu par KPVIS e-vides 
izmantošanu var iesniegt 

ar e-parakstu, nosūtot uz vis@cfla.gov.lv

pašrocīgi parakstītus 2 eksemplārus:

atsūtot pa pastu Smilšu iela 1, 152.
kabinets, Rīga, LV-1919

klātienē - Klientu apkalpošanas
centrā (Meistaru ielā 10, Rīgā)
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Piekļuve sistēmai:

 Lietotājs savā e-pastā saņems piekļuves
parametrus (lietotājvārds un parole)

 Pārlūkprogrammas adreses laukā jānorāda
adrese:

https://ep.esfondi.lv
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Papildus informācija:

CFLA mājas lapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-
2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1

Kontaktpersona – Karina Visikovska, CFLA Izglītības,
zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases
nodaļas vecākā eksperte
(tālr.20019248, karina.visikovska@cfla.gov.lv)

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1
karina.visikovska@cfla.gov.lv


Paldies par uzmanību!


