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- Pašvaldība, kurā ir deleģēta 

kontaktpersona veselības veicināšanas 

jautājumos 

- Pašvaldība ir Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla 

dalībniece 



SPKC plānotās aktivitātes 2015. 
gadā  

•Atkarību profilakse 

•Bērnu zobu un mutes veselība 

•Sirds un asinsvadu slimību riska faktori 

•Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādām iedzīvotāju grupām 

•Garīgās veselības jautājumi 

Sabiedrības informēšanas kampaņas 

•Mutes veselība bērniem (sākumskolas un pirmsskolas). Pieteikšanās projekts@tirizobi.lv  

•Par smēķēšanas kaitīgumu un neuzsākšanu; 

• Topošajiem un jaunajiem vecākiem par zīdīšanu; 

VV izglītojošie pasākumi 

•Iecietības un emocionālās labklājības veicināšana skolas vidē 

•Par personīgo higiēnu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 

Mācību filmas 

Informatīvie materiāli 

2015. – Onkoloģisko salimšanu gads 
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www.draugiem.lv/sveiksunvesels 
www.pasivasmekesana.lv 

www.nenoversies.lv 
www.grutnieciba.lv 
www.atkaribas.lv  
www.tīrizobi.lv 

 

Twitter: twitter.com/SPKCentrs 

Facebook: facebook.com/SPKCentrs 

Youtube: Slimību profilakses un kontroles 
centrs 

• www.spkc.gov.lv 
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Veselību veicinošo skolu tīkls 



Vēsturiski 

1991.gads - uzsākts Eiropas Komisijas, Pasaules Veselības 
organizācijas un Eiropas Padomes Veselību veicinošo skolu 
projekts (Čehijā, Ungārijā, Polijā un Slovākijā)  

Projekta mērķis: skolās radīt veselību veicinošu vidi 

Veselības veicināšana skolā - jebkura skolā īstenota 
aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu 
veselību. 

 

1993.gads – projektā iesaistās Latvija (10 pilotskolas). 

 

2007.gads – Veselību veicinošo skolu kustībā iesaistījušās 
150 skolas no visas Latvijas. Izveidoti 4 reģionālie 
metodiskie centri (Brocēnos, Kalnciemā, Krimuldā un 
Daugavpilī). 

 

 

 



 
Veselību veicinošo skolu kustības 
atjaunošana  

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam nosaka attīstības mērķus sabiedrības 
veselības jomā un rīcības virzienus šo mērķu 
sasniegšanai.  

 

Viens no pasākumiem - atjaunot Veselību veicinošo skolu 
kustību un aktivizēt skolas iesaistīties kustībā (atbildīgā 
institūcija – Slimību profilakses un kontroles centrs).  

 

Sasniedzamais rezultāts: līdz 2020.gadam Veselību 
veicinošo skolu kustībā iesaistījušās 15% skolu. 

 



Nacionālā Veselību veicinošo skolu 
tīkla mērķis: 

 

 

 

 

 

apvienot skolas, kas veselības veicināšanu skolā redz kā vienu no 
skolas darbības mērķiem 

dot iespēju skolām dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par 
veselības veicināšanas praksi skolās 

atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā 

veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību 



Veselību veicinošo skolu tīkls 

Izglītības iestāžu 
lomas stiprināšana 
skolēnu veselības 

veicināšanā 

Metodisks 
atbalsts 

Pieredzes 
apmaiņa 

SPKC 
organizēti 
veselības 

veicināšanas 
pasākumi 

 
Instruments Valsts 

veselības 
veicināšanas 

politikas ieviešanā 

Semināri un 
apmācības 

Pedagogiem 
u.c. 



Kādi ir kritēriji dalībai VVS 
tīklā? 

1) Pamata kritēriji - obligāti izpildāmi 8 kritēriji, lai iegūtu VVS statusu.  

2)  Dalības kritēriji - 10 papildus kritēriji, kuri vērš uzmanību uz galvenajiem 
risināmajiem jautājumiem un iezīmē īstenojamās aktivitātes.  

Dalības kritēriji ietver 4 darbības jomas: 

 
• Izglītības programma un mācīšanās 

 

 

 

Vide 

(sociālā un 
fiziskā) 

Izglītības 
programma 

un 
mācīšanās 

Politika un 
plānošana 

Partnerība/ 
līdzdalība 



Pamata kritēriji  
(obligāti izpildāmi, lai iegūtu Veselību veicinošas skolas statusu) 

 
Nr. p. 
k. 

Kritērijs 

1. Skolas attīstības plānošanā ir iekļauts veselības mērķis, kā arī definēti uzdevumi skolai svarīgu/nozīmīgu veselības 
problēmu risināšanai (piemēram, atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošana, vardarbības atpazīšana, 
mazināšana u.c.). 

2. Skolēniem un skolotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt atbalstu (skolā, pašvaldībā) fiziskas un emocionālas 
vardarbības gadījumā. 

3. Skola sadarbojas ar vecākiem un vecāki tiek iesaistīti skolas veselību veicinošajos pasākumos.   

4. Skola veicina skolēnu iesaistīšanos ar fizisko aktivitāti saistītā interešu izglītībā vai profesionālās pilnveides izglītībā, 
kura ir saistoša gan meitenēm, gan zēniem. 

5. Skolā 1.-9.klasēm tiek organizētas „dinamiskās pauzītes” (īsi pārtraukumi 2-5 minūšu garumā mācību stundas 
laikā, lai veiktu vingrojumus stājas uzlabošanai un noguruma mazināšanai). 

6. Skola piedalās vismaz vienā no programmām „Skolas piens” un/vai „Skolas auglis”.  

7. Ēdnīcā, kafejnīcā, pārtikas produktu tirdzniecības automātā, kas atrodas skolā un skolas teritorijā, ir iespējams 
iegādāties veselīgus pārtikas produktus (augļus un/vai dārzeņus un/vai pienu ar samazinātu tauku saturu un bez 
pievienota cukura, saldinātājiem un/vai augļu sula) (kritērijs attiecas tikai uz tām skolām, kurās notiek pārtikas 
produktu tirdzniecība). 

8. Vidusskolas skolēni apgūst mācību priekšmetu „Veselības mācība” (kritērijs attiecas tikai uz vidusskolām)  
 



Dalības kritēriji 
Ietver 4 darbības jomas, vērš uzmanību uz galvenajiem 
risināmajiem jautājumiem.  

 
 

• Izglītības programma un mācīšanās 

 

 

 
Vide 

(sociālā un 
fiziskā) 

Izglītības 
programma 

un 
mācīšanās 

Politika un 
plānošana 

Partnerība/ 
līdzdalība 

Skolēnu pašcieņas veicināšana, 

stiprinot spēju ikvienam dot 

ieguldījumu skolas attīstībā 

Labu savstarpējo attiecību 

radīšana starp skolas 

darbiniekiem un skolēniem, kā 

arī skolēnu vidū 

Skolēnu radošas 

pašizpausmes veicināšana 

Veselību veicinošas skolas vides 

veidošana 

 

Veselības izglītība 

 
 

Skolotāju apmācības un atbalsts 

skolotājiem 

 

Sadarbība ar izglītojamo 

ģimenēm  

Skolas darbinieku un atbalsta 

personāla (medmāsas, psihologa, 

logopēda, sociālā pedagoga) 

līdzdalība veselības veicināšanā 

Sabiedrības iesaistīšana un 

līdzdalība veselības izglītības 

darbā 

 

Skola īsteno veselību veicinošu 

politiku un praksi 

 



Kā iestāties Nacionālajā Veselību 
veicinošo skolu tīklā? 

1. Skola izveido Veselību veicinošās skolas padomi, kura uzraudzīs 
pamata un dalības kritēriju ieviešanu skolā. Padomes sastāvā 
iekļauj: 

• direktoru,  

• Veselību veicinošās skolas koordinatoru, 

• vecāku pārstāvi, 

• skolēnu pārstāvi. 

 

2. Aizpilda pieteikuma formu dalībai tīklā, sniedzot ziņas par skolu, 
norādot uz doto brīdi īstenotās aktivitātes skolā un izvēlētos 
prioritāros Dalības kritērijus un plānotās aktivitātes to īstenošanai. 

 

3.Aizpildīto pieteikuma formu iesniedz Nacionālās Veselību 
veicinošo skolu tīkla padomes sekretariātā elektroniski, 
nosūtot uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv.  
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Kas notiek tālāk? 

Slimību profilakses un 

kontroles centrs 

Reģistrē skolas pieteikumu un iekļauj 

skolu tīklā iesaistīto izglītības iestāžu 

sarakstā  

 

Organizējot veselības veicināšanas 

pasākumus (izglītojoši pasākumi, 

semināri, domapmaiņu pēcpusdienas 

u.c.), piedāvā tos realizēt Tīklā 

iesaistītajās skolās. Piedāvā 

informatīvus materiālus par dažādām 

veselības tēmām.  

 

SKOLA 

Strādā pie pamata kritēriju izpildes, īsteno 

prioritāro dalības kritēriju aktivitātes, 

saņemot Slimību profilakses un kontroles 

centra atbalstu veselību veicinošo 

aktivitāšu īstenošanā 

Mācību gada beigās (līdz 30.jūnijam) 

aizpilda Ikgadējo aktivitāšu izvērtēšanas 

anketu un iesniedz to elektroniski, nosūtot 

uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv  

mailto:veseligaskola@spkc.gov.lv


Veselību veicinošas skolas statusa 
piešķiršana 

Pieteikuma 

iesniegšana 

Ikgadējās aktivitāšu 

izvērtēšanas anketas 

iesniegšana  

darbs pie Pamata un izvēlēto 

Dalības kritēriju sasniegšanas 

vienu akadēmisko gadu 

Padome izvērtē 

iesniegto anketu un 

lemj par Veselību 

veicinošas skolas 

statusa piešķiršanu 

Nākamais darba posms 



Skolas ieguvumi, īstenojot 
veselību veicinošu politiku: 

 

Veselīgāki skolēni un skolas personāls 

Labāki sasniegumi mācībās 

Labāka skolēnu veselības aprūpe 

Labāka atmosfēra skolā 

Skolas darbība ir efektīvāka 

Labāks skolas tēls 

 



Uz 18.05.2015. saņemti pieteikumi no 41 
skolas 

Aizkraukles novads 2 

Amatas novads 1 

Balvu novads 1 

Bauskas novads 1 

Beverīnas novads 1 

Brocēnu novads 1 

Carnikavas novads 1 

Daugavpils 5 

Daugavpils novads 1 

Engures novads 2 

Gulbenes novads 2 

Inčukalna novads 1 

Jaunpiebalgas novads 1 

Jelgava 1 

Jelgavas novads 2 

Jūrmala 1 

Kārsavas novads 1 

Krimuldas novads 1 

Kuldīga 1 

Liepāja 2 

Mārupes novads 1 

Mālpils novads 1 

Ogres novads 1 

Rēzekne  1 

Rīga 2 

Salacgrīvas novads 1 

Skrundas novads 1 

Stopiņu novads 1 

Talsu novads 1 

Valmiera 1 

Viļānu novads 1 



www.spkc.gov.lv 
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NVPT ikgadējās novētēšanas 
anketas 

Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 1.marts(!) 

Saņemtas: 33 anketas 

Aktīva sadarbība ar vietējiem NVO un uzņēmējiem 

Regulāras apmācības pašvaldību darbiniekiem (55% 
respondentu) 

Veselības un veselības veicināšanas mērķi pašvaldības 
poltikas plānošanas dokumentos (86% respondentu, 34% 
respondentu – atsevišķs plāns veseli’bas veicināšanas 
jautājumos) 

Attīstīts lokālais informācijas izplatīšanas mehānisms 

 + 
Pašvaldības starpsektoru 
komisijas sanāksmes (32% 
nav notikušas) 

NVPT koordinatoru noslodze 
pamatdarba pienākumos 

Sabiedrības veselības rādītāju 
analīze pašvaldības līmenī 
(nav veikta 56% gadījumu)  

- 



NVPT ikgadējās novētēšanas 
anketas 

Pašvaldības atbalsts 
25%(20) 

Iedzīvotāju interese 
15%(10) 

Sadarbības partneru 
esamība 
15%(9) 

Vienots komandas darbs 
6%(5) 

Papildus finansējums 
11%(5) Iedzīvotāju izpratne par 

veselīgu dzīvesveidu 
4%(3) 

Pašvaldības mājaslapa ar 
informāciju par veselīgu 

dzīvesveidu 
4%(2) 

Informatīvais atbalsts 
10%(7) 

Regulāra pasākumu 
organizēšana 

10%(9) 

Biežāko minētie veiksmes faktori, kas palīdzēja īstenot 

un ieviest Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla kritērijus 



NVPT ikgadējās novētēšanas 
anketas (2) 

Laika trūkums 
13%(5) 

Finansējuma/ resursu 
trūkums 
24%(917 

Sadarbības trūkums 
8%(5) Cilvēkresursu trūkums 

19%(7) 

Iedzīvotāju veselība 
nav pašvaldības 

prioritāte 
8%(4) 

Neatsaucīgi iedzīvotāji 
5%(4) 

Pieredzes 
trūkums 
5%(3) 

Stratēģiju/plāna 
trūkums 
5%(5) 

Ārstniecības personāla 
noslogotība/ 

entuziasma trūkums 
5%(2) 

Liels darba apjoms 
8%(4) 

Biežāko minētās barjeras, kas kavēja īstenot un 
ieviest Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 

kritērijus 



NVPT ikgadējās novētēšanas anketas: 
Politiskā atbalsta analīze 

Ieinteresēts, 

aktīvs un stabils 
55%(17) 

Stabils, bet vairāk 

formāls  
36%(14) 

Nestabils, 

neskaidrs 
9%(2) 

Pašvaldības domes deputātu atbalsta raksturojums 



NVPT ikgadējās novētēšanas anketas: 
Politiskā atbalsta analīze(2) 

Pašvaldības domes 
lēmumi, citi 
dokumenti 
30%(22) 

Paziņojumi 
4%(5) Dalība dažādos 

veselības 
veicināšanas 
pasākumos  
30%(21) 

Dalība pasākumu 
organizēšanā 

17%(12) 

Papildus resursu 
piešķiršana dažādu 

aktivitāšu īstenošanai 
un sponsoru 
piesaistīšana 

19%(12) 

Biežāk minētie saņemtā atbalsta veidi no 

domes deputātiem 
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Paldies! 

Solvita.Klavina@spkc.gov.lv 

Tālr. 67387611 
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