2022. gada Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla darba plāns
Laiks

NVPT sekretariāta aktivitātes

Aktivitātes NVPT pašvaldībās

Līdz 31.03.

NVPT ikgadējās monitoringa veidlapu datu apkopošana un kontaktu
aktualizēšana.

Ikgadējās monitoringa veidlapas iesniegšana un kontaktu
aktualizēšana.

Līdz 30.04.

Organizēt NVPT koordinatoru sanāksmi pēc NVPT sastāva un kontaktu
aktualizēšanas.

Īstenota tikšanās ar NVPT kontakpersnām pēc NVPT sastāva
un kontaktu aktualizēšanas.

Līdz jūnijam

NVPT ikgadējo monitoringa veidlapu datu apkopošana, analīze, gada pārskata
par NVPT darbību 2021. gadā sagatavošana. Labo prakšu par veselības
veicināšanas un slimību profilakses aktivitāšu īstenošanu pašvaldībās
apkopošana, publicēšana SPKC mājaslapā.
Īstenot Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra Eiropas
profilakses programmas (EUPC) apmācību pamatkursu par atkarību
profilakses jautājumiem pašvaldību koordinatoriem, politiskām amatpersonām
u.c.*
NVPT Koordinācijas komisijas sanāksmes organizēšana: monitoringa
veidlapu rezultātu prezentēšana par 2021.gadu un ziņojuma apstiprināšana u.c.
ar NVPT darbu saistīto jautājumu izskatīšana.
NVPT identitātes plāksnes/ karogu statusa apliecināšanai izgatavošana

Līdz
novembrim

Oktobris
Līdz
novembrim
Decembris

Ikgadējās tikšanās organizēšana NVPT koordinatoriem par gada darbības
aktivitātēm, pašvaldību dalīšanās ar labās prakses piemēriem, monitoringa
rezultātu prezentēšana u.c. aktuālie veselības veicināšanas jautājumi**

Līdz
beigām

gada Īstenot apmācības par uz pierādījumiem balstītas profilakses advokācijas
jautājumiem.

Līdz
beigām

gada Uzsākt darbu pie “Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā”
aktualizēšanas.

Īstenot divu dienu 3-5 apmācību seminārus reģionos vai Rīgā.

Ikgadējā tikšanās NVPT koordinatoriem – gada aktivitāšu
apskats, monitoringa rezultāti un aktuālie veselības
veicināšanas jautājumi. (piemēram ESF SAM 9.2.4.1.
aktualitātes un norise u.c.). Pašvaldību dalīšanās ar labās
prakses piemēriem. Paredzēt iekļaut jautājumus par
starpsektoru sadarbību.
Īstenota vienas dienas apmācība par advokācijas jautājumiem.

Visu periodu

Konsultāciju sniegšana veselības maršrutu izveidē, vingrojuma kompleksu
stendu maketus izsniegšana, veselības maršrutu stendu saskaņošana.

Veselības maršrutu attīstība pašvaldībās.

Visu periodu

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana par dažādiem
jautājumiem.

Aktivitātes pašvaldībās saistībā ar pasaulē un Eiropā
atzīmējamām veselības tematiskajām dienām.

Visu periodu

Ziņu lapu (vismaz 3)/aktualitāšu veselības veicināšanas un slimību profilakses
jomā sagatavošana un izsūtīšana NVPT.

Ziņu/aktualitāšu veselības veicināšanas un slimību profilakses
jomā izsūtīšana NVPT.

*Apmācības paredzētas klātienē, ja atļaus epidemioloģiskā situācija **Apmācības var tikt īstenotas attālināti

