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IEVADS
No 2012. gada Veselības ministrija uzsāka jaunu pieeju veselības veicināšanas darba
organizēšanā Latvijas reģionos, lai palielinātu pašvaldību lomu iedzīvotāju veselības
veicināšanā un aicinātu aktīvāk iesaistīties dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs, jo tieši
pašvaldības, atrodoties vistuvāk saviem iedzīvotājiem, vislabāk izprot konkrētās teritorijas
iedzīvotāju vajadzības un pasākumus, kādi būtu veicami veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
Pamatojoties uz šo, kā arī uz „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam”
izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti
iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās
funkcijas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana – veikšanā, Veselības
ministrija (VM) sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), Latvijas
Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas
Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti 2013. gadā ir izveidojusi Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk tekstā - NVPT) koordinācijas komisiju.
Aktīvāku darbu ar pašvaldībām un to iesaistīšanu NVPT koordinācijas komisija uzsāka 2013.
gadā, kad tīklam pievienojās 25 pašvaldības. Viens no NVPT koordinācijas komisijas
mērķiem ir veikt ikgadēju pastāvošās veselības veicināšanas sistēmas un darba organizācijas
novērtēšanu pašvaldībās, balsoties uz NVPT kritērijiem, kas jāizpilda katrai pašvaldībai, ja tā
vēlas iestāties un saņemt Veselīgas pašvaldības statusu. Katru gadu NVPT koordinācijas
komisija apkopo pašvaldību sniegto informāciju no monitoringa veidlapām un sagatavo gala
ziņojumu, apkopojot labās prakses piemērus.
Ziņojumā ir apkopotas monitoringa veidlapas no 33 NVPT iesaistītām pašvaldībām (uz 2014.
gada 31. decembri NVPT bija iesaistītas 33 pašvaldības). Monitoringa veidlapa sastāv no piecām daļām: I daļā atspoguļoti jautājumi par politisko atbalstu un sadarbību pašvaldībā, kurā
aprakstītas nozīmīgas politiskās un organizatoriskās izmaiņas; pašvaldības domes deputātu
atbalsts NVPT kustības ieviešanai pašvaldībā; veiksmes faktori un šķēršļi NVPT kritēriju īstenošanā un dalība Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ikgadējās sanāksmēs. II daļa veltīta jautājumam par pieejamiem cilvēkresursiem, proti, cilvēkresursi, kas darbojas NVPT kustības
ieviešanā pašvaldībā; starpsektoru (starpnozaru) komisijas (vai citas komisijas, kas atbildīgas
par NVPT noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā) darbību. III daļa veltīta jautājumiem par
integrētu sabiedrības veselības politikas plānošanu un veidošanu pašvaldībā, kurā tika apkopoti jautājumi par pašvaldības politikas plānošanas dokumentiem; “Veselība visās politikās”
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principa ieviešanu pašvaldības politikās, kā arī par pašvaldībā veikto sabiedrības veselības un
veselības aprūpes rādītāju analīzi un situācijas aprakstu savā pašvaldībā. IV daļā apkopoti dati
par pašvaldības aktivitātēm veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jomā. V daļā atspoguļota informācija par sadarbību un komunikāciju realizējot NVPT darbību. VI sadaļā apkopota informācija par SPKC organizēto aktivitāšu norisi NVPT pašvaldībās, kā arī SPKC
organizētām aktivitātēm NVPT attīstībai. VII sadaļā sniegtas ziņas par NVPT koordinācijas
komisijas personālsastāvu uz 2014.gada 31.decembri.
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NVPT iesaistījušos pašvaldību saraksts
NVPT uz 2014. gada 31. decembri iesaistījušās 33 Latvijas pašvaldības:

1. Aizkraukles novads

18. Priekules novads

2. Aknīstes novads

19. Rīgas pilsēta

3. Balvu novads

20. Rucavas novada dome

4. Carnikavas novada dome

21. Rundāles novads

5. Cēsu novads

22. Salas novads

6. Daugavpils novada dome

23. Siguldas novads

7. Garkalnes novads

24. Skrundas novads

8. Iecavas novads

25. Strenču novads

9. Jaunpils novads

26. Tērvetes novads

10. Jelgavas pilsēta

27. Dagdas novads

11. Jēkabpils pilsētas pašvaldība

28. Jūrmalas pilsēta

12. Kuldīgas novads

29. Kandavas novads

13. Liepājas pilsēta

30. Varakļānu novads

14. Mārupes novads

31. Lielvārdes novads

15. Nīcas novada dome

32. Vecpiebalgas novada dome

16. Ogres novads

33.Tukuma novads

17. Olaines novads
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REZULTĀTI
I Politiskais atbalsts un sadarbība
1.1.Nozīmīgas politiskās un organizatoriskās izmaiņas (lokālā līmenī) pārskata periodā

Jautāti par nozīmīgām politiskām un organizatoriskām izmaiņām, lielākā daļa (91%,
n=20) atbildējuši, ka pašvaldībā ir bijušas vietējās politiskās izmaiņas, 77% (n=17)
atbildējuši, ka bija nacionālas politiskas izmaiņas, savukārt vismazāk (18%; n=4)
reformas bija skārušas pašvaldības, veselības vai sabiedrības veselības sektoru
pārskata periodā (skat.1.tabulu).
1.tabula Nozīmīgas politiskās un organizatoriskās izmaiņas (lokālā līmenī) pārskata
periodā
Izmaiņas pārskata periodā

Ir bijušas
izmaiņas
(%/n)

Nav bijušas
izmaiņas
(%/n)

Vai pārskata periodā pašvaldībā ir bijušas vietējas politiskas
izmaiņas (domes vēlēšanas, jauns domes priekšsēdētājs u.c.)?

91 / 20

9/2

Vai pārskata periodā ir bijušas arī nacionālas politiskas
izmaiņas (Saeimas vēlēšanas, jauna Saeima, jauni ministri
u.c.)?
Vai pārskata periodā pašvaldībā ir bijušas organizatoriskas
izmaiņas (pašvaldības reorganizācija, reformas veselības un
sabiedrības veselības sektorā)?

77 / 17

23 / 5

4 /18

82 / 18

1.2. Pašvaldības domes deputātu atbalsts Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kustības
ieviešanai pašvaldībā

Kopumā respondenti pozitīvi vērtē pašvaldības domes deputātu atbalstu NVPT
kustības ieviešanai pašvaldībā, vairāk nekā puse (55%; n=12) domes deputāti ir
ieinteresēti, aktīvi un stabili atbalstoši un 36% (n=8) tiek vērtēti kā stabili atbalstoši,
bet vairāk formāli. Savukārt 9% (n=2) respondentu pauž, ka domes deputātu atbalsts
ir nestabils, neskaidrs.
Jautāti par to, kāds ir biežākais saņemtais atbalsts no pašvaldības domes deputātiem,
visvairāk - 30% (n=16) NVPT kustība tiek atbalstīta ar pašvaldības domes lēmumiem
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un citiem dokumentiem, tikai 30% (n=16) gadījumu tīkls tiek atbalstīts ar dalību
dažādos veselības veicināšanas pasākumos (skat.2.tabulu).

2.tabula Biežāk saņemtais atbalsts no pašvaldības domes deputātiem
Atbalsta veids
Pašvaldības domes lēmumi, citi dokumenti
Paziņojumi
Dalība dažādos veselības veicināšanas pasākumos
Dalība pasākumu organizēšanā
Papildus resursu piešķiršana dažādu aktivitāšu īstenošanai un sponsoru
piesaistīšana

n
16
2
16
9
10

%
30
4
30
17
19

1.3. Veiksmes faktori un šķēršļi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju
īstenošanā
Monitoringa veidlapā tika lūgts nosaukt galvenos veiksmes faktorus, kas palīdzēja
īstenot un ieviest NVPT kritērijus. Ceturtā daļa (25%; n=12) respondentu atzinuši, ka
galvenais veiksmes faktors ir pašvaldības atbalsts, kam seko iedzīvotāju interese
(15%; n=7) un sadarbības partneru esamība (skat. 3.tabulu).
3.tabula Galvenie veiksmes faktori, kas palīdzēja īstenot un ieviest Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla kritērijus
Tīkla attīstību veicinošie faktori
Pašvaldības atbalsts
Iedzīvotāju interese
Sadarbības partneru esamība
Vienots komandas darbs
Papildus finansējums
Iedzīvotāju izpratne par veselīgu dzīvesveidu
Pašvaldības mājaslapa ar informāciju par veselīgu dzīvesveidu
Informatīvais atbalsts
Regulāra pasākumu organizēšana

n
12
7
7
3
5
2
2
5
5

%
25
15
15
6
11
4
4
10
10

Par biežāk minētām barjerām, kas kavēja īstenot un ieviest NVPT kritērijus tika
minēti finansējuma/resursu un cilvēkresursu trūkums, attiecīgi 24% (n=9) un 19%
(n=7) (skat.4.tabulu).
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4.tabula Biežāk minēto barjeru īpatsvars, kas kavēja īstenot un ieviest Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla kritērijus
Tīkla attīstību kavējošie faktori

n

Laika trūkums
Finansējuma/ resursu trūkums
Sadarbības trūkums
Cilvēkresursu trūkums
Iedzīvotāju veselība nav pašvaldības prioritāte
Neatsaucīgi iedzīvotāji
Pieredzes trūkums
Stratēģiju/plāna trūkums
Ārstniecības personāla noslogotība/ entuziasma
trūkums
Liels darba apjoms

%
5
9
3
7
3
2
2
2
2

13
24
8
19
8
5
5
5
5

3
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Lai pārvarētu iepriekš minētās barjeras, pašvaldību pārstāvji atbildējuši, ka plāno veikt
šādus pasākumus, lai labāk varētu īstenot un ieviest NVPT kritērijus:


nodrošināt ar atsevišķu cilvēku pienākumu veikšanai;



palielināt finansējumu;



vairāk izmantot savstarpējo saziņu;



veicināt sadarbību, organizējot kopīgus informatīvos un izglītojošos seminārus;



izveidot konstruktīvu plānu/ stratēģijas veselības veicināšanas jomā;



veicināšana sadarbību, partneru apzināšanu;



vairāk izglītot iedzīvotājus par veselīgu dzīvesveidu un paradumu maiņu;



vairāk iesaistīt pašvaldības pārstāvjus, pārliecināt par dalības nepieciešamību
NVPT tīklā;



veidos radošākas aktivitātes un iesaistīs lielāku sabiedrības daļu, lai mazinātu
sabiedrības kūtrumu;



projektu rakstīšana un to realizēšana.

1.4. Dalība Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ikgadējās sanāksmēs
Lielākā daļa, jeb 77% (n=17) atzīmējuši, ka ir piedalījušies NVPT ikgadējā sanāksmē
(2014. gada 21. novembrī).
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II Pieejamie cilvēkresursi
Vairāk nekā puse (55%; n= 12) atzinuši, ka pašvaldībā netiek organizētas regulāras
ikgadējās apmācības, semināri vai lekcijas pašvaldību iestādēs strādājošiem
(policistiem, skolotājiem, skolu māsām, skolu psihologiem, sociāliem darbiniekiem
u.c.).
Starpsektoru (starpnozaru) vadības komisija vai atbilstoša cita komisija, kas nodrošina
NVPT kritēriju īstenošanas uzraudzību, darbojas visās pašvaldībās (n=33). Jautājumi
par sabiedrības veselību, veselības veicināšanu tiek izskatīti šādās izveidotās
komisijās:
Sociālo lietu komisijā: 3
Sociālo un veselības jautājumu komisijā: 11
Izglītības/kultūras/sporta/sociālo lietu komisijā: 9
Veselības aprūpes/ sabiedrības veselības/ veselības padomes komisija: 5
Izglītības/kultūras/sporta/sociālo/veselības: 2
Starpsektoru vadības komisija: 3
Kā vērojams, lielākā daļa pašvaldību iepriekš minētie jautājumi tiek izskatīti komisijā,
kurā tiek risināti arī sociālo lietu jautājumi. Atsevišķas komisijas, kurās tiek izskatīti
jautājumi tikai ar veselības aprūpi, sabiedrības veselību saistītiem jautājumiem ir
piecas.
Aplūkojot notikušo pašvaldības starpsektoru komisijas sanāksmju skaitu, ir redzams,
ka sanāksmes vismaz vienu reizi pārskata periodā ir notikušas 68%, bet neviena
sanāksme netika rīkota 32% gadījumu.

9

III. Integrēta sabiedrības veselības politikas plānošana un veidošana
pašvaldībā
3.1. Pašvaldības politikas plānošanas dokumenti

Lielākā daļa 86% (n=19) respondenti ir atbildējuši, ka pašvaldības politikas
plānošanas dokumentos ir definēta veselības un sabiedrības veselības nozīme.
Vairāk kā pusei pašvaldību 64% (n=14) nav izstrādāts atsevišķs plāns, programma,
kurā ir noteiktas aktivitātes un pasākumi iedzīvotāju veselības saglabāšanai un
uzlabošanai dažādās jomās. Toties 59% (n=13) ir atbildējuši, ka pašvaldības
plānā/programmā ir iekļauti pasākumi dažādām sabiedrības veselības mērķa grupām.
3.2.”Veselība visās politikās” principa ieviešana pašvaldības politikās
Visi aptaujātie (100%; n=22) atbildējuši, ka pašvaldība, veicot pilsētvides plānošanas
vai teritorijas plānošanas darbus, zemes izmantošanas, teritorijas labiekārtošanas,
apbūvēšanas darbus, izvērtē vai un kā plānotās darbības ietekmē vietējo iedzīvotāju
veselību, drošību un dzīves apstākļus. Pozitīvi vērtējams ir fakts, ka lielākā daļa 86%
(n=19) veicot pilsētvides plānošanas vai teritorijas plānošanas darbus, pieaicina
dažādu jomu ekspertus, lai labāk izvērtētu plānoto darbību ietekmi uz veselību un
drošību. Lielākā daļa (82%; n=18) pašvaldību pārstāvji atbildējuši, ka pašvaldībā
pastāv noteikta sistēma un tiek organizētas publiskās apspriešanas dažādos ar
sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselību saistītos jautājumos.

3.3.Pašvaldības sabiedrības veselības situācijas analīze
Tikai puse (50%; n=11) no atbildējušiem pašvaldību pārstāvjiem atzinuši, ka
pašvaldībā ir veikta sabiedrības veselības un veselības aprūpes rādītāju analīze un
situācijas apraksts.
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IV Pašvaldības aktivitātes veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jomā
4.1.Drošas un atbalstošas sociālās vides veidošana pašvaldībā
5.tabulā ir apkopota informācija par biežākajām aktivitātēm, kuras tika veiktas, lai
veidotu drošu un atbalstošu sociālo vidi.

5.tabula Biežāko aktivitāšu īpatsvars, kuras tika veiktas, lai veidotu drošu un
atbalstošu sociālo vidi.
Aktivitāšu veids
Gājēju tiltu, celiņu izbūve, veloceliņi
Dažādi pasākumi senioriem
Sporta aktivitāšu nodrošināšana
Semināru, lekciju rīkošana par dažādām ar veselību saistītām tēmām
Pasākumi bērniem, jauniešiem
Sporta un veselību veicinošu pasākumu rīkošana
Dažādu aktivitāšu nodrošināšana un vides pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti
Sociālais atbalsts dažādos veidos
Bērnu rotaļu laukumu izveide, uzlabošana
Sporta inventāra un laukumu nodrošināsana

n

%
5
6
6
6
6
7
7

9
10
10
10
10
12
12

9
2
5

15
3
9

4.2.Veselīga dzīvesveida popularizēšana pašvaldībā

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, pašvaldības visbiežāk (16%; n=11)
atzīmējušas, ka to īstenojušas ar dažādiem sporta pulciņiem, nodarbībām un
pasākumiem, kam seko semināri, lekcijas, diskusijas, radošās darbnīcas par dažādām
ar veselību saistītām tēmām (14%; n=10) (skat.6.tabulu).
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6.tabula Biežāko aktivitāšu īpatsvars, kuras tika veiktas pašvaldībās, lai popularizētu
veselīgu dzīvesveidu
Aktivitāšu veids
Sporta pulciņi, nodarbības, pasākumi
Nūjošanas pasākumi, inventāra iegāde
Semināri, lekcijas, diskusijas, radošās darbnīcas par dažādām ar veselību saistītām tēmām
Informācijas pieejamība- bukleti, avīzes u.c.
Veselības dienu/ mēneša organizēšana
Dažādi pasākumi atkarību samazināšanai
Bezmaksas ārstu konsultācijas, skrīningi
Aktivitātes skolās, jauniešu klubos, pulciņos
Informācijas sniegšana par HIV/AIDS
Informācija par vardarbību, drošību
Veselīga uztura veicināšana

n
11
4
10

%
16
6
14

3
5
8
2
10
4
5
8

4
7
12
3
14
6
7
11

4.3. Veselīgas apkārtējās vides veidošana pašvaldībā

Uz jautājumu par to, kāda veida aktivitātes pašvaldība ir veikusi, lai veidotu veselīgu
apkārtējo vidi, puse jeb 50% (n=12) pašvladību ir veikušas kopējās infrastruktūras
uzlabošanu, vides labiekārtošanu, kam seko dažādu sporta aktivitāšu rīkošana (21%;
n=5) (skat. 7.tabulu).
7.tabula Biežāko aktivitāšu īpatsvars, lai izveidotu veselīgāku apkārtējo vidi
pašvaldībās
Aktivitāšu veids

n

Talku rīkošana
Dažādu sporta aktivitāšu rīkošana
Apkures sistēmas uzlabošana, māju siltināšana
Kopējās infrastruktūras uzlabošana, vides labiekārtošana
Ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšana

12

%
2
5
3
12

8
21
13
50

2
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V Sadarbība un komunikācija pašvaldībā
5.1.Informācijas pieejamība par sabiedrības veselību un veselības veicināšanu
Monitoringa rezultāti atklāja, ka visās aptaujātajās pašvaldībās informācija par veselības veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumi par sabiedrības veselību un veselības
aprūpi ir pieejama pašvaldības mājas lapā, citos pašvaldību portālos un drukātos medijos.
8.tabulā ir apkopota informācija par vietām, kurās pašvaldībā ir pieejami drukātie materiāli par veselības veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumi par sabiedrības veselību un veselības aprūpi.
8.tabula Vietu īpatsvars, kurās pašvaldībās ir pieejami drukātie materiāli par veselības veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumi par sabiedrības veselību un veselības
aprūpi
Vietas

n

Pašvaldības ēkā
Sociālajā dienestā
Sociālajā mājā.
Slimnīcā un citās veselības aprūpes iestādēs (veselības
centros)
Aptiekās
Kultūras namos, bibliotēkās
Skolās, bērnudārzos
Citās vietās

18
19
3
18

%
18,2
19,2
3,03
18,2

7
11
17
6

7,07
11,11
17,17
6,06

Pēc tabulā redzamās informācijas, var secināt, ka visvairāk informatīvie materiāli ir
izvietoti sociālajos dienestos, pašvaldības ēkās, slimnīcās un citās veselības aprūpes
iestādēs, kā arī skolās un bērnudārzos.
5.2.Sadarbība ar vietējām nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem
Pozitīvi vērtējams tas, ka lielākā daļa pašvaldības regulāri sadarbojas ar nevalstiskām
organizācijām (86% pašvaldību; n=19) un ar vietējiem uzņēmumiem (73% pašvaldību;

n=16)

veselību

veicinošu

pasākumu

13

organizēšanā

un

īstenošanā.

VI Slimību profilakses un kontroles centra organizēto aktivitāšu norise NVPT pašvaldībās
6.1. Izglītojošo pasākumu norise
Tabulā apkopota informācija par SPKC organizēto izglītojošo pasākumu norisi un aptverto mērķa auditoriju.
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Aizkraukles novada
pašvaldība
Aknīstes novada
pašvaldība
Balvu novada
pašvaldība
Carnikavas novada
pašvaldība
Cēsu novada
pašvaldība
Dagdas novada
pašvaldība

Zemgales
reģions
Zemgales
reģions
Latgales
reģions
Rīgas reģions
Vidzemes
reģions
Latgales
reģions

7

Daugavpils novada

Latgales

1
2
3
4
5

Aptverto dalībnieku skaits

Kampaņa ''Brīvs''. Pasākumu skaits pašvaldībā

Aptverto dalībnieku skaits

Projekts ''Esi sakarīgsneesi atkarīgs''. Pasākumu skaits pašvaldībā

Aptverto dalībnieku skaits

Izglītojoši pasākumi par
seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem
profesionālo izglītību audzēkņiem. Pasākumu
skaits pašvaldībā

Aptverto dalībnieku skaits

Projekts ''Iekustini smadzenes''. Pasākumu skaits

Aptverto dalībnieku skaits

Seminārs. Bērna zīdīšana
- teorija un prakse. Pasākumu skaits

Dalījums pa plānošanas
reģioniem

Pašvaldības nosaukums

N.p.k.

9.tabula Slimību profilakses un kontroles centra organizēto aktivitāšu norise NVPT

1
3

54

11

1

105

10

336

2

1

155

4

72

3

35

4

46

6

1

120

3

44

1

45

pašvaldība
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Garkalnes novada
pašvaldība
Iecavas novada
pašvaldība
Ilūkstes novada
pašvaldība
Jaunpils novada
pašvaldība
Jēkabpils novada
pašvaldība
Jelgavas novada
pašvaldība
Kandavas novada
pašvaldība
Mārupes novada
pašvaldība
Nīcas novada
pašvaldība
Ogres novada
pašvaldība
Olaines novada
pašvaldība
Priekules novada
pašvaldība
Raunas novada
pašvaldība
Rucavas novada
pašvaldība
Rundāles novada
pašvaldība
Salas novada
pašvaldība
Siguldas novada
pašvaldība

reģions
Rīgas reģions
Zemgales
reģions
Latgales
reģions
Rīgas reģions
Zemgales
reģions
Zemgales
reģions
Rīgas reģions
Rīgas reģions
Kurzemes
reģions
Rīgas reģions
Rīgas reģions
Kurzemes
reģions
Vidzemes
reģions
Kurzemes
reģions
Zemgales
reģions
Zemgales
reģions
Rīgas reģions

7

181

3

102

1

1

265

3

1

225

4

1

255

1

315

3

80

1

205

8

171

2

33

2
1

260

8

166

12

334

10

239

5

87

6

144

1

30

1

9

1

2

430

15

146

1

6

3

48

1

3

47

1

6

54

80

25
26
27
28
29
30

Skrundas novada
pašvaldība
Strenču novada
pašvaldība
Tērvetes novada
pašvaldība
Tukuma novada
pašvaldība
Varakļānu novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Kurzemes
reģions
Vidzemes
reģions
Zemgales
reģions
Rīgas reģions
Vidzemes
reģions
Vidzemes
reģions

1

5

1

62

115

1

30

1

70

1

45

3
1

Republikas pilsētu pašvaldības

32

Jūrmalas pilsētas
dome
Liepājas pilsētas
dome

33

Rīgas pilsētas dome

31

Vidzemes
reģions
Kurzemes
reģions
Rīgas reģions
KOPĀ:

5
7

1

32
81

2163

160

28

564

3

440

23

543

17

486

2

17

3270

63

1390

136

2996

10

16

300

Papildus tika organizētas izglītojošas apmācības pašvaldību fizisko aktivitāšu
neformālo

grupu

vadītājiem.

Apmācības bija paredzētas fizisko aktivitāšu neformālo grupu vadītājiem pašvaldībā,
piem., vietējie nūjošanas entuziasti u.c. aktīvisti, kas ar savu iniciatīvu, aizrautību
pulcē ap sevi arī citus iedzīvotājus, lai kopīgi nūjotu, vingrotu, trennētos u.t.t.
Tādējādi pašvaldība ieguva apmācītu speciālistu, kas arī turpmāk turpinātu strādāt
iedzīvotāju veselības veicināšanā.

Apmācībās primāri tika aicināti pieteikties

pārstāvji no NVPT pašvladībām. Apmācības piedalījās kopumā 30 dalībnieki, gan no
NVPT pašvaldībām, gan no citām Latvijas pašvaldībām:
Jēkabpils pilsēta

Žanete Tiltiņa

26085401, jekabpils.veseliba@inbox.lv

Skrundas novads

Inese Ivāne

29427990, ivane.inese@inbox.lv

Tērvetes novads

Dzintra Sirsone

26265041, dzintrasirsone@inbox.lv

Valkas pilsēta

Dzintra Auzāne

dzintra.auzane@valka.lv, 29438903

Talsu novads

Guntis Kalnietis

gunkalns@inbox.lv, 29152792

Salas novads

Olga Kuņankina

referente@salas.lv, 26300371

Skrundas novads

Daina Ābele

daina.abele@skrunda.lv, 29407389

Jaunpils novads

Inga Fridrihsone

inga.fridrihsone@gmail.com,
26324660

Ropažu novads

Austra Bižkovska

austra.bizkovska@ropazi.lv, 26477712

Jelgavas pilsēta

Aija Inne

aija_inne@inbox.lv, 29642154

Jelgavas pilsēta

Agnese Gaspersone

agnesiite.2009@gmail.com, 26951620

Iecavas novads

Elīna Arāja

29198919, elina.araja@iecava.lv

Jaunpils novads

Austra Sipeniece

austra.sipeniece@inbox.lv, 26314801

Gulbenes novads

Ansis Kļaviņš

gulb.inval.biedr@inbox.lv, 22422069

Talsu novads

Aira Pļaviņa

iplavins@gmail.com, 26300141

Jaunpils novads

Jānis Barons

baronsjanis@inbox.lv, 20243068

Valkas novads

Diana Magone

magone.diana@inbox.lv, 26428458

Jēkabpils pilsēta

Liāna Pudāne

liana.pudane@inbox.lv, 26354013

Balvu novads

Zinaīda Logina

zinaida.logina@inbox.lv, 29203754

Liepājas pilsēta

Elīna Tolmačova

elina.tolmacova@inbox.lv, 28691133

Jelgavas pilsēta

Monta Rācenāja

montinja639@inbox.lv, 22837184

Lubānas novads

Inese Lībere

soc.dienests@lubana.lv, 64894581

Jelgavas novads

Margarita Rupenheite

29559470, margarita@medkursi.lv

Jelgavas novads

Līga Štrausa

27039609, sk.ligastrausa@gmail.com

Daugavpils no-

Valentīna Purvinska

aprupescentrs@inbox.lv

Tukuma novads

Laima Zīle

zilelaima@inbox.lv, 29406544

Tukuma novads

Eva Upmane

ewaa3@inbox.lv

Ventspils novads

Zanda Blumfelde

26474577, blumfeldez@inbox.lv

Rīgas pilsēta

Pārsla Baļķe

parsla.balke@riga.lv, 29137012

Rīgas pilsēta

Sintija Ozola- Vidraus-

sintija.ozola@riga.lv, 26009663

vads

ka

6.2. Pasākumi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla attīstībai
1. Tikšanās ar pašvaldību vadības pārstāvjiem, lai runātu par veselības veicināšanas
nozīmi un popularizētu NVPT ideju:
•

Skrundas novada pašvaldībā (28.11.2013.);

•

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (21.02.2014.);

•

Tukuma novada pašvaldībā (14.05.2014.)

2. Seminārs un pieredzes apmaiņas brauciens NVPT koordinatoriem un politiskajām
amatpersonām „Veselības veicināšana pašvaldībā: Ieinteresēt.Iesaistīt.Iedrošināt.”
(Liepājā, 12.-13.06.2014.).
3. Organizēta ikgadējā NVPT koordinācijas komisijas sanāksme 21.11.2014.
4. Izveidots Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla logo.
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VII Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija
Koordinācijas komisijas sastāvs uz 2014.gada 31.decembri:
Komisijas priekšsēdētājs:
Šmate Inga

Slimību profilakses un kontroles centra direktore

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Šimfa Silvija

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un
sociālajos jautājumos

Komisijas locekļi:
Birzniece Inga

Veselības
ministrijas
Sabiedrības
veselības
departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja

Eglītis Andris

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības
plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Grobiņa Laima

Jūrmalas domes Labklājības pārvaldes vadītāja

Kukliča Sanita

Veselības
ministrijas
Sabiedrības
veselības
departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecāka
eksperte veselības veicināšanas jautājumos

Paeglītis Andis

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra vadītājs

Pudule Iveta

Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas priekšsēdētāja

Sauka Melita

Valsts sporta medicīnas centra direktora vietniece
metodikas, izglītības un statistikas jautājumos

Straume Ilze

Slimību profilakses un kontroles centra Veselības
veicināšanas departamenta direktore

Šiliņš Viesturs

Latvijas
Sabiedrības
priekšsēdētājs

Villeruša Anita

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības
fakultātes dekāne, asociētā profesore.

S.Kļaviņa-Makrecka,
Solvita.Klavina@spkc.gov.lv
67387611
A.Freimane
Agnese.Freimane@spkc.gov.lv
67387194
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veselības

fonda

Valdes

