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Informācija par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām 

NVO
Sadarbības īss apraksts
Kontaktpersona
Biedrība DIA+LOGS
Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā HIV infekcijas, B, C
vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju un tuberkulozes
izplatīšanas ierobežošanai starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām,
vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un
sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.
Ruta Kaupe
Baltijas HIV asociācija
Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā un izbraukumos
citviet Latvijā HIV infekcijas, B, C vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā
pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatīšanas ierobežošanai starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar
vīriešiem, personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām un citām HIV infekcijas
paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.
Inga Upmace
Latvijas Samariešu apvienība
Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Ventspils administratīvajā teritorijā HIV infekcijas, B,
C vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju un tuberkulozes
izplatīšanas ierobežošanai starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām,
vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un
sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.
Andis Sukurs



Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils administratīvajās
teritorijās HIV infekcijas, B, C vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu
infekciju un tuberkulozes izplatīšanas ierobežošanai starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā
iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām
riska grupām un sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.
Gundega Dambe
Latvijas Pašvaldību savienība
Pārstāvis ir iekļauts Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas sastāvā.
Ilze Rudzīte
Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Pārstāvis ir iekļauts Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas sastāvā.
Iveta Pudule
Latvijas vecāku foruma konsorcija
Pārstāvis ir iekļauts Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sastāvā.
Gundega Zemture

Informāciju par iestādes atbildības jomās izveidotajām konsultatīvajām institūcijām (piemēram, darba grupām, konsultatīvajām
padomēm, projektu uzraudzības padomēm, projektu konsultatīvajām grupām) 

Komisija/padome
Sadarbības īss apraksts
Kontaktpersona



Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinācijas komisija
NVPT koordinācijas komisija ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir veicināt
NVPT izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju un monitoringu Latvijā, kā arī konsultēt pašvaldības, balstoties uz
Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām un dokumentiem. Komisijas darbību nosaka NVPT komisijas nolikums,
komisijas sastāvs ir apstiprināts ar Veselības ministrijas rīkojumu.
Padomes sastāvā ir šādu institūciju pārstāvji:
Slimību profilakses un kontroles centrs
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Pašvaldību savienība
Rīgas Domes Labklājības departaments
Latvijas Sabiedrības veselības asociācija
Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde
Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecība Latvijā

Saite uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas nolikumu:
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/5110/download
Saite uz rīkojumu “Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas personālsastāva apstiprināšanu”:
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/5035/download
SPKC, Slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) padome
NVVST padome ir SPKC direktora izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt NVVST izveidošanu,
attīstīšanu, koordināciju, sadarbību un monitoringu Latvijā, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas
dokumentiem un vadlīnijām.
Padomes darbību nosaka NVPT padomes nolikums, padomes sastāvs ir apstiprināts ar SPKC rīkojumu.
Padomes sastāvā ir šādu institūciju pārstāvji:
Slimību profilakses un kontroles centrs
Veselības ministrija
Valsts izglītības satura centrs
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Latvijas vecāku foruma konsorcija
Latvijas Pašvaldību savienība
SPKC, Veselības veicināšanas vadības nodaļas vadītāja Maija Pauniņa

https://www.spkc.gov.lv/lv/sadarbiba-ar-nevalstiskajam-organizacijam

