NVPT darba plāns 2019. gadam
Laiks
Janvāris

Janvāris

Janvāris –
Marts
Maijs –
Jūnijs

NVPT sekretariāta aktivitātes

Aktivitātes NVPT pašvaldībās

NVPT Koordinācijas komisijas sanāksmes
organizēšana:
1) monitoringa veidlapu rezultātu
prezentēšana par 2017. gadu un
ziņojuma apstiprināšana;
2) darba plāna 2019. gadam
apstiprināšana.
Aktualizēt un popularizēt informāciju par
pašvaldībās izveidotajiem veselības
maršrutiem/takām (kurās ir izmantoti SPKC
vingrojumu kompleksu maketi) un ievietot
informāciju www.aktivaikdiena.lv un izsūtīt
pašvaldībām.
NVPT ikgadējās monitoringa veidlapu datu
apkopošana un analīze un kontaktu
aktualizēšana.

Aktualizēta un popularizēta informācija
par veselības maršrutiem pašvaldībās.

Dalība PVO Eiropas Veselīgo pilsētu
apmācībās/seminārā.
Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz
NVPT pašvaldību.

Ikgadējās monitoringa veidlapas
iesniegšana (līdz 01.03. – iesūta
elektroniski) un kontaktu
aktualizēšana.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz
NVPT pašvaldību

Septembris

Organizēt semināru NVPT koordinatoriem
un politiskām amatpersonām par aktuālajiem
sabiedrības veselības jautājumiem (piem.,
dalīšanās ar labās prakses piemēriem
īstenojot ESF 9.2.4.2.).

Seminārs NVPT koordinatoru un
politisko amatpersonu seminārs.

Oktobris

Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz
NVPT pašvaldību.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz
NVPT pašvaldību.

Oktobris

NVPT Koordinācijas komisijas sanāksmes
organizēšana:
1) monitoringa veidlapu rezultātu
prezentēšana par 2018. gadu un
ziņojuma apstiprināšana u.c. ar NVPT
darbu saistīto jautājumu izskatīšana.
Organizēt ikgadējo tikšanos NVPT
koordinatoriem par gada darbības
aktivitātēm, monitoringa rezultātiem u.c.
aktuālajiem veselības veicināšanas
jautājumiem.

Decembris

Visu
periodu

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.)
Veicināt NVPT savstarpējo
sadarbību/pieredzes apmaiņas
pasākumu organizēšanu. Apzināt

Visu
periodu

Visu
periodu
Visu
periodu
Visu
periodu

Sniegt konsultācijas veselības maršrutu
izveidē, sniegt vingrojuma kompleksu stendu
maketus, saskaņot veselības maršrutu
stendus.
ESF 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” īstenošana
Tematiskas aktuālās informācijas
sagatavošana un izsūtīšana par dažādiem
jautājumiem.
Ziņu lapu/aktualitāšu veselības veicināšanas
un slimību profilakses jomā sagatavošana un
izsūtīšana NVPT.

pašvaldības, kuras gatavas uzņemt
pieredzes apmaiņas braucienā un
informēt pārējās par šādu iespēju
pieteikties.
Veselības maršrutu attīstība
pašvaldībās.

Aktivitātes pašvaldībās saistībā ar
pasaulē un Eiropā atzīmējamām
veselības tematiskajām dienām.
Ziņu/aktualitāšu veselības veicināšanas
un slimību profilakses jomā izsūtīšana
NVPT.

Papildus – SPKC organizēti izglītojoši pasākumi, semināri un sabiedrības informēšanas kampaņas.

