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Latvijas pašvaldību vadītājiem 
 

 

 
Par informatīvu semināru 
 

2011. gada 1. aprīlī darbu sāka „Kopienas sabiedrības Veselības programmas 2008–2013” 
Vienotās rīcības projekts „Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā – Equity Action”. No 
Latvijas puses šajā projektā kā asociētais partneris iesaistījies Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC).  

Viens no projekta mērķiem bija apzināt Eiropas valstu reģionu pieredzi darbā ar veselības 
nevienlīdzības mazināšu un vienuviet apkopot praksē pārbaudītus risinājumus, lai veicinātu to 
izmantošanu citos reģionos. Vienlaikus liela uzmanība tika veltīta sagatavošanai jaunajam ES 
fondu plānošanas periodam un iespējām izmantot ES fondus pašvaldību iedzīvotāju veselības 
uzlabošanai (projekta laikā izstrādātie materiāli ir pieejami interneta vietnē: http://www.health-
inequalities.eu/). 

Tā kā projekts tuvojas noslēgumam, SPKC sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un 
SIA „Biznesa konsultantu grupa” 29. aprīlī plāno organizēt informatīvu semināru Latvijas 
pašvaldību pārstāvjiem par projektā gūto pieredzi un atziņām: Pašvaldību atbildība un iespējas 
iedzīvotāju veselības nevienlīdzības mazināšanā: Eiropas un Latvijas pieredze. 

Iedzīvotāju veselība ir katras pašvaldības bagātība un vienlaikus arī atbildība. Bet Latvijā, 
tāpat kā visās citās pasaules valstīs, veselības jomā pastāv nevienlīdzība starp reģioniem, dažāda 
vecuma, dzimuma un labklājības līmeņa grupām. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) atzinumiem, netaisnīgas un novēršamas veselības stāvokļa atšķirības starp reģioniem un 
iedzīvotāju grupām vislielākajā mērā rada nevienlīdzību veselības jomā kopumā. 

• Kā pašvaldība var uzlabot savu iedzīvotāju veselību?  
• Kādi instrumenti ir pieejami, lai veicinātu iedzīvotāju veselību?  
• Kādus finanšu resursus var izmantot, lai īstenotu šādus projektus?  
• Vai ir starptautiski pārbaudītas pieejas, kuras darbojas arī Latvijā?   
Seminārā ir iecerēts rast atbildes uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem. 
Pašvaldību vadītāji, veselības veicināšanas speciālisti un citi pašvaldību atbildīgie darbinieki 

ir laipni aicināti piedalīties seminārā, lai iepazītos ar informāciju par iespējām izmantot ES 
fondus nevienlīdzības mazināšanas projektiem, kā arī ar starptautiski pārbaudītiem risinājumiem, 
ko varētu pielietot arī Latvijā. 
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Semināra norises laiks: 29. aprīlis no plkst. 11.00 līdz 16.00. 
Semināra norises vieta: viesnīcas „Radisson Blue Rīdzene Hotel” zāle „Kronvalds”, 

Reimersa ielā 1, Rīgā. 
 
Dienas kārtība:  

Laiks Tēma Lektors 
11.00–11.15 Konferences atklāšanas uzrunas: 

− Pašvaldību loma un uzdevumi 
iedzīvotāju veselības 
nodrošināšanā 

− Iedzīvotāju veselība kā 
ekonomiskās attīstības pamats 

Vita Pūķe, LPS 
Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja vietniece un 
Ogres novada domes 
priekšsēdētāja vietniece  

Inga Birzniece, 
Veselības ministrijas 
Sabiedrības veselības 
departamenta Starpnozaru 
sadarbības nodaļas 
vadītāja 

11.15–11.45 Iedzīvotāju veselība Eiropas 
Savienības prioritāšu kontekstā: 
ieskats jaunajā plānošanas periodā 
2014.–2020. g. ES fondu piedāvātās 
iespējas veselības nevienlīdzības 
mazināšanā Eiropā un Latvijā 

Labas prakses piemēri ES fondu 
izmantošanā 

SIA „Biznesa 
konsultantu grupa” valdes 
priekšsēdētāja Alina 
Dūdele 

11.45–12.15 Iepriekšējā pieredze darbā ar ES 
fondiem un plānotās atbalstāmās 
aktivitātes iedzīvotāju veselības 
uzlabošanai ES jaunajā plānošanas 
periodā 2014.–2020. g. 

VM Eiropas 
Savienības fondu 
departaments  

 

12.15–12.45 SPKC izstrādātās vadlīnijas 
pašvaldībām  

Solvita Kļaviņa, 
SPKC Veselības 
veicināšanas nodaļas 
vecākā veselības 
veicināšanas koordinatore 

12.45–13.00 Jautājumi un atbildes  
13.00–13.45 Kafijas pauze  
13.45–15.15 Latvijas pašvaldību prakse un 

pieredze iedzīvotāju veselības 
veicināšanā 

 

Gulbenes novads Artis Stuburs 
Ventspils pilsēta Daina Paipala 

15.15–15.45 Praktiskie ieteikumi darbam ar ES 
struktūrfondiem 

Inese Šubēvica, 
projektu vadītāja, 
konsultante, mācību kursu 
autore un pasniedzēja 

15.45–16.00 Noslēguma jautājumi  
 



Lūdzam informēt par piedalīšanos seminārā līdz 2013. gada 19. aprīlim pa tālruni 67387679 
vai pa e-pastu gunta.rozentale@spkc.gov.lv. 

 
 

Ar cieņu 

 
Direktore  I. Šmate 

 
 
 
G. Rozentāle 67387679 
Gunta.Rozentale@spkc.gov.lv  


