
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla un Veselību 
veicinošo skolu tīkla aktualitātes un citas 

aktualitātes

Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja
Sabīne Zemīte

Veselības veicināšanas vadības nodaļas vadītāja
Maija Pauniņa
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Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla (NVPT) attīstība



Ieguvumi
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Atpazīstamība un 
statuss

Atbalsts sabiedrības veselības 

veicināšanas programmu, darba 

plānu izstrādē

Bezmaksas semināri Pieredzes un labās prakses 

apmaiņa

Jauni kontakti, regulāras 

tikšanās

Jaunākā informācija, materiāli 

par veselīgu dzīvesveidu, 

veselības veicināšanu
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NVPT aktivitātes (1)

Pieredzes apmaiņas 
braucieni Tematiskie semināri
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Ikgadējais noslēguma 
seminārs NVPT ziņu lapas

NVPT aktivitātes (2)
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NVPT aktivitātes (3)

Domu biedru grupa Darbības monitorings
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Pašvaldību domes deputātu 
atbalsts NVPT kustības ieviešanai

59%

39%

2%

Stabils, bet vairāk
formāls

Ieinteresēts, aktīvs un
pastāvīgi atbalstošs

Nestabils un neskaidrs

8,8%
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Pašvaldības domes 
lēmumi, citi dokumenti

Dalība dažādos veselības 
veicināšanas pasākumos

48,4%

38,7%

Papildu resursu piešķiršana 
dažādu aktivitāšu īstenošanai, 

sponsoru piesaistīšana

Biežāk saņemtais atbalsts no 
pašvaldības domes deputātiem

76,3%

12,9%

4,3%

23,6%

Dalība pasākumu 
organizēšanā

Paziņojumi

Cits variants 
(dalība masu sporta pasākumos, 

ieteikumi u.c.)
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NVPT kritēriju ieviešanas 
kavējošie faktori

Finanšu 
trūkums

Cilvēkresursu 
trūkums Vienotas izpratnes, 

koordinācijas par 
VV trūkums

Pašvaldības speciālistu 
atbilstošu prasmju, 
zināšanu trūkums

Likumdošanas 
neskaidrības

Nepietiekama sadarbība 
ar valsts institūcijām

Nepietiekama 
sadarbība ar NVO

Labo prakšu un piemēru 
trūkums par citu pašvaldību 

darbu



10

Struktūrvienība un (vai) amata 
vieta veselības veicināšanas 

koordinēšanai

25%

pašvaldības, kurās ir 
atsevišķa amata vieta (17)

pašvaldības, kurās 
izveidota struktūrvienība 
(7)
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Starpsektoru komisijas darbība 
(atbildīga par NVPT kritēriju ieviešanu un tajā darbojas politiskā 

amatpersona)

Nav izveidota 
atsevišķa 

komisija; 38,7%

Izveidota

komisija; 25,8%

Izveidota, bet 
formāla; 32,2%

NA; 3,2%

58%
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Apmācības pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem par VV un SV jautājumiem

52%45%

3%

Organizē apmācības

Neorganizē apmācības

NA

Sociālie 

darbinieki

Skolas

personāls

Koordinatori

Sporta 

darba 
organizatori

Ārstniecības 
personas

Policisti un

ugunsdzēsēji

11,6%
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Integrētas sabiedrības veselības 
politikas plānošana un veidošana 

pašvaldībā

16,1%



✓ Sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 

prioritizēšana pašvaldībā

✓ Efektīva informācijas nodošana 

✓ Koordinatoru zināšanas par VV jautājumiem

✓ Monitoringa veidlapu iesniegšana

✓ ESF fondu līdzfinansējuma termiņa beigas

✓ Reģionālā reforma
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Izaicinājumi



Veselību veicinošo skolu tīkls



Veselību veicinoša skola
= 
pastāvīgi stiprina savu kapacitāti, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju 
iemācīties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt.

Nacionālais veselību veicinošo skolu tīkls (NVVST)
= 
kustība, kas apvieno skolas, kas veselības veicināšanu skolā redz kā vienu no 
skolas mērķiem.
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NVVST attīstības vēsture
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Apvienot skolas, 
kas veselību 

veicinošas skolas 
vidi redz kā vienu 
no skolas darbības 

mērķiem

Dot iespēju 
dalīties pieredzē 
un gūt jaunas 

idejas, pārņemt 
labās prakses

Atbalstīt veselību 
veicinošu 
aktivitāšu 
īstenošanā

Integrējot veselību 
veicinošas 

aktivitātes skolas 
ikdienā, veicināt 

skolēnu, viņu 
vecāku un 

personāla veselību

MĒRĶIS

Kāds ir NVVST 
pastāvēšanas mērķis?



Kā tas izskatās praksē? Ko izglītības 
iestāde iegūst?

1
9

Semināri, 
apmācības

Aktuālā 
informācija, 

materiāli

Pieredzes 
apmaiņa

Izglītības 
iestādes 
ieguvumi

Izglītojošo 
pasākumu 

norise 
skolēniem

Ikgadējie semināri,
tematiskās 
apmācības

Personīgā higiēna
Krūšu pašpārbaude
Traumu profilakse

Salacgrīvas vsk. 
ūdens dzeršanas 

veicināšanas projekts
Informatīvas pakotnes, video, 
informatīvie izdevumi, infografikas



Kā iestāties NVVST?

VVS Padomes
izveide

• Izveido VVS padomi vai to integrē esošās skolas 
padomes sastāvā;

• Padomē jāiekļauj: skolas direktors, koordinators, 
vecāku un skolēnu pārstāvis.

Pieteikuma
aizpildīšana

• Aizpilda pieteikuma formu;

• Parakstīts pieteikums jānosūta
veseligaskola@spkc.gov.lv.
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Pieteikumu 
reģistrē

Pieteikumu 
izskata 
NVVST 
Padome

NVVST Padome 
lemj par statusa 
«Veselību veicinoša 
izglītības iestāde» 
piešķiršanu



Pieteikumā norādāmā informācija

Pamata* kritēriji

Skolas attīstības plānošanā ir iekļauts veselības 
mērķis, definēti uzdevumi

Skolēniem un skolotājiem ir nodrošināta iespēja 
saņemt atbalstu vardarbības gadījumā

Skola sadarbojas un iesaista vecākus veselību 
veicinošajos pasākumos

Dalības** kritēriji

Skolēnu pašcieņas veicināšana, stiprinot spēju 
ikvienam dot ieguldījumu skolas attīstībā

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm 

Labu savstarpējo attiecību radīšana starp skolas 
darbiniekiem un skolēniem, kā arī skolēnu vidū

* Obligāti statusa iegūšanai (8)
** Vērš uzmanību uz galvenajiem risināmajiem jautājumiem un iezīmē īstenojamās aktivitātes (10) 21

Skola veicina skolēnu iesaistīšanos ar fizisko 
aktivitāti saistītā interešu izglītībā vai profesionālās 
pilnveides izglītībā

1.-9.klasēm tiek organizētas „dinamiskās 
pauzītes” 

Skola piedalās „Skolas piens” un/vai „Skolas 
auglis” programmā

Skolā un skolas teritorijā ir iespējams iegādāties 
veselīgus pārtikas produktus

Ir nodrošināta iespēja vispārējā vidējā izglītībā 
apgūt “Veselības mācība” vai katru gadu piedāvā 
izglītojošus pasākumus par veselības veicināšanas 
jautājumiem

Sabiedrības iesaistīšana un līdzdalība veselības 
izglītības darbā

Skolas darbinieku un atbalsta personāla līdzdalība 
veselības veicināšanā

Skola īsteno veselību veicinošu politiku un praksi

Skolēnu radošas pašizpausmes veicināšana

Veselību veicinošas skolas vides veidošana

Skolotāju apmācības un atbalsts skolotājiem

Veselības izglītība



Kādas saistības
izglītības iestāde 

uzņemas?

Iesaistās pieredzes apmaiņā, 
piedalās apmācībās un 

semināros, izrāda iniciatīvu 
un interesi; ir labs piemērs 
citām izglītības iestādēm.

Nodrošina Veselību 
veicinošo skolu pamata 

kritēriju un dalības 
kritēriju izpildi.
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Iesniedz ikgadējo 
aktivitāšu izvērtēšanas 

anketu.



NVVST plānotās aktivitātes 
2020.gadā

NVVST koordinatoru 
kapacitātes stiprināšanas 
aktivitātes

• Pieredzes apmaiņas brauciens;

• ikgadējais seminārs;

• labās prakses un iniciatīvu 
konkurss;

• informatīvās pakotnes, ziņu 
lapas.

Aktivitātes NVVST 
dalības izglītības iestāžu 
skolēniem

• Konkursi (2);

• izglītojošo pasākumu 
norise.
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Kāpēc pašvaldībai jāzina par/ jābūt 
ieinteresētai NVVST darbībā?

2
4

NVVST koordinatori – kompetenti, zinoši 
veselības veicināšanas un slimību profilakses 

jautājumos

Izglītības iestāde motivēta un 
var sniegt atbalstu veselības 

veicināšanas aktivitāšu plānošanā 
un īstenošanā

Veiksmīgāka informācijas 
apmaiņa par veselības 

jautājumiem

Izglītības iestāde rada pozitīvu ietekmi uz 
pašvaldības mērķu sasniegšanu veselības 

veicināšanas politikas īstenošanā



SPKC 
plānotās 

aktivitātes

Izglītojošie 
pasākumi

Informatīvie 
izdevumi

Izglītojošie 
video

Kampaņas

25
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roku mazgāšanu

infekcijas slimību profilaksi invazīvo
skaistumkopšanas pakalpojumu gadījumā

vēža skrīningu

vakcināciju pret CPV

Sabiedrības informēšanas 
kampaņas par



2
7
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8.-12.klašu meitenēm par krūšu 
pašpārbaudi, pareizu tās veikšanu (100)

5.-7.klašu skolēniem par roku higiēnas 
ievērošanu (300)

4.-7.klašu skolēniem par traumatisma 
profilakses jautājumiem (300)

Izglītojošie pasākumi
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Izglītojošie video par dažādām 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses tēmām

Informatīvie izdevumi:

- Infografikas;

- Brošūras, bukleti, plakāti, u.tml. 

Informatīvo izdevumu un video 
izstrāde
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www.spkc.gov.lv



Fiziskās aktivitātes Vingrošanas nodarbības bērniem muguras muskuļu 

stiprināšanai, vingrošana, nūjošana senioriem 

Psihiskā veselība Lekcijas pieaugušajiem, pasākumu kopums skolēniem 

ņirgāšanās profilaksei

Veselīgs uzturs rotaļu nodarbības bērniem, veselīga uztura olimpiāde, 

praktiskas nodarbības pieaugušajiem

Reproduktīvā veselība Nodarbību kopums pusaudžiem, pasākumi 

sievietēm par reproduktīvo veselību

Atkarību profilakse Nodarbības pusaudžiem par vielu atkarību profilaksi, 

pasākumi vecākiem un pedagogiem 

Slimību profilakse «Veselības grupa» veselības izglītības veicināšanai un 

iedzīvotāju paradumu maiņai

3
1

Gatavošanās ESF 9.2.4.2. projekta* 
2.kārtai

* ESF projekts „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei pašvaldībās” (Nr. 9.2.4.2/16/I/106) 



Paldies!

www.spkc.gov.lv 

twitter.com/SPKCentrs

facebook.com/SPKCentrs

draugiem.lv/sveiksunvesels

Slimību profilakses un kontroles centrs


