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Veselības veicināšana

Process, kas rada 
iespēju katram 
cilvēkam pastiprināt 
kontroli pār savu 
veselību un uzlabot to
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Ekonomiski izdevīgākais un efektīvākais veids 
slimību cēloņu novēršanā, nepieļaujot slimību 
rašanos, veicinot iedzīvotājus uzņemties 
atbildību par savu veselību



Veselības ministra dr.Gunta Belēviča Veselības platforma 3



Veselības veicināšanas pasākumi

ietver konsultācijas, informācijas izplatīšanu, 
izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu,  
dzīvesveida un paradumu maiņas 
veicināšanu, lai uzlabotu sabiedrības 
veselības stāvokli
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Veselības veicināšanas darba 
organizācija (kopš 2012.gada)

Saeima un 
valdība

VM/SPKC

Pašvaldības

iedzīvotāji
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Dažādu nozaru politikas 
veidošana

Politikas ieviešana –
koordinācija, vadlīniju 
izstrāde, metodiskais 
atbalsts pašvaldībām, 
aktivitāšu veikšana

NVPT 
(40) 

VVS 
(70+2) 

Pašvaldību 
kontaktpersonas 

veselības 
veicināšanā (90)

Pasākumu un aktivitāšu 
īstenošana



Partneri veselības veicināšanā
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Pašvaldība
Iestādes un 
organizācijas

Privātais 
sektors

Sabiedrība



Pieredzes 
apmaiņa

Koordinatoru 
tikšanās un 
apmācības

Pašvaldību lomas 
stiprināšana 

veselības 
veicināšanā

Metodisks 
atbalsts

SPKC 
organizēti 
veselības 

veicināšanas 
pasākumi

Instruments Valsts 
veselības 

veicināšanas 
politikas ieviešanā

Kopīgi 
projekti

Nacionālais veselīgo pašvaldību 
tīkls



- Pašvaldība, kurā ir deleģēta 

kontaktpersona veselības veicināšanas 

jautājumos

- Pašvaldība ir Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla 

dalībniece



Latvijas Nacionālais veselīgo 
pašvaldību tīkls

2015.gads

Aizkraukles, Aknīstes, Alūksnes, Amatas, Balvu, 
Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, 

Garkalnes, Iecavas, Ilūkstes, Jaunpils, Jelgavas, 
Kandavas, Kuldīgas, Lielvārdes, Mārupes, Nīcas, 

Ogres, Olaines, Preiļu, Priekules, Raunas, 
Rucavas, Rundāles, Salas, Siguldas, Strenču, 

Tērvetes, Tukuma, Valkas, Vecpiebalgas novadi
un 

Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, 
Skrundas un Rīgas pilsētu pašvaldības

KOPĀ 40 pašvaldības



KĀ IESTĀTIES?

Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas 
pašvaldības, kas vēlas darboties veselības 

veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus un 
aizpilda pieteikuma dokumentus.

Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir 
brīvprātīga un bezmaksas. 
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Domes 
lēmums

Atbildīgais 
darbinieks

Politiskā 
amatpersona

Aktivitātes 

1
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KĀ IESTĀTIES?
Minimālās prasības



1
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SPKC organizēti izglītojošie pasākumi

Metodisks atbalsts aktivitāšau organizēšanā

• Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā, 2011

• Aktuālās informācijas apmaiņa

Sabiedrības informēšanas kamapaņas (āktivitātes 
kamapņu ietvaros)

Veselību veicinošo skolu tīkls 

(70+2)

HIV profilakses punktu darbs

18 HPP Latvijas pilsētās

Kaitējuma mazināšanas un izglītošanas programmu īstenošana

SPKC informatīvie materiāli un infografikas

Veselības statistika

Pašvaldību veselības profili

Apstiprinātas 2011.gada 
29.decembrī ar Veselības 
ministrijas rīkojumu Nr.243 



Ikgadējā monitoringa veidlapa

Dalība tīkla aktivitātēs –
koordinatoru sanāksmes, semināri, 

pieredzes apmaiņas braucieni

Tehnisks atbalsts SPKC 
aktivitāšu organizēšanā

Veselības veicināšanas 
aktivitāšu organizēšana



Izglītojošie pasākumi mērķa grupām



Izglītojošie pasākumi izglītības 
iestādēs bērnudārzos un 1.-2.klasēs 
«Man ir tīri zobi!»

 motivēt bērnus tīrīt zobus, sniedzot 
zināšanas un praktiskus padomus par 
pareizu zobu tīrīšanu un tās 
ieguvumiem

 425 izglītojošās nodarbības visā 
Latvijā, t.i. 7 216 bērni 

 2016.gadā paredzētas 1200 iesaistot 
18 000 mērķa grupas pārstāvju
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Izglītojošas lekcijas topošajiem un 
jaunajiem vecākiem par bērna zīdīšanu

• Mērķis motivēt jaunās māmiņas zīdīt 
bērnu un sniegt zināšanas un 
praktiskus padomus par zīdīšanas 
vadīšanu

• Lekcijā ietverta teorētiskā 
informācija, praktiski padomi 
zīdīšanas jautājumos un diskusijas

• 2015.gadā īstenotas 50 nodarbības 
visā Latvijā.
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Izglītojošas nodarbības par seksuālās 
un reproduktīvās veselības jautājumiem

• Pedagogu apmācīšana darbam ar 
SPKC izstrādāto metodisko materiālu 
un mācību filmām par seksuālās un 
reproduktīvās veselības jautājumiem

• nodarbības 8.-10.klašu skolēniem un 
profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņiem un atbilžu sniegšana uz 
individuāli iesūtītiem jautājumiem

• On-line video konference ar 
speciālistu (ginekologa, urologa, 
sabiedrības veselības speciālista) 
dalību
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Izglītojošas nodarbības pusaudžiem (5.-
9.klases skolēniem) par smēķēšanu «Brīvs» 

Latvijas skolās

• Diskusija ar pusaudžiem par 
smēķēšanas problemātiku, piesaistot 
speciālistus – ģimenes ārstu, atkarību 
psihologu un psihoterapeitu

• 2015.gadā realizētas 50 nodarbības 
visā Latvijā;

• Zaļo aproču kustība no smēķēšanas 
brīvajiem – 2014.gadā aizsāktās 
kampaņas pret smēķēšanu «Brīvs» 
iniciatīva, kas turpinās arī šogad -
skolēni tiek aicināti pievienoties zaļo 
aproču kustībai
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Sabiedrības informēšanas kampaņas
2015.gads



Kampaņa, lai samazinātu bērnu 
pakļaušanu pasīvajai smēķēšanai 

• Uzlīmju akcija „Uzmanību – bērns!” 
Nesmēķē tuvāk par 10 metriem!” (uz bērnu 
ratiņiem, auto, bērnu mugursomām);

• Zīmējumu konkurss skolēniem visā Latvijā 
par plakāta maketa izstrādi, kas mudinātu 
pieaugušos nesmēķēt bērnu klātbūtnē. 

• Mājaslapa www.pasivasmekesana.lv;

• TV, radio un vides reklāma, publikācijas u.c.
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http://www.pasivasmekesana.lv/


Sabiedrības informēšanas kampaņa 
«Nenovērsies!»

Uzzini vairāk par psihisko veselību un 
atpazīsti simptomus!

Ieklausies, palīdzi, atbalsti, motivē!

Vērsies pēc palīdzības!

Nenovērsies no līdzcilvēkiem ar 
psihiskiem traucējumiem!
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Kampaņas vēstījumi

Mājaslapa www.nenoversies.lv



Kampaņa par bērnu un 
pusaudžu mutes dobuma un 
zobu veselības veicināšanu
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 Multene un komikss
 Mājas lapa www.tīrizobi.lv
 Vides reklāma un plakāti 

vilcienos
 Informatīvā telts festivālā 

«Positivus 2015»
 3D zobārsta kabineta tūres 

izveide
 Tematiskie raksti
 Radio 
 Mediju attiecības un 

reklāma
 Sociālie tīkli

http://www.tirizobi.lv/


Kampaņa par 
sirdij veselīgu uzturu

 Sadarbība ar 
restorāniem

 Sadarbība ar RIMI

 Sadarbība ar 
blogeriem 

 Pasaules Sirds 
diena skolās

 Informācija 
ģimenes ārstiem

 Videogrāmata –
receptes

 Sociālie tīkli, 
mediju attiecības, 
publicitāte
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Kampaņa par 
HIV mītiem un 
eksprestesta veikšanu

 Sadarbība ar izklaides vietām

 Konkurss augstskolām

 Lekcijas uzņēmumos

 Vides reklāma pieturās

 Prezervatīvi un bukleti

 Infografika

 Radio reklāma

 Testēšanās nedēļa
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Kampaņa par fiziskajām 
aktivitātēm ikdienā

 Veselības maršruti Ogrē, Tukumā, Cēsīs, 
Jūrmalā un Varakļānos

 Veselības veicināšanas kartes

 Vietne www.aktivadiena.lv

 Tematiskie raksti

 Vides reklāma

 Mediju attiecības un publicitāte
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http://www.aktivadiena.lv/


Kampaņa par alkohola 
ne-lietošanu pusaudžiem

 100 kontrolpirkumi

 Tirgotāju sociālās 
atbildības kustība

 Vietne www.skaidrs.lv

 Diskusiju vakari vecākiem

 Animācijas filmiņa 
vecākiem

 Informatīvo materiālu 
sērija

 Publicitāte.
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http://www.skaidrs.lv/


Kā arī...



Mobilās aplikācijas

•Zobs •80 brīvdienas
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Bezmaksas!

https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.spkc.brivs
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.spkc.brivs


Izglītojošas animācijas filmiņas

30



Mācību filmas

• Par pubertāti un attiecībām • Par ņirgāšanos skolā un 
internetā
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KATRĪNA

ROBERTS



Izglītojošas mājaslapas 
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Komunikācija sociālajos tīklos
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Infografikas 
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Drukātie materiāli
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Pašvaldību pārstāvju minētie priekšlikumi, lai 
uzlabotu veselības veicināšanas darba 

organizēšanu pašvaldībā

RESURSI

• nodrošināt ar atsevišķu cilvēku pienākumu veikšanai

• palielināt finansējumu

• projektu rakstīšana un to realizēšana

SADARBĪBA

• vairāk izmantot savstarpējo saziņu; Sadarbības veicināšana, partneru 
apzināšana

• veicināt sadarbību, organizējot kopīgus informatīvos un izglītojošos seminārus

PROCESU ORGANIZĀCIJA

• izveidot konstruktīvu plānu/ stratēģijas veselības veicināšanas jomā;

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

SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA

• vairāk izglītot iedzīvotājus par veselīgu dzīvesveidu un paradumu maiņu

• veidot radošākas aktivitātes un iesaistīt lielāku sabiedrības daļu, lai mazinātu 
sabiedrības kūtrumu

Dati par 2014.gadu, no NVPT monitoringa veidlapām, 
aptaujātas 33 pašvaldības



www.spkc.gov.lv

twitter.com/SPKCentrs

facebook.com/SPKCentrs

draugiem.lv/sveiksunvesels

Slimību profilakses un kontroles centrs



Paldies!


