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Par dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 

 

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un 

ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības dažādu sabiedrības veselības un 

veselības veicināšanas jautājumu risināšanā vietējā līmenī un paaugstināt pašvaldību 

darbinieku un iedzīvotāju izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 

jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību. 

Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir kustība, kurā 

var iesaistīties pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus 

kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus. 

Galvenie ieguvumi pašvaldībām iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā: 

1) atpazīstamība un statuss; 

2) metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas programmu 

un darba plānu izstrādē pašvaldībā; 

3) bezmaksas PVO apmācības un semināri; 

4) pieredzes un labās prakses apmaiņa pašvaldībās, kā arī citu valstu Nacionālo veselīgo 

pilsētu/pašvaldību kustības dalībvalstīm; 

5) jauni kontakti un regulāras tikšanās; 

6) jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu. 

Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 08.03.2016. vēstuli Nr. 0320160725/A400 par 

pašvaldību iespējām saņemt ESF finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ādažu novada attīstības programmas (2016-

2022) vidēja termiņa prioritātes „VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs” uzdevumiem 

„U5.3.1: Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu klāstu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām” 

un „U5.3.2: Attīstīt sociālās un veselības aprūpes infrastruktūru”, un vidēja termiņa prioritātes 

„VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde” uzdevumu 

„U13.1.4: Attīstīt pašvaldības sniegtos pakalpojumus”, Eiropas Savienības fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākumu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei”, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 

15.03.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

2. Noteikt Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Pēteri Balzānu par atbildīgo 

amatpersonu pašvaldības darbībā Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

3. Noteikt Ādažu novada domes Sociālās komitejas priekšsēdētāju Pēteri Pultraku par 

atbildīgo darbinieku Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju ieviešanas pašvaldībā 



2 

 

koordinēšanai un tīkla koordinācijas komisijas informēšanai par pārskata periodā 

īstenotajām aktivitātēm, aizpildot monitoringa veidlapu. 

4. Atbalstīt Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju ieviešanu. 

5. Īstenot veselības veicināšanas aktivitātes. 

6. Piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīkla organizētajās ikgadējās sanāksmēs. 

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 

 


