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Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

 
Pašvaldību atbalstam to autonomās funkcijas veikšanai iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta 
veicināšanai (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta sestā daļa), kā arī lai sekmētu valsts politikas 
plānošanas dokumentā “Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam” noteikto 
mērķu sasniegšanu, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izveidoja Nacionālo veselīgo 
pašvaldību tīklu (NVPT). 

Dalība NVPT ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas 
vēlas veiksmīgāk darboties veselības veicināšanas jomā, izpildot noteiktus kritērijus. 

Carnikavas novada dome 2013.gada 22.maijā pieņēma lēmumu Nr. 16 “Par Carnikavas novada 
pašvaldības dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā”, ar kuru atbalstīja Carnikavas pašvaldības 
dalību NVPT. 

Ādažu novada dome 2016. gada 22. martā pieņēma lēmumu Nr. 49 „Par dalību Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīklā”, ar kuru atbalstīja pašvaldības dalību NVPT, kā arī deleģēja pārstāvjus un 
koordinatorus turpmākai sadarbībai NVPT ietvaros. 

Iestāšanās NVPT bija priekšnosacījums, lai varētu īstenot Eiropas Sociālā fonda projektus 
9.2.4.2/16/I/001 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības 
Ādažu pagastā” un 9.2.4.2/16/I/046 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”. Abu šo projektu mērķis - 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana novada 
iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. 

SPKC savā 05.11.2021 vēstulē (Nr. 7.1-1/2021/30) aicināja Ādažu novada pašvaldību apliecināt 
vēlmi turpināt darboties NVPT. 

Dalība NVPT atbilst Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027.) vidēja termiņa prioritātes 
VTP 9: “Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība” rīcības virziena RV9.1: 
”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada 
teritorijā” uzdevumam U9.1.1: “Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt 
pieejamību visā novada teritorijā”, kā arī vidējā termiņa prioritātes VTP10: “Sporta aktivitāšu 
pieejamība un daudzveidība” rīcības virzienam RV10.3: “Sporta aktivitāšu atbalstīšana”. 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas sesto punktu, kā arī Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālās komitejas 05.01.2022 atzinumu un Attīstības komitejas 12.01.2022 
atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Turpināt Ādažu novada pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā un atbalstīt 
NVPT kritēriju ieviešanu, īstenojot veselības veicināšanas aktivitātes. 

2. Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos 
Karīna MIĶELSONE ir pašvaldības atbildīgā amatpersona par NVPT darbību Ādažu novadā. 

3. Uzdot Attīstības un projektu nodaļas vadītājai Initai HENILANEI pildīt NVPT galvenā 
koordinatora pienākumus Ādažu novada pašvaldībā: 

3.1. koordinēt NVPT kritēriju ieviešanu; 

3.2. informēt NVPT koordinācijas komisiju par pārskata periodā īstenotajām aktivitātēm, 
aizpildot ikgadējo monitoringa veidlapu un nosūtot to komisijai; 

3.3. piedalīties NVPT organizētajās ikgadējās sanāksmēs. 

4. Pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajai komitejai veikt NVPT kritēriju 
īstenošanas uzraudzību pašvaldībā. 

 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


