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2021.gada 30.decembrī       Nr.609 
          (protokols Nr.18, 50.§) 
 
Par dal ību Nacion ālajā vesel īgo pašvald ību t īklā 
 

 Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Latvijas 
Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa 
universitātes Sabiedrības veselības fakultāti ir izveidojusi konsultatīvu institūciju Nacionālo 
veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju, ar mērķi sekmēt labās prakses piemēru, 
pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku 
atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā 
līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību 
reģionālajā līmenī. 

Nolūkā veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu Valmieras novadā un iegūt 
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu 
risināšanā, tika izvērtēts, ka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ieguvumi 
iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir Valmieras novada atpazīstamība un statuss, 
metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts pašvaldības sabiedrības veselības veicināšanas 
programmu un darba plānu izstrādē, iespēja apmeklēt bezmaksas Pasaules Veselības 
organizācijas apmācību seminārus, kā arī pieredzes un labās prakses apmaiņu starp Latvijas 
pašvaldībām. Valmieras novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta jaunākā informācija un materiāli par 
veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu. Pašvaldība, iestājoties Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā, nodrošinās jau līdz šim organizēto slimību profilakses un veselības veicināšanas 
pasākumu pēctecību un atalgojumu speciālistiem veselības veicināšanas jautājumos. 

Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, kura paredz pārņemt attiecīgi apvienoto 
pašvaldību saistības, tādējādi nodrošinot pašvaldību darbības nepārtrauktību un pēctecību, lai arī 
turpmāk varētu sekmēt labās prakses piemēru, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku 
atbalstu veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām 
funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Valmieras novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 16.12.2021. atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, 
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (K.Kļaviņš), 
nolemj: 
 
1. turpināt dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk – NVPT); 
2. noteikt Pašvaldības domes Sociālo un veselības lietu komiteju turpmākai NVPT kritēriju 

īstenošanas uzraudzībai; 
3. deleģēt Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes speciālisti veselības veicināšanas 

jautājumos Gunu Poikāni kā galveno koordinatoru Pašvaldībā sadarbībai ar NVPT; 



 

 

4. deleģēt kā kontaktpersonas Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Projektu 
vadības nodaļa” vadītāja vietnieci, finanšu analītiķi Mariku Pituru, galvenos projektu vadītājus 
Svetlanu Tomsoni un Valēriju Seili un projektu vadītājas Madaru Ribozolu un Ingūnu Zukuri; 

5. deleģēt Pašvaldības domes Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētāju 
Guntaru Štrombergu kā atbildīgo politisko amatpersonu par NVPT pasākumu īstenošanu; 

6. nodrošināt nepieciešamos resursus NVPT noteikto kritēriju īstenošanai; 
7. atbalstīt NVPT kritēriju ieviešanu, īstenojot veselību veicinošas aktivitātes; 
8. nodrošināt pārstāvju dalību ikgadējās sanāksmēs; 
9. katru gadu aizpildīt monitoringa veidlapu un nosūtīt to NVPT koordinācijas komisijai. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


