
                                 Veselības veicināšanas pasākumi 2013./2014.m.g.  

 

 

1. Atbalsta pasākumi pedagogiem, mmeeddiiccīīnnaass  ddaarrbbiinniieekkiieemm 

 

Mērķis: uzlabot bērnu un personāla veselību, izglītojot par veselīga dzīvesveida  nozīmi veselības   

           saglabāšanā, īstenojot mērķtiecīgus slimību profilakses pasākumus, nodrošinot augstas   

  kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību izglītības iestādēs, kā arī sekmējot  

  medicīnas izglītības attīstību. 

TTiikkaa  oorrggaanniizzēēttaass  ssaannāākkssmmeess  uunn  sseemmiinnāārrii  iizzggllīīttīībbaass  iieessttāāžžuu  ddaarrbbiinniieekkiieemm  uunn  mmeeddiiccīīnnaass  mmāāssāāmm  ppaarr  

vveesseellīībbaass  jjaauuttāājjuummiieemm..  NNoottiikkaa  kkoonnssuullttāācciijjaass  pedagogiem un medicīnas māsām  ppaarr  vveesseellīīggaa  

ddzzīīvveessvveeiiddaa  uunn  vveesseellīībbuu  vveeiicciinnooššuu  uunn  hhiiggiiēēnnaass  ppaassāākkuummuu  ppooppuullaarriizzēēššaannuu,,  par veselīgu uzturu, 

atkarības problēmām,,  ppaarr  hhiiggiiēēnnaass  jjaauuttāājjuummiieemm,,  iinnffeekkcciijjaass  sslliimmīībbuu  pprrooffiillaakkssii..  

  

Nr. Aktivitātes 

nosaukums 

Norises 

laiks 

Mērķis Mērķa auditorija Rezultāts 

1. Seminārs „Higiēnas 

prasību ievērošanas 

nozīme”                                                                                                                                                                

(R.Bespjatijs) 

24.10.2013 Iepazīstināt  

ar higiēnas 

prasību 

ievērošanas 

nozīmi 

Skolu medicīnas 

māsas 

Tika iegūtas 

teorētiskas un 

praktiskas zināšanas 

par higiēnas prasību 

ievērošanu skolā 

2. Seminārs „Higiēnas 

prasību ievērošanas 

nozīme” 

(R.Bespjatijs) 

15.11.2013 Iepazīstināt  

ar higiēnas 

prasību 

ievērošanas 

nozīmi 

Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

medicīnas māsas 

Tika iegūtas 

teorētiskas un 

praktiskas zināšanas 

par higiēnas prasību 

ievērošanu izglītības 

iestādē 

     

 

 

 

2. Darbs ar skolēniem 

 

Mērķis: uzlabot bērnu veselību, izglītojot par veselīga dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā,  

  īstenojot mērķtiecīgus slimību profilakses pasākumus. 

NNoottiikkaa  kkoonnssuullttāācciijjaass  sskkoollēēnniieemm  vveesseellīīggaa  ddzzīīvveessvveeiiddaa  uunn  vveesseellīībbuu  vveeiicciinnooššuu  uunn  hhiiggiiēēnnaass  

ppaassāākkuummuu  ppooppuullaarriizzēēššaannaaii..  TTiikkaa  kkoonnttrroollēēttaa  ddiieennaass  rreežžīīmmaa  iieevvēērrooššaannaa  iizzggllīīttīībbaass,,  vveesseellīīggaa  uuzzttuurraa  

pprriinncciippuu  īīsstteennooššaannaa,,  sslliimmīībbuu  pprrooffiillaakksseess  ppaassāākkuummuu  oorrggaanniizzēēššaannaa,,  pprreetteeppiiddēēmmiijjaass  ppaassāākkuummuu  

iieevvēērrooššaannaa,,  programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis” nodrošināšana iieessttāāddēēss..  TTiikkaa  īīsstteennoottii  

ppēēttnniieeccīībbaass  pprroojjeekkttii,,  ttiikkaa  rreeaalliizzēēttaa iinnffeekkcciijjaass  sslliimmīībbuu  pprrooffiillaakkssee  uunn  mmoonniittoorriinnggss..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Nr. Aktivitātes nosaukums Norises 

laiks 

Mērķis Mērķa auditorija Rezultāts 

1. Pasākumu 

organizēšana 

skolēniem 

„Vispasaules roku 

mazgāšanas dienā” 

14.-

18.10.201

3. 

Iepazīstināt 

skolēnus ar 

veselīgu 

dzīves veidu 

1.-4.klašu 

skolēni 

 

Tika iegūtas teorētiskas 

un praktiskas zināšanas 

par higiēnas jautājumiem 

 

2. Pasākumu 

organizēšana bērniem 

„Vispasaules roku 

mazgāšanas dienā” 

14.-

18.10.201

3. 

Iepazīstināt 

bērnus ar 

veselīgu 

dzīves veidu 

Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

audzēkņi 

Tika iegūtas teorētiskas 

un praktiskas zināšanas 

par higiēnas jautājumiem 

     

 

  

3. Sadarbība ar citām institūcijām 

 

 Sadarbība ar Veselības ministriju, PVO. 

Tika risināti jautājumi par veselības veicināšanas pasākumiem izglītības iestādēs, higiēnas 

jautājumiem, noteikumu un likumu skaidrojumiem un ieviešanu praksē. 

  

 Sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Tika risināti jautājumi par veselības veicināšanas pasākumiem izglītības iestādēs, higiēnas 

jautājumiem, par noteikumu un likumu skaidrojumiem un ieviešanu praksē. 

 

 Sadarbība ar Veselības inspekciju.  

Tika risināti jautājumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju, par 

higiēnas jautājumiem, noteikumu un likumu skaidrojumiem un ieviešanu praksē.  

 

 Sadarbība ar Slimību profilakses un kontroles centru. 

Tika koordinēts gripas monitorings skolās, risināti jautājumi par higiēnas prasību ievērošanu un 

kontroli izglītības iestādēs. 

 

 Sadarbība ar  Pārtikas un veterināro dienestu. 

Tika risināti jautājumi par pārtikas aprites kontroli. 

  

 Sadarbība ar  Nacionālo veselības dienestu.. 

Tika risināti jautājumi par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem. 

 

 Sadarbība ar Latvijas Mutes veselības centru. 

Tika koordinēti MVC konkursi izglītības iestādēs. 

 

 Sadarbība ar DRS, Bērnu veselības centru, poliklīnikām, ģimenes ārstiem . 

Tika risināti jautājumi par bērnu veselību, mājas izglītību  

 

 Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

Tika izstrādāts VPIP civilās aizsardzības plāns. 

 

 Sadarbība ar NMP dienestu. 

http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/arstniecibas-personu-registracija
http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/prtikas_uzraudzba


Tika organizēta neatliekamā medicīniskā palīdzība izglītības iestādēm.  

 

 Sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu. 

Tika  nodrošināta  programma „Skolas piens” un „Skolas auglis” darbību bērnudārzos un skolās. 

 

 Sadarbība ar pedagogiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, juristiem, kultūras 

darbiniekiem, DU, DMK, RSU, LU darbiniekiem un studentiem bērnu veselīga dzīves 

veida veicināšanā.  

Tika sniegta un saņemta metodiskā palīdzība par veselības veicināšanas pasākumiem  

 

 Sadarbības organizēšana un koordinēšana starp Vispārējās un profesionālās izglītības 

pārvaldi un pilsētas teritoriālajām veselības aprūpes iestādēm, kopīgi risinot jautājumus par: 

- pirmsskolas  izglītības iestāžu bērnu un skolēnu dispanserizāciju, skolēnu veselības stāvokļa   

  novērtēšanu un analīzi; 

      - skolēnu un pirmsskolas  izglītības iestāžu bērnu saslimstības analīzi; 

      - pirmsskolas  izglītības iestāžu un mācību iestāžu medicīnisko darbinieku darba  

         koordināciju, organizatorisko palīdzību; 

      -infekcijas slimību epidemioloģiskās kontroles pasākumiem. 

 

4. Aktivitātes projektos, darba grupās, komisijas sastāvā  

 

  Programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis” nodrošināšana bērnudārzos un skolās,   

          mmuuddiinnoott  bbēērrnnuuss  lliieettoott  ppiieennaa  pprroodduukkttuuss,,  ddāārrzzeeņņuuss  uunn  aauuggļļuuss  uunn  iieevvēērroott  ssaabbaallaannssēēttuu  uuzzttuurruu;;  

  PPēēttnniieeccīībbaass  pprroojjeekkttss  --  „„SSkkoollēēnnuu  ēēddiinnāāššaannaa  22001133..//22001144..””  

        PPrroojjeekkttaa  mmēērrķķiiss::  uuzzllaabboott  sskkoollēēnnuu  ēēddiinnāāššaannuu,,  vveeiicciinnoott  vviiņņuu  aakkttīīvvuu  llīīddzzddaallīībbuu  sskkoollaass  vviiddeess      

                                                                SSaakkāārrttooššaannāā..  

        MMēērrķķaa  ggrruuppaass::    ssāākkuummsskkoollaass  sskkoollēēnnii,,  ppaammaattsskkoollaass  sskkoollēēnnii,,  vviidduusssskkoollaass  sskkoollēēnnii..    

     PPēēttnniieeccīībbaass  pprroojjeekkttss  „„SSkkoollaass  ssoommaa  22001133..//22001144..””    

          PPrroojjeekkttaa  mmēērrķķiiss::  uuzzllaabboott  sskkoollēēnnuu  ssttāājjuu  uunn  vveesseellīībbuu,,  vveeiicciinnoott  vviiņņuu  aakkttīīvvuu  llīīddzzddaallīībbuu  sskkoollaass    

                                                                  vviiddeess  ssaakkāārrttooššaannāā..  

     MMēērrķķaa  ggrruuppaass::  sskkoollēēnnii  vveeccuummāā  llīīddzz  99  ggaaddiieemm,,  99  ––  1111  ggaadduuss  vveeccii  sskkoollēēnnii,,  1122  ––  1133  ggaadduuss  vveeccii      

                                                            sskkoollēēnnii,,  1144  ––  1155  ggaadduuss  vveeccii  sskkoollēēnnii,,  1166  ––  1177  ggaadduuss  vveeccii  sskkoollēēnnii..  

          DDaallīībbnniieekkii::  vviissaass  sskkoollaass..  

  TTeemmaattiisskkiiee  rraakkssttii  ppaaššvvaallddīībbaass  mmāājjaass  llaappāā  „„GGrriippaass  mmoonniittoorriinnggss””,,  „„VVeesseellīīggss  uuzzttuurrss””,,  „„RRookkuu  

mmaazzggāāššaannaass  ddiieennaa””;;  

  DDaarrbbss  ppaaššvvaallddīībbaass  ppeeddaaggooģģiisskkii  ––mmeeddiiccīīnniisskkāāss  kkoommiissiijjaass  ssaassttāāvvāā  ((  āārrssttnniieeccīībbaass  ppeerrssoonnaa))  

((mmāājjaass  aappmmāāccīībbaa));;  

  Piedalīšanās izglītības iestāžu ikgadējās pieņemšanas, mācību iestāžu gatavības mācību 

gadam pārbaudes komisijas sastāvā kā ārstniecības personai;  

  Izglītības pārvaldes reglamentējošo dokumentu izstrāde;  

  Metodisko materiālu izstrāde („SSttāājjaass  ttrraauuccēējjuummuu  pprrooffiillaakkssee””,,  „„RRookkuu  mmaazzggāāššaannaass  tteehhnniikkaa””,,  

„„VVeesseellīīggaa  ēēddiieennkkaarrttee””,,  „„Pirmās  ppaallīīddzzīībbaass  ssnniieeggššaannaass  kkāārrttīībbaa””;;  

  PPēēttnniieeccīībbaass  pprroojjeekkttss  „„BBēērrnnuu  ēēddiinnāāššaannaa  22001133..//22001144..mm..gg..””  

PPrroojjeekkttaa  mmēērrķķiiss::  uuzzllaabboott  bbēērrnnuu  ēēddiinnāāššaannuu..  

 SSlliimmīībbuu  pprrooffiillaakksseess  ppaassāākkuummuu  oorrggaanniizzēēššaannaa:: 

- Higiēnas prasību ievērošanas kontrole  

Mērķis: infekcijas izplatīšanas ceļu pārtraukšana; 

Visās  skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs notiek mācību iestāžu tehniskās gatavības 

pārbaude mācību gadam, citas pārbaudes notiek saskaņā ar rīkojumu) 

     Rezultāts: mācību iestāžu personāls ievēro higiēnas prasības, novērsta kaitīgo faktoru  

                      iedarbība uz skolēniem un darbiniekiem; 



- KKoonnssuullttāācciijjaass  ddaarrbbiinniieekkiieemm    vveesseellīīggaa  ddzzīīvveessvveeiiddaa  uunn  vveesseellīībbuu  vveeiicciinnooššuu  uunn  hhiiggiiēēnnaass  

ppaassāākkuummuu  ppooppuullaarriizzēēššaannāā    ((ppāārrbbaauuddeess  llaaiikkāā  uunn  iinnddiivviidduuāāllii)) 

- DDiieennaass  rreežžīīmmaa  iieevvēērrooššaannaass  kkoonnttrroollee  iizzggllīīttīībbaass  iieessttāāddēēss 

- VVeesseellīīggaa  uuzzttuurraa  pprriinncciippuu  īīsstteennooššaannaa  uunn  kkoonnttrroollee   

  

      

 

 

Vispārējās un profesionālās izglītības  

pārvaldes veselības veicināšanas koordinators                                                     Ruslans Bespjatijs  

 


