Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.
Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs 24 pašvaldībās: Aizputes, Babītes, Baldones,
Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas,
Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un
Zilupes novada pašvaldībās.
Projekta mērķis ir:
1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;
2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas,
garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības
saglabāšanu un uzlabošanu.
Saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam galvenās sabiedrības
veselības problēmas Latvijā ir augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds un asinsvadu,
onkoloģijas, kā arī garīgās veselības jomās. Arī reproduktīvā veselība tiek uzsvērta kā viens no
būtiskiem sabiedrības veselību raksturojošajiem indikatīvajiem rādītājiem, kuram būtu jāvērš īpaša
uzmanība, paaugstinot informētību. Sabiedrības informētības uzlabošana, personīgo iemaņu
attīstīšana un uzvedības maiņas veicināšana ir vienkārši un efektīvi pasākumi, kas veicina sabiedrības
veselības uzlabošanos un ļauj samazināt saslimstības un mirstības rādītājus.
Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus
sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām,
kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu
iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, projekta
ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju
blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar
invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.
Projekta kopējais finansējums – 742 853,00 EUR, t.sk.:
 Eiropas Sociālā fonda finansējums – 631 425,05 EUR;
 valsts budžeta finansējums – 111 427,95 EUR.
Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm pieejama Slimību profilakses un kontroles
centra mājaslapā – https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts.

