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Noslēguma darba nosaukums
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 Jelgavas pilsētas pašvaldības Veselības 
veicināšanas programma 2016.-2022.gadam

 Mērķis - ieviest uzlabojumus veselības veicināšanas 
jomā Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Izmantotās metodes

 Esošās situācijas analīze un izpēte

 SVID analīze

 Pieredzes apmaiņa Jūrmalā un Liepājā

 Plānošanas un normatīvo dokumentu analīze

 Iedzīvotāju aptauja

 Darba grupas sanāksmes

 Apraksta veidošana

 Veselības mēnesis 2015

 Sabiedriskā apspriešana 2016.gada martā



Galvenie secinājumi

05.11.2015.

 Veselības veicināšana tas ir pasākumu komplekss, kas 
ietver sevī ne tikai informāciju un izglītojušos 
pasākumos, bet arī veselību veicinošas un atbalstošas 
vides veidošanu.

 Veselības mēnesis 2015:

 - pasākumu koordinācija

 - piedāvājums iedzīvotājiem

 - fizisko aktivitāšu trūkums

 -izglītojošo pasākumu lietderīgums

 -infrastruktūras pieejamība

 - esošo resursu izmantošana



Jelgavniek, esi veselīgs!

1. Veselīgi paēdis jelgavnieks

2. Fiziski aktīvs jelgavnieks

3. Mierīgs un laimīgs jelgavnieks

4. Drošs un brīvs jelgavnieks



Budžets -2015

JSLP kopējais budžets -4 516 992 EUR

Tajā skaitā:

 sociālā aizsardzība (sociālā palīdzība, sociālie 
pakalpojumi un atbalsta pasākumi)  4 038 733 EUR;

 veselības aprūpe un veicināšana – 99 145 
EUR;

 pirktie pakalpojumi no citām pašvaldībām

- 379 114 EUR.
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Starpinstitucionālā sadarbība ar dažādām 
institūcijām:

 Jelgavas pilsētas domes Sociālo jautājumu 
konsultatīvā komisija;

 Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas 
komisija

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes:

- Izglītības pārvalde

- Sporta servisa centrs

- Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

- Kultūras pārvalde

05.11.2015.



Rīcība

 Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa.

 Veselības veicināšanas speciālista papildus slodzes 
ieviešana 2016.gadā.

 Veselības veicināšanas pasākumu koordinācija.

 Jelgavas pilsētas politiķu atbalsts.

 Veselības veicināšanas komisija.

 Darba devēju iesaistīšana.

 Pasākumi dažādām mērķgrupām.

 Projekti.

05.11.2015.



Paldies par uzmanību!

Projekta eksperte 

Jeļena Laškova

jelena.laskova@soc.jelgava.lv

63012536, 26396697
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