From:
Elīna Briņķe
Sent:
Mon, 24 May 2021 14:23:59 +0300
To:
vm
Cc:
Laura Boltāne
Subject:
Fw: Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem_ Pamatnostādņu projekts
"Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" VSS-134

Lūdzu piereģistrēt!
paldies!
Ar cieņu Elīna Briņķe
Vecākā eksperte
Politikas koordinācijas nodaļa
Tālrunis: +371 67876171
http://www.vm.gov.lv
Brīvības iela 72 K-1, Rīga, LV-1011, Latvija

From: Diāna Koerna <diana.koerna@riga.lv>
Sent: Monday, May 24, 2021 1:45 PM
To: Elīna Briņķe <Elina.Brinke@vm.gov.lv>
Cc: Nikola Tilgale-Platace <Nikola.Tilgale-Platace@riga.lv>
Subject: Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem_ Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" VSS-134

Labdien,
Vēlamies sniegt komentāru izziņai:
1. (Nr. 115.) Pamatnostādņu projekta 5.10.4. uzdevums:“Nodrošināt Latvijas

dalību Apvārsnis Eiropa Eiropas partnerībās veselības nozarē.”. Atbildot uz jautājumu,
informējam, ka, piemēram, Rīgas pašvaldība ir bijis partneris projektā
''INHERIT'' https://www.inherit.eu/ un iespējams varētu būt partneris kādā no
projektiem nākamājā ES pētniecības un inovāciju programmā ''Apvārsnis Eiropa'' 20212027. gadam, it īpaši ņemot vērā, ka programmas viena no uzdevuma jomām ir
klimatneitrālas un viedas pilsētas.
2. (Nr.62.) Jautājumā par digitālo veselībpratību, vēlamies vērst uzmanību uz šī termina plašo
nozīmi - spējas digitālajos avotos meklēt, atrast, izprat un novērtēt informāciju veselības
jomā. Digitālā veselībpratība ir būtisks faktors veselības veicināšanas jomā, jo cilvēki arvien

vairāk informāciju meklē digitālajā vidē, sociālos tīklos, it īpaši problemātika iezīmējās
Covid-19 pandēmija laikā, veidojot dezinformācijas un ''Infodēmijas'' vilni
skat. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-eus-fight-againstcovid-19-disinformation; https://www.who.int/healthtopics/infodemic, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/409125/69w
d14e_Rev1_RoadmapOnHealthLiteracy_190323.pdf
3. Ņemot vērā sanāksmes laikā uzsākto diskusiju, vēlamies sniegt komentāru par pieeju

''Viena veselība''. Tieši šogad Eiropas Sabiedrības veselības nedēļas ietvaros kā viena no
tēmām bija par pieeju ''Viena veselība'', kas apzinās, ka ekosistēmas veselība nevar būt
atšķirta no cilvēku, dzīvnieku, augu un to dzīves vides veselības. Šī pieeja runā gan par
antimikrobālo rezistenci, pārtikas drošumu, ilgtspējīgumu, veselīgumu utt, ietverot plašu
starpsektorālu sadarbību. skat. https://eupha.org/all_for_one_health

Ar cieņu,
Rīgas domes Labklājības departamenta
Veselības pārvaldes
Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas
galvenā speciāliste - eksperte
Diāna Koerna
e-pasts: diana.koerna@riga.lv
Tālrunis: 67105193

mājas lapa: www.ld.riga.lv; www.veseligsridzinieks.lv

Šī vēstule ir paredzēta tikai personai vai personu grupai, kurai tā ir adresēta. Šī e-pasta vēstule ir
konfidenciāla, un var saturēt juridiski aizsargātu informāciju. Ja neesat šīs vēstules paredzētais
adresāts, paziņojam, ka vēstuli esat saņēmis kļūdas rezultātā, un pilnīga vai daļēja iepazīšanās ar
tās saturu, vēstules izmantošana vai tālāka izplatīšana jebkādā veidā ir stingri aizliegta. Ja esat
saņēmis šo vēstuli kļūdas dēļ, lūdzu sazinieties ar sūtītāju, nosūtot atbildes e-pasta vēstuli, pēc
tam nekavējoties vēstuli izdzēsiet (ieskaitot visus pielikumus).
This e-mail is intended only for the person or group of persons to whom it is addressed. This
message is confidential and may contain legally privileged information. If your are not the
intended recipient, you are hereby notified that you have received this message in error and
that reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any other person, is strictly
unauthorized. If you have received this message in error, please inform the sender by reply email and then immediately delete this e-mail (including any attachments).

