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Lūdzu piereģistrēt LM e-pastu.

Lūgums piesaistīt šim dokumentam https://dvs.vm.gov.lv/Portal/Documents/Update/1644487.

Paldies!
From: Daiga Muktupāvela <Daiga.Muktupavela@lm.gov.lv>
Sent: pirmdiena, 2021. gada 24. maijs 8:58
To: laura.boltane@vm.gov.lv; sanita.lazdina@vm.gov.lv
Subject: Par redakciju Sabiedrības veselības pamatnostādnēm
Labdien!
Atsaucoties uz 21.05.2021. Sabiedrības veselības pamatnostādņu saskaņošanas sanāksmi nosūtu
piedāvājumu rīcības plāna 1.3.6. uzdevuma redakcijai:
“Nodrošināt mācības par atkarību izraisošo vielu lietošanas un atkarību izraisošo procesu
praktizēšanas atpazīšanu un profilaksi dažādu nozaru speciālistiem, piemēram, psihologiem,
sabiedrības veselības speciālistiem, policistiem, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju darbiniekiem, krīžu centru darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem,
Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, ieslodzījuma vietu darbiniekiem, atbalsta personām,
ģimenes asistentiem, romu mediatoriem u.c.”
Papildu komentāri par uzskaitītajiem speciālistiem un piedāvāto redakciju:
1/ īsti nav saprotams, kas ir domāts ar “pusaudžu” speciālistiem, tāpēc atstāti tikai bērnu SAC
darbinieki, jo it kā jau ietver arī pusaudžus tajā skaitā;
2/ “jaunatnes darbiniekus” piedāvājam aizstāt ar “jaunatnes lietu speciālistiem” (šāda profesija
ir minēta Profesiju klasifikatorā);
3/ būtu svarīgi saprast, kas ir domāts ar “atbalsta personām”.
Attiecībā uz pārējām sanāksmē nosauktajām aktuālajām mācību tēmām ģimenes asistentiem
(par veselīgu uzturu, seksuālo un reproduktīvo veselību un pirmo palīdzību), varbūt ģimenes
asistentiem tomēr būtu iespējams nodrošināt mācības 1.4.2. uzdevuma “Izstrādāt un ieviest
seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības programmu (t.sk. seksuālās vardarbības profilaksi
un atpazīšanu) pašvaldībām, apmācot dažādu jomu speciālistus (piemēram, psihologus,
sabiedrības veselības speciālistus, pusaudžu, bērnu aprūpes centru, sociālo iestāžu un krīžu
centru darbiniekus), kā arī citas atbalsta personas (tai skaitā romu mediatorus)” ietvaros un
1.1.7. uzdevuma “Nodrošināt izglītības iestādēs, ārstniecības iestādēs, sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūcijās strādājošā personāla (piemēram, pavāru, pārtikas tehnologu u.c.

speciālistu), kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju izglītošanu par veselīga uztura
jautājumiem” ietvaros?
Jautājumā par ģimenes asistentu izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā, meklēsim citus
risinājumus.
Un vēl saistībā ar uzdevumu 3.1.2.2. “Paplašināt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu
saņēmēju loku (sasaistē ar 3.1.5.9.)”, vēlamies noskaidrot, vai mērķa grupas paplašināšana
attieksies tikai uz grūtniecēm (sasaiste ar 3.1.5.9.), vai arī tiek paredzēta iespēja definēt arī citas
mērķa grupas? Kā arī, kāda dokumenta ietvaros plānojat šo jautājumu tālāk detalizētāk skatīt?
No LM puses, esam gatavi aktīvi līdzdarboties mērķa grupu definēšanā.
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