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pašvaldībā

Rīga, 15.08.2019.



 Saskaņā ar Likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu pašvaldībām ir noteikta autonomā funkcija – nodrošināt 
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Veselības veicināšana ir 
pasākumu kopums, kas mudina indivīdu un sabiedrību kopumā palielināt kontroli pār veselību 
ietekmējošiem faktoriem (t.sk. atkarību izraisošo vielu lietošanu) un pilnveidot veselības potenciālu. 
Viena no svarīgākajām veselības veicināšanas komponentēm ir veselīga dzīvesveida veicināšana;

 Izplatītākās saslimšanas: SAS, onkoloģija, garīga rakstura saslimšanas (demence u.c. vecuma slimības), 
senioru traumatisms. 

 Laba veselība – pamatnosacījums ilgam mūžam un labai veselībai  - darbaspējai un funkcionalitātei;
 Paredzamais mūža ilgums: vīriešiem 70 gadi, sievietēm 79 gadi, veselīgi nodzīvotie dzīves gadi (bez 

smagas slimības vai invaliditātes: 60,2 gadi vīriešiem, 68 sievietēm. 
 Pašvaldībā spēkā ir «Sabiedrības veselības stratēģija 2012.-2021.gadam»;
 ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/021 «Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi» no 2017.-2020.gada 20.martam.
 Kopīgs mērķis: uzlabot veselību, attālināt vai novērst smagas saslimšanas, invaliditāti un pagarināt 

veselīgi nodzīvotos dzīves gadus, paaugstinot dzīves kvalitāti un darbaspējas!
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Darbības virzieni

Veselības veicināšana:

process, kas ļauj cilvēkiem uzlabot 

veselību un palielināt kontroli pār to
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Latvijas Sarkanā Krusta Veselības 
istabas

5 Veselības istabu darbības nodrošināšana Rīgas pilsētā

 Medmāsas, feldšera vai ārsta palīga 
konsultācijas (SAS profilakse)

 Pasaules Tuberkulozes dienas ietvaros 
bezmaksas krēpu tests; 

 Pasaules Hepatīta dienas ietvaros 
bezmaksas C hepatīta testi (finansētājs 
Slimību un profilakses kontroles centrs);  
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 Senioru zvanu centrā Rīgā katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 14.00 darbojas
brīvprātīgie seniori, kuri saņem tālruņa zvanus no citiem senioriem, sniedzot
informāciju par brīvprātīgā darba iespējām Rīgas pašvaldībā, aktuāliem kultūras
pasākumiem, iegūt informāciju par brīvā laika pavadīšanas iespējām vai vienkārši
aprunājoties par sev aktuālām tēmām.

 Senioru zvanu centra tālruņa numuri ir 20224913, 25643438 un 29438355.

Senioru zvanu centrs
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 Pirmais šāda veida maršruts Rīgas pilsētas pašvaldībā;

 Atrodas pie Rīnūžu vidusskolas (Vecmīlgrāvi); 

 Sniedz iespēju bezmaksas izbaudīt fiziskas aktivitātes svaigā gaisā, 
priežu mežā.

Veselības maršruts
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Nūjošanas nodarbības – notiek 16 apkaimēs, tiek 

nodrošināts inventārs



Cigun nodarbības – austrumu vingrošana, lēns temps, senioru vidū 

atpazīstams vadītājs



Vingrošanas nodarbības baseinā 
iedzīvotājiem vecuma grupā 55+ 



Vingrošana DC un SAC klientiem – fizioterapeita vadībā, 

īpaši piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem



Mākslas un deju terapija – 8 nodarbību cikls



Holesterīna un glikozes eksprestesti
(t.sk. kabinets RCT)– citur pieejami tikai par maksu, 

medmāsa sniedz rezultātu skaidrojumu un ieteikumus



Onkoloģisko saslimšanu profilakses diena –
iespēja veikt veselības pārbaudes, tikties ar dažādiem speciālistiem



 Plašs aktivtiāšu skaits un speciālistu konsultācijas (onkologs, psihologs, 
SAS speciālists, mērījumi)

 Nākošā Veselības diena: Pludmale «Vecāķi», 31.augusts no pukstens 11:00-
17:00.

Veselīga dzīvesveida diena



Deju terapija Jogas nodarbības pieaugušajiem



Fitnesa nodarbības 50+ Svara korekcijas programma



Veselību veicinošas ekskursijas 
iedzīvotājiem 55+

 Sākot ar 2019.gada augustu iedzīvotājiem 
vecumā 55+ būs iespējams piedalīties 
veselību veicinošās un izglītojošās 
ekskurisjās

Diena labām domām

Apzinātības veicināšanas iedzīvotājiem 
garīgās veselības veicināšanai

 Publisks pasākums senioriem fiziskās un 
garīgās veselības veicināšanai



Semināri par veselības veicināšanu un 
slimību profilaksi

Veselības veicināšanas nodarbības 
sievietēm 50+



Informācijas iegūšana (www.veseligsridzinieks.lv) 

http://www.veseligsridzinieks.lv/

