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VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts sadarbībā ar 

Moldovas Neatliekamās palīdzības institūtu veiksmīgi finalizē projektu “Sabiedrības 

izpratnes veidošana, kā rīks cīņā ar dezinformāciju. Medicīnas iestāžu loma, ierobežojot 

dezinformācijas izplatīšanos virtuālajā vidē un sabiedrībā”.   

Projekta primārā mērķa grupa ir Moldovas Neatliekamās palīdzības institūts, Moldovas 

Veselības ministrija un Moldovas Sabiedrības veselības aģentūras darbinieki, kuri nodrošina 

komunikāciju ar masu mēdijiem un sabiedrību, kā arī nozares speciālisti, kuriem ir iespējams 

nozares profesionāļiem un sabiedrībai paust pierādījumos balstītu viedokli. 

Trīs mēnešu garumā Moldovas un Latvijas darba grupas veikušas  intensīvu darbu gan attālinātās 

sesijās - daloties iestāžu un to darbinieku pieredzē cīņā ar dezinformācijas izplatību un 

pārspriežot ārstniecības iestāžu lomu procesā, gan klātienes vizītēs. Oktobra sākumā Latvijas 

darba grupa viesojās Moldovā, lai iepazītos ar kolēģu pieredzi, iztirzātu dažādus aktuālos 

jautājumus, dalītos savā pieredzē, pārrunātu nozares darbinieku medijpratības būtiskākos 

aspektus un darbotos pie vadlīniju izveides komunikācijai ar sabiedrību pandēmijas laikā.  

Paveiktā darba nozīmīgumu atzina gan Latvijas vēstnieks Moldovas Republikā – Uldis Mikuts, 

gan Moldovas Republikas Veselības ministre Ala Nemerenko (Ala Nemerenco). Vēstnieks, 

tikšanās laikā Modovā atzīmēja divpusējās sadarbības pozitīvo dinamiku un izteica vēlmi 

turpināt sekmēt aktīvu abu valstu veselības nozares ekspertu sadarbību, kopīgi īstenojot 

pieredzes apmaiņas projektus, kas būtu vērsti uz veselības sistēmas stiprināšanu. 

Šonedēļ Moldovas darba grupa viesojas Latvijā, lai klātienē finalizētu abu darba grupu 

izstrādātās vadlīnijas ārstniecības iestāžu darbinieku komunikācijai pandēmijas laikā. Pēc 

projekta noslēgšanas, kopīgi izstrādātais dokuments tiks pārvērsts darbotiesspējīgā algoritmā, kas 

būtiski atvieglos Moldovas kolēģu darbu, veicot jauno lomu – faktos un pierādījumos balstītas 

informācijas nodrošināšanu Republikas iedzīvotājiem, tādejādi ļaujot pieņemt sapratīgus 

lēmumus rūpēs par savu veselību. 

Jau otro gadu pēc kārtas starp Latvijas un Moldovas medicīnas iestādēm tiek īstenota veiksmīga 

sadarbība. 2020.gadā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansēja attīstības sadarbības 

projektu “Zināšanu pārnese, izmantojot digitālos risinājumus un profesionālo sadarbību Covid-

19 pandēmijas laikā un pēc tam”, ko īstenoja Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, 

sniedzot atbalstu Moldovas Neatliekamās palīdzības institūtam. Savukārt šogad Ārlietu 

ministrijas finansētais attīstības sadarbības projekts Moldovā tiek īstenots ar mērķi dalīties 



 

Latvijas pieredzē, krīzes komunikācijas nodrošināšanā, sniedzot Moldovas veselības aprūpes 

speciālistiem ieteikumus un kopīgi izstrādājot reģionam pielāgotas vadlīnijas pandēmijas 

izraisītās krīzes komunikācijai, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret dezinformāciju. 

Moldova ir viena no Latvijas prioritārajām attīstības sadarbības partnervalstīm gan divpusējos 

projektos, gan ES programmu ietvaros. 

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas uzraudzītā granta projektu konkursa “ES Austrumu 

partnerības un Centrālāzijas valstu atbalstam 2021” ietvaros. 

 

Moldovas un Latvijas darba grupu tikšanās Latvijas vēstniecībā Moldovā, šā gada oktobrī. Vidū 

– Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts. Slimnīcas publicitātes foto. 



 

 

Projekta darba grupu tikšanās ar Moldovas Veselības ministri Alu Nemerenko (labajā pusē vidū) 

Kišiņevā, šā gada oktobrī. Slimnīcas publicitātes foto. 
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