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1. pielikums 
Ministru kabineta 

2016. gada 17. maija 
noteikumiem Nr. 310 

 
Projekta darba plāns 2017. gadam 

 
Finansējuma saņēmējs Ķeguma novada dome 
Projekta nosaukums Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā 
Projekta numurs Nr.9.2.4.2/16/I/083 
 

Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

1. Veselīgs 
uzturs 

Mācāmies 
ēst veselīgi 

Lekcija - tikšanās ar dietologu vai 
uztura speciālistu, plānots iesaistīt  
iedzīvotājus, kuri dzīvo teritorijā ārpus 
pilsētas ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, 
trūcīgos un maznodrošinātos 
iedzīvotājus, bezdarbniekus, personas ar 
invaliditāti, iedzīvotājus, kas vecāki par 
54 gadiem, grūtnieces, indikatīvi 
plānotais dalībnieku skaits lekcijā - līdz 
50. 

1 lekcija augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
neveselīgi 
uztura 
paradumi. 

50 - vienotā tematika ar 
citām veselīga uztura 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    
Nr.2,3,21,22. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 2-28. 

225,00 profilakse 

2. Veselīgs 
uzturs 

Mācāmies 
gatavot  
veselīgi 

Izglītojoši pasākumi par veselīga uztura 
veicināšanu bērniem. Ēdienu 
gatavošana, noformēšana, degustēšana. 
Veselīgu našķu gatavošana, t sk. uztura 
speciālista lekcija/praktiska nodarbība 
(seminārs) par veselīga uztura 
gatavošanu un speciālista 
ekspreskonsultācija, ņemot vērā 
izplatītākās saslimšanas ( piem.cukura 
diabēts, insults) un ēdināšanas specifiku 

1 
nodarbība 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
neveselīgi 
uztura 
paradumi. 

50 - vienotā tematika ar 
citām veselīga uztura 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    
Nr.1,3,21,22. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1,3-28. 

225,00 profilakse 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

cilvēkiem ar mazu kustību intensitāti 
vai aprūpējamiem, guļošiem cilvēkiem. 
Plānots iesaistīt  iedzīvotājus, kuri dzīvo 
teritorijā ārpus pilsētas ar iedzīvotāju 
blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 
kvadrātkilometru, trūcīgos un 
maznodrošinātos iedzīvotājus, 
bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, 
iedzīvotājus, kas vecāki par 54 gadiem, 
pārējo riska grupu iedzīvotāji, indikatīvi 
plānotais dalībnieku skaits nodarbībās - 
līdz 50. 

3. Veselīgs 
uzturs 

Tematiskās 
veselības 
dienas 
“Ūdens”, 
“Veselīgs 
uzturs”, 
“Ēdam 
dārzeņus” 

Seminārnodarbības “Ūdens”, “Veselīgs 
uzturs" un “Ēdam dārzeņus” projektu 
nedēļas ietvaros Ķeguma novada 
skolās, ar mērķi veidot bērnos un 
pusaudžos pozitīvu attieksmi, izpratni, 
zināšanas par ūdens nozīmi cilvēka 
dzīvē, veselīgu dzīvesveidu un uzturu, t. 
sk. pievēršot uzmanību  ārstnieciskajām 
tējāmkā vienam no šķidruma 
uzņemšanas veidiem , augļu un dārzeņu 
lietošanas nozīmei ikdienā, zāļu tēju, 
augļu un dārzeņu ēdienu gatavošana un 
degustācija. Plānots iesaistīt  skolas 
vecuma bērnus, viņu vecākus. 

1 
pasākums 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
neveselīgi 
uztura 
paradumi. 

400 - vienotā tematika ar 
citām veselīga uztura 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    
Nr.2,1,21,22. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1,2, 4-28. 

225,00 profilakse 

4. Garīgā 
(psihiskā) 
veselība 

Profesionāl
ā izdegšana, 
emocionālā, 
izdegšana, 
izdegšanas 
sindroms 

Psihologa, psihoterapeita lekcija - 
nodarbība par stresa mazināšanas un 
izdegšanas profilaksi darba kolektīvā, 
ģimenē u.c. Vingrinājumi stresa 
mazināšanai. Plānots iesaistīt  
iedzīvotājus, kuri dzīvo teritorijā ārpus 
pilsētas ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 
iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, 

2 lekcijas 
– 
nodarbības 

pieaugošs 
uzskaitē 
esošo 
pacientu ar 
psihiskiem 
un 
uzvedības 
traucējumi

30 - vienotā tematika ar 
citām garīgās 
(psihiskās) veselības 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.5,20,23. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  

225,00 profilakse 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

trūcīgos un maznodrošinātos 
iedzīvotājus, bezdarbniekus, personas ar 
invaliditāti, iedzīvotājus, kas vecāki par 
54 gadiem, pārējo riska grupu 
iedzīvotāji, indikatīvi plānotais 
dalībnieku skaits lekcijā - līdz 30. 

em skaits  Nr. 1-3, 5-28. 

5. Garīgā 
(psihiskā) 
veselība 

Daudzveidī
go terapiju –
metožu 
iespējas 

Izzinošu projektu veidā (teorētiskas 
zināšanas+ praktiskā darbība) organizēti 
pasākumi bērniem un viņu vecākiem, kā 
arī ikdienas nodarbības bērniem, kurās 
atraktīvā veidā tiek apgūti pozitīvas 
domāšanas paņēmieni, stresa vadības 
paņēmieni, savas personīgās krīzes un 
konflikta situāciju pārvarēšanas 
stratēģijas izveide, krīzes situāciju 
izmantošana personiskai attīstībai, 
tādējādi  ļaujot bērniem labāk izprast 
sevi un pasauli,  moderno terapiju - 
mākslas, mūzikas, smilšu, smieklu, 
krāsu, smaržu , pasaku, spēļu un citas 
metodes garīgo (psihisko) slimību 
primārajai  profilaksei, iespējas saistībā 
ar to veselības veicinošo efektu ar 
primārās profilakses mērķi 
aizkavēt/novērst garīgo (psihisko) 
slimību attīstīšanos.  

1 
kompleksa 
nodarbība 

pieaugošs 
uzskaitē 
esošo 
pacientu ar 
psihiskiem 
un 
uzvedības 
traucējumi
em skaits 

400 - vienotā tematika ar 
citām garīgās 
(psihiskās) veselības 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.4,20,23. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-4, 6-28. 

225,00 profilakse 

6. Slimību 
profilakse 

Cilvēka 
labsajūtu 
ietekmējošie 
faktori - 
fiziskā 
aktivitāte 

lekcijas par fizisko aktivitāšu nozīmība 
dažādos vecuma posmos, iespēja pēc 
izglītojošā pasākuma veikt svara, 
asinsspiediena, glikozes līmeņa 
noteikšanu asinīs. 

1 lekcija augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

30 - vienotā tematika ar 
citām slimību 
profilakses aktivitātēm, 
sasaiste ar punktiem    
Nr.8,9,10,11,12,13,15,
16,17,18,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  

225,00 profilakse 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

Nr. 1-5,7-28. 

7. Atkarību 
mazināšana 

Tematiskā 
veselības 
diena 
“Atkarībām 
nē!” 

Seminārs vecākiem u.c. interesentiem 
par skolēnu atkarību izraisošo vielu un 
procesu profilaksi, agrīnu atkarības 
izveidošanās pazīmju atpazīšanu, 
risinājumiem, kā arī palīdzības 
iespējām. Izglītojošas nodarbības 
bērniem un pusaudžiem par atkarību 
izraisošo vielu un procesu ietekmi. 
Ekskursija uz medicīnas  muzeju. 
Veicamo profilakses aktivitāšu mērķis: 
izglītot bērnus par atkarības 
izraisošajām vielām,  to ietekmi un 
sekām, lai pilnībā novērstu lietošanas 
uzsākšanu vai attālinātu vecumu, kad 
tiek uzsākta lietošana. 

1 
komplekss 
pasākums 

augsts 
reģistrēto 
narkoloģis
ko 
pacientu 
skaits 

200 - vienotā tematika ar 
citām atkarību 
mazināšanas 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.14. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-6,8-28. 

225,00 profilakse 

8. Fiziskā 
aktivitāte 

Orientēšana
s apvidū 

Orientēšanās pasākumi apvidū bērniem 
un pusaudžiem. Orientēšanās sacensības 
organizē sporta speciālists. Pieaicināt uz 
nodarbību orientēšanās sporta 
speciālistu, lai iepazīstinātu ar 
orientēšanās sacensībām un aprīkojumu. 

1 
pasākums 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

50 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    
Nr.9,10,11,12,13,15,16
,17,18,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-7,9-28. 

200,00 veselības 
veicināšana 

9. Fiziskā 
aktivitāte 

Peldinām 
un mācām 
peldēt 

Veselības veicināšanas nolūkos - 
zīdaiņu peldināšana (kopā ar vienu vai 
abiem vecākiem zīdaiņiem un bērniem 
līdz 3 gadu vecumam), 10 nodarbību 
cikls.  
Peldētapmācība Ogres/Daugmales 
baseinā ar kvalificētu treneri, 3 grupas 
10 bērni, 10 nodarbību cikls 

24 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

150 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,6,10,11,12,13,15,16,1
7,18,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  

2533,00 veselības 
veicināšana 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

Nr. 1-8,10-28. 

10. Fiziskā 
aktivitāte 

Vingrojam 
kopā -
augam 
veseli kopā 

Bērnu aktīvo kustību organizēšana 
speciālista pavadībā. Cilvēkresursi – 
speciālists, kurš vada nodarbības, 
fizioterapeits vai koriģējošās 
vingrošanas treneris. Nodarbības 
popularizē kustību nozīmi un pareizu 
stājas veidošanu un tās ietekmi uz 
veselību agrīnajā pirmsskolas vecumā. 

16 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

60 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,11,12,13,15,16,17,1
8,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-9,11-28. 

252,00 veselības 
veicināšana 

11. Fiziskā 
aktivitāte 

Riteņbraukš
anas 
nodarbību 
cikls 

Riteņbraukšanas nodarbību cikls notiek, 
piesaistot atbilstošu speciālistu - 
fizioterapeitu/sporta skolotāju, kurš 
iedrošina iedzīvotājus nodarboties ar 
riteņbraukšanu, tādā veidā veicinot 
veselīga dzīvesveida un fizisko 
aktivitāšu piekopšanu ikdienā. Pēc 
ievadsemināra notiek velobrauciens pa 
novada teritoriju - pa iepriekš izstrādātu 
maršrutu katrā no pagastiem. Plānots 
iesaistīt  iedzīvotājus, kuri dzīvo 
teritorijā ārpus pilsētas ar iedzīvotāju 
blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 
kvadrātkilometru, trūcīgos un 
maznodrošinātos iedzīvotājus, 
bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, 
iedzīvotājus, kas vecāki par 54 gadiem, 
pārējo riksa grupu iedzīvotāji, indikatīvi 
plānotais dalībnieku skaits nodarbībā - 
līdz 20.  

8 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

80 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,12,13,15,16,17,1
8,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-10,12-28. 

80,00 veselības 
veicināšana 

12. Fiziskā 
aktivitāte 

Nūjošanas 
nodarbību 
cikls 

Pieaicinot jomas speciālistus un 
fizioterapeitus, iedrošināt novada 
iedzīvotājus nodarboties ar nūjošanu 

8 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 

80 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 

80,00 veselības 
veicināšana 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

ikdienā. Tā kā nūjošanai praktiski nav 
vecuma un fiziskās sagatavotības 
ierobežojumu, tas ir lielisks ieguldījums 
fiziskās aktivitātes veicināšanai. 
Nodarbības sertificēta speciālista vadībā 
2x nedēļā (atbilstoši sezonai un laika 
apstākļiem). Citi resursi - 20 nūjošanas 
nūju iegāde 

kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

punktiem    Nr. 
8,9,10,11,13,15,16,17,1
8,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-11,13-28. 

13. Fiziskā 
aktivitāte 

Slēpošanas 
nodarbību 
cikls 
"Ziemas 
apļi" 

Nodarbības sertificēta speciālista vadībā 
- 3-3h dienā 2x nedēļā. Citi resursi - 
slēpošanas inventārs pašvaldības rīcībā 

16 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

80 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,15,16,17,1
8,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-12,14-28. 

120,00 veselības 
veicināšana 

14. Atkarību 
mazināšana, 
fiziskā 
aktivitāte, 
seksuālā un 
reproduktīvā 
veselība 

Dienas 
tematiskā 
nometne 5.-
9.klašu 
bērniem 

Dažādas fiziskās aktivitātes, attīstošās 
spēles/rotaļas, nodarbības par atkarību, 
seksuālās veselības tematiku. 5 dienas 

1 nometne augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte, 
augsta 
saslimstība 
ar seksuāli 
transmisīv
ajām 
infekcijām 

40 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām, 
atkarību mazināšanas 
un seksuālās un 
reproduktīvās veselības   
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.7-13,15-
19,24-28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-13,15-28. 

3000,00 veselības 
veicināšana 

15. Fiziskā 
aktivitāte, 
veselīgs 

Dienas 
tematiskā 
nometne 1.-

Dažādas fiziskās aktivitātes, attīstošās 
spēles/rotaļas, nodarbības par veselīga 
uztura tematiku.5 dienas 

1 nometne augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 

40 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām un 
veselīga uztura 

3200,00 veselības 
veicināšana 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

uzturs 4.klašu 
bērniem 

kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte, 
slikti 
uztura 
paradumi 

aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,6,16,17
,18,24,25,27,28,1,2,3,2
1,22. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-14,16-28. 

16. Fiziskā 
aktivitāte, 
veselīgs 
uzturs 

Dienas 
tematiskā 
nometne 4 - 
7 gadus 
veciem 
bērniem 

Dažādas fiziskās aktivitātes, attīstošās 
spēles/rotaļas, nodarbības ar vesela 
uztura tematiku. 5 dienas 

1 nometne augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte, 
slikti 
uztura 
paradumi 

40 - vienotā tematika ar 
citām, fiziskajām un 
veselīga uztura 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,15,17,1
8,24,25,27,28,1,2,3,21,
22. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-15, 17-28. 

1616,00 veselības 
veicināšana 

17. Fiziskā 
aktivitāte 

Fitnesa 
nodarbības 

Veicamo pasākumu mērķis: nodrošināt 
iespējas nodarboties ar fiziskajām 
aktivitātēm pašvaldības teritorijā un 
izglītības iestādēs arī ārpus mācību 
stundu laika. Nodarbības paredzētas 
skolas vecuma bērniem fitnesa trenera 
vadībā. Citi resursi- aerobikas stepa sols 
10 gab.,  vingrošanas bumbas 10 gab., 
elektroniskie ķermeņa svari 1 gab., 
lateksa lentas 10 gab. 

16 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

200 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,16,15,1
8,24,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-16,18-28. 

215,00 veselības 
veicināšana 

18. Fiziskā 
aktivitāte, 
seksuālā un 
reproduktīvā 

Tēvu diena Izglītojošs seminārs tēviem par tēmu 
“Tēva loma bērna audzināšanā”. 
Diskusijas par bērnu izglītošanu par 
seksuālās un reproduktīvās veselības 

1 
pasākums 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 

70 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām , 
seksuālās un 
reproduktīvās veselības 

200,00 veselības 
veicināšana 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

veselība jautājumiem. Noslēgumā tēvu un bērnu 
piedalīšanās sacensībās ar interesantām 
stafetēm un atrakcijām. Cilvēkresursi –
profesionāls lektors. 

zema 
fiziskā 
aktivitāte, 
augsta 
saslimstība 
ar seksuāli 
transmisīv
ajām 
infekcijām 

aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,16,15,1
7,24,25,27,28,14,19,26 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-17,19-28. 

19. Seksuālā un 
reproduktīvā 
veselība 

Veselības 
nedēļa 

Izglītojošas diskusiju grupas 
pusaudžiem (meitenēm un puišiem 
atsevišķi) par seksuālās un 
reproduktīvās veselības jautājumiem. 
Cilvēkresursi –
psihologs/ginekologs/pediatrs/terapeits. 
Pasākums māmiņām ar bērniem 
“Gatavojam veselīgi kopā”.  
Cilvēkresursi - dietologs/uztura 
speciālists. Pasākums “Ejam pārgājienā 
ar vecvecākiem”- izglītojošas un fiziski 
aktīvas nodarbības senioriem. 
Cilvēkresursi- fizioterapeits. 

1 
pasākumu 
kopums 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte, 
augsta 
saslimstība 
ar seksuāli 
transmisīv
ajām 
infekcijām 

250 - vienotā tematika ar 
citām seksuālās un 
reproduktīvās veselības 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.5,20,23. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-18,20-28. 

250,00 veselības 
veicināšana 

20. Garīgā 
(psihiskā) 
veselība 

Bērna 
emocionālā 
attīstība 

Izglītojošas, speciālista- 
psihologa/pediatra/psihoterapeita 
vadītas  nodarbības par bērna 
emocionālo attīstību dažādos vecuma 
posmos, vecumu posmu īpatnībām, 
konfliktsituāciju risināšanu, savlaicīgu 
problēmu atpazīšanu, kontroli, 
novēršanas iespējām, ar reālu piemēru, 
atgadījumu situāciju analīzi. Mērķgrupa 
- vecāki, vecvecāki, topošie vecāki 

3 
nodarbības 

pieaugošs 
uzskaitē 
esošo 
pacientu ar 
psihiskiem 
un 
uzvedības 
traucējumi
em skaits 

60 - vienotā tematika ar 
citām garīgās 
(psihiskās) veselības 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.4,5,23. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-19,21-28. 

405,00 veselības 
veicināšana 

21. Veselīgs 
uzturs 

Veselīgo 
pārtikas 

Izglītojošās lekcijas ar praktiskām 
nodarbībām senioriem, grūtniecēm, 

2 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 

100 - vienotā tematika ar 
citām veselīga uztura 

224,00 veselības 
veicināšana 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

produktu 
diena + 
praktiskās 
nodarbības 

vecākiem, iedzīvotājiem darbspējas 
vecumā par veselīgiem pārtikas 
produktiem pa konkrētām tēmām – 
piena produkti, dārzeņi un augļi, gaļa, 
uzturs grūtniecības un pēcdzemdību 
periodā, uzturs bērnu augšanas periodā, 
uzturs pie palielinātām slodzēm, uzturs 
senioru vecumā, pieaicinot uztura 
speciālistu vai dietologu. Indikatīvais 
katras tematiskās nodarbības 
apmeklētāju skaits  - līdz 50. 

īpatsvars, 
kuriem ir 
slikti 
uztura 
paradumi 

aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    
Nr.2,3,22,1. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-20,22-28. 

22. Veselīgs 
uzturs 

“Veselīga 
uztura 
skola” + 
praktiskās 
nodarbības 

Organizēt nodarbības, lekcijas 
(“Veselīga uztura skola”) sadarbībā ar 
uztura speciālistiem vai dietologiem. 
Mērķgrupa - iedzīvotāji, kuri dzīvo 
teritorijā ārpus pilsētas ar iedzīvotāju 
blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 
kvadrātkilometru, trūcīgie un 
maznodrošinātie  iedzīvotāji, 
bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, 
iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, 
pārējo riska grupu iedzīvotāji, indikatīvi 
plānotais dalībnieku skaits nodarbībās - 
līdz 20. 

2 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir, 
slikti 
uztura 
paradumi 

40 - vienotā tematika ar 
citām veselīga uztura 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    
Nr.2,3,1,21. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-21,23-28. 

 

224,00 veselības 
veicināšana 

23. Garīgā 
(psihiskā) 
veselība 

Stresa 
menedžmen
ts, kā 
pārvarēt un 
kontrolēt 
stresu. 

Organizēt izglītojošos  seminārus, 
nodarbības kas veicina labsajūtu. 
Pozitīvas domāšanas paņēmienu 
apgūšana, stresa vadības paņēmienu 
apgūšana, savas personīgās krīzes un 
konflikta situāciju pārvarēšanas 
stratēģijas izveide, krīzes situāciju 
izmantošana personiskai attīstībai. 
Smieklu terapijas, sarunu terapijas utml. 
metožu  iespējas saistībā ar to veselības 

2 
nodarbības 

pieaugošs 
uzskaitē 
esošo 
pacientu ar 
psihiskiem 
un 
uzvedības 
traucējumi
em skaits 

40 - vienotā tematika ar 
citām garīgās 
(psihiskās) veselības 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.5,20,4. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-22,24-28. 

224,00 veselības 
veicināšana 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

veicinošo efektu ar primārās profilakses 
mērķi aizkavēt/novērst garīgo 
(psihisko) slimību attīstīšanos. 
Mērķgrupa - iedzīvotāji, kuri dzīvo 
teritorijā ārpus pilsētas ar iedzīvotāju 
blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 
kvadrātkilometru, trūcīgie un 
maznodrošinātie  iedzīvotāji, 
bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, 
iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, 
pārējo riska grupu iedzīvotāji, indikatīvi 
plānotais dalībnieku skaits nodarbībās - 
līdz 20. 

24. Fiziskā 
aktivitāte 

Vingrošana 
pusaudžiem 

Organizēt vispārējo veselību veicinošas 
vingrošanas nodarbības fizioterapeita 
vadībā, citi resursi - vingrošanas 
paklājiņi 20 gb. 

14 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

60 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,16,15,1
8,17,25,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-23,25-28. 

614,00 veselības 
veicināšana 

25. Fiziskā 
aktivitāte 

Vingrošana 
pieaugušajie
m 

Organizēt vispārējo veselību veicinošas 
vingrošanas nodarbības fizioterapeita 
vadībā, citi resursi - vingrošanas 
paklājiņi 20 gb. (tiks izmantoti 4.18. 
darbībā norādītie) 

14 
nodarbības 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

60 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,16,15,1
8,24,17,27,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-24,26-28. 

532,00 veselības 
veicināšana 

26. Seksuālā un 
reproduktīvā 

Māmiņu Ginekologa/psihologa/fizioterapeita 
izglītojošās lekcijas grūtniecēm, 

14 augsts 
iedzīvotāju 

40 - vienotā tematika ar 
citām seksuālās un 

589,00 veselības 
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Nr
. 

Tēmas 
nosaukums1 

Pasākuma 
nosaukums2 

Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma 
atbilstība 
teritorijas 
veselības 
profilam5 

Mērķa 
grupa6 

Pasākuma sasaiste ar 
citiem projekta 
pasākumiem7 

Pasākuma 
indikatīvās 
izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 
projekta 

atbalstāmo 
darbību8 

veselība skola māmiņām, ģimenēm - mātes un bērna 
veselība: veselīga dzīvesveida nozīme 
pirms, pēc un grūtniecības laikā, 
grūtniecības riski, to samazināšanas 
iespējas, zīdaiņu aprūpe, vingrinājumi 
zīdaiņu veselības nostiprināšanai, uzturs 
grūtniecības laikā un pēcdzemdību 
periodā. Vingrošanas grupas grūtniecēm 
fizioterapeita vadībā. 

nodarbības īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte, 
augsta 
saslimstība 
ar seksuāli 
transmisīv
ajām 
infekcijām, 
perinatālā 
un zīdaiņu 
mirstība 

reproduktīvās veselības 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr.18,19. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-25,27-28. 

veicināšana 

27. Fiziskā 
aktivitāte 

Bērnu 
sporta diena 

dažādas fiziskās aktivitātes bērniem 
pieredzējušu speciālistu vadībā 

1 
pasākums 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

60 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,16,15,1
8,24,25,17,28. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-26,28. 

250,00 veselības 
veicināšana 

28. Fiziskā 
aktivitāte 

Novada 
sporta - 
veselības 
dienas 

daudzveidīgi pasākumi, kas vērsti uz 
fiziskajām aktivitātēm, lekcijas par 
fizisko aktivitāšu nozīmi veselības 
saglabāšanā, iespēja pēc izglītojošā 
pasākuma veikt svara, asinsspiediena, 
glikozes līmeņa noteikšanu asinīs. Tiks 
izmantots arī viss 4.5, 4.6 un 
4.11.darbībai paredzētais inventārs 

4 
pasākumi 

augsts 
iedzīvotāju 
īpatsvars, 
kuriem ir 
zema 
fiziskā 
aktivitāte 

200 - vienotā tematika ar 
citām fiziskajām 
aktivitātēm, sasaiste ar 
punktiem    Nr. 
8,9,10,11,12,13,16,15,1
8,24,25,27,17. 

- caur mērķa grupu, 
sasaiste ar punktiem  
Nr. 1-27. 

225,00 veselības 
veicināšana 
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Piezīmes. 
1 Tēmas: garīgā (psihiskā) veselība, atkarību mazināšana, fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība. 
2 Pasākuma nosaukumu norāda saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm vai vadlīnijām pašvaldībām veselības veicināšanā, piemēram, "Mācības veselīgā uztura 
pagatavošanai", "Nūjošanas grupu organizēšana", "Orientēšanas sporta interešu pulciņš".  
3 Norāda informāciju par pasākuma īstenošanas metodēm un resursiem (piemēram, cilvēkresursi, iekārtas, aprīkojums, infrastruktūra) [līdz 150 vārdiem].  
4 Norāda informāciju par periodu/-iem, kad plānots pasākumu īstenot. 
5 Pamato pasākuma nepieciešamību ar teritorijas veselības profilā norādītājām problēmām [līdz 50 vārdiem]. 
6 Norāda mērķa grupu un plānoto pasākumu apmeklētāju skaitu grupā atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi" (teritoriāli atstumtie, trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, 
iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni) attiecīgi sadalījumā pa dzimumiem. 
7 Norāda atsauci uz projekta darba plāna pasākuma numuru un informāciju par sasaisti. 
8 Norāda pasākuma atbilstību vienai no projekta atbalstāmajām darbībām –  "slimību profilakses pasākumi mērķa grupām  un vietējai sabiedrībai", norādot "profilakse", vai 
"veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai", norādot "veselības veicināšana". 

 
 


