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1. pielikums 

Ministru kabineta 

2016. gada 17. maija 

noteikumiem Nr. 310 

 

Projekta darba plāns 2018. gadam 
 

Finansējuma saņēmējs  Krustpils novada pašvaldība 

Projekta nosaukums  Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem 

Projekta numurs  9.2.4.2/16/I/012 

 

Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

1.  

Veselīgs 

uzturs 

Izglītojošs 
seminārs par 

veselīgu 
uzturu un 
fiziskajām 

aktivitātēm 
un to ietekmi 

uz sirds 
veselību  

 

Semināra ietvaros noritēs 
izglītojoša lekcija, kuru vadīs 

speciālisti ar atbilstošu 
kvalifikāciju ( uztura 

speciālists, fizioterapeits). 
Mērķa grupai būs iespējams 

arī saņemt speciālistu 
konsultācijas  par ikdienas 

vingrojumiem un turpmāko 
rīcību. 2 lektori. 

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada marts 

Semināra ilgums – 1 

diena (3 – 4 stundas) 

Biežums – 1 reizi 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54. Pasākumā 

plānots iesaistīt 15-30 

(20) iedzīvotājus 

(aptuveni 20% vīrieši, 

80% sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

veselīgu uzturu 

(4,5) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

960,00 

profilakse 

2.  Garīgā          

(psihiskā) 

veselība 

Lekcija par 
izdegšanas 

sindromu un 
psiholoģiskās  

palīdzības  
saņemšanas 

iespējām 

 

Lekciju vadīs piesaistīts 

lektors - speciālisti ar 

atbilstošu kvalifikāciju. 

Lekcija mērķa grupu 

iepazīstinās  ar  izdegšanas  

sindroma  cēloņiem,  

attīstības  pakāpēm  un  

pārvarēšanas stratēģijām, kā 

arī dalībnieki izvērtēs  savu 

psihoemocionālo 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada novembris 

Lekcijas ilgums - 3 h. 

Biežums – 1 reizi 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54. Pasākumā 

plānots iesaistīt 20 

iedzīvotājus (aptuveni 

20% vīrieši, 80% 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

garīgo(psihisko) 

veselību (16,17) 

 

300,00 

profilakse 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

stāvokli un izdegšanas 

sindroma  

pazīmes. 1 lektors. 

3. Veselīgs 
uzturs 

 

Lekcija par 
veselīgu 

uzturu un 
ietekmi uz 
bērniem 
dažādos 
vecumu 
posmos 

 

“Pareizs uzturs un mans 
bērns” - nodarbību par 

veselīgu uzturu un ietekmi 
uz bērniem dažādos 

vecumu posmos. Skolas 
caur vecāku sapulcēm  - 

vecāki piedalās seminārā, to 
vadīs speciālists ar 

atbilstošu kvalifikāciju ( 
uztura speciālists) . Lekcija 

notiks aptuveni 2 h x 6 
skolās.  Lekcijā tiks runāts 

par gremošanu, par ikdienā 
nepieciešamo uzturvielu 

sastāvu un ietekmi uz 
bērniem un sekas 

neveselīgam ēdienam.  

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada septembris-

novembris 

Semināra ilgums - 2 

h. 

Biežums – 6 reizes 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54. Pasākumā 

plānots iesaistīt 50-70 

(60) iedzīvotājus 

(aptuveni 20% vīrieši, 

80% sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

veselīgu uzturu 

(4,5) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

600,00 

profilakse 

4. Veselīgs 

uzturs 

 

Nometne 
pusaudžiem 

un jauniešiem 
"Veselīgs un 

kustīgs" 

 

3 dienu nometne, kuras 
laikā notiks darbnīcas par 
veselīgu uzuru (veselīgais 

fast food), pārgājieni, 
ekskursijas uz bioloģiskajām 

saimniecībām, uztura 
speciālista lekcija. Tiks 
sniegta informācija par 
veselīgu dzīvesveidu, 
atkarību ietekmi uz 

veselību, u.t.t. 

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana:  

2018. gada jūlijs 

Ilgums: 3 dienas 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bērni un jaunieši. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 10-20 (20) 

iedzīvotājus (aptuveni 

40% vīrieši, 60% 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

veselīgu uzturu 

(1,5) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

1800,00 

veselības 

veicināšana 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

5. Fiziskās 
aktivitātes 

 

Aktīvās 
atpūtas 

pasākums 
"Krustpils 
novada 

volejbola 
turnīrs" 

 

Organizēt volejbola turnīru 
Krustpils novada 

iedzīvotājiem 

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada 31. marts, 2. 

aprīlis 

Norises ilgums  - 6 h 

 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54. Pasākumā 

plānots iesaistīt 60 

iedzīvotājus (aptuveni 

10% vīrieši, 90% 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(7,8,9,10,11,12,13

,14,15) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

450,00 

 

veselības 

veicināšana 

6. 

Fiziskās 
aktivitātes 

 

Aktīvās 
atpūtas 

pasākums 
"Slēpošana uz 

Baļotes 
ezera" 

 

Organizēt slēpošanas 
aktivitātes uz Baļotes ezera  

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada decembris 

Norises ilgums  - 6 h 

Biežums: 1 reizi 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54, bērni. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 20 

iedzīvotājus (aptuveni 

50% vīrieši, 50 % 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(7,8,9,10,11,12,13

,14,15) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

350,00 

veselības 

veicināšana 

7. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Aktīvās 
atpūtas 

pasākums 

Sadarbojoties ar biedrību 
organizēt Lāčplēša dienas 

skrējienu dažādām vecuma 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada novembris 

Norises ilgums  - 6 h 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

500,00 

veselības 

veicināšana 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

"Lāčplēša 
skrējiens" 

 

grupām Krustpils novada 
iedzīvotājiem 

 

Biežums: 1 reizi virs 54, bērni. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 50 

iedzīvotājus (aptuveni 

70% vīrieši, 30 % 

sievietes). 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,8,9,10,11,12,13

,14,15) 

8. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Fizisko 
aktivitāšu un 

veselīga 
dzīves veida 

nometne 
pusaudžiem 

un jauniešiem 

 

5 dienu nometne 
pusaudžiem un jauniešiem. 

Nometnē apgūs veselīga 
dzīvesveida pamatus. 
Treneru uzraudzībā, 

projekta dalībnieki caur  
fiziskām aktivitātēm 

mācīsies vispusīgi attīstīt 
ķermeni un domāšanu, kā 

arī apgūs teorētiskas 
zināšanas par veselīga 

dzīvesveida 
priekšnoteikumiem.  

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada oktobris 

Norises ilgums  - 5 

dienas 

 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bērni un jaunieši. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 50-10 (24) (3 

nometņu kopskaits)  

iedzīvotājus (aptuveni 

40% vīrieši, 60% 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,7,9,10,11,12,13

,14,15) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

4000,00 

veselības 

veicināšana 

9. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Ģimeņu 
sporta diena 

 

Lai stiprinātu ģimenes 
kopības sajūtu, 

paaugstinātu iedzīvotāju 
labsajūtu, veicinātu vecāku 

iesaisti bērnu fizisko 
aktivitāšu veicināšanā un 

popularizētu veselīgu dzīves 
veidu.  

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada 26. maijs 

Norises ilgums  - 6 h 

Biežums: 1 reizi 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54, bērni. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 100-200 

(40)(3 sporta dienas 

kopā) iedzīvotājus 

(aptuveni 50% vīrieši, 

50 % sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,7,8,10,11,12,13

,14,15) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

1800,00 

veselības 

veicināšana 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

10. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Nūjošanas 
nodarbības 

 

Organizēt nūjot gribētāju 
grupas un veikt 

pamatapmācības pareizai 
nūjošanas tehnikai dažādos 
Krustpils novada pagastos. 

Nodarbības notiks 
sertificētu nūjošanas 

instruktoru vadībā, vienas 
nodarbības ilgums - 1,5 h).  

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada jūlijs-septembris 

Norises ilgums – (1,5 

h * 3)* 6 pagasti  

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54, bērni. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 30 – 50 (2 

ciklos) (40) 

iedzīvotājus (aptuveni 

50% vīrieši, 50 % 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,7,8,9,10,11,1,1

4,15) 

620,00 

veselības 

veicināšana 

13. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Veselīga 
dzīvesveida 

nometne 
vecākiem ar 

bērniem 

 

2 dienu nometne vecākiem 
ar bērniem, lai veicinātu 

vecāku iesaisti bērnu fizisko 
aktivitāšu veicināšanā un 

popularizētu veselīgu dzīves 
veidu. 2018.gadā tiks 

organizētas 1 nometne, 
kuru laikā notiks rīta rosme, 
dejas, vingrošana, lekcijas 
par veselīgu dzīvesveidu, 

veselīga uztura 
pagatavošanas darbnīca 

u.t.t.. 

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2. – 3. 

augusts 

Norises ilgums  - 2 

dienas. 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54, bērni un 

jaunieši. Pasākumā 

plānots iesaistīt 50 – 

70 (20) (3 nometņu 

kopskaits) iedzīvotājus 

(aptuveni 40% vīrieši, 

60 % sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,7,8,9,10,11,1,1

4,15) 

2000,00 

veselības 

veicināšana 

14. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Vingrošanas 
nodarbības 

pieaugušajie
m "Kustību 

prieks" 

Vingrošanas nodarbības tiks 
veidotas kā grupu 

nodarbības, kur pamatā visi 
veiks vienādas aktivitātes, 

bet to intensitāte un apjoms 
būs pielāgots katra 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada septembris - 

decembris 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54. Pasākumā 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

4200,00 

veselības 

veicināšana 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

 dalībnieka vecumam, 
veselības stāvoklim, fiziskās 

attīstības līmenim. 
Nodarbību laikā dalībnieki 

ne tikai apgūs vingrojumus, 
bet tiks apmācīti, kā veikt 

vingrojumus arī mājas 
apstākļos, kad nav pieejams 

sporta aprīkojums un kā 
sportot brīvā dabā. 

Nodarbības 1reizi nedēļā, 
pavisam kopā 8 nodarbības 

katrā pagastā ( kopā 48 
nodarbības).Visu projektā 

paredzēto aktivitāšu 
realizēšanai tiks piesaistīts 
funkcionālais speciālists/ 

fizioterapeits 

Norises ilgums  - 1 

stunda 

Biežums – 1 reizi 

nedēļā 6 pagastos, 8 

nodarbības katrā 

plānots iesaistīt 100 – 

180 (50) (3 gadu 

kopumā) iedzīvotājus 

(aptuveni 30% vīrieši, 

70 % sievietes). 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,7,8,9,10,11,1,1

3,15) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

15. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Peldēšanas 
nodarbības 

 

Nodrošināt Krustpils novada 
pieaugušajiem un senioriem 

bezmaksas peldēšanas 
nodarbības peldbaseinā. 
Vienā gadā 20 cilvēki 8 
peldēšanas nodarbības 

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada februāris - jūlijs 

Nodarbības: 1 reizi 

nedēļā, 1 h, 20 

dalībnieki, katram 8 

nodarbības. 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti, 

iedzīvotāji vecumā 

virs 54. Pasākumā 

plānots iesaistīt 20 

iedzīvotājus (aptuveni 

30% vīrieši, 70 % 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,7,8,9,10,11,1,1

3,14) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

1500,00 

veselības 

veicināšana 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

16. 

Garīgā 

veselība 

Ekskursija 

Krustpils 

novada 

pensionāriem 

Vienas dienas ekskursija 

Krustpils novada 

pensionāriem ar mērķi 

veicināt veco cilvēku 

integrāciju sabiedrībā un 

sociālo kontaktu 

stiprināšanu. Ekskursijas 

laikā tiks apmeklēta 

saimniecība, kurā sniegs 

izglītojošu informāciju par 

veselīgu uzturu / noritēs 

pastaiga pa veselības taku, 

u.c. veselību veicinošas 

aktivitātes. Aktivitātes 

ieviešanai tiks piesaistīts 

pakalpojuma sniedzējs, kurš 

nodrošina autobusa 

izmaksas, ieejas maksa 

apskates objektos 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada augusts. 

Norises ilgums  - 10 

h 

Biežums – 1 reizi 

 

Iedzīvotāji vecumā 

virs 54, tai skaitā 

teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

personas ar 

invaliditāti. Pasākumā 

plānots iesaistīt 20 

iedzīvotājus (aptuveni 

30% vīrieši, 70 % 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz garīgo 

veselību (2, 17) 

1000,00 

veselības 

veicināšana 

17. 

Garīgā 

veselība 

Vecāku 

atbalsta 

grupas 

nodarbības 

Speciālisti ( psihoterapeits, 

sociālais darbinieks, u.c.) 

sniegs savas zināšanas un 

praktisko pieredzi, lai 

papildinātu vecāku 

komunikācijas prasmes ar 

bērniem dažādos 

vecumposmos, sniegt 

motivāciju bērniem, sniegt 

pozitīvo emocionālo 

atbalstu. Atbalsta grupu 

nodarbības notiks 

pašvaldībai piederošajās 

telpās. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: aprīlis - 

novembris 

Norises ilgums: tiks 

veidotas 7 atbalsta 

grupas,  katrai 

atbalsta grupai 6 

nodarbības, vienas 

nodarbības ilgums – 

1,5 h. 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas 

ar invaliditāti. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 60 – 90 (56) (3 

gadu kopumā) 

iedzīvotājus (aptuveni 

40% vīrieši, 60 % 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz garīgo 

veselību (2,16) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

3000,00 

veselības 

veicināšana 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 

Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 

īstenošanas ilgums un 

biežums4 

Mērķa grupa6 

Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem7 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

 

 

 

18. 

Atkarību 

mazināšana 

Nometne 

pusaudžiem 

un jauniešiem 

Organizēt pusaudžiem un 

jauniešiem, it īpaši riska 

grupu ģimeņu pusaudžiem 

un jauniešiem 4 dienu 

nometni, kur runāt par 

atkarību ietekmi, kā ar to 

cīnīties u.c. jautājumi ( arī 

garīgo veselību, depresijām, 

u.c.) ) Aktivitātes ieviešanai 

tiks piesaistīts pakalpojuma 

sniedzējs, kurš nodrošinās 

nometnes vadītāju, 

speciālistu, ēdināšanu, 

nometnes telpu nomu, 

inventāra nomu, transporta 

izdevumus mērķa grupas 

nokļūšanai uz pasākuma 

vietu 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada jūlijs 

Norises ilgums: 4 

dienas 

Biežums: 1 reizi 

 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji 

bērni un jaunieši. 

Pasākumā plānots 

iesaistīt 24 dalībniekus 

(3 gadu garumā) 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

atkarības 

mazināšanu 

mērķa grupai (3) 

Pasākumā tiks 

izmantoti projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

3000,00 

veselības 

veicināšana 

1

19 

Atkarību 
mazināšana 

Diskusija 
pusaudžiem 

un 
jauniešiem, 
piesaistot 

dažādu 
speciālistus 

un valsts 
dienestu 

darbiniekus, 
par atkarību 

izraisošo vielu 
ietekmi uz 
veselību  

Diskusija, piesaistot dažādu 
valsts dienestu darbiniekus ( 

policists, neatliekamā 
palīdzība, ugunsdzēsēji, 

speciālists - psihoterapeits), 
par atkarību izraisošo vielu 

ietekmi uz veselību un 
uzvedību (7 vietas x 2 h = 14 

h, 7 skolas*2h* piesaistīts 
lektors + moderators) 

 

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 2018. 

gada februāris 

Norises ilgums: 2 

stundas 

Biežums: 7 mācību 

iestādes 

 

Teritoriāli atstumtie, 

trūcīgie iedzīvotāji 

bērni un jaunieši, 

pusaudži. Pasākumā 

plānots iesaistīt 40 – 

60 (140) dalīniekus 

Pasākuma 

īstenošana saistīta 

ar citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

atkarības 

mazināšanu 

mērķa grupai (3) 

Pasākum

ā tiks izmantoti 

projekta ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

900,00 

veselības 

veicināšana 

 

Piezīmes. 
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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". 

 

 


