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  1. pielikums 

Ministru kabineta 

2016. gada 17. maija 

noteikumiem Nr. 310 

 

Projekta darba plāns 2017. 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 

Pasākuma atbilstība 

teritorijas veselības 

profilam5 

Mērķa grupa6 

Pasākuma 

sasaiste ar 

citiem 

projekta 

pasākumiem7 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

1.  

Veselīgs 

uzturs 

Seminārs par 

veselīgu 

uzturu un tā 

ietekmi uz 

sirds veselību 

Izglītojošs seminārs mērķa grupām par 

veselīgu uzturu un tā ietekmi uz sirds 

veselību. Tā ietvaros būs lekcija, kuru 

vadīs speciālists ar atbilstošu 

kvalifikāciju un zināšanām, kā arī mērķa 

grupai būs iespējams veikt sirds slimību 

riska faktoru ekspres-diagnostika un 

saņemt speciālistu konsultācijas. 

Konsultācija 1 personai paredzēta ne 

ilgāk kā 5 minūtes. Seminārs notiks 

pašvaldībai piederošās telpās. 

Cilvēkresursi: speciālists ar atbilstošu 

kvalifikāciju un zināšanām 

Aprīkojums: paškontroles ierīces, 

datortehnika (projektors, portatīvais 

dators, ekrāns), kancelejas preces. 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanai tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 

oktobris/novembris/d

ecembris 

Semināra ilgums - 2 

h. 

Biežums – 1 reizi 

Galvenie  nāves  

cēloņi Zemgales 

reģionā ir līdzīgi 

sirds un asinsvadu 

sistēmas slimības 

un ļaundabīgie 

audzēji. Zemgales 

reģiona 

iedzīvotājiem ir 

raksturīgi 

neveselīgāki uztura 

paradumi:  mazāk 

tādu, kas ikdienā 

lieto svaigus 

dārzeņus, vairāk 

tādu, kas gatavam 

ēdienam pievieno 

sāli. 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

40 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) 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

2.  Garīgā 

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 stāvokli un izdegšanas 

sindroma pazīmes. Seminārs notiks 

pašvaldībai piederošās telpās. 

Cilvēkresursi: speciālists ar atbilstošu 

kvalifikāciju un zināšanām 

Aprīkojums: datortehnika (projektors, 

portatīvais dators, ekrāns), kancelejas 

preces, interaktīvie nodarbību elementi. 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanai tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 

jūlijs/augusts/septem

bris 

Lekcijas ilgums - 3 h. 

Biežums – 1 reizi 

Zemgales 

plānošanas reģionā 

ārējiem nāves 

cēloņiem ir izteiktas 

dzimuma un 

vecumatšķirības. 

Zemgalē augstāks 

kopējais iedzīvotāju 

skaits ar psihiskiem 

un uzvedības 

traucējumiem, kā 

arī augstāka 

mirstība no 

pašnāvībām 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

10 iedzīvotājus 

(aptuveni 20% 

vīrieši, 80% 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

garīgo(psihis

ko) veselību 

(16,17) 

 
profilakse 

3. Atkarību 

mazināšana 

Lekcija 

pusaudžiem 

un jauniešiem 

par atkarībām 

un to ietekmi 

uz veselību 

Lekciju vadīs lektors ar atbilstošu 

kvalifikāciju un zināšanām, kā arī 

sabiedrībā pazīstamas personības, kas 

stāstītu par savu dzīves pieredzi ar 

atkarībām. Seminārs notiks pašvaldībai 

piederošās telpās. 

Cilvēkresursi: speciālists ar atbilstošu 

kvalifikāciju un zināšanām, 2 sabiedrībā 

pazīstamas personības 

Aprīkojums: datortehnika (projektors, 

portatīvais dators, ekrāns), kancelejas 

preces, interaktīvie nodarbību elementi. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 

aprīlis/maijs 

Semināra ilgums - 3 

h. 

Biežums – 1 reizi 

Zemgalē ir augstāks 

ikdienas smēķētāju 

īpatsvars un 

augstāks to 

iedzīvotāju 

īpatsvars, kuriem 

piemīt riskanti 

alkohola lietošanas 

paradumi 

Bērni, teritoriāli 

atstumtie 

pusaudži, 

jaunieši 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

80 iedzīvotājus 

(aptuveni 50% 

vīrieši, 50% 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

atkarības 

mazināšanu 

mērķa grupai 

(18) 

Pasākumā 

tiks 

izmantoti 

projekta 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanai tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

 

4. Veselīgs 

uzturs 

 

Veselības 

izstādes 

organizēšana 

Radošais konkurss un veselības izstāde 

"Veselīgs dzīvesveids visai ģimenei". 

Konkursa ietvaros, iesaistot novada 

izglītības iestādes, bērniem un 

jauniešiem tiks novadīta izglītojoša 

mācību stunda par veselīgu dzīvesveidu 

un uzturu. Pēc tam viņi radošā veidā 

(zīme, līmē, u.c.) parāda savu redzējumu 

par veselīgu dzīvesveidu ģimenē. Pēc 

tam tiek veidota konkursa ietvaros 

iesniegto radošo darbu izstāde. Līdz ar 

radošajiem darbiem izstādē tiks izlikta 

arī literatūra un bukleti par veselīgu 

dzīvesveidu. Projekta ietvaros plānots 

izmantot jau pieejamos bukletus, kurus 

sagatavojusi SPKC. Izstādi plānots 

izvietot bibliotēkās vai kultūras namos 

katrā (sešās) pagasta pārvaldē (ceļojošā 

izstāde). 

Cilvēkresursi: speciālists ar atbilstošu 

izglītību 

Aprīkojums: kancelejas preces 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: maijs 

Norises ilgums  - līdz 

2017.gada 

decembrim būs 

apskatāma izstādē 6 

novada pagastos. 

Galvenie  nāves  

cēloņi Zemgales 

reģionā ir līdzīgi 

sirds un asinsvadu 

sistēmas slimības 

un ļaundabīgie 

audzēji. Zemgales 

reģiona 

iedzīvotājiem ir 

raksturīgi 

neveselīgāki uztura 

paradumi:  mazāk 

tādu, kas ikdienā 

lieto svaigus 

dārzeņus, vairāk 

tādu, kas gatavam 

ēdienam pievieno 

sāli. 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

100 

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) 

veselības 

veicināšana 

5. Veselīgs 

uzturs 

Veselīga 

uztura 

praktiskā 

apmācība 

Nodarbībā kopā ar uztura speciālistu 

pārrunās teorētiskās zināšanas un kopā 

gatavos vairākus ēdienus, kurus arī 

nobaudīs. Katrs dalībnieks saņems 

recepšu komplektus.  

Cilvēkresursi: speciālists ar atbilstošu 

kvalifikāciju un zināšanām 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: maijs 

Norises ilgums  - 3 h 

Biežums: 6 

nodarbības – 1 

Galvenie  nāves  

cēloņi Zemgales 

reģionā ir līdzīgi 

sirds un asinsvadu 

sistēmas slimības 

un ļaundabīgie 

audzēji. Zemgales 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

Aprīkojums: inventārs ēdiena 

pagatavošanai, pārtikas produkti, 

nepieciešamie resursi pārtikas 

pasniegšanai, telpas, kas pielāgotas 

apmācību organizēšanai. 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

nodarbība katrā 

pagastā. 

reģiona 

iedzīvotājiem ir 

raksturīgi 

neveselīgāki uztura 

paradumi:  mazāk 

tādu, kas ikdienā 

lieto svaigus 

dārzeņus, vairāk 

tādu, kas gatavam 

ēdienam pievieno 

sāli. 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

50 iedzīvotājus 

(aptuveni 10% 

vīrieši, 90% 

sievietes). 

veselīgu 

uzturu (1,4) 

6. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Aktīvās 

atpūtas 

pasākums 

"Jautrais 

orientēšanās 

skrējiens 

apkārt 

Laukezeram" 

Aktīvās atpūtas pasākums, radot mērķa 

grupām iespēju aktīvi pavadīt brīvo 

laiku. Jautrais orientēšanās skrējiens 

apkārt Laukezeram - komandas piedalās 

orientēšanās maršrutā ar uzdevumu/ 

radošo aktivitāšu punktiem. Pasākumā 

būs pieejami izglītojošie bukleti par 

veselīgu dzīvesveidu, kurus ir 

sagatavojis Slimību profilakses un 

kontroles centrs.  

Cilvēkresursi: treneris/ sporta skolotājs, 

pasākuma vadītājs, personāls pasākuma 

aktivitāšu nodrošināšanai 

Aprīkojums: kancelejas preces, 

pasākuma nodrošināšanai  

nepieciešamais aprīkojums 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 

septembris 

Norises ilgums  - 6 h 

Biežums: 1 reizi 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu 

brīvā laika  nodarbi 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

50 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) 

veselības 

veicināšana 

7. Fiziskās 

aktivitātes 

Aktīvās 

atpūtas 

pasākums 

Aktīvās atpūtas pasākums, radot mērķa 

grupām iespēju aktīvi pavadīt brīvo 

laiku. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: aprīlis 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

"Krustpils 

novada 

volejbola 

turnīrs" 

Tiks organizēt volejbola turnīru 

Krustpils novada iedzīvotājiem 

Pasākumā būs pieejami izglītojošie 

bukleti par veselīgu dzīvesveidu, kurus ir 

sagatavojis Slimību profilakses un 

kontroles centrs.  

Cilvēkresursi: tiesneši/ sporta skolotājs 

Aprīkojums: kancelejas preces 

Norises ilgums  - 6 h 

Biežums: 1 reizi 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu 

brīvā laika nodarbi 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

60 iedzīvotājus 

(aptuveni 70% 

vīrieši, 30 % 

sievietes). 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,8,9,10,11,

12,13,14,15) 

8. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Aktīvās 

atpūtas 

pasākums 

"Slēpošana uz 

Baļotes 

ezera" 

Aktīvās atpūtas pasākums, radot mērķa 

grupām iespēju aktīvi pavadīt brīvo 

laiku. 

Organizēt slēpošanas aktivitātes uz 

Baļotes ezera. Iespēja izmantot 

pašvaldības inventāru (slēpes, slēpju 

zābakus). Plānots piesaistīt cilvēku 

pasākuma norises nodrošināšanai 

Cilvēkresursi: sporta skolotājs/ 

pasākuma vadītājs 

Aprīkojums:  slēpes, slēpju zābaki ( 

pašvaldības rīcībā esošie) 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: decembris 

( vai tad, kad aizsalst 

ezers) 

Norises ilgums  - 6 h 

Biežums: atkarīgs no 

laika apstākļiem 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu 

brīvā laika nodarbi 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

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 

(6,7,9,10,11,

12,13,14,15) 

Pasākumā 

tiks 

izmantoti 

projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

veselības 

veicināšana 

9. 
Fiziskās 

aktivitātes 

Aktīvās 

atpūtas 

pasākums 

Aktīvās atpūtas pasākums, radot mērķa 

grupām iespēju aktīvi pavadīt brīvo 

laiku. Lāčplēša dienas skrējiens Kūku 

pagastā pie Vecās sūnu skolas dažādām 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: novembris 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

"Lāčplēša 

skrējiens" 

vecuma grupām Krustpils novada 

iedzīvotājiem. 

Pasākumā būs pieejami izglītojošie 

bukleti par veselīgu dzīvesveidu, kurus ir 

sagatavojis Slimību profilakses un 

kontroles centrs. 

Aktivitātes norisei tiks piesaistīts 

pakalpojuma sniedzējs, kurš nodrošinās 

pasākuma norisi, nepieciešamā 

personāla piesaisti 

Cilvēkresursi: treneris/ sporta skolotājs, 

pasākuma vadītājs, tiesnesis-protokolists 

Aprīkojums: kancelejas preces, 

pasākuma nodrošināšanai  

nepieciešamais aprīkojums (trases 

iezīmēšanai, starta – finiša vietas 

izveidei, u.c.). 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

Norises ilgums  - 6 h 

Biežums: 1 reizi 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu 

brīvā laika nodarbi 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

50 iedzīvotājus 

(aptuveni 50% 

vīrieši, 50 % 

sievietes). 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

(6,7,8,10,11,

12,13,14,15) 

Pasākumā 

tiks 

izmantoti 

projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

10. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Bukleta 

izstrāde par 

fiziskās 

aktivitātes 

atbalstošo 

infrastruktūru 

Krustpils 

novadā 

2000 bukleta eksemplāri par fiziskās 

aktivitātes atbalstošo infrastruktūru 

Krustpils novadā ( sporta zāles, āra 

trenažieri, veselības takas, u.c.). Bukletu 

izplatīs veselības veicināšanas 

pasākumos. Šie bukleti ir nepieciešami, 

lai informētu sabiedrību par aktīvā 

dzīvesveida iespējām Krustpils novadā. 

Lai arī mūsdienu interneta tehnoloģijas ir 

mainījušas sabiedrības dzīvi, tomēr ir 

liela daļa iedzīvotāju, kuriem nav 

pieejams internets un tajā esošā 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: aprīlis 

Materiāli pieejami 

sabiedrībai:  

jūnijs/jūlijs 

Bukleti tiks izplatīti 

visos organizētajos 

pasākumos 2017. 

2018. un 2019.gadā 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu 

brīvā laika nodarbi 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Buklets tiks 

izmantots 

projekta 

ietvaros 

organizētajos 

pasākumos 

 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

informācija. Krustpils novadā ir liels 

skaits senioru un bērnu, kuri labprāt 

aktīvi iesaistās fiziskajās aktivitātēs, bet 

kuriem nav pieejama informācija par 

aktivitātēm novada pašvaldībā, jo nav 

iespējams piekļūt pie interneta vai nav 

zināšanu, kā to izmantot. Lai atrisinātu 

šo problēmu, ir nepieciešams apkopot 

informāciju bukletā un tipogrāfiski to 

iespiest. Rezultātā sabiedrības tiks 

pilnvērtīgi informēta par fiziskās 

aktivitāšu atbalstošo infrastruktūru 

Krustpils novadā. Izplatot bukletus 

veselības veicināšanas pasākumos, tiks 

informēta projekta mērķa grupa par 

veselīga dzīvesveida uzturēšanu un tā 

iespējām Krustpils novadā. 

Bukleta maketēšana un iespiešana tiks 

iepirkts kā ārpakalpojums. 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

11. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Ģimeņu 

sporta diena 

Pasākums tiks organizēts, lai stiprinātu 

ģimenes kopības sajūtu, paaugstinātu 

iedzīvotāju labsajūtu, veicinātu vecāku 

iesaisti bērnu fizisko aktivitāšu 

veicināšanā un popularizētu veselīgu 

dzīves veidu. Aktivitātes ieviešanai tiks 

piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas 

nodrošinās aktivitātes, inventāra nomu, 

personāla piesaisti pasākuma 

organizēšanai. 

Cilvēkresursi: treneris/ sporta skolotājs, 

pasākuma vadītājs, personāls pasākuma 

aktivitāšu nodrošināšanai 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: maijs 

Norises ilgums  - 6 h 

Biežums: 1 reizi 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu 

brīvā laika nodarbi 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

50 iedzīvotājus 

(aptuveni 40% 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

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

2,13,14,15) 

veselības 

veicināšana 



8 
 

N0933_6p1 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

Aprīkojums: kancelejas preces, 

pasākuma nodrošināšanai  

nepieciešamais aprīkojums 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

vīrieši, 60 % 

sievietes). 

12. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Nūjošanas 

nodarbības 

Organizēt nūjotgribētāju grupas un veikt 

pamatapmācības pareizai nūjošanas 

tehnikai dažādos Krustpils novada 

pagastos. Nodarbības notiks sertificētu 

nūjošanas instruktoru vadībā, viens 

nodarbību cikls ietver 3 nodarbības. 

Cilvēkresursi: sertificēts treneris 

Aprīkojums: nūjas 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: augusts 

Norises ilgums  - 

viens nodarbību cikls 

ietvers 3 nodarbības x 

6 pagastos, vienas 

nodarbības ilgums – 

1,5h. 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu  

brīvā laika nodarbi 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

40 iedzīvotājus 

(aptuveni 20% 

vīrieši, 80 % 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

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

1,13,14,15) 

Pas

ākumā tiks 

izmantoti 

projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

veselības 

veicināšana 

13. 

Fiziskās 

aktivitātes 

Peldēšanas 

nodarbības 

Nodrošināt Krustpils novada 

pieaugušajiem un senioriem bezmaksas 

peldēšanas nodarbības peldbaseinā. 

Cilvēkresursi: peldēšanas instruktors 

Izmaksās iekļautas instruktora un 

baseina celiņu īres izmaksas 

 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 

septembris 

Norises ilgums  - 8 

peldēšanas 

nodarbības, vienas 

nodarbības ilgums – 

1 h. 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54. 

Pasākumā 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

 reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu  

brīvā laika 

nodarbi atzīst 

mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

plānots iesaistīt 

20 iedzīvotājus 

(aptuveni 40% 

vīrieši, 60 % 

sievietes). 

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

1,1,14,15) 

14. 

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. Nometnē tiks 

organizētas rīta rosme, dejas, 

vingrošana, lekcijas par veselīgu 

dzīvesveidu, veselīga uztura 

pagatavošanas darbnīca u.t.t..  

Cilvēkresursi: nometņu vadītājs, 

nodarbību vadītāji ar atbilstošu izglītību  

Aprīkojums: nometnes darbībām 

nepieciešamais aprīkojums, telpas, 

transports, ēdināšana 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 

jūlijs/augusts/septem

bris 

Norises ilgums  - 2 

dienas 

Biežums – 1 reizi 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu  

brīvā laika 

nodarbi atzīst 

mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

vecumā virs 54, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

20 iedzīvotājus 

(aptuveni 30% 

vīrieši, 70 % 

sievietes). 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

aktivitātēm 

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

1,1,13,15) 

Pasākumā 

tiks 

izmantoti 

projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

veselības 

veicināšana 

15. 

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 dalībnieka 

vecumam, veselības stāvoklim, fiziskās 

attīstības līmenim. Nodarbību laikā 

dalībnieki ne tikai apgūs vingrojumus, 

bet tiks apmācīti, kā veikt vingrojumus 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: aprīlis 

Nodarbības 1reizi 

nedēļā, pavisam kopā 

8 nodarbības katrā 

pagastā (kopā 48 

nodarbības). 

Pietiekama fiziskā 

aktivitāte ir 14 %  

Zemgales 

reģiona iedzīvotāju, 

vīrieši aktīvāki nekā 

sieviete. Gandrīz 

puse 

Zemgales 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

fiziskajām 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

arī mājas apstākļos, kad nav pieejams 

sporta aprīkojums un kā sportot brīvā 

dabā. Visu projektā paredzēto aktivitāšu 

realizēšanai tiks piesaistīts funkcionālais 

speciālists/ fizioterapeits/sertificēts 

treneris 

Cilvēkresursi: funkcionālais speciālists/ 

fizioterapeits/sertificēts treneris 

Aprīkojums: vingrošanas inventārs 

(bumbas, paklājiņi, u.c.)  

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

reģiona iedzīvotāju 

kā sev raksturīgu  

brīvā laika nodarbi 

atzīst mazkustīgu 

dzīvesveidu 

lasīšanu, TV 

skatīšanos u.c.. 

vecumā virs 54. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

50 iedzīvotājus 

(aptuveni 30% 

vīrieši, 70 % 

sievietes). 

aktivitātēm 

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

1,1,13,14) 

Pasākumā 

tiks 

izmantoti 

projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

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, kā arī 

noritēs pastaiga pa veselības taku kopā ar 

speciālistu, kurš seniorus apmācīs, kā 

veikt vingrojumus mājas apstākļos, kad 

nav pieejams sporta aprīkojums un kā 

uzturēt pozitīvu fizisko stāvokli ikdienā. 

Aktivitātes ieviešanai tiks piesaistīts 

pakalpojuma sniedzējs, kurš nodrošina 

autobusa izmaksas, ieejas maksa 

apskates objektos 

Cilvēkresursi: funkcionālais speciālists/ 

fizioterapeits/sertificēts treneris, gids 

Aprīkojums: transports 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: 

septembris 

Norises ilgums  - 10 

h 

Biežums – 1 reizi 

 

Zemgales 

plānošanas reģionā 

ārējiem nāves 

cēloņiem ir izteiktas 

dzimuma un 

vecumatšķirības. 

Zemgalē augstāks 

kopējais iedzīvotāju 

skaits ar psihiskiem 

un uzvedības 

traucējumiem, kā 

arī augstāka 

mirstība no 

pašnāvībām 

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) 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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

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. 

Cilvēkresursi: psihologs/psihoterapeits, 

sociālais darbinieks 

Aprīkojums: kancelejas preces, 

nodarbību vajadzībām nepieciešamais 

aprīkojums 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

Pasākuma 

īstenošanas 

uzsākšana: augusts 

Norises ilgums: tiks 

veidotas 7 atbalsta 

grupas,  katrai 

atbalsta grupai 6 

nodarbības, vienas 

nodarbības ilgums – 

1,5 h. 

Zemgales 

plānošanas reģionā 

ārējiem nāves 

cēloņiem ir izteiktas 

dzimuma un 

vecumatšķirības. 

Zemgalē augstāks 

kopējais iedzīvotāju 

skaits ar psihiskiem 

un uzvedības 

traucējumiem, kā 

arī augstāka 

mirstība no 

pašnāvībām 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

bērni. 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

56 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) 

veselības 

veicināšana 

 

 

 

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: 

jūlijs/augusts 

Norises ilgums: 4 

dienas 

Biežums: 1 reizi 

 

Zemgalē ir augstāks 

ikdienas smēķētāju 

īpatsvars un 

augstāks to 

iedzīvotāju 

īpatsvars, kuriem 

piemīt riskanti 

alkohola lietošanas 

paradumi 

Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji 

bērni un 

jaunieši 

Pasākumā 

plānots iesaistīt 

22 bērnus un 

jauniešus 

(aptuveni 50% 

Pasākuma 

īstenošana 

saistīta ar 

citiem 

izglītošanas 

pasākumiem 

attiecībā uz 

atkarības 

mazināšanu 

mērķa grupai 

(3) 

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 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību8 

Cilvēkresursi: nometņu vadītājs, 

nodarbību vadītāji ar atbilstošu izglītību  

Aprīkojums: nometnes darbībām 

nepieciešamais aprīkojums, telpas, 

transports, ēdināšana 

Pakalpojums par pasākuma 

organizēšanu tiks iepirkts kā 

ārpakalpojums. 

vīrieši, 50 % 

sievietes). 

Pasākumā 

tiks 

izmantoti 

projekta 

ietvaros 

izstrādātais 

buklets ( 10) 

 

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". 

 

 


