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1. pielikums 

Ministru kabineta 
2016. gada 17. maija 

noteikumiem Nr. 310 

 

Projekta darba plāns 2017. gadam 

 

Finansējuma saņēmējs  Ventspils novada pašvaldība  
Projekta nosaukums  SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ!  

Projekta numurs  9.2.4.2/16/I/054  

 

Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 

ilgums un 

biežums4 

Pasākuma atbilstība teritorijas veselības 
profilam5 

Mērķa grupa6 

Pasākum

a sasaiste 
ar citiem 

projekta 

pasākumi
em7 

Pasākum

a 
indikatīv

ās 

izmaksas 
(euro) 

Atsauce 

uz 
projekta 

atbalstām

o 
darbību8 

1.  

Veselīgs 
uzturs 

Veselīga uztura  
veicināšana 

novada 
izglītības 

iestādēs 

Noorganizētas 2 novada izglītības iestādēs 
x2 lekcijas (1.-9. kl. skolēniem) par 

veselīga uztura pamatprincipiem, par 

ēšanas paradumu ietekmi uz veselību. 
Plānotais mērķauditorijas kopskaits ~145 

Popes un Puzes pamatskolās. 

Lekcijas notiks pašvaldības izglītības 

iestādēs: Puzes un Popes pamatskolās, 

izmantojot skolas tehnisko aprīkojumu, 
lekcijas vadīs profesionālis, kurš apguvis 

veselīga uztura zināšanas, iegūstot 
atbilstošu sertifikātu vai diplomu. 

2017.gada 
oktobris- 

decembris, 4 
lekcijas, katra 

2 h. 

Līdz ar sabiedrības dzīves veida izmaiņām 
(mazkustīgs, neveselīgi uztura paradumi u.c.) un 

sabiedrības novecošanos sirds un asinsvadu 
slimības ir kļuvušas par nozīmīgu sabiedrības 

veselības problēmu arī Latvijā (SVP 2014-

2020.g.). Sirds un asinsvadu slimības ir biežākais 
iemesls nāves gadījumiem, cilvēkiem pēc 64 

gadu vecuma, t.sk. arī Kurzemē 2013.gadā (847) 

(Latvijas reģionu veselības profila dati). Lielai 

daļai Latvijas iedzīvotāju, t.sk. Ventspils novada 

iedzīvotāju uztura paradumi nav veselīgi - 

dārzeņi, augļi un ogas uzturā tiek lietoti 
nepietiekoši, nav pietiekama fiziskā aktivitāte, jo 

trūkst izpratnes par fizisko aktivitāšu lomu 

veselības saglabāšanā. Arī jauniešu veselības 
radītāji pasliktinās (da 

ti no 'Ventspils novada ģimenes ārstiem), jo 

neveselīgi uztura paradumi, fizisko aktivitāšu 

trūkums, alkohola lietošana, smēķēšana. 

Bērni – jaunieši 
vecumā no 7-

16.g.,  kopskaitā 
~145 (siev.dz.65, 

vīr.dz.80  

Sasaiste 
ar 

pasākum
u Nr. 6; 

Nr.7.,Nr.

10. 

 

775.00 
profilaks
e 

2.  Veselīgs uzturs Ne tikai 
veselīgs, bet 

garšīgs uzturs 

no novada 
uzņēmēju 

izaudzētā un 

pārtikas 
palīdzības pakās 

iekļautajiem 

produktiem. 

Noorganizētas 2 lekcijas - praktiskas 
nodarbības par veselīgu un garšīgu 

pārtikas palīdzības pakās iekļauto 

produktu un no izaudzētajiem dārzeņiem 
maltīšu pagatavošanu, piesaistot novada 

uzņēmējus - pārtikas produktu ražotājus.  

Plānotas 2 lekcijas Vārves un Ugāles 

pagastos. 

Lekcijas – praktiska nodarbība Vārves 

pagastā notiks Vārves pagasta 

sabiedriskajā centrā, izmantojot esošo 
aprīkojumu, bet Ugāles pagastā Ugāles 

vidusskolas ēdināšanas bloka telpās. 

Nodarbības vadīs profesionālis, kurš 
apguvis veselīga uztura zināšanas, iegūstot 

atbilstošu sertifikātu vai diplomu. 

 

2017.gada 
oktobris- 

decembris, 2 

lekcijas - 
praktiskas 

nodarbības, 

katra 4 h.  

.Iedzīvotāji, kuri 
dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām ar 

iedzīvotāju 
blīvumu zem 50 

iedz./km2, trūcīgie 

un 
maznodrošinātie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 
personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji, kas 
vecāki par 54 

gadiem u.c. 

Plānotais 
dalībnieku skaits  

60, (siev.dz.21, 

vīr.dz.39). 

Sasaiste 
ar 

pasākum

u Nr. 8; 
Nr.9. 

 

2
525.00 

p

profilaks
e 

3.  Garīgā 
veselība  

Pusaudžu 
emocionālā 

audzināšana 

Divi semināri Ugāles un Piltenes 
vidusskolās 5-12.klašu skolēniem. 

Semināri notiks Ugāles un Piltenes 
vidusskolu telpās, izmantojot to 

aprīkojumu. Semināru vadīs profesionālis, 

2017.gada 
maijs –jūnijs, 

2 semināri, 

katrs 2 h. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 
ka  iedzīvotāju skaitam ar psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem ir tendence pieaugt. 

Garīgā veselība ir nozīmīga, neatņemama, bet 
bieži vien aizmirsta vispārējās veselības 

Bērni - jaunieši 
vecumā no 11-

18.g. 

kopskaitā~150 
(siev.dz.-105 , 

S
Sasaiste 

ar 

pasākum
u Nr. 6; 

2
525.00 

p
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 

Pasākum

a sasaiste 
ar citiem 

projekta 

pasākumi
em7 

Pasākum

a 
indikatīv

ās 

izmaksas 
(euro) 

Atsauce 

uz 
projekta 

atbalstām

o 
darbību8 

kurš apguvis psihologa profesiju, iegūstot 
atbilstošu izglītības dokumentu. 

neatņemama sastāvdaļa. Skola ir ērta vide, lai 
veiktu dažāda veida pasākumus un aktivitātes 

garīgās veselības veicināšanas jomā. Pusaudža 

vecums ir tas dzīves posms, kad bērns kļūst par 
pieaugušo un var piedzīvot vairākus notikumus 

(pirmā mīlestība un šķiršanās, strīdi ar vecākiem 

u.c.), kuri bieži vien ir pusaudža vecumposmam 
raksturīga īpatnība, ar augstu depresijas un 

pašnāvību risku. 

 

vīr.dz. – 45). Nr.7. 

 

4.  Garīgā veselība Bēbīšu 
veselības skola 

Plānotas 3 lekcijas – nodarbības jaunajiem 
vecākiem Puzē un 3 lekcijas – nodarbības  

Ugālē. 

Lekcijas Puzē notiks rotaļu centra telpās, 

bet Ugālē pirmsskolas izglītības iestādes 

telpās 

Lekcijas vadīs profesionālis, kurš apguvis 
zināšanas par zīdaiņu pareizu kopšanu, 

garīgo un fizisko audzināšanu, iegūstot 

atbilstošu izglītības dokumentu. 

2017.gada 
oktobris – 

decembris. 3 

lekcijas – 
nodarbības, 

katra 3h. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 
ka  5% (rādītājs lielāks kā vidēji Latvijā0no dzīvi 

dzimušajiem zīdaiņiem dzimst ar zemu 

dzimšanas svaru, tas ir zem 2500gr. 

Minētie dati liecina, ka topošajiem un jaunajiem 

vecākiem pietrūkst zināšanu par bērnu, īpaši 
zīdaiņu audzināšanu, gan psiholoģisko, gan 

fizisko.  

Nepieciešams veicināt veselīgu zīdaiņa attīstību, 

stiprināt emocionālās saites starp vecākiem un 
bērniem, pieredzes apmaiņu vecāku starpā. 

 

Jaunie vecāki, 
kuri dzīvo 

teritorijā ārpus 

Piltenes pilsētas ar 
iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2, trūcīgie 
un 

maznodrošinātie 
vecāki, jaunie 

vecāki - 

bezdarbnieki, kā 
arī jebkurš 

interesents. 

Plānotais 
apmeklētāju skaits 

~100 jaunie 

vecāki (siev. dz.- 
75, vīr. dz. -25). 

S
Sasaiste 

ar 

pasākum
u Nr. 8; 

 

1025.000
1000 

p
profilaks

e 

5.  Fiziskā 
aktivitāte, 

veselīgs uzturs 

un garīgā 
veselība.1 

Nometne 
bērniem ar 

īpašām 

vajadzībām un 
trūcīgo ģimeņu 

bērniem  

Nometnē plānotas aktivitātes:  

1)Veselīgs uzturs. Tikšanās ar veselīga 

uztura konsultanti, izzinošas un praktiskas 
nodarbības (aktivitāti vadīs profesionālis, 

kurš apguvis veselīga uztura zināšanas, 

iegūstot atbilstošu sertifikātu vai diplomu). 

2) Fiziskās aktivitātes-praktiskas 

nodarbības sporta zālē un sporta laukumā, 

aktīva atpūta – spēles, sacensības, stafetes, 

(fiziskā aktivitātes vadīs profesionālis ar 

atbilstošu diplomu par iegūto izglītību). 

 3) Izpratne par dienas režīma nozīmīgumu 

un sabalansētu dzīvesveidu – praktiska tā 
plānošana un mācīšanās to ievērot.  

Nometne plānota bērniem ar īpašām 

vajadzībām, tāpēc nepieciešama 

ergoterapeita, surdotulka, neredzīgo 

2017.gada 
jūnijs – 

augusts, 1 

nometne – 5 
diennaktis. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 
ka  ikdienas smēķētāju skaits (15-64.g.) īpatsvars 

Kurzemes reģionā ir lielāks (46) nekā Latvijā 

vidēji (36.1) respondenti, kuri ēdienam pievieno 
sāli (72), bet Latvijā vidēji 61.5. , arī to 

respondentu, kuriem ir liekais svars vai 

aptaukošanās īpatsvars ir lielāks (55.5) nekā 
vidēji valstī (54.6). Vasaras nometne: "Veselīga 

dzīvesveida izglītojoša un atpūtas nometne ”, 

kuras mērķis Veselīgs dzīvesveids- pareiza 
sapratne par dzīvošanu, strādāšanu, atpūtu, ēšanu, 

sportošanu un komunicēšanu ar cilvēkiem.  

 

Bērni un jaunieši 
ar īpašām 

vajadzībām un 

bērni jaunieši no 
trūcīgām un 

maznodrošinātām 

ģimenēm 25 pers. 
(siev.dz.- 13, 

vīr.dz. - 12) 

S
Sasaiste 

ar 

pasākum
u Nr. 1; 

Nr.3.,Nr. 

10. 

 

8
13666.001 

P
 

Veselības 

veicināša
na 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 

ilgums un 

biežums4 

Pasākuma atbilstība teritorijas veselības 
profilam5 

Mērķa grupa6 

Pasākum

a sasaiste 
ar citiem 

projekta 

pasākumi
em7 

Pasākum

a 
indikatīv

ās 

izmaksas 
(euro) 

Atsauce 

uz 
projekta 

atbalstām

o 
darbību8 

pavadoņa, ārstniecības personāla, sociālā 
pedagoga un cita speciālā personāla 

piesaiste. 

Diennakts nometnes plānotais dalībnieku 

skaits 25 cilv.  

Nometni plānots organizēt iepirkuma 

procedūras rezultātā, t.sk. norises vietu. 

 

6.  Fiziskā 
aktivitāte, 

veselīgs uzturs 

un garīgā 
veselība. 

Dienas 
nometne 

bērniem 

vecumā no 7-
13.g.  

Dienas nometne bērniem vecumā no 7-

13.g.- 10 dienu garumā, plānotais 
dalībnieku skaits 25 cilv.  

Nometnes tēmas: 1)veseligs uzturs- 

praktiskas nodarbības;2) par draudzību un 
atstumtību vienaudžu vidū; 3) fiziskas 

aktivitātes dabā, spēles, darbības vienotas 

komandas veidošanā. Bērnu (7-13.g.) 
iesaiste nometnē tiks veikta pēc iepriekš 

veikta bērnu zīmējumu izstādes "Es 
dzīvoju ar prieku!" balsojuma rezultātiem 

(3 bērni no katras novada skolas). 

Nometni plānots organizēt iepirkuma 

procedūras rezultātā, t.sk. norises vietu. 

Aktivitātes vadīs profesionāļi ar atbilstošu 
diplomu vai sertifikātu par iegūto izglītību 

un zināšanām. 

2017.g.jūlijs 
– augusts, 1 

nometne 5 

dienas. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 
ka nav pietiekamas fiziskās aktivitātes 

respondentiem (7), bet vidēji valstī rādītājs ir 

9.9., kā arī nepietiekama svaigu dārzeņu lietošana 
uzturā (30.6), salīdzinot vidēji LR -36.6. 

Bērni un jaunieši, 

īpaši no trūcīgām 
un 

maznodrošinātām 

ģimenēm 25 pers. 
(siev.dz.- 15, 

vīr.dz. - 10). 

S
Sasaiste 

ar 

pasākum
u Nr. 1; 

Nr.3.,Nr. 

10. 

 

5
4000.00 

P
 

Veselības 
veicināša

na 

7.  Fiziskā 
aktivitāte, 

veselīgs 
uzturs, garīgā 

veselība, 

atkarību 
mazināšana, 

seksuālā un 

reproduktīvā 
veselība.   

Diennakts 
nometne 

jauniešiem 

Diennakts nometne jauniešiem vecumā no 
14-18.g., plānotais dalībnieku skaits 25 

cilv. Nometnes tēma: 1) iemācies gatavot 

pats veselīgu maltīti; 2) no dabas dotais - 
Tavai veselībai (plānota kā daļa no tēmas 

– Veselīgais uzturs); 3) par pozitīvu 

savstarpējo komunikāciju veidošanu, 
konfliktu risināšanas nozīme un 

pamatprincipi; 4) par seksuālās un 

reproduktīvās veselības jautājumiem 
atsevišķi meitenēm un zēniem;5) par 

atkarībām, to veidošanos, ietekmi un 

profilaksi. ģimenēm iesaiste nometnē tiks 
veikta pēc konkursa "Mana veselīga 

dienas ēdienkarte" rezultātiem (rezultātus 

izvērtēs uztura speciālists), no katras 
novada skolas 3 jaunieši 

Nometni plānots organizēt iepirkuma 
procedūras rezultātā, t.sk. norises vietu. 

Plānotās nodarbības vadīs profesionāļi ar 

2017.g.jūnijs 
– augusts, 1 

nometne 5 
diennaktis. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 
ka  to respondentu skaits, kuri lieto alkoholu ir 

lielāks (16.9 nekā LR vidēji (15.2),saslimstībai ar 
Laima slimību un ērču encefalītu Kurzemes 

reģionā ir tendence pieaug, bet attiecīgi to  skaits, 

kuri vakcinējušies pret ērču encefalītu – 
samazinās, tāpēc svarīgi jauniešiem iemācīt un 

izskaidrot veselīga dzīvesveida principus un 

nozīmi.     

Jauniešu (14-
18.g.) īpaši no 

trūcīgām un 

maznodrošinātām 
ģimenēm. 

Plānotais 

dalībnieku skaits 
25 cilv. , (siev. 

dz.-15 , vīr.dz. -

10). 

 

S
Sasaiste 

ar 
pasākum

u Nr. 1; 

Nr.3.,Nr. 
10. 

 

5
4000.00 

P
 

Veselības 

veicināša
na 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 

ilgums un 

biežums4 

Pasākuma atbilstība teritorijas veselības 
profilam5 

Mērķa grupa6 

Pasākum

a sasaiste 
ar citiem 

projekta 

pasākumi
em7 

Pasākum

a 
indikatīv

ās 

izmaksas 
(euro) 

Atsauce 

uz 
projekta 

atbalstām

o 
darbību8 

atbilstošu izglītību vai sertifikātu 
minētajās jomās. 

 

8.  Fiziskā 
aktivitāte- 

veselības 
veicināšana. 

Veselības diena 
ikvienam 

novada 
iedzīvotājam 

Plānotas aktivitātes novada 12 pagastu 
svētkos papildus būs ar ievirzi veselības 

veicinošām aktivitātēm: orientēšanās 

apvidū bērniem, jauniešiem, brīvdabas 
vingrošana, apmācība pareizā nūjošanā, 

velobraukšanas sacensības, uztura 

speciālista lekcija par veselīgu uzturu 
ikdienas ēdienkartē,  iekļaujot vairāk 

dabas dotos zaļumus. 

Lai labāk, kvalitatīvāk veiktu apmācību 
plānota inventāra iegāde- 24 nūjošanas 

kompl.,24 soļu skaitītāji. 

Aktivitātes norises vieta plānota katra 
novada pagasta centrā, izmantojot  

pašvaldības sporta un kultūras 
infrastruktūru . 

Plānotās nodarbības vadīs profesionāļi ar 

atbilstošu izglītību vai sertifikātu 

minētajās jomās ( fizioterapeits, nūjošanas 

instruktors un uztura speciālists). 

 

2017.g. jūnijs 
– augusts, 12 

dienas katra 8 
h. 

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo 
paradumu pētījuma dati par Latvijas iedzīvotāju 

fizisko aktivitāti liecina, ka tā vairumam 

iedzīvotāju nav pietiekama -ar fiziskām 
aktivitātēm vismaz pusstundu dienā divas līdz 

trīs reizes nedēļā. Biežāk ar fiziskām aktivitātēm 

nodarbojās 35,2 % iedzīvotāju, turklāt sievietes 
ievērojami mazāk (30,4%) nekā vīrieši (41,6%). 

Tāpēc svarīgi organizēt izglītojošas un fiziski 

aktīvas dienas, jo svarīgi fiziskās aktivitātes ir 
veikt svaigā gaisā, pie dabas. 

 

Iedzīvotāji, kuri 
dzīvo teritorijā 

ārpus Piltenes 

pilsētas,  ar 
iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2, trūcīgie 
un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji, 
bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 
iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 
gadiem u.c. 

Plānotais 

dalībnieku skaits 
~1800 (siev.dz.- 

1100, vīr.dz. - 

700). 

 

S
Sasaiste 

ar 
pasākum

u Nr. 2; 

Nr.4.,Nr.
11., 

Nr.13. 

 

3
3804.00 

P
 

Veselības 
veicināša

na 

9.  Fiziskā 

aktivitāte- 
veselības 

veicināšana. 

Fiziski aktīva 

senioru diena 

Fiziski aktīva diena novada senioriem 

plānota vienu reizi vasarā. Plānotais 

dalībnieku skaits ~ 100. 

Aktivitātēs plānots izmantot iegādātos 

nūjošanas komplektus, soļu skaitītājus. 

Fiziski aktīva dien senioriem plānota ar 
dabas taku apmeklējumiem, ar pastaigu 

meža, dzīvnieku vērošanu, loka šaušanu, 

āra trenažieru apmeklējumu, pieredzes 
apmaiņu par citu pašvaldību veselību 

veicinošām aktivitātēm, iespējām, ko 

pārņemt savā kopienā. Kustības, pastaigas, 
dažādas citas aktivitātes, kas notiek daba, 

svaiga gaisa saistītas ar veselību 

veicinošām un slimību profilakses jomām, 
gan sirds un asinsvadu, gan onkoloģisko 

slimību, gan garīgai veselībai. Lai pareizi 

iemācītos savu ķermeni nodarbināt, 
vingrināt, nenodarot pārestības, 

2017.g. jūlijs 

– septembris, 
1 diena 10h 

garumā. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 

ka  mirstība no diabēta, no ļaundabīgajiem 
audzējiem Kurzemes reģionā palielinās, tāpēc 

svarīgi iemācīt arī gados veciem cilvēkiem būt 

aktīviem, rūpēties par savu fizisko un  līdz ar to 
arī garīgo veselību.  

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus Piltenes 
pilsētas,  ar 

iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 
iedz./km2, trūcīgie 

un 

maznodrošinātie 
iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 
invaliditāti, 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 
gadiem u.c. 

Plānotais 

dalībnieku skaits 
~ 100 (siev.dz.- 70 

, vīr.dz. - 30) 

S

Sasaiste 
ar 

pasākum

u Nr. 2; 
Nr.11.,Nr

.12. , 

Nr.13. 

 

3

320.00 

P
 

Veselības 

veicināša

na 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 

ilgums un 

biežums4 

Pasākuma atbilstība teritorijas veselības 
profilam5 

Mērķa grupa6 

Pasākum

a sasaiste 
ar citiem 

projekta 

pasākumi
em7 

Pasākum

a 
indikatīv

ās 

izmaksas 
(euro) 

Atsauce 

uz 
projekta 

atbalstām

o 
darbību8 

nepieciešama speciala personāla piesaiste. 

Aktivitātes norises vieta plānota viena 

pagasta centrā, izmantojot  pašvaldības 

sporta un kultūras infrastruktūru . 

 

10.  Fiziskā 
aktivitāte-

veselības 

veicināšana2 

Peldēšanas 
apmācība 

bērniem 

Mācību gada laika organizēsim novada 
izglītības iestāžu audzēkņu vecumā no 5-

19.g. peldēt prasmes 20 apmācības 

baseinā.  Plānoti transporta izdevumi, lai 
mērķauditoriju nogādātu uz un no 

peldēšanas nodarbībām. 

Izvēloties pakalpojumu sniedzēju tiks 
ievēroti Publisko iepirkumu likuma 

nosacījumi. 

Plānoti transporta izdevumi, lai 
mērķauditoriju nogādātu uz un no 

apmācībām.  

2017.g. 
septembris– 

decembris, 20 

apmācības, 

katra 40 min. 

garumā. 

Kurzemes reģiona veselības profilā nav 
informācijas par bojā gājušajiem bērniem – 

jauniešiem, kuri noslīkuši, taču dati kopumā pa 

Latviju, it sevišķi vasaras periodā  liecina, ka 

Latvija ik gadu iet bojā bērni, noslīkstot. Svarīgi 

ir apmācīt bērnus, jauniešus peldētprasmē un 
izglītot par personīgo drošību uz ūdens un rīcību 

krīzes situācijās. Peldētprasmes apmācība 

veicinās bērnu - jauniešu fiziskās aktivitātes 
palielināšanos ikdienā, kā rezultātā uzlabosies 

ikviena vispārējais veselības stāvoklis.  

Mērķauditorija – 
bērni –jaunieši 

vecumā no 5-19 

g., no novada 
izglītības iestādēm 

~150 , (siev.dz.- 

80 , vīr.dz. -70), 
kopumā 20 

nodarbības. 

S
Sasaiste 

ar 

pasākum

u Nr. 1; 

Nr.6.,Nr. 
7. 

 

4
4140.00 

V
Veselības 

veicināša
na 

11.  Fiziskā 
aktivitāte-

veselības 
veicināšana. 

Peldētprasmes  
nodarbības 

pieaugušajiem 

Plānotas transporta izmaksas, lai 
mērķauditoriju nogādātu uz un no 

apmācībām. Piecos mēnešos nodarbības 

apmeklēs ~100 mērķauditorijas. 

Novada senioriem, trūcīgajiem un 

maznodrošinātajiem, bezdarbniekiem, 

personām ar invaliditāti peldēšanas 
iespējas ziemas mēnešos ir liektas 

finansiālu apsvērumu dēļ. 

Izvēloties pakalpojumu sniedzēju tiks 
ievēroti Publisko iepirkumu likuma 

nosacījumi. 

Plānoti transporta izdevumi, lai 
mērķauditoriju nogādātu uz un no 

apmācībām.  

2017.g.aprīlis
- jūnijs; 

oktobris – 
decembris, 32 

nodarbības, 

katra 1 h 
garumā. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 
ka nav pietiekamas fiziskās aktivitātes 

respondentiem (7), bet vidēji valstī rādītājs ir 
9.9., pieaug to iedzīvotāju skaits, kuriem ir 

aptaukošanās un palielināts svars, kā arī 

nepietiekamas fiziskas aktivitātes, tāpēc jebkuras 
fiziskas nodarbības, tai skaita peldēšana, ir 

iespēja uzlabot veselību.  

Iedzīvotāji, kuri 
dzīvo teritorijā 

ārpus Piltenes 

pilsētas, ar 

iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2, trūcīgie 
un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji, 
bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 
iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem u.c., 
plānotais 

aktivitāšu 

dalībnieku skaits 

100 (siev.dz.- 65, 

vīr. dz. -35 ) 

S
Sasaiste 

ar 
pasākum

u Nr. 2; 

Nr.8., 
Nr.9., 

Nr.12. 

3
3220.00 

V
Veselības 

veicināša
na 

12.  Fiziskā 
aktivitāte-

veselības 
veicināšana. 

Slidošanas 
apmācības 

Noorganizētas 12 slidošanas apmācības 
projekta mērķa auditorijai ~ 100. 

Izvēloties pakalpojumu sniedzēju tiks 

ievēroti Publisko iepirkumu likuma 
nosacījumi. 

Plānoti transporta izdevumi, lai 

2017.gada 
oktobris – 

decembris, 12 
apmācības, 

katra 1h 

garumā. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 
ka nav pietiekamas fiziskās aktivitātes 

respondentiem (7), bet vidēji valstī rādītājs ir 

9.9.,  pieaug to iedzīvotāju skaits, kuriem ir 
aptaukošanās un palielināts svars, kā arī 

nepietiekamas fiziskas aktivitātes.  

Iedzīvotāji, kuri 
dzīvo teritorijā 

ārpus Piltenes 

pilsētas,  ar 
iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2, trūcīgie 

S
Sasaiste 

ar 
pasākum

u Nr. 2., 

Nr.8., 
Nr.9., 

1
1932.00 P

 

Veselības 

veicināša
na 
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Nr. 
Tēmas 

nosaukums1 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 

ilgums un 

biežums4 

Pasākuma atbilstība teritorijas veselības 
profilam5 

Mērķa grupa6 

Pasākum

a sasaiste 
ar citiem 

projekta 

pasākumi
em7 

Pasākum

a 
indikatīv

ās 

izmaksas 
(euro) 

Atsauce 

uz 
projekta 

atbalstām

o 
darbību8 

mērķauditoriju nogādātu uz un no 
apmācībām.  

Slidošana ir viena no fiziskajam 

aktivitātēm, kas veicina vispārēju 
organismu stiprināšanu. Neaktīvos 

iedzīvotājus ( īpaši teritoriālās, nabadzības 

un sociālās atstumtības riskam pakļautos 
iedzīvotājus) uzrunas un aicinās piedalīties 

katra pagasta sociāla dienesta speciālisti 

un sociāla dienesta vadītāja. Projekta 
plānotās darbības tā, lai aptvertu visas 

projekta mērķa grupas, visos vecuma 

posmos, tā veicinot domāšanas, 
dzīvesveida paradumu maiņu. 

 un 
maznodrošinātie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 
personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji, kas 
vecāki par 54 

gadiem u.c. 

Plānotais 
dalībnieku skaits 

~100 (siev.dz.-55, 

vīr.dz. -45 ). 

Nr.13. 

13.  Fiziskā 

aktivitāte-
veselības 

veicināšana. 

Vingrošanas 

grupas 

Vingrošanas grupas plānotas katra novada 

pagasta centrā –Puzē, Stiklos, Ugālē, 

Piltenē, Ventavā interešu grupas ar ~55 
mērķa auditorijas, izmantojot pašvaldības 

sporta infrastruktūru. 

Noorganizēt vingrošanas grupas -

speciālista vadībā, tā veicinot fiziskās 

aktivitātes veselības uzlabošana projekta 

mērķa auditorijai. Projekta darbības 

organizēšanai nepieciešama speciāla 

personāla piesaiste, lai vingrošanas  
iemaņas apgūtu pareizi, nenodarot 

kaitējumu savai veselībai. Lai nodrošinātu 

15 grupu dalībnieku pilnvērtīgu apmācību 
plānots iegādāties sekojošu inventāru: 

vingrošanas bumbas, paklājiņus, hanteles 

un lecamauklas ~457.50 EUR vērtībā. 

Nodarbības vadīs vingrošanas speciālists, 

kurš apguvis zināšanas un  prasmes  

iegūstot atbilstošu sertifikātu vai diplomu. 

2017.gada 

oktobris-
decembris, 5 

grupas, katrā 
3 nodarbības 

pa 1 h. 

Kurzemes reģiona veselības profila dati liecina, 

ka nav pietiekamas fiziskās aktivitātes 
respondentiem (7), bet vidēji valstī rādītājs ir 

9.9.,  pieaug to iedzīvotāju skaits, kuriem ir 
aptaukošanās un palielināts svars, kā arī 

nepietiekamas fiziskas aktivitātes.  

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus Piltenes 
pilsētas,  ar 

iedzīvotāju 
blīvumu zem 50 

iedz./km2, trūcīgie 

un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 
personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji, kas 
vecāki par 54 

gadiem u.c. Mērķa 

auditorija ~55 
(siev.dz.- 45, 

vīr.dz. -10 ) 

S

Sasaiste 
ar 

pasākum
u Nr. 2., 

Nr.8., 

Nr.9., 
Nr.11., 

Nr.12.  

 

8

805.00 

p

 
Veselības 

veicināša

na 

 

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 
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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". 
 

 

 

Paskaidrojumi: 
1 Fiziskās aktivitātes, veselīga uztura un garīgās veselības nometne bērniem un jauniešiem – pasākuma indikatīvās izmaksas esam plānojuši 13666 EUR, tajās ietverot telpu nomu 5 diennaktis, dalībnieku ēdināšanu 4 

reizes/dienā; transporta izmaksas, lai nodrošinātu mērķauditorijas atvešanu un aizvešanu uz nometnes vietu; lektoru, fizisko aktivitāšu vadītāju, sociālo pedagogu, speciālā personāla atalgojuma apmaksu. Uz diennakts 
nometnes organizēšanu tiks veikta iepirkuma procedūra, atbilstoši Publiskā iepirkuma likumā noteiktajam, izvērtējot atbilstošāko un ekonomiski pamatotāko pretendentu piedāvājumu. 
2 Fiziskā aktivitāte-veselības veicināšana – PI rakstot plānojām, ka visas aktivitātes tiks uzsāktas jau 2017.gada 1.cet., bet reāli aktivitātes tiks uzsāktas 2.ceturksnī. Lai novērstu īstenošanas riska iestāšanos, projektā slimību 

profilakses un veselību veicinošās darbības plānotas vairāk ziemas, rudens un pavasara mēnešos, kad lauku ļaudis nav aizņemti lauku darbos, kā arī bērni apmeklē skolu un neatrodas skolas brīvlaikos. 


