
Projekta darba plāns 2017. gadam 
Finansējuma saņēmējs  Riebiņu novada dome 

Projekta nosaukums  “Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā 1. kārta” 

Projekta numurs  9.2.4.2/16/I/099 

 

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.  Reproduktīvā 

veselība  

 Seminārs par 

seksuāli 

reproduktīvo 

veselību 

 Organizēts seminārs par higiēnu, 

dzimumbrieduma iestāšanos, 

kontracepcijas lietošanu. 

Piesaistīts veselības veicināšanas 

speciālists un ginekologs. 

2017. gada 4. 

ceturksnī, 1 

reizi x 8h 

 Latgalē zemāks 

ambulatoro 

apmeklējumu skaits 

pie ārstiem uz 1 

iedzīvotāju. 

 Bērni un 

jaunieši vecumā 

līdz 18 gadiem, 

60 cilvēki, 30 

zēni, 30 

meitenes  

 2. informēti par 

izmaiņām 

pusaudžu vecumā 

 320.00 Eur 

 Veselības 

veicināšana 

2.  Reproduktīvā 

veselība 

 Seminārs par 

seksuāli 

reproduktīvo 

veselību 

 Organizēts seminārs par 

raksturīgākajām fiziskajām un 

emocionālajām izmaiņām 

pusaudžu vecumā, attiecību 

veidošanā un savstarpējā 

atbildībā (atsevišķi zēniem un 

meitenēm). Tiks piesaistīts 

psihologs. 

2017. gada 3.,4. 

ceturksnis, 2 

reizes x 8 h 

(atsevišķi 

zēniem un 

meitenēm). 

 Latgalē zemāks 

ambulatoro 

apmeklējumu skaits 

pie ārstiem uz 1 

iedzīvotāju. 

 Bērni un 

jaunieši vecumā 

līdz 18 gadiem, 

60 cilvēki, 30 

zēni, 30 

meitenes 

1. Informēti par 

seksuāli 

reproduktīvo 

veselību 

 320.00 Eur 

 Veselības 

veicināšana 

3.  Fiziskā 

aktivitāte 

 Vingrošanas 

nodarbības 

 Organizēts vingrošanas grupu 

nodarbību cikls visiem 

iedzīvotājiem fiziskās aktivitātes 

veicināšanai, kas paredz 

vingrošanas nodarbības 

vispārējās veselības uzlabošanai 

2017. gada 3., 

4. ceturksnis, 

4h x 4mēn.  

 Latgalē augstāks 

iedzīvotāju īpatsvars, 

kuriem ir sliktāki 

veselības paradumi – 

zemāka fiziskā 

aktivitāte, neveselīgāki 

ēšanas paradumi. 

 Teritoriāli 

atstumtie, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

iedzīvotāji 

 4. vingrošanas 

nodarbības 

bērniem 

 320.00 Eur 

 Veselības 

veicināšana 



un kustīga dzīvesveida 

veicināšanai. Piesaistīts fizisko 

aktivitāšu speciālists. 

Augstākais iedzīvotāju 

īpatsvars ar lieko svaru 

un aptaukošanos. 

vecumā virs 

54 gadiem, 

bērni, 30 

personas- 

25 siev. , 5 

vīr. 

4.  Fiziskā 

aktivitāte 

 Vingrošanas 

nodarbības 

bērniem 

 Organizēts vingrošanas grupu 

nodarbību cikls bērniem 

veselības un fiziskās aktivitātes 

veicināšanai, kas paredz 

vingrošanas nodarbības 

vispārējās veselības uzlabošanai 

un kustīga dzīvesveida 

veicināšanai. Piesaistīts fizisko 

aktivitāšu speciālists. 

2017. gada 3., 

4. 

ceturksnis 8h/ 2 

mēn.  

  Latgalē augstāks 

iedzīvotāju īpatsvars, 

kuriem ir sliktāki 

veselības paradumi – 

zemāka fiziskā 

aktivitāte, neveselīgāki 

ēšanas paradumi. 

Augstākais iedzīvotāju 

īpatsvars ar lieko svaru 

un aptaukošanos. 

Ikviens bērns, 

100 bērni, 60 

meitenes, 40 

zēni 

 3. vingrošanas 

nodarbības 

 820.00 Eur 

 Veselības 

veicināšana 

5.  Fiziskā 

aktivitāte 

 Izglītojošas 

vingrošanas 

nodarbības 

 Organizētas izglītojošas un 

fiziski aktīvas vingrošanas 

nodarbības. Piesaistīts fizisko 

aktivitāšu speciālists. 

Pasākuma laikā iedzīvotājiem būs 

iespēja bez maksas izmērīt 

asinsspiedienu un pulsu. 

2017. gada 3., 

4. ceturksnis, 8 

h x 5 mēn 

 Latgalē augstāks 

iedzīvotāju īpatsvars, 

kuriem ir sliktāki 

veselības paradumi – 

zemāka fiziskā 

aktivitāte, neveselīgāki 

ēšanas paradumi. 

Augstākais iedzīvotāju 

īpatsvars ar lieko svaru 

un aptaukošanos. 

Iedzīvotāji 

vecumā virs 54 

gadiem, seniori, 

30 cilv., 26 

siev., 4 vīr. 

 3. vingrošanas 

nodarbības 

 800.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 

6. Fiziskā 

aktivitāte 

Nūjošanas 

nodarbības 

Organizēts nūjošanas nodarbību 

cikls. Piesaistīts fizisko aktivitāšu 

speciālists. 

Pasākuma laikā iedzīvotājiem būs 

iespēja bez maksas izmērīt 

asinsspiedienu un pulsu. 

2017. gada 3., 

4. ceturksnis, 8 

h x 5 mēn 

Latgalē augstāks 

iedzīvotāju īpatsvars, 

kuriem ir sliktāki 

veselības paradumi – 

zemāka fiziskā 

aktivitāte, neveselīgāki 

ēšanas paradumi. 

Augstākais iedzīvotāju 

īpatsvars ar lieko svaru 

un aptaukošanos. 

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām 

ar iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2; 

trūcīgie un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

3. vingrošanas 

nodarbības 

800.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 



bezdarbnieki; 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem, 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 20 

cilvēki, 16 siev., 

4 vīr. 

 

7. Fiziskā 

aktivitāte 

Aerobikas 

nodarbības 

Organizēts aerobikas  nodarbību 

cikls. Piesaistīts aerobikas 

nodarbību vadītājs. 

Pasākuma laikā iedzīvotājiem būs 

iespēja bez maksas izmērīt 

asinsspiedienu un pulsu. 

2017. gada 3., 

4. ceturksnis, 

12 h x 5 mēneši 

Latgalē augstāks 

iedzīvotāju īpatsvars, 

kuriem ir sliktāki 

veselības paradumi – 

zemāka fiziskā 

aktivitāte, neveselīgāki 

ēšanas paradumi. 

Augstākais iedzīvotāju 

īpatsvars ar lieko svaru 

un aptaukošanos. 

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām 

ar iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2; 

trūcīgie un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki; 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem, 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 17 

sievietes, 3 

vīrieši.\ 

 

3. vingrošanas 

nodarbības 

900.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 

8. Atkarību 

mazināšana 

Izglītojošas 

nodarbības 

Organizēts izglītojošas 

nodarbības noteiktām bērnu 

grupām par smēķēšanu, par 

atkarību izraisošo vielu un 

2017. gada 4. 

ceturksnis, 1 

reizi x 8 h 

Latgalē ir augsta 

mirstība no SAS, 

ļaundabīgajiem 

audzējiem, ārējiem 

Ikviens bērns, 

60 bērni, 40 

meitenes, 20 

zēni 

5. Izglītojošas 

vingrošanas 

nodarbības 

200.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 



procesu ietekmi. Piesaistīts 

atkarību profilakses speciālists. 

nāves cēloņiem, 

diabēta un gremošanas 

sistēmas slimībām. 

Visaugstākā mirstība 

no sirds un asinsvadu 

sistēmas slimībām 

reģistrēta Latgales 

reģionā, pārsniedzot 

vidējo rādītāju valstī 

par 27. Atbilstoši 

teritorijas veselības 

profilam, Latgales 

reģionā ir augstāks 

potenciāli zaudēto 

mūža gadu rādītājs 

nekā vidēji Latvijā, kā 

arī relatīvi augsts 

ikdienas smēķētāju 

īpatsvars un augsts 

respondentu īpatsvars, 

kuri reizi mēnesī un 

biežāk lieto sešas 

alkohola devas vienā 

iedzeršanas reizē. 

9.  Atkarību 

mazināšana 

Izglītojošs 

lekciju cikls 

Organizēts izglītojošu lekciju 

cikls vecākiem par bērnu atkarību 

izraisošo vielu un procesu 

profilaksi, agrīnu atkarības 

izveidošanās pazīmju atpazīšanu, 

risinājumiem, kā arī palīdzības 

iespējām. Piesaistīts atkarību 

profilakses speciālists. 

2017. gada 4. 

ceturksnis, 1 

reizi x 8 h 

Latgalē ir augsta 

mirstība no SAS, 

ļaundabīgajiem 

audzējiem, ārējiem 

nāves cēloņiem, 

diabēta un gremošanas 

sistēmas slimībām. 

Visaugstākā mirstība 

no sirds un asinsvadu 

sistēmas slimībām 

reģistrēta Latgales 

reģionā, pārsniedzot 

vidējo rādītāju valstī 

par 27. Atbilstoši 

teritorijas veselības 

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām 

ar iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2; 

trūcīgie un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki; 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem, 

8. izglītojošas 

nodarbības 

bērniem atkarību 

mazināšanā. 

200.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 



profilam, Latgales 

reģionā ir augstāks 

potenciāli zaudēto 

mūža gadu rādītājs 

nekā vidēji Latvijā, kā 

arī relatīvi augsts 

ikdienas smēķētāju 

īpatsvars un augsts 

respondentu īpatsvars, 

kuri reizi mēnesī un 

biežāk lieto sešas 

alkohola devas vienā 

iedzeršanas reizē. 

personas ar 

invaliditāti; 
pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

Iesaistītas 30 

personas, 20 

siev., 10 vīr. 

 

10. Garīgā 

veselība 

Nometne Organizēta nometne būs par 

garīgās veselības nozīmi, 

uzvedību, emocijām, uztveri, 

pozitīvas savstarpējās 

komunikācijas veidošanu un 

pamatprincipiem. Piesaistīts 

nometnes vadītājs, psihologs, 

mediķis. 

1 reizi x  3 

dienas, 

diennakts 

nometne, 

augusts 

Latgales reģionā 

saslimstības ar 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem bija par 

29% augstāks nekā 

vidēji valstī, 

sasniedzot 378 gad. uz 

100 000 iedz. (2014. 

gada dati) Kopš 

2010.g. šis ir zemākais 

pirmreizēji reģistrēto 

gadījumu skaits, tomēr 

tas ir augstākais 

Latvijā. 

Ikviens bērns 

vecumā no 10 

gadiem (25 

personas – 17 

meitenes, 8 

puiši) 

11. uzlabots bērnu 

psihoemocionālais 

stāvoklis 

1800.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 

11. Garīgā 

veselība 

Pasākumu 

cikls  “Jūties 

labi skolā!”  

Organizēts pasākums novada 

izglītības iestāžu skolēniem 

psihoemocionālā klimata 

uzlabošanai. Piesaistīts psihologs. 

2017. gada 3., 

4. ceturksnis, 

32 h 

4 mēn. x 8 h  

Latgales reģionā 

saslimstības ar 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem bija par 

29% augstāks nekā 

vidēji valstī, 

sasniedzot 378 gad. uz 

100 000 iedz. (2014. 

gada dati) Kopš 

Ikviens bērns, 

60 bērni, 40 

meitenes, 20 

zēni 

10. bērni 

informēti par 

garīgo veselību 

800.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 



2010.g. šis ir zemākais 

pirmreizēji reģistrēto 

gadījumu skaits, tomēr 

tas ir augstākais 

Latvijā. 

12. Garīgā 

veselība 

“Veselības 

diena” 
 Noorganizēta veselības diena ar 

praktiskām iemaņām, sportiskām 

nodarbēm un ar fiziskās un 

garīgās veselības stiprināšanu;  

Piesaistīts kampaņas vadītājs, 

veselīga uztura speciālists, 

mediķis. 

Pasākuma laikā iedzīvotājiem būs 

iespēja bez maksas izmērīt 

asinsspiedienu un pulsu. 

1 reizi x 8 h, 

septembris 

Latgales reģionā 

saslimstības ar 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem bija par 

29% augstāks nekā 

vidēji valstī, 

sasniedzot 378 gad. uz 

100 000 iedz. (2014. 

gada dati) Kopš 

2010.g. šis ir zemākais 

pirmreizēji reģistrēto 

gadījumu skaits, tomēr 

tas ir augstākais 

Latvijā. 

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām 

ar iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2; 

trūcīgie un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki; 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem, 

personas ar 

invaliditāti; 
pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

Iesaistītas 

vismaz 100 

personas, 60 

siev., 40 vīr. 

 

13. informēti par 

veselīgu uzturu 

480.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 

13. Veselīgs 

uzturs 

Seminārs par 

veselīgu 

uzturu 

Organizēts veselīga uztura 

semināra cikls, lai iepazīstinātu ar 

jauniem uztura pagatavošanas 

veidiem, kā arī lai izglītotu par 

dažādiem ēšanas paradumu 

aspektiem, tai skaitā 

2 reizes x 8 h, 

oktobris, 

novembris 

Latgales reģionā ir ļoti 

negatīvi vērtējami 

svaigu dārzeņu 

lietošanas paradumi – 

tikai 10% aptaujāto 

(vidēji LV 37%) 

iedzīvotāju vecumā no 

 Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām 

ar iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2; 

12. Dalība 

veselības dienā 

800.00 Eur 

Veselības 

veicināšana 



psiholoģisko, fizioloģisko un 

citiem. Piesaistīts uztura 

speciālists, psihologs.   

15 līdz 64 gadiem 

Latgales reģionā katru 

dienu lieto uzturā 

svaigus 

dārzeņus, sievietes 

nedaudz biežāk nekā 

vīrieši (11%; 9%). 

Vārītu vai sautētu 

dārzeņu īpatsvars 

uzturā Latgales 

reģionā ir nedaudz 

lielāks nekā vidēji 

Latvijā – ikdienā (3-7 

dienas nedēļā). 

trūcīgie un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki; 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem, 

personas ar 

invaliditāti; 
pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

Iesaistītas 30 

personas, 20 

siev., 10 vīr. 

 

14. Slimību 

profilakse 

Seminārs par 

sirds veselību 

Kardiologa lekcijas par sirds 

veselības riska faktoriem,  par 

veselīga dzīvesveida nozīmi sirds 

asinsvadu slimību profilaksei un 

nozīmīgākajiem 

simptomiem.  Piesaistīts 

kardiologs. 

 Pasākuma laikā iedzīvotājiem 

būs iespēja bez maksas izmērīt 

asinsspiedienu, pulsu, noteikt 

holesterīna un glikozes līmeni un 

ķermeņa masas indeksu.  

 

1 reizi x 8 h, 

septembris 

Latgalē ir augsta 

mirstība no SAS, 

ļaundabīgajiem 

audzējiem, ārējiem 

nāves cēloņiem, 

diabēta un gremošanas 

sistēmas slimībām. 

Visaugstākā mirstība 

no sirds un asinsvadu 

sistēmas slimībām 

reģistrēta Latgales 

reģionā, pārsniedzot 

vidējo rādītāju valstī 

par 27-38%, 

priekšlaicīga mirstība 

(līdz 64 g.v.) no SAS – 

par 40-60%. 

Pēc vecuma, mirstība 

no SAS visaugstākā ir 

Latgalē. 

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām 

ar iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2; 

trūcīgie un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki; 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem, 

personas ar 

invaliditāti; 
pārējās riskam 

pakļautās 

13. informēti par 

veselīgu uzturu 

240.00 Eur 

profilakse 



iedzīvotāju 

grupas. 

Iesaistītas 30 

personas, 20 

siev., 10 vīr. 

 

 

15. Slimību 

profilakse 

Seminārs par 

onkoloģisko 

slimību 

profilaksi 

Lekciju cikls par Onkoloģisko 

slimību profilakses pasākumu 

veikšanu: veselīgs uzturs, fiziskās 

aktivitātes jeb veselīgs 

dzīvesveids, dzīve bez stresa. 

1 reizi x 8 h, 

oktobris 

Latgalē ir augsta 

mirstība no SAS, 

ļaundabīgajiem 

audzējiem, ārējiem 

nāves cēloņiem, 

diabēta un gremošanas 

sistēmas slimībām. 

Visaugstākā mirstība 

no sirds un asinsvadu 

sistēmas slimībām 

reģistrēta Latgales 

reģionā, pārsniedzot 

vidējo rādītāju valstī 

par 27-38%, 

priekšlaicīga mirstība 

(līdz 64 g.v.) no SAS – 

par 40-60%. 

Pēc vecuma, mirstība 

no SAS visaugstākā ir 

Latgalē. 

Iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā 

ārpus pilsētām 

ar iedzīvotāju 

blīvumu zem 50 

iedz./km2; 

trūcīgie un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki; 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem; 

personas ar 

invaliditāti; 
pārējās riskam 

pakļautās  

iedzīvotāju 

grupas. 

Iesaistītas 30 

personas, 20 

siev., 10 vīr. 
 

13. informēti par 

veselīgu uzturu 

400.00 Eur 

profilakse 

Piezīmes. 
1 Tēmas: garīgā (psihiskā) veselība, atkarību mazināšana, fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība, slimību profilakse. 
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". 

 


