
9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2.pasākuma projekta iesnieguma  

2017.gada darba plāns 

 

Finansējuma saņēmējs      Rīgas domes Labklājības departaments 

Projekta nosaukums          Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Projekta numurs                9.2.4.2./16/I/021 

 

Nr. Tēmas 

nosaukums 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma īss apraksts Pasākuma 

īstenošanas 

ilgums un 

biežums 

Pasākuma 

atbilstība 

teritorijas 

veselības 

profilam 

Mērķa grupa Pasākuma sasaiste 

ar citiem projekta 

pasākumiem 

Pasākuma 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Atsauce uz 

projekta 

atbalstāmo 

darbību 

1. 1 Veselīgs 

uzturs 

 

Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

Apmācības 

grūtniecēm 

par veselīgu 

uzturu 

Lai veicinātu grūtnieču 

izpratni par veselīga 

uztura nozīmi topošās 

mātes un nedzimušā 

bērna labai veselībai, 

un lai motivētu 

grūtnieces mainīt savus 

uztura paradumus,  tiks 

uzsāktas grupu 

nodarbības  par 

veselīgu uzturu, 

izskaidrojot par 

pārmaiņām sievietes 

organismā grūtniecības 

laikā. Tāpat apmācību 

laikā izklāstot tādas 

grūtniecēm būtiskas 

tēmas kā: pēcdzemdību 

depresija un tās 

atpazīšanas iespējas, 

2017.gada III un 

IV ceturksnis 

 

Apmācības 

plānotas līdz 1 

stundai un 

apmācībām nav 

paredzēts 

cikliskums. 

 

Kopā 2017.gadā 

plānots 

organizēt un 

īstenot 100 

nodarbības  

 

Liekais ķermeņa 

svars ir liels 

riska faktors 

2.tipa diabētam, 

kā arī gestācijas 

diabētam, sirds 

un asinsvadu 

slimībām un 

onkoloģiskām 

saslimšanām, 

kas kā norādīts 

teritorijas 

veselības profilā  

ir augstāks nekā 

vidēji valstī 

(saslimstība no 

ļaundabīgiem 

audzējiem ir 613 

uz 100 000 

iedzīvotājiem) 

Visas topošās 

māmiņas, 

iespējams, arī 

tēvi, tajā skaitā, 

trūcīgi un 

maznodrošināti 

iedzīvotāji, 

bezdarbniek, 

personas ar 

invaliditāti, 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 7 800 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

arī citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

aktivitātē 

Nr.2.,3.,25.,29.,30 

  

 

2 600.29 

 

Veselības 

veicināšana  
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dažādi emociju spektri, 

kas var piemeklēt 

sievieti pēc dzemdībām 

un veidiem kā pārvarēt 

šīs situācijas. 

(mirstība no 

SAS ir 769 uz 

100 000 

iedzīvotāju) 

(diabēta 

pacientu 

relatīvais skaits 

4167 uz 100 000 

iedzīvotāju) 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

95% -sievietes, 

5% - vīrieši. 

2.  Fiziskā 

aktivitāte 

Vingrošanas 

nodarbības 

grūtniecēm 

Lai veicinātu grūtnieču 

fizisko aktivitāšu 

palielināšanu vai 

uzsākšanu ikdienā, kas 

kā liecina pētījumi ir 

labvēlīga ne tikai 

grūtniecības laikā, bet 

arī pēcdzemdību 

periodā un nerada 

riskus jaundzimušajam. 

Veicinot dzīvesveida 

maiņu, tiek nodrošināti 

pozitīvi rezultāti 

ilgtermiņā, samazinot 

muguras sāpes, 

palielinātu svaru, 

diabēta risku un 

mazinot depresijas 

simptomus. Nodarbības 

grūtniecēm notiks gan 

vingrošanas zālē, gan 

baseinā sertificētu 

treneru pavadībā. 

2017.gads III un 

IV ceturksnis  

 

Apmācības 

plānots 

organizēt 

grupās, katrai 

grupai, plānotas  

6 nodarbības, 

apmācībām 

plānots 

cikliskums. 

Kopā 2017.gadā 

plānots 

organizēt  200 

vingrošanas 

nodarbības zālē; 

un  36 

nodarbības 

baseinā. 

Liekais ķermeņa 

svars ir liels 

riska faktors 

2.tipa diabētam, 

kā arī gestācijas 

diabētam,  sirds 

un asinsvadu 

slimībām un 

onkoloģiskām 

saslimšanām, 

kas kā norādīts 

teritorijas 

veselības profilā  

ir augstāks nekā 

vidēji valstī 

(saslimstība no 

ļaundabīgiem 

audzējiem 613 

uz 100 000 

iedzīvotājiem) 

(mirstība no 

SAS ir  769 uz 

100 000 

iedzīvotāju) 

(diabēta 

pacientu 

Visas topošās 

māmiņas, tajā 

skaitā, trūcīgie 

un 

maznodrošinātie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti, 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 3 210 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

100% -sievietes 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

arī citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

aktivitātē 

Nr.1.,3.,7.,8, 
25.,29.,30. 

  

20 134.40 

 

Veselības 

veicināšana  
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relatīvais skaits 

ir  4167 uz 100 

000 iedzīvotāju) 

3.  Veselīgs 

uzturs 

 

Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

Zīdīšanas 

apmācības 

Lai arvien vairāk jauno 

māmiņu rosinātu 

mazuli līdz sešu 

mēnešu vecumam 

ēdināt tikai ar krūti un 

turpināt zīdīšanu, līdz 

bērns sasniedzis gada 

vecumu, tiks 

nodrošinātas apmācību 

epizodes ģimenēm ar 

jaundzimušiem 

bērniem, kuru laikā 

zīdīšanas speciālists 

vadīs praktiskas 

zīdīšanas apmācības. 

Zīdīšanas apmācības 

vadīs sertificēti 

zīdīšanas speciālisti, 

sniedzot gan padomus 

par krūts zīdīšanu, 

māmiņai piemērotāko 

zīdīšanas tehniku un tās 

pozitīvajiem 

aspektiem, gan atbildot 

uz klienta aktuālajiem 

jautājumiem meklējot 

labākos risinājumus 

konkrētās situācijas 

risināšanai. 

2017.gads III un 

IV ceturksnis  

 

Kopā 2017.gadā 

plānots 250 

atsevišķas 

zīdīšanas 

apmācības. 

 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, 

jaundzimušo 

skaits Rīgā 

dinamikā 

pieaug, 

sasniedzot 7 

tūkstošus 

jaundzimušo 

2013.gadā. Arī 

rēķinot uz 100 

000 iedzīvotāju, 

Rīgā dzimstība 

ir par aptuveni 

7% augstāka 

nekā vidēji 

valstī. Pareiza 

zīdīšana un 

mazuļa 

ēdināšana līdz 

sešu mēnešu 

vecumam tikai 

ar mātes pienu 

nodrošina, ka 

bērns saņem 

visas 

nepieciešamās 

uzturvielas, kā 

arī tādā veidā 

tiek samazināts 

Visas māmiņas 

ar 

jaundzimušiem 

bērniem, tajā 

skaitā, 

trūcīgas un 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti,  

un 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 1623 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

60% -sievietes, 

40% - vīrieši 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

aktivitātes 

dalībnieces tiks 

aicinātas 

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

aktivitātē 

Nr.25.,29., 

30. 

 

19 150.00 

Veselības 

veicināšana  
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dažādu slimību 

risks, 

iespējamība 

saslimt ar I tipa 

cukura diabētu, 

leikozi, turklāt 

šie bērniem 

dzīves laikā ir 

zemāks liekā 

svara risks. 

4.  Veselīgs 

uzturs 

 

Fiziskā 

aktivitāte 

Bezmaksas 

holesterīna un 

cukura līmeņa 

noteikšana 

asinīs 

Lai uzlabotu Rīgas 

pilsētas iedzīvotāju 

informētību un 

zināšanas par veselību 

ietekmējošiem 

faktoriem, saslimšanas 

riskiem un to 

profilaksi, projekta 

publisku pasākumu 

ietvaros  tiks 

nodrošināta iespēja 

iedzīvotājiem veikt 

holesterīna un cukura 

līmeņa asinīs 

noteikšanas testus un  

saņemt 

ekspresskonsultācijas 

par veicamajiem 

pasākumiem cukura un 

holesterīna līmeņa 

samazināšanai, 

īstenojot veselības 

veicināšanas 

pasākumus, piemēram, 

2017.gads III un 

IV ceturksnis 

 

Kopā 2017.gadā 

plānots īstenot 

vairākus 

publiskus 

pasākumus, 

kuru ietvaros 

veiks 

holesterīna un 

cukura līmeņa 

noteikšanas 

testus asinīs, 

atbilstoši 

projekta 

aktivitātēm 

Nr.5.,14.,28.,29.

,30, kopā 

aktivitāšu 

ietvaros plānots 

veikt 5000 

testus un 2500 

ekspress 

konsutācijas 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, tad Rīgā 

ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju), 

ļaundabīgiem 

audzējiem (301 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Augsts rādītājs 

ir potenciāli 

zaudēto mūža 

gadu ziņā līdz 

64 g.v (612 uz 

10 000 

iedzīvotājiem). 

Tāpat Rīgā ir 

procentuāli 

vidēji augstāks 

senioru (65+) 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

trūcīgas un 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti,  

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 4500 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

70% -sievietes, 

30% vīrieši 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

aktivitātes 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

Nr. 5.,14.,28., 

29.,30 

 

74 112.50 

Slimību 

profilakse 
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veselīga uztura 

paradumus ikdienā, 

fizisko aktivitāšu 

īstenošanu. Pasākums 

ir 

vērsts uz veselības 

veicināšanu un slimību 

profilaksi, sekmējot 

cilvēku apziņu par 

veselīgu dzīves 

veidu un iespējām 

pašam veikt pasākumus 

sava veselības stāvokļa 

uzlabošanai, samazinot 

riskus attiecībā uz 

dažāda veida 

saslimšanām, kuras 

izraisa pārāk augsts 

cukura vai holesterīna 

līmenis.  

(2500 

holesterīna 

līmeņa 

noteikšanas testi 

un 2500 cukura 

līmeņa 

noteikšanas 

testi)  un tiem 

sekojošas 

ekspress- 

konsultācijas. 

Pasākums nav 

plānots kā 

cikliska 

aktivitāte. 

īpatsvars 

(19,4%) nekā 

vidēji Latvijā   

 

5.  Garīgā 

veselība 

 

Fiziskā 

aktivitāte 

 

Veselīgs 

uzturs 

 

Seksuālā un 

reproduktīvā 

veselība 

Speciālistu 

vadīti semināri 

par veselības 

veicināšanas 

pasākumiem. 

Lai veicinātu 

iedzīvotāju zināšanas 

par dažādiem veselību 

ietekmējošiem riska 

faktoriem un iespējām 

tos mazināt, lai 

uzlabotu savu veselības 

stāvokli, tiks organizēti 

speciālistu (kardiologu, 

endokrinologa, 

onkologa u.c. 

speciālistu) vadīti 

semināri par sirds un 

asinsvadu slimībām un 

veselīga uztura 

2017.gads IV 

ceturksnis  

2017.gadā 

plānots 

organizēt 8 

seminārus, 

pasākums 

plānots kā 

secīgs ciklisks 

pasākums, katra 

semināra laika 

apskatot 

dažādus 

veselības 

veicināšanai 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, tad Rīgā 

ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju), 

ļaundabīgiem 

audzējiem (301 

uz 100 000 

iedzīvotāju).  

Tāpat augsta ir 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem, 
personas ar 

invaliditāti, 

trūcīgie 

iedzīvotāji un 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki 

 

 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

aktivitātes 

   

2 072 

Veselības 

veicināšana 
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paradumu veicināšanu. 
Pasākuma ietvaros 

līdztekus 

konsultācijām, tiks 

nodrošināta arī 

informatīvo materiālu 

pieejamība, kas 

izklāstīs sabiedrības 

veselības problēmas, to 

cēloņus un rīcību šo 

cēloņu mazināšanai un 

veselīga dzīves veida 

izmantošanai ikdienā. 

aktuālus 

jautājumus. 

mirstība no 

gremošanas 

sistēmas 

slimībām (56,4 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Augsts rādītājs 

ir potenciāli 

zaudēto mūža 

gadu ziņā līdz 

64 g.v.(612 uz 

10 000 

iedzīvotājiem). 

Rīgā ir augsts 

senioru 

proporcijas 

īpatsvars 

populācijā (65+) 

19,4%.  

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits:200 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

80% -sievietes, 

20% vīrieši 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

Nr. 

4.,6.,7.,8.,9.,12, 

22.,26.,28.,29. 

6.  Garīgā 

veselība 

Publisko 

lekciju cikls 

par garīgās 

veselības 

veicināšanu. 

Lai sekmētu personu 

informētību par garīgo 

veselību, spēju to 

patstāvīgi uzlabot. 

Projekta ietvaros tiks 

rīkotas publiskās 

lekcijas Rīgas pilsētas 

iedzīvotājiem, to 

ietvaros apskatot 

dažādas tēmas, kas 

saistītas ar garīgās 

veselības stiprināšanu. 

Lekcijas vadīs 

sertificēti psihoterapeiti 

un psihologi, kas 

nodrošinās kvalitatīvas 

2017.gads III un 

IV ceturksnis  

 

2017.gadā tiks 

īstenotas 6 

publiskas 

lekcijas, katra 3 

stundas ilga. 

Katrā lekcijā 

tiks apskatīta 

cita garīgo 

veselību 

veicinoša tēma, 

kas nodrošinās 

lekciju 

cikliskumu 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, tad Rīgā 

ir salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu 

īpatsvars ar 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem 

nekā vidēji 

Latvijā (377 uz 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

trūcīgas un 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 
personas ar 

invaliditāti, 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem. 

Pastarpināti 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

1344     Veselības 

veicināšana 
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un uz pierādījumiem 

balstītas informācijas 

nodošanu klausītājiem, 

par sekojošām tēmām: 

kā izvairīties no 

emocionālas pārslodzes 

un nomāktības ikdienas 

dzīvē, kā uzturēt un 

uzlabot savstarpējās 

attiecības ar 

līdzcilvēkiem un citām 

tēmām. 

tomēr ņemot 

vērā, ka katru 

lekciju 

iespējams 

apmeklēt arī 

jauniem 

apmeklētājiem.  

100 000 

iedzīvotāju) 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 100 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

80% -sievietes, 

20% vīrieši 

īpaši aicināti uz 

sekojošām 

aktivitātēm: 

Nr.5.,7.,8.,9.,12.,2

6.,28.,29. 

7.  Fiziskā 

aktivitāte 

Nūjošanas 

nodarbību 

nodrošināšana 

Rīgas 

iedzīvotājiem 

Lai veicinātu 

iedzīvotāju fizisko 

aktivitāšu palielināšanu 

savā ikdienā un 

mazinātu mazkustīga 

dzīvesveida radītos 

riskus veselībai, un 

veicinātu iedzīvotāju 

apzināšanos par 

iespējām kļūt fiziski 

aktīviem izmaksu 

efektīvā un pievilcīgā 

veidā, tiks organizētas 

un vadītas nūjošanas 

nodarbības. Nūjošanas 

nodarbības vadīs 

pieredzējuši nūjošanas 

instruktori. 

Lai nodrošinātu šīs 

fiziskās aktivitātes 

pieejamību trūcīgiem 

un maznodrošinātiem 

iedzīvotājiem, kā arī 

2017.gads III un 

IV ceturksnis  

 

2017.gadā 

plānots 

organizēt 450 

nūjošanas 

nodarbības 16 

apkaimēs.  

Nūjošanas 

nodarbības nav 

uzskatāmas par 

cikliskām, 

vienas 

nūjošanas 

nodarbības 

ilgums ir 1,5 

stundas 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības profila 

dati, tad Rīgā 

salīdzinot ar 

datiem vidēji 

Latvijā ir 

augstāks 

potenciāli 

zaudēto mūža 

gadu līdz 64 

gadiem 

īpatsvars (612 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Mazkustīgs 

dzīvesveids un 

nepietiekošas 

ikdienas fiziskās 

aktivitātes ir 

riska faktors gan 

SAS, gan 

onkoloģiskām 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

trūcīgie 

iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem. 

 

Pastarpināti 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits:30 000 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos Nr. 

4.,5.,6.,8.,9.,12.,2

2.,26.,28.,29. 

36 170.55 

 

Nūjošanas 

nodarbības – 

27 170.55 

 

 

Nūju 

komplekti – 9 

000.00 

 

 

Veselības 

veicināšana 
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iedzīvotājiem, kuri ir 

bezdarbnieki un ar 

zemiem ienākumiem, 

tiks iegādāts nūjošanas 

inventārs – nūju 

komplekts, kas tiks 

izsniegts nodarbību 

laikā. 

saslimšanām. 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, Rīgā ir 

augstāka 

saslimstība ar 

ļaundabīgiem 

audzējiem, nekā 

vidēji valstī 

(613 gadījumi 

uz 100 000 

iedzīvotāju), kā 

arī ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

ļaundabīgiem 

audzējiem (301 

uz 100 000 

iedzīvotāju) 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

80% -sievietes, 

20% vīrieši 

8.  Fiziskā 

aktivitāte 

Vingrošanas 

nodarbību 

nodrošināšana 

Rīgas 

iedzīvotājiem 

brīvdabas 

zonās un 

pludmalēs 

Lai ieinteresētu 

iedzīvotājus uzlabot 

savu veselību, īstenojot 

izmaksu efektīvas un 

ikdienā viegli 

īstenojamas fiziskās 

aktivitātes, tādejādi 

mazinot mazkustīga 

dzīves veida radītos 

riskus veselībai, tiks 

organizētas un 

īstenotas vingrošanas 

2017.gada III, 

IV ceturksnis  

 

 

2017.gadā 

plānots 

organizēt 170 

nodarbības, 16 

apkaimēs. 

Katras 

nodarbības 

ilgums plānots 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības profila 

dati, tad Rīgā 

salīdzinot ar 

datiem vidēji 

Latvijā ir 

augstāks 

potenciāli 

zaudēto mūža 

gadu līdz 64 

gadiem 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

trūcīgas un 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti 

iedzīvotāji, kas 

vecāki par 54 

gadiem. 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

 

10 200 

Veselības 

veicināšana 
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nodarbības brīvdabas 

zonās un pludmalēs. 

Nodarbības vadīs 

profesionāli un 

pieredzējuši fitnesa 

treneri, kas nodrošinās 

profesionālu un katra 

klienta vajadzībām 

atbilstošu fiziskās 

slodzes piemērošanu, 

piedāvājot, izpildīt 

dažādus vingrinājumus 

spēkam, izturībai, 

līdzsvaram, muskuļu 

koordinācijai, 

ātrumam, kā arī iespēju 

iesaistīties stafetēs un 

citās aktivitātēs. 

1,5 stundu 

garumā. 

Pasākums nav 

plānots kā 

cikliska 

aktivitāte.  

īpatsvars (612 

uz 100 000 

iedzīvotāju) 

Rīgā ir augstāka 

saslimstība ar 

ļaundabīgiem 

audzējiem, nekā 

vidēji valstī 

(613 gadījumi 

uz 100 000 

iedzīvotāju), kā 

arī ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

ļaundabīgiem 

audzējiem (301 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Pastarpināti 

pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 10 000 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

80% -sievietes, 

20% vīrieši 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs,  īpaši 

pasākumos 

Nr.4.,5.,6.,7.,9.,12

.,22.,26.,28.,29 

 

9.  Garīgā 

veselība 

 

Fiziskā 

aktivitāte 

 

Atkarību 

mazināšana 

Nodarbības 

vispārizglītojo

šo skolu 

vecāko klašu 

un 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

skolēniem 

Lai veicinātu jauniešu 

un bērnu fizisko un 

emocionālo veselību, 

kā arī personības 

attīstības stiprināšanu, 

tiks organizētas un 

īstenotas nodarbības 

vispārizglītojošo skolu 

vecāko klašu un 

profesionālās izglītības 

iestāžu skolēniem. 

Nodarbību ietvaros 

mācību gada laikā 

Rīgas vispārizglītojošās 

2017.gada IV 

ceturksnis 

 

2017.gadā 

plānots novadīt 

1 nodarbību, 

katru 1,5 stundu 

ilgu. Katrā klasē 

nodarbības 

plānotas kā 

vienreizējs 

pasākums.  

Saskaņā ar 

teritorijas 

veselības 

profilu, Rīgā ir 

salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu skaits 

ar psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem 

nekā vidēji 

Latvijā (377 uz 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 
vispārizglītojošo 

skolu vecāko 

klašu un 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

skolēni  

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 30 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

635.25 

 

Veselības 

veicināšana 
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skolās un profesionālās 

izglītības iestādēs tiks 

novadītas sporta un 

emocionālo inteliģenci 

nostiprinošas 

nodarbības, kuras 

ietvers diskusijas par 

motivāciju (sportisko 

motivāciju, emocionālo 

un psiholoģisko 

motivāciju attīstīt un 

pilnveidot sevi kā 

personību). Nodarbības 

vadīs bērnu un jauniešu 

psiholoģijas eksperti ar 

attiecīgu kvalifikāciju 

(diplomu vai 

sertifikāciju) 

psiholoģijā, piesaistot 

Latvijas jauniešiem 

aktuālas un plašākai 

sabiedrībai zināmas 

personības  kas ir 

izveidojušās par viņu 

viedokļu līderiem, 

skarot tēmas attiecībā 

uz jauniešu 

savstarpējām 

attiecībām, atkarību 

izraisošo vielu ietekmi 

un to aizstāšanas 

iespējām. 

100 000 

iedzīvotāju), 

tāpat Rīgā ir 

augsts 

pirmreizēji 

reģistrēto 

narkoloģisko 

pacientu 

relatīvais skaits 

(par 38% lielāks 

nekā vidēji 

Latvijā). 

 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs,  īpaši 

projekta 

pasākumos Nr. 

19.,20.,29.,30. 
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10.  Fiziskā 

aktivitāte 

Vingrošana 

skolēniem un 

viņu vecākiem 

vispārējās 

izglītības 

iestāžu sporta 

zālēs rudens – 

ziemas 

periodā 

Lai veicinātu 

iedzīvotāju iespējas būt 

aktīviem visos 

gadalaikos un radītu 

vidi, kas fiziskās 

aktivitātes padara 

viegli pieejamas, 

izmaksu efektīvas, 

vienkāršas un 

patīkamas projekta 

ietvaros tiks  

nodrošināta iespēja 

pilsētas iedzīvotājiem 

vingrot arī aukstajā 

sezonā, nodarbībām 

notiekot skolu sporta 

zālēs 

2017.gada IV 

ceturksnis 

 

2017.gadā 

plānots īstenot 

150 nodarbības, 

katru 1,5 stundu 

ilgu.  

 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības profila 

dati, Rīgā 

salīdzinot ar 

datiem vidēji 

Latvijā ir 

augstāks 

potenciāli 

zaudēto mūža 

gadu līdz 64 

gadiem 

īpatsvars (612 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Rīgā ir augstāka 

saslimstība ar 

ļaundabīgiem 

audzējiem, nekā 

vidēji valstī 

(613 gadījumi 

uz 100 000 

iedzīvotāju), kā 

arī ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

ļaundabīgiem 

audzējiem (301 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Visi skolēni un 

viņu vecāki, tajā 

skaitā, 

trūcīgas un 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 3000 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

arī citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

pasākumos 

Nr.8.,14.,16., 

25.,29.,30. 

12 705.00 Veselības 

veicināšana 

11.  Veselīgs 

uzturs 

Veselīga 

uztura 

Lai veselīga uztura 

paradumi nostiprinātos 

2017.gads IV 

ceturksnis 

Kā liecina 

teritorijas 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

13 915.00 Veselības 

veicināšana 



12 
 

programma 

bērniem 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādēs 

un saglabātos visa 

mūža garumā, 

nepieciešams šos 

paradumus attīstīt jau 

bērnībā. Pirmsskolas 

vecums ir labākais 

dzīves posms jaunu un 

veselīgu  paradumu 

attīstīšanai un 

nostiprināšanai visai 

turpmākajai dzīvei. Lai 

šos paradumus 

iemācītu un 

nostiprinātu jau 

pirmsskolas vecumā, 

projekta ietvaros 

plānotas cikla 

nodarbības pirmsskolas 

izglītības iestādēs, 

bērniem vecuma grupā 

3-7 gadi, nodrošinot 

katru gadu, katrai 

grupai vienu 

rotaļnodarbību par 

veselīga uztura nozīmi 

ikdienā (augļu un 

dārzeņu lietošanas, sāls 

un saldumu 

ierobežošana, ūdens 

lietošana u.c.) un 

sekojošu otru 

rotaļnodarbību par 

mutes veselību, kuras 

laikā ar interaktīviem 

uzskates līdzekļiem 

tiks demonstrēta 

 

2017.gadā 

plānots novadīt 

100 atsevišķas 

nodarbības  

veselības 

profils, tad Rīgā 

ir liels skaits 

diabēta pacientu 

(4167 uz 100 

000 

iedzīvotāju), kā 

arī augsti 

rādītāji 

saslimstībai ar 

ļaundabīgiem 

audzējiem (613 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

augsta mirstība 

no sirds un 

asinsvadu 

sistēmas 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Lietojot 

sabalansētu 

uzturu jau no 

bērnības 

iespējams 

mazināt augstāk 

minēto 

saslimšanu riska 

faktorus (liekais 

svars u.c.). 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

audzēkņi 

Pastarpināti 

citas riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas, bērnu 

vecāki, 

vecvecāki (citi 

ģimenes 

locekļi)-trūcīgas 

vai 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas virs 54 

gadu vecuma 

 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits:2000 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.14.,25., 

29.,30 



13 
 

pareiza mutes higiēna 

(pareiza zobu tīrīšanas 

tehnika, ilgums, 

nepieciešamība tīrīt 

zobus). 

12.  Veselīgs 

uzturs 

 

Fiziskā 

aktivitāte 

 

Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

Virssvara 

kabinets 

bērniem, 

iekļaujot 

ģimeņu 

izglītošanu 

Lai mazinātu 

aptaukošanās un 

virssvara radītos riskus 

bērnu un jauniešu 

fiziskai, un garīgai 

veselībai ilgtermiņā, 

projekta ietvaros tiks 

nodrošinātas ģimeņu 

konsultācijas, 

organizējot apmācību 

programmu ģimenēm, 

kurās ir bērni ar 

palielinātu svaru vai 

virssvaru. Attiecīgās 

apmācību programmas 

iesaistīs visus ģimenes 

locekļus, kuri tiks 

izglītoti par veselīgu 

uzturu un veicamajiem 

pasākumiem virssvara 

problēmu mazināšanai. 

2017.gads III un 

IV ceturksnis  

 

2017.gadā 

plānots novadīt  

apmācību 130 

epizodes, 

kabineta 

funkcija 

nodrošinās 

iespēju veikt 

ģimeņu ciklisku 

apmācību. 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, tad Rīgā 

ir liels īpatsvars 

diabēta pacientu 

(4167 uz 100 

000 

iedzīvotāju), kā 

arī augsti 

rādītāji 

saslimstībai ar 

ļaundabīgiem 

audzējiem (613 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

augsta mirstība 

no sirds un 

asinsvadu 

sistēmas 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Lietojot 

sabalansētu 

uzturu jau no 

bērnības 

iespējams 

mazināt augstāk 

minēto 

Bērni 

 

Pastarpināti 

bērnu vecāki un 

citi ģimenes 

locekļi: trūcīgas 

vai 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas virs 54 

gadu vecuma 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 700 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.8.,11.,13.,16.,2

5.,29.,30 

 

 

5190.90 

 

Veselības 

veicināšana  
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saslimšanu riska 

faktorus (liekais 

svars u.c.). 

13.  Seksuālā un 

reproduktīvā 

veselība 

Reproduktīvās 

veselības 

nodarbības 7.-

9.klašu 

meitenēm 

Lai veicinātu jauniešu 

informētību un 

izglītotību  par 

seksuālās un 

reproduktīvās veselības 

riska faktoriem, 

higiēnas jautājumiem 

un atbildētu uz 

jauniešus 

interesējušiem 

jautājumiem, 

vispārizglītojošajās 

skolās tiks organizētas 

izglītojošas nodarbības 

meitenēm par 

reproduktīvo veselību. 

Ņemot vērā, ka 

izmaiņas puišiem un 

meitenēm ir atšķirīgas, 

nodarbības tiks 

organizētas atsevišķi, 

tādejādi radot vidi, 

kurā pusaudzēm  ir 

vieglāk uzdot 

jautājumus un justies 

brīvi. Izglītojošas 

nodarbības vadīs ārsts 

– ginekologs. 

2017.gads IV 

ceturksnis 

 

Kopā 2017.gadā 

plānots īstenot 

128 atsevišķas 

nodarbības  

Rīgā ir 

salīdzinoši 

augstāki rādītāji 

iedzīvotāju 

saslimstībā ar 

STI un 

HIV/AIDS 

salīdzinot ar 

vidējiem 

rādītājiem valstī 

( attiecīgi 237 

un 30/14,5 

gadījumi uz 100 

000 

iedzīvotāju). 

Valstī kopumā 

būtiska 

problēma ir 

bērnu dzimstība 

nepilngadīgām 

mātēm (1,2% no 

visiem dzīvi 

dzimušajiem). 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

vispārizglītojošo 

skolu 7.-9.klašu 

meitenes   

 

Apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 1500 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

100% -sievietes 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos Nr. 

10., 29., 30. 

  7 434.24 Veselības 

veicināšana 

14.  Fiziskās 

aktivitātes 

Nodarbības 1.-

4.klašu 

skolēniem 

pagarināto 

Lai nostiprinātu bērnos 

vēlmi un interesi 

ikdienā īstenot dažādas 

fiziskās aktivitātes, kas 

2017.gads IV 

ceturksnis 

 

Mazkustīgs 

dzīvesveids un 

nepietiekošas 

ikdienas fiziskās 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

vispārizglītojošo 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

6 659.84 Veselības 

veicināšana 



15 
 

dienas grupu 

laikā 

sniegs ieguldījumu 

veselībai ilgtermiņā un 

nostiprinās šo 

paradumu arī vēlākā 

vecuma posmā, 

projekta ietvaros 

bērniem  pēc skolas 

mācībām pagarinātajās 

dienas grupās tiks 

piedāvāts dažāds 

fizisko aktivitāšu 

klāsts, kas padarītu 

dienu interesantāku, 

reizē arī veselīgāku un  

ļautu atbrīvoties no 

stresa, kas uzkrājies 

dienas laikā. 

Nodarbības vadīs 

sertificēts sporta 

speciālists vai 

fizioterapeits. 

Kopā 2017.gadā 

plānots īstenot 

128 nodarbības, 

nodrošinot 

nodarbību 

cikliskumu. 

aktivitātes ir 

riska faktors gan 

SAS, gan 

onkoloģiskām 

saslimšanām. 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, Rīgā ir 

augstāka 

saslimstība ar 

ļaundabīgiem 

audzējiem, nekā 

vidēji valstī 

(613 gadījumi 

uz 100 000 

iedzīvotāju), kā 

arī ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

ļaundabīgiem 

audzējiem (301 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Saskaņā ar 

teritorijas 

veselības 

profilu, tad Rīgā 

ir salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu skaits 

skolu 1.-4.klašu 

skolēni   

 

Pastarpināti 

bērnu vecāki un 

citi ģimenes 

locekļi: trūcīgas 

vai 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas virs 54 

gadu vecuma 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 3200 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos Nr. 

11.,14.,25.,29.,30. 



16 
 

ar psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem 

īpatsvars nekā 

vidēji Latvijā 

(377 uz 100 000 

iedzīvotāju). 

15.  Seksuālā un 

reproduktīvā 

veselība 

Reproduktīvās 

veselības 

nodarbības 7.-

9.klašu zēniem 

Lai veicinātu jauniešu 

informētību un 

izglītotību  par 

seksuālās un 

reproduktīvās veselības 

riska faktoriem, 

higiēnas jautājumiem 

un atbildētu uz 

jauniešus 

interesējušiem 

jautājumiem, 

vispārizglītojošajās 

skolās tiks organizētas 

izglītojošas nodarbības 

zēniem par 

reproduktīvo veselību. 

Ņemot vērā, ka 

izmaiņas puišiem un 

meitenēm ir atšķirīgas 

nodarbības tiks 

organizētas atsevišķi, 

tādejādi radot vidi, 

kurā pusaudžiem  ir 

vieglāk uzdot 

jautājumus un justies 

brīvi. Izglītojošas 

nodarbības vadīs ārsts 

– urologs. 

2017.gads IV 

ceturksnis 

 

 Kopā 

2017.gadā 

plānots īstenot 

128 atsevišķas 

nodarbības  

Rīgā ir 

salīdzinoši 

augstāki rādītāji 

iedzīvotāju 

saslimstībā ar 

STI un 

HIV/AIDS 

salīdzinot ar 

vidējiem 

rādītājiem valstī 

( attiecīgi 237 

un 30/14,5 

gadījumi uz 100 

000 

iedzīvotāju).  

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

vispārizglītojošo 

skolu 7.-9.klašu 

zēni 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits:1500 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

100% 

vīrieši 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti piedalīties 

citās projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos Nr. 
10.,19.,29.,30 

7434.24 Veselības 

veicināšana 
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16.  Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

Interaktīvas 

forumteātra 

nodarbības 

bērnu un 

jauniešu 

garīgās 

veselības 

veicināšanai, 

samazinot 

mobinga 

izplatību. 

Lai mazinātu mobinga 

izplatību bērnu un 

jauniešu vidū, kā arī 

sniegtu atbalstu tiem 

bērniem un jauniešiem, 

kuri ar to ir saskārušies, 

projekta ietvaros tiks 

veidotas interaktīvās 

nodarbības 5.-9. klašu 

skolēniem, kuru laikā 

tiks izklāstīta 

informācija par 

mobinga būtību, tā 

izpausmēm. Nodarbību 

laikā tiks īstenota 

forumteātra darbība, 

izspēlējot reālas dzīves 

situācijas, to ietvaros 

atainojot mobinga 

būtību un izpausmi. 

2017.gads IV 

ceturksnis 

 

2017.gadā 

plānots īstenot 

100 nodarbības, 

katru kā 

atsevišķu 

nodarbību 1,5 

stundu ilgu 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, Rīgā ir 

salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu 

īpatsvars ar 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem 

nekā vidēji 

Latvijā (377 uz 

100 000 

iedzīvotāju). 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

vispārizglītojošo 

skolu 5.-9. klašu 

skolēni  

 

Pastarpināti 

bērnu vecāki un 

citi ģimenes 

locekļi: trūcīgas 

vai 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas virs 54 

gadu vecuma 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 2000 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.10.,20.,24., 

29.,30 

 

7000 Veselības 

veicināšana 

17.  Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

 

Fiziskā 

veselība 

 

Atkarību 

mazināšana 

 

Nometnes/pār

gājieni 

bērniem un 

jauniešiem no 

trūcīgām un 

maznodrošināt

ām ģimenēm 

veicinot šo 

personu 

Lai nodrošinātu bērnu 

un jauniešu no 

trūcīgām un 

maznodrošinātām 

ģimenēm psiholoģiskās 

veselības veicināšanu, 

pasākuma ietvaros tiks 

organizētas nometnes 

un pārgājieni, kurās 

tiks izmantotas skautu 

2017.gads III 

ceturksnis 

 

2017.gadā 

plānots 

organizēt 10 

nometnes. 

Nometnes 

plānotas no 3 

līdz 5 dienām, 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, Rīgā ir 

salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu 

īpatsvars ar 

Bērni  

 

Pastarpināti 

bērnu vecāki un 

citi ģimenes 

locekļi: trūcīgas 

vai 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

 

29 971.70 

Veselības 

veicināšana 
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Veselīgs 

uzturs 

psiholoģisko 

veselību 

kustības metodes. 

Nometņu ietvaros tiks 

organizēti pārgājieni, 

ugunskura vakari, 

alpīnisma nodarbības 

un aktivitātes, sporta 

aktivitātes, radošās 

nodarbības, 

ekskursijas, izglītojošas 

nodarbības par 

fiziskajām aktivitātēm, 

atkarībām, veselīgu 

uzturu un garīgo 

veselību, izdzīvošanas 

māku nodarbības, 

komunikācijas un 

saliedēšanās uzdevumi 

u.c., veicinot bērnu un 

jauniešu savstarpējo 

komunikāciju, attīstot 

to radošos un 

sadarbības talantus, kā 

arī sekmējot attiecīgo 

personu savstarpējo 

draudzību, kas ir 

būtisks 

priekšnosacījums 

psiholoģiskās veselības 

veicināšanai. 

vienā grupā līdz 

20 bērniem. 

Pasākums 

plānots kā 

cikliska 

aktivitāte 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem 

nekā vidēji 

Latvijā (377 uz 

100 000 

iedzīvotāju) 

 

Tāpat Rīgā 

augstāks nekā 

vidēji Latvijā ir 

pirmreizēji 

ārstēto 

narkoloģisko 

pacientu 

relatīvais skaits 

gada beigās 

(28,1 uz 

100 000 

iedzīvotājiem) 

 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 165 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.10.,19.,24.,25.,

29.,30 
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18.  Atkarību 

mazināšana 

 

Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

 

Fiziskā 

aktivitāte 

Nometnes 

atkarīgo 

personu 

ģimenēm 

Lai mazinātu atkarības 

slimību radīto slodzi 

atkarīgās personas un 

šīs personas ģimenes 

locekļu garīgajai un 

fiziskajai veselībai, kā 

arī, lai informētu šīs 

personas ar iespējām 

mazināt atkarību  un 

uzlabot savu 

sociālekonomisko un 

psiholoģisko stāvokli, 

pasākuma ietvaros 

plānots organizēt 

izbraukuma nometnes, 

kuru laikā ģimenes tiks 

iesaistītas dažāda veida 

fiziskās un garīgās 

veselības veicināšanas 

pasākumos, radot vidi, 

kurā nav nepieciešama 

atkarību izraisošo vielu 

izmantošana vai 

darbību izpilde un 

parādot pasauli bez 

atkarību vides. 

Nometņu laikā tiks 

veidota arī ģimeņu 

savstarpējā sadarbība, 

sekmējot personu 

psiholoģiskās veselības 

attīstību un savstarpējo 

kontaktu izveidi, kas 

nākotnē var kalpot kā 

atbalsta elements šīm 

ģimenēm gadījumos, 

2017.gads III 

ceturksnis 

 

2017.gadā 

plānots 

organizēt 2 

nometnes, tās 

plānotas kā 

ciklisks 

pasākums 3 

dienu garumā, 

katrā iesaistot 

10 ģimenes. 

Saskaņā ar 

teritorijas 

veselības profilu 

pirmreizēji 

ārstēto 

narkoloģisko 

pacientu 

relatīvais skaits 

2013.gada 

beigās bija 

augstāks nekā 

vidēji valstī 

(28,1 uz 100 

000 

iedzīvotāju). 

Rīgā ir arī 

salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu 

īpatsvars ar 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem 

nekā vidēji 

Latvijā (377 uz 

100 000 

iedzīvotāju). 

 

 

Visi iedzīvotāji, 

kuriem ģimenē 

ir atkarīgā 

persona, tajā 

skaitā, 

trūcīgas vai 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits:  

Sadalījums pa  

dzimumiem: 28 

100% -sievietes, 

 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.5.,6.,19.,20.,24

.,25.,27.,29.,30. 

 

   

9680.00 

Veselības 

veicināšana 



20 
 

kad kāds no tās 

locekļiem atgriežas pie 

atkarīgo vielu vai 

paradumu 

izmantošanas. 

19.  Veselīgs 

uzturs 

Veselīga un 

ekonomiska 

uztura 

gatavošanas 

apmācības 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

dienas centros 

Lai veicinātu senioru 

iespējas uzlabot savu 

veselību un pašsajūtu 

ikdienā uzturā 

izmantojot veselīgu 

ēdienkarti, projekts 

paredz veselīga un 

ekonomiska uztura 

gatavošanas lekcijas un 

nodarbības, ietverot 

lekcijas par dažādām ar 

veselību saistītām 

tēmām Rīgas Sociālā 

dienesta Dienas centros 

pilngadīgām personām. 

Lekciju mērķis ir 

informēt vecāka gada 

gājuma Rīgas pilsētas 

iedzīvotājus par 

veselīga, ekonomiska 

un sezonāla uztura 

2017.gads III un 

IV ceturksnis  

 

2017.gadā 

plānots īstenot 

20 nodarbības, 

katru 150 

minūšu ilgu. 

Nodarbībām 

plānots 

cikliskums.  

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, tad Rīgā 

ir liels skaits 

diabēta pacientu 

(4167 uz 100 

000 

iedzīvotāju), kā 

arī augsti 

rādītāji 

saslimstībai ar 

ļaundabīgiem 

audzējiem (613 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

augsta mirstība 

no sirds un 

asinsvadu 

sistēmas 

slimībām (769 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

trūcīgas vai 

maznodrošināta

s personas, 

personas virs 54 

gadu vecuma 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits:400 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

90% -sievietes, 

10% vīrieši 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros un atbilst 

mērķa grupas 

vajadzībām kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

3480.44 Veselības 

veicināšana 
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nozīmi. Lekciju laikā 

tiks apskatīti jautājumi 

par dažādām ar 

veselību saistītām 

tēmām, kuras 

iespējams koriģēt ar 

veselīga uztura 

palīdzību, piemēram, 

par paaugstinātu 

asinsspiedienu un 

holesterīna līmeni 

asinīs, mutes veselību, 

vitamīniem un uztura 

bagātinātājiem - 

mītiem un patiesību par 

tiem, diabētu, 

aptaukošanos u.c. 

Praktisko nodarbību 

laikā tiks sniegti 

paraugdemonstrējumi 

ekonomiska, veselīga 

un sezonāla ēdiena 

gatavošanā. 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Rīgā ir augsts 

senioru 

proporcijas 

īpatsvars 

populācijā (65+) 

19,4%. 

pasākumos 

Nr.4.,5.,6.,7.,8.,9.,

12.,26.,29. 

20.  Veselīgs 

uzturs 

Veselīga un 

ekonomiska 

uztura 

gatavošana 

Rīgas 

pašvaldības 

Bērnu un 

jauniešu 

centrā 

Lekciju mērķis ir 

informēt Rīgas 

pašvaldības Bērnu un 

jauniešu centrā  

dzīvojošos jauniešus 

par veselīga, 

ekonomiska un 

sezonāla uztura nozīmi. 

Praktisko nodarbību 

laikā tiks sniegti 

paraugdemonstrējumi 

ekonomiska, veselīga 

2017.gads II, III 

un IV ceturksnis  

 

2017.gadā 

plānots īstenot 

45 nodarbības, 

katru 150 

minūšu ilgu, 

nodarbībām 

plānots 

cikliskums.   

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, tad Rīgā 

ir liels skaits 

diabēta pacientu 

(4167 uz 100 

000 

iedzīvotāju), kā 

arī augsti 

rādītāji 

saslimstībai ar 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

Bērnu un 

jauniešu centrā 

mītošie bērni 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits:600 

Sadalījums pa  

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros, kā arī 

 

7595.78 

Veselības 

veicināšana  
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un sezonāla ēdiena 

gatavošanā tajā 

iesaistot arī klātesošos. 

Lekciju laikā tiks 

apskatīti jautājumi par 

dažādām ar veselību 

saistītām tēmām, kuras 

iespējams koriģēt ar 

veselīga uztura 

palīdzību, piemēram, 

par paaugstinātu 

asinsspiedienu un 

holesterīna līmeni 

asinīs, mutes veselību, 

vitamīniem un uztura 

bagātinātājiem - 

mītiem un patiesību par 

tiem, diabētu, 

aptaukošanos u.c. 

ļaundabīgiem 

audzējiem (613 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

augsta mirstība 

no sirds un 

asinsvadu 

sistēmas 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Lietojot 

sabalansētu 

uzturu jau no 

bērnības 

iespējams 

mazināt augstāk 

minēto 

saslimšanu riska 

faktorus (liekais 

svars u.c.) 

dzimumiem: 

60% -sievietes, 

40% vīrieši 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.10.,17., 29. 

 

21.  Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

 

Veselīgs 

uzturs 

 

Fiziskā 

aktivitāte 

 

Veselības 

veicināšanas 

nodarbības 

ģimenēm ar 

bērniem 

Lai uzlabotu 

iedzīvotāju zināšanas 

un stiprinātu 

kompetences savas un 

savu ģimenes locekļu 

veselības saglabāšanā 

un uzturēšanā 

ilgtermiņā, tiks īstenota 

programma, kuras  

ietvaros dažādi 

veselības veicināšanas 

eksperti, piemēram, 

psihoterapeiti, 

veselības veicināšanas 

2017.gads  

III un IV 

ceturksnis 

 

2017.gadā 

plānots 

organizēt un 

īstenot 24 

apmācības 

ģimenēm ar 

bērniem. 

Apmācības 

plānots 

organizēt kā 

Mazkustīgs 

dzīvesveids un 

nepareizs uzturs 

ir riska faktori 

gan SAS, gan 

onkoloģiskām 

saslimšanām. 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, Rīgā ir 

augstāka 

saslimstība ar 

ļaundabīgiem 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

trūcīgas vai 

maznodrošināta

s personas, 

personas, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti un 

 pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

 

11906.40 

Veselības 

veicināšana 
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speciālisti, uztura 

speciālisti, alergologi 

u.c. speciālisti, vadīs 

izglītojošas  un 

praktiskas ģimeņu 

nodarbības par 

konkrētu jautājumu 

loku, piemēram, par 

bērnu pareizu fizisko 

un emocionālo 

attīstību, par 

sabalansētu uzturu un 

dažādām pārtikas 

alerģijām u.c. Paralēli 

apmācībām, bērniem 

tiks nodrošinātas 

izklaidējošas 

aktivitātes/ nodarbības, 

lai veicinātu to 

uzmanības noturēšanu 

nodarbības laikā un 

atvieglotu vecāku 

iespēju pilnvērtīgi 

piedalīties nodarbībā, 

tādā veidā sekmējot 

visas ģimenes iesaisti 

konkrētajā pasākumā. 

cikliskas 

nodarbības par 

dažādām 

veselību 

ietekmējošām 

tēmām, 

neizslēdzot 

iespēju grupai 

pievienoties 

arvien jauniem 

dalībniekiem. 

audzējiem, nekā 

vidēji valstī 

(613 gadījumi 

uz 100 000 

iedzīvotāju), kā 

arī ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Saskaņā ar 

teritorijas 

veselības 

profilu, tad Rīgā 

ir salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu 

īpatsvars ar 

psihiskiem un 

uzvedības 

traucējumiem 

nekā vidēji 

Latvijā (377 uz 

100 000 

iedzīvotāju). 

 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 600 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

80% -sievietes, 

20% vīrieši 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.11.,13.,14.,16., 

29.,30 

22.  Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

 

Fiziskā 

aktivitāte 

Veselības 

veicināšanas 

nodarbības 

vecāka gada 

gājuma 

sievietēm 

Lai nodrošinātu vecāka 

gada gājuma  sieviešu 

veselības izglītošanu 

un informētu par 

iespējām uzlabot savu 

veselību,  veicinot pēc 

2017.gads IV 

ceturksnis 

 

2017.gadā 

plānots 

organizēt un 

Rīgā salīdzinot 

ar datiem vidēji 

Latvijā ir 

augstāks 

potenciāli 

zaudēto mūža 

Vecāka 

gadagājuma 

sievietes, tajā 

skaitā, trūcīgas 

vai 

maznodrošināta

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

 

9000 

Veselības 

veicināšana 
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Veselīgs 

uzturs 

 

Seksuālā un 

reproduktīvā 

veselība 

iespējas ilgāk palikt 

mobilam, aktīvam 

sabiedrības loceklim, 

pasākuma ietvaros tiks 

izstrādāta programma  

par veselību 

ietekmējošiem 

faktoriem, slimību 

profilaksi un 

nepieciešamajām 

paradumu maiņām, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu 

un veselīgu dzīvi 

īstenot 20 

nodarbības, 

plānotas 

cikliskas 

apmācības par 

dažādām 

veselību 

ietekmējošām 

tēmām, 

neizslēdzot 

iespēju 

pievienoties 

arvien jauniem 

dalībniekiem. 

gadu līdz 64 

gadiem 

īpatsvars (612 

uz 100 000 

iedzīvotāju). 

Tāpat Rīgā ir 

augsts senioru 

proporcijas 

īpatsvars 

populācijā (65+) 

19,4%. 

Rīgā, 

iedzīvotāju vidū 

pēc 60 gadiem ir 

izteiktas 

demogrāfiskas 

atšķirības, 

sieviešu pēc 60 

gadiem Rīgā ir 

vairāk nekā 

vīriešu šajā pašā 

vecuma grupā. 

 

 

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti un 

personas virs 54 

gadiem. 

 

 

Apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 400 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

100% -sievietes 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr..,5.,6.,7.,8.,9.,1

2.,22.,29. 

23.  Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

 

Garīgās 

veselības 

veicināšana – 

publiskie 

semināri par 

stresu un tā 

radītājam 

veselības 

problēmām 

Lai mazinātu stresa 

radītās negatīvās sekas 

un ietekmi uz izglītības 

u.c. sektoros 

nodarbinātajām 

personām, Projekta 

ietvaros tiks 

nodrošināti semināri , 

kuru ietvaros 

piesaistītie speciālisti 

(psihoterapeits, 

2017.gads IV 

ceturksnis  

 

2017.gadā 

plānots īstenot 

12 publiskās 

lekcijas, 

lekcijām 

paredzēts 

cikliskums. 

Saskaņā ar 

teritorijas 

veselības profilu 

Rīgā ir 

salīdzinoši 

augstāks 

pirmreizēji 

reģistrēto 

pacientu 

īpatsvars  ar 

psihiskiem un 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

personas virs 54 

gadiem 

 

Pastarpināti: 

trūcīgas vai 

maznodrošināta

s personas, 

personas ar 

invaliditāti un 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

1 428.00 Veselības 

veicināšana 
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psihologi), informēs 

par stresu, tā radītajām 

sekām un pasākumiem, 

kuri ir veicami stresa 

mazināšanai ikdienā. 

Attiecīgo semināru 

norisi ir plānots 

organizēt Rīgas 

pašvaldības teritorijā 

esošajās 

vispārizglītojošajās  

izglītības iestādēs, lai 

nodrošinātu iespējami 

plašāka dalībnieku loka 

iesaisti un pasākuma 

pieejamību visā 

pašvaldības teritorijā. 

uzvedības 

traucējumiem 

nekā vidēji 

Latvijā (377 uz 

100 000 

iedzīvotāju). Arī 

pirmreizēji 

ārstēto 

narkoloģisko 

pacientu 

relatīvais skaits 

2013.gada 

beigās bija 

augstāks nekā 

vidēji valstī 

(28,1 uz 100 

000 

iedzīvotāju). 

 

 

 pārējās riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas 

 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 360 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

80% -sievietes, 

20% vīrieši 

ietvaros, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.5.,6.,7.,8., 

25.,26., 29.,30. 

24.  Veselīgs 

uzturs 

 

Fiziskās 

aktivitātes 

 

Atkarību 

mazināšana 

 

Garīgā 

(psihiskā) 

veselība 

Veselīga 

dzīvesveida 

diena 

Lai izglītotu 

iedzīvotājus un sniegtu 

viņiem informāciju par 

savas veselības stāvokli 

un iespējām to uzlabot, 

ņemot vērā speciālistu 

rekomendācijas, kā arī, 

lai sniegtu iespēju 

iedzīvotājiem 

izmēģināt un pārņemt 

ikdienā dažādus 

veselību veicinošus 

pasākumus un fizisko 

aktivitāšu veidus,  

projekta ietvaros tiks 

2017.gada III 

ceturksnis, 

 

2017.gadā 

plānots īstenot 1 

publisku 

pasākumu – 

Veselīga dzīves 

veida dienu 

Mazkustīgs 

dzīvesveids un 

nepietiekošas 

ikdienas fiziskās 

aktivitātes ir 

riska faktors gan 

SAS, gan 

onkoloģiskām 

saslimšanām. 

Kā liecina 

teritorijas 

veselības 

profils, Rīgā ir 

augstāka 

saslimstība ar 

Visi iedzīvotāji, 

tajā skaitā, 

trūcīgas vai 

maznodrošināta

s personas, 

bezdarbnieki, 

personas ar 

invaliditāti un 

personas virs 54 

gadiem, bērni 

un pārējās 

riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas. 

Pasākumā tiks 

izmantoti 

Veselības 

ministrijas 

izstrādātie 

informatīvie 

materiāli, kas 

tapuši 9.2.4.1. 

pasākuma 

projekta 

9.2.4.1./16/I/001 

ietvaros, kā arī 

pasākuma 

dalībnieki tiks 

aicināti  

55 055.00 Veselības 

veicināšana 



26 
 

organizētas un 

īstenotas Veselīga 

dzīvesveida dienas, kā 

ietvaros tiks 

organizētas gan 

komandu spēles, gan 

paraugdemonstrējumi, 

dažādu sporta veidu 

iepazīšanās treniņi, 

iespējas noteikt 

veselības 

pamatrādītājus – svaru, 

asinsspiedienu, 

ķermeņa masas indeksu 

u.c. veselību veicinošas 

aktivitātes. Pasākuma 

laikā iedzīvotājiem būs 

iespēja aktīvi un 

interesanti pavadīt 

laiku kopā ar savu 

ģimeni, tādējādi ne 

vien uzlabojot savas 

zināšanas, bet arī 

gūstot pozitīvas 

emocijas un uzlabojot 

garīgo veselību. 

Pastarpināti 

iedzīvotājiem tiks 

nodrošināta arī atkarību 

izraisošo vielu 

profilakse, jo tie tiks 

aicināti mainīt ikdienas 

paradumus, tajā skaitā, 

piemēram, atmest 

smēķēšanu, tā vietā 

uzsākot ikdienā 

ļaundabīgiem 

audzējiem, nekā 

vidēji valstī 

(613 gadījumi 

uz 100 000 

iedzīvotāju), kā 

arī ir augsta 

mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām (769 

uz 100 000 

iedzīvotāju) un 

ļaundabīgiem 

audzējiem (301 

uz 100 000 

iedzīvotāju.) 

 

 

Aptuvenais 

apmeklētāju/ 

dalībnieku 

skaits: 4000 

Sadalījums pa  

dzimumiem: 

50% -sievietes, 

50% vīrieši 

piedalīties citās 

projekta 

aktivitātēs, īpaši 

projekta 

pasākumos 

Nr.4.,5.,6.,7.,8.,9.,

11.,14.,25.,26.,28, 

30 
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nodarboties ar fiziskām 

aktivitātēm un tml. 

 




