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Projekta vadītāja 



Projekta mērķis 

 

• Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, īstenojot 
vietēja mēroga, visaptverošus, sabiedrību 
piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un 
sociālās veselības veicināšanas pasākumus 
Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā. 



       Veselība                 Sociāla labklājība 

Veselība – pilnīga fiziska, garīga un sociāla labklājība, ne tikai 
stāvoklis bez slimības vai fiziskiem trūkumiem. Veselība ir 
dinamisks/mainīgs stāvoklis 



Sabiedrības veselība ??? 



Sabiedrības veselība? 

• Sabiedrības veselība aizsargā 
iedzīvotāju un kopienas 
veselību, tajā vidē, kurā tie 
dzīvo, strādā, izklaidējas, 
rotaļājas un mācās; 

• Ārsti ārstē cilvēku slimības, tie, 
kas strādā sabiedrības 
veselības jomā cenšas 
pasargāt cilvēkus pirmkārt no 
iespējas saslimt; 

• Sabiedrības veselība ietaupa 
resursus, vienlaicīgi uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti; 



Veselības veicināšana? 

• Veselības veicināšana ir 
process, kas veicina indivīda 
iespējas palielināt kontroli 
pār savu veselību; Veselības 
veicināšana sniedzas pāri 
individuālai pieejai pretī 
plaša apjoma sociālu un 
vides faktoru ietekmējošām 
aktivitātēm.   

• Sabiedrības 
veselība/veselības 
veicināšana ir ilglaicīgs 
process ar tālejošu mērķi un 
«augļi» ir jāgaida ilgi.  



Projekts 

• Eiropas Savienības sociālā fonda finansēts 
projekts (kopējais projekta budžets 3,5 milij.EUR); 

• Projekta sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra; 

• Projekta īstenotājs – Rīgas domes Labklājības 
departaments 

• Projekts uzsākts 2017.gada 20.martā un to 
paredzēts īstenot līdz 2019.gada 31.decembrim 



Īpaši atbalstāmās mērķa grupas 

• Trūcīgas personas; 

• Maznodrošinātas personas; 

• Iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem; 

• Bezdarbnieki; 

• Personas ar invaliditāti; 

• Bērni; 

• Pārējās riskam pakļautās personas un visi 
Latvijas iedzīvotāji (gaidīts ikviens). 

 



Projektā atbalstāmās aktivitātes 

• Fiziskās aktivitātes veicināšana; 

• Veselīgs uzturs; 

• Garīgā (psihiskā) veselība; 

• Atkarību mazināšana; 

• Seksuālā un reproduktīvā veselība. 

 



Ko Projekta ietvaros būs iespēja apmeklēt un kur 
piedalīties Rīgas pašvaldībā? 

• Pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai  - nūjošanas 
nodarbības, vingrošanas nodarbības visa gada garumā 
(skolu teritoirjās/parkos) gan brīvā dabā, gan telpās; 

• Veselības pārbaužu un slimību profilakses pasākumi, 
piemēram, holesterīna un cukura līmeņa noteikšana asinīs. 

• Pasākumi ģimenēm ar bērniem, sporta dienas, veselības 
dienas, veselības veicināšanas semināri, publiskas lekcijas 

• Kopumā plānoti dažāda veida aktivitātes, visa gada 
garumā, ņemot vērā principu «pakalpojums tuvu 
iedzīvotājam», Projekta ietvaros aktivitātes tiks izvērstas 
visā Rīgas pilsētas teritorijā. 
 



Aktivitātes sadarbības partneriem 
Vingrošanas nodarbības Rīgas 
pilsētas pašvaldības sociālās 
aprūpes centros un Dienas 
centros.  

Vingrošanas nodarbība  
Sociālās aprūpes 

centri/Dienas centri 

Grupu nodarbības deju un 
kustību terapijā garīgās 
veselības veicināšanai. 

Deju nodarbība  

Veselīga un ekonomiska 
uztura gatavošana Rīgas 
pilsētas pašvaldības dienas 
centros  

Nodarbība Dienas centri 

Nometnes/pārgājieni 
bērniem un jauniešiem no 
trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm 
attīstot šo personu 
psiholoģisko veselību 

Nometne  Atbilstošas telpas 

Nometnes atkarīgo personu 
ģimenēm 

Nometne  Atbilstošas telpas 



Aktivitātes sadarbības partneriem 

Veselīga un ekonomiska 
uztura gatavošanas 
apmācības Rīgas pilsētas 
pašvaldības Bērnu un 
jauniešu centros 

Nodarbība Bērnu un jauniešu centri 

Izglītojošas nometnes Rīgas 
pilsētas pašvaldības Bērnu 
un jauniešu centros 
mītošajām personām par 
veselības veicināšanu, t.sk., 
fizikās un garīgās veselības 
attīstību.  

Nometne  Atbilstošas telpas 

Apmācības Rīgas pašvaldības 
Bērnu un jauniešu centra 
meitenēm par reproduktīvās 
veselības jautājumiem 

Apmācība Bērnu un jauniešu centri 



Projekts 

• Projekts  kopumā visā Rīgā trīs gadu periodā 
paredz aptver aptuveni 120 000 iedzīvotāju, 
no tiem 65 000 iedzīvotāju, kas pieder kādai 
no īpašajām mērķa grupām. 

 



Sadarbība 
• Projekts paredz plašu aktivitāšu klāstu visā 

Rīgas pilsētas teritorijā; 

• Ar visām Projekta aktivitātēm, kas paredzētas 
2017.-2019.gadam iespējams iepazīties Darba 
plānā (www.veseligsridzinieks.lv; 
www.ld.riga.lv)    

• Projektam  nepieciešama cieša sadarbība un 
«veselība visās politikās» 

 

 

http://www.veseligsridzinieks.lv/
http://www.ld.riga.lv/


Sadarbība 

• Būsim aktīvi un izmantosim šo iespēju Rīgas 
pilsētas iedzīvotāju sabiedrības veselības 
uzlabošanai; 

 

• Sadarbosimies kopīgu mērķu sasniegšanai 

• Piedalīsimies arī paši 

 



Vairāk informācijas: 
Nikola Tilgale  - Platace 

Tālrunis:67181396 
E-pasts: Nikola.Tilgale-Platace@riga.lv  

Mājas lapa: 
http://www.veseligsridzinieks.lv/proje

kts-mes-par-veseligu-rigu/  
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