
Projekta darba plāns 2017. gadam 
 

Finansējuma saņēmējs  Ozolnieku novada pašvaldība 

Projekta nosaukums  Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā 

Projekta numurs  9.2.4.2/16/I/066 

 

Nr. Tēmas nosaukums Pasākuma nosaukums Pasākuma īss apraksts 
Pasākuma īstenošanas ilgums un 

biežums 
Mērķa grupa 

1.  Slimību profilakse 
Semināri iedzīvotāju 

izglītošanai sirds un 

asinsvadu slimību 
(SAS) profilakses 

jautājumos 

 

Pasākuma ietvaros plānots 

nodrošināt, ka ikviens iedzīvotājs 

pēc nepieciešamības var saņemt 
informāciju par sirds un asinsvadu 

slimību profilaksi, kā arī par sirds 

un asinsvadu slimību risku. 

Pasākuma ietvaros plānots īstenot 

vairākus seminārus un interaktīvas 

aktivitātes, sniedzot informāciju 

par sirds un asinsvadu slimību 

riska faktoriem, kurus var novērst, 

lietojot atbilstošu uzturu (t.sk., 

piesātināto tauku samazināšana, 

uzņemtās sāls daudzuma 
samazināšana, dārzeņu un augļu 

palielināšana uzturā un tml.), par 

nepieciešamo fizisko aktivitāšu 

biežumu, intensitāti, veidiem 

dažādās vecuma grupās, par 

miokarda infarkta/stenokardijas 

simptomiem, veikt sabiedrības 

informēšanu par miokarda 

infarkta/stenokardijas („sirds 

lēkmes”) un insulta agrīnu pazīmju 

Pasākums plānots, lai akcentētu 

Pasaules sirds dienu 29.sept. 

Plānoti 3 semināri (lielākajās 
apdzīvotajās vietās) katrs 2h, kā 

arī 6 interaktīvi pasākumi katrs 2 

h pagastos, kuros piedalīsies 5.-

6.klašu skolēni 

 

Septembris - Decembris 

Personas bez slimību simptomiem un 

sūdzībām: 

 

Bērni (10-11g.v.) 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

(īpaši sievietes virs 54 gadu vecuma) 

Ikviens iedzīvotājs (īpaši vīrieši pēc 45 

gadu vecuma) 

Kopumā ap 210 (30% vīriešu) dalībnieku 

(150 no tiem skolēni) 
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simptomiem un atpazīšanu, lai 

veicinātu savlaicīgu vēršanos pie 

ārstniecības personām. 

Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt 

atbildes uz jautājumiem par sirdij 

veselīga uztura pamatiem: kas 

jāzina par labajiem un sliktajiem 

taukiem, sāls lietošanu uzturā, 

aizraušanos ar saldumiem, alkohola 

lietošanu; kādus produktus 

ieteicams lietot uzturā, lai veicinātu 
sirds veselību, un no kādiem 

produktiem labāk izvairīties, par 

produktu pareizu glabāšanu un 

gatavošanu. 

Pasākuma īstenošana notiks 

pašvaldības un tās iestāžu telpās, 

piesaistot ārpakalpojumu – 

lektorus/speciālistus. 

2.  Slimību profilakse Semināri iedzīvotāju 

izglītošanai onkoloģijas 

slimību profilakses 

jautājumos 

Pasākums plānots, lai veicinātu 

iedzīvotāju izpratni un zināšanas 

par onkoloģiskajām slimībām, 

onkoloģisko slimību profilaksi, 

savlaicīgu slimību atklāšanu, kā arī 

ārstēšanās iespējām. Semināru 

cikla ietvaros tiks kliedēti mīti un 

maldīgi priekšstati par 

onkoloģiskām saslimšanām (piem., 

apzināt sauļošanās ieradumus, 

diskutēt par veselīgu sauļošanos). 

Semināros iedzīvotājiem plānots 

stāstīt, ka būtiskākais ļaundabīgo 

audzēju novēršanā ir veselīga 

dzīvesveida ievērošana, kaitīgo 

Plānoti 3 semināri (lielākajās 

apdzīvotajās vietās) katrs 4h, kā 

arī 2 interaktīvi pasākumi 

Ozolnieku vidusskolā projekta 

ietvaros katrs 2h, kuros 

piedalīsies 10.-12.klašu skolēni 

(vidēji 50) 

Septembris-Decembris 
 

Personas bez slimību simptomiem un 

sūdzībām: 

Vidusskolnieki (10.-12.klase) 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem  

 

Kopumā ap  110dalībnieku (50 no tiem 

skolēni) (ap 30% no visiem dalībniekiem 

- vīrieši) 
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ieradumu mazināšana, savlaicīga 

atklāšana, kas ietver ģimenes ārsta 

apmeklējumus, regulāru 

profilaktisko apskašu veikšanu un 

aktīvu iesaisti skrīninga 

programmās. Pasākuma īstenošana 

notiks pašvaldības un tās iestāžu 

telpās, piesaistot ārpakalpojumu – 

lektorus/speciālistus. 

3.   Nodarbību cikls 

jauniešiem slimību 

profilakses 

jautājumos 

      

3.1..  Slimību profilakse Nodarbība atkarību 

profilaksei 
Nodarbība pieaicināta 
speciālista/lektora vadībā plānota 

ar  mērķi mazināt atkarības vielu 

lietošanu jauniešu vidū. 

Nodarbības ietvaros tiek 

noskaidroti jauniešu priekšstati un 

zināšanas par atkarību un 

narkotiskajām vielām, diskutēts par 

iespējamajiem atkarības vielu 

lietošanas uzsākšanas cēloņiem un 

tiek attīstīta kritiskās domāšanas 

prasme. Tiek veidota izpratne par 
psihoaktīvo vielu lietošanas 

kaitīgumu, uzvedības izmaiņām 

atkarībā no vielu lietošanas un ar to 

saistītajiem riskiem. Tiek veicināta 

resursu apzināšana sevī, lai 

mazinātu risku kļūt atkarīgam. 

Ilgums 90 minūtes. 

3 nodarbības visā novadā 

projekta ietvaros 
 

Septembris-Decembris 

 

Jaunieši (7.-12.klase)   
 

Kopumā ap 100 dalībnieku (ap 30% 

vīriešu) 

3.2 Slimību profilakse Nodarbība garīgo 
Nodarbība pieaicināta 

3 nodarbības visā novadā 
7.-12.klase 
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saslimšanu profilaksei speciālista/lektora vadībā plānota 

ar mērķi likt jauniešiem 

aizdomāties par atbildību attiecību 

veidošanā, komunikācijas 

prasmēm, savstarpēju  cieņu, 

konfliktu risināšanu un bailēm. 

Nodarbības laikā plānots izspēlēt 

dažādas lomu spēles, kurās jaunieši 

var uzlabot savas argumentācijas 

spējas, prasmes izteikt savas 

vēlmes un spēt uzklausīt citus. 
Ilgums 90 minūtes. 

projekta ietvaros 

 

Septembris-Decembris 

 

Kopumā ap 100 dalībnieku (ap 30% 

vīriešu) 

3.3. Slimību profilakse Nodarbība seksuālās un 

reproduktīvās veselības 

profilaksei 

Nodarbība pieaicināta 

speciālista/lektora vadībā plānota 

ar  mērķi veidot jauniešu izpratni 

par seksualitāti kā par katra 
cilvēka dabisku un būtisku 

personības sastāvdaļu, seksuālo un 

reproduktīvo veselību, informēt 

par STI, HIV, AIDS, pārrunāt 

veidus, kā izsargāties no šīm 

slimībām un nevēlamas 

grūtniecības, kādi ir biežākie STI 

simptomi un ko darīt, ja tādi 

parādās. Nodarbības laikā plānots 

diskutēt arī par tādiem 

jautājumiem kā intimitāte, 
dzimumu lomas, stereotipi, 

vecāku, skolas un mediju ietekme 

uz seksualitātes izpausmēm. 

Ilgums 90 minūtes. 

3 nodarbības visā novadā 

projekta ietvaros 

 

Septembris-Decembris 
 

7.-12.klase   

Kopumā ap 100 dalībnieku (ap 30% 

vīriešu) 

3.4. Slimību profilakse Nodarbība seksuālās un 

reproduktīvās veselības 

profilaksei 

Nodarbība pieaicināta 
speciālista/lektora vadībā plānota 

ar mērķi veicināt atbildīgu un 

2 nodarbības visā novadā 

projekta ietvaros 

 

7.-12.klase  
Kopumā ap 70 dalībnieku (ap 30% 

vīriešu) 
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drošu interneta lietošanu jauniešu 

vidū, pārrunāt mūsdienu atkarības, 

sociālo tīklu lietošanas paradumus 

un to, kā un kādā apmērā notiek 

informācijas apmaiņa internetā., 

tai skaitā runāt par sekstingu un 

par dažādām tā iespējamajām 

sekām. Ilgums 90 minūtes. 

Septembris-Decembris 

 

4. Slimību profilakse Veselības parametru 

paškontroles ierīču 

iegāde 

Tiks iegādātas veselības parametru 

paškontroles ierīces, kas glabāsies 

Sociālajā dienestā un pakalpojumu 

centros (5 vietas novadā: 

Ozolnieki, Brankas, Āne, 

Emburga un Garoza) un tiks 

izmantotas slimību profilakses 

pasākumu laikā – semināros 

iedzīvotāju izglītošanai, kā arī 

atsevišķu veselības veicināšanas 

pasākumu īstenošanai. 

Visu projekta īstenošanas laiku 

 

 

Visas mērķa grupas, kopumā ap 500 

personas (ap 30% vīrieši) 

5. Veselīgs uzturs 
Izglītojošs nodarbību 

cikls (veselīga uztura 

dienas) 1.-2.klašu 

izglītojamajiem par 

veselīga uztura 
pamatprincipiem, 

informāciju apgūstot 

caur 5 maņām (tauste, 

oža, redze, dzirde, 

garša) 

Veselīga uztura ievērošana un 

izpratne par to ir viens no 

priekšnosacījumiem veselīgam 

dzīves veidam, liekā svara 

problēmu prevencei. Nodarbības 
ietvaros tiks pieaicināts veselīga 

uztura speciālists, kurš pedagoga 

uzraudzībā iepazīstinās 

izglītojamos ar veselīga uztura 

pamatprincipiem. Pēc teorētisko 

zināšanu sniegšanas sadarbībā ar 

pedagogu/ skolotāja plānota 

praktiskā nodarbība par to, kā 

pagatavot veselīgu ēdienu no 

Novada 1.-2.klašu skolēniem 8 

pasākumi mācību gada laikā 

 

Septembris - Decembris 

1.-2.klase 

Ozolnieku.-139 (5 pasākumi) 

Salgales pamsk. un Garozas pmsk.-18 un 
17 skolēni (1 pasākums) 

Teteles pamsk.- 43 (2 pasākumi) 

Kopumā ap 200 dalībnieku (ap 30% 

vīrieši) 
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pārtikas produktiem, kas veicina 

veselīga dzīves veida ievērošanas 

pamatprincipus. Attiecīgu tēmu 

ietvaros tiks organizēta 1 dienas 

mācību ekskursija pie Ozolnieku 

novada un tuvējiem mājražotājiem 

un vietējiem uzņēmējiem, 

piemēram, zemnieku saimniecība 

“Caunītes”, “Līcīši”, Bētras un tml. 

6. Veselīgs uzturs Mācības veselīga 

uztura pagatavošanai 
Vecākiem cilvēkiem veselības  

saglabāšanai ļoti svarīgi ir 

nepieļaut aptaukošanos, kas ir liels 

risks saslimt ar sirds un asinsvadu 

slimībām. Svarīgi ir arī nepieļaut 

un novērst novājēšanu, atsevišķu 

uzturvielu deficītu, kam kā sekas 
var būt palielināts risks saslimt ar 

dažādām slimībām. Līdzīgas 

problēmas var skart iedzīvotājus ar 

ierobežotiem ienākumiem, kuri reti 

izvēlas iegādāties tādu pārtiku, kas 

atbilst racionāla jeb fizioloģiska 

uztura principiem. 

Mācību veselīga uztura 

pagatavošanai pamatā tiks 

izmantoti produkti, kas iekļauti 

pārtikas pakās trūcīgajiem 
iedzīvotājiem. Tas rosinās 

radošumu un izpratni par to, ko var 

pagatavot no šķietami vienkārša, 

parasta ēdiena, vienlaikus ļaujot 

pagatavot ar nepieciešamajām 

uzturvielām bagātinātu un 

pilnvērtīgu ēdienu. Uzsvars tiks 

3 grupas, katrai 5 nodarbības.  

Kopumā 15 nodarbības, katra 

līdz 2h 

 

Jūlijs - Decembris 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas  

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem  

 

Kopā ap 100 dalībnieki (ap 30% vīrieši) 
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likts uz veselīgas un garšīgas 

maltītes pagatavošanu. Mācību 

īstenošanai tiks piesaistīts (uztura) 

speciālists/pavārs, un tās plānots 

īstenot pašvaldības iestāžu rīcībā 

esošās virtuvēs (mācību iestādes, 

sociālo pakalpojumu sniegšanas 

vietas un tml.). 

7. Veselīgs uzturs Vasaras dienas 

nometņu organizēšana 

bērniem un jauniešiem 

Vissatraucošākās ar veselību 

saistītās problēmas pusaudžu 

vecumā ir neveselīgs uzturs, 

nepietiekama fiziskā aktivitāte un 

pārāk liels uzņemtais enerģijas 

daudzums attiecībā pret patērēto 

enerģijas daudzumu. Veselības trīs 

stūrakmeņi - labs sabalansēts 

uzturs, pietiekama fiziskā 

aktivitāte un vide ar minimālu 
stresu.  

1 nometne 

 

Augusts 

5.-7.klašu skolēni 

 

24 dalībnieki (ap 40% vīrieši) 

8. Fiziskās aktivitātes Laivošanas brauciena 

organizēšana novada 

iedzīvotājiem 

Izbrauciens ar laivām pa novada 

upēm (Iecava vai Misa) plānots kā 

vienas dienas pasākums, lai 

popularizētu aktīvu, veselīgu 

dzīvesveidu un izplatītu 

informāciju par šāda dzīves veida 
un veselīga uztura nozīmi sirds un 

asinsvadu slimību novēršanā. 

Pirms brauciena notiks kopēja 

dalībnieku iesildīšanās un 

dalībnieku informēšana par 

pareizām fiziskajām aktivitātēm, 

iesildīšanās un atsildīšanās nozīmi, 

uzturu, kas lietojams pirms un pēc 

sportiskām aktivitātēm. 

Īstenoti 3 pasākumi, katrs 

vismaz 4 h, piedalījušies 

vismaz 80 dalībnieki 

 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Ikviens novada iedzīvotājs 

 

80 personas (ap 40% vīrieši) 
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9.  Fiziskās aktivitātes Veselības nedēļa 
Kampaņa ar mērķi informēt mērķa 

grupas/novada iedzīvotājus par 

veselīgu dzīvesveidu, piedāvāt 

iespēju veikt dažādus veselības 

mērījumus, sniegt 

ekspreskonsultācijas, kā arī 

iesaistīt sportiskās aktivitātēs. 

Viens pasākums ar aktivitātēm 

nedēļas ietvaros, paredzot, ka 

katru dienu tiek nodrošinātas 

vairākas aktivitātes novada 

iedzīvotājiem/mērķa grupām 

 

 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

Ikviens iedzīvotājs 

Kopā ap 500 (ap 30% vīrieši) 

10. Fiziskās aktivitātes Nūjošanas grupu 

izveide novada 

apdzīvotās vietās 

Nūjošanas nodarbības Ozolnieku 

novada iedzīvotājiem Brankās un 

Ānē, kā arī Garozā, Emburgā un 

Ozolniekos. Tiks pieaicināts 

nūjošanas instruktors, kā arī 

iegādāti 25 nūju komplekti 

 

 

Nodarbības ar instruktoru 

paredzētas 2 mēnešu garumā, 

norisināsies 5 apdzīvotās vietās. 

Nodarbības ilgums 90 minūtes. 

Pēc tam iniciatīvu grupām 

apdzīvotās vietās būs iespēja 

turpināt izmantot iegādāto 

inventāru, kas tiks organizēts, 

atbilstoši plānam un 
nepieciešamībai pagastos 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

Ikviens iedzīvotājs 

 

Kopā ap 125 personas (ap 20% vīriešu) 

11. Fiziskās aktivitātes Velo 

brauciena/pasākuma 

organizēšana novada 

iedzīvotājiem 

Velo izbraukums plānots kā 

vienas dienas pasākums. 

Pasākuma laikā darbosies Sirds 

telts, kur visiem dalībniekiem būs 

iespējams veikt ekspress veselības 

paškontroles mērījumus, pārbaudīt 
asinsspiedienu pirms/pēc starta. 

Tāpat pirms brauciena notiks 

kopēja iesildīšanās un dalībnieku 

informēšana par pareizām 

fiziskajām aktivitātēm, 

iesildīšanās un atsildīšanās 

nozīmi. Pasākuma laikā 

dalībniekiem tiks nodrošināts 

dzeramais ūdens, savukārt pēc 

pasākuma dalībniekiem tiks 

sniegta informācija par veselīgu 

Vienas dienas velo 

brauciens/pasākums 

 

 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

Ikviens iedzīvotājs 

 

Kopā 300 personas (ap 50% vīrieši) 
 



9 
 

uzturu un uzturvielām, kas 

organismam nepieciešams pēc 

fiziskām aktivitātēm, stāstīts par 

organisma atjaunošanu pēc 

slodzes. Tā kā ikvienam pēc 

fiziskās slodzes ir jāēd pareizi, lai 

palīdzētu savam organismam 

atgūties un nenodarītu tam pāri, 

dalībniekiem tiks arī nodrošināta 

iespēja piedalīties speciālista 

vadītā veselīga uztura meistarklasē 
ar veselīga uztura gatavošanas 

paraugstundu un sekojošu 

pagatavotā uztura degustāciju. 

12. Fiziskās aktivitātes Peldēšanas 

apmācības/peldēšanas 

organizēšana  1.-

4.klašu 
izglītojamajiem 

Peldēšana ir lielisks aerobās 

aktivitātes veids, kas attīsta ne vien 

fizisko izturību un nostiprina 

muskuļu spēku, bet arī atvieglo 
stresu un spriedzi. Turklāt bērnus 

peldētprasme var pasargāt no 

ārējiem nāves cēloņiem – 

noslīgšanas riska. Mācību gada 

ietvaros plānots organizēt vienu 

sporta nodarbību nedēļā kā 

peldēšanu 1-4.klašu skolēniem 

Nodarbības ilgums nedēļā 60 

minūtes vienai izglītojamo 

grupai 

 
Septembris - Decembris 

1.-4.klašu izglītojamie 

15 bezmaksas peldētapmācības 
nodarbības 10 grupām (ap 30% vīriešu) 

 

13. Fiziskās aktivitātes Vispārējās fiziskās 

sagatavošanas 

nodarbību organizēšana  

pirmsskolas izglītības 

iestāžu un 1.-4.klašu 

izglītojamajiem 

Divas reizes nedēļā kā interešu 

izglītības pulciņš. Nodarbības 

maksimāli organizētas svaigā 

gaisā, kā alternatīva - nodarbības 

telpās.  

Nodarbības ilgums 60 minūtes. 

Kopā nedēļā 120 minūtes 

vienai izglītojamo grupai: 

1. 5-7 gadi 

2. 1.-2.klase 

3. 3.-4.klase 

 

Pirmsskola un 1.-4.klašu izglītojamie, 70 

dalībnieki (ap 40% vīrieši) 
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Augusts - Decembris 

14. Fiziskās aktivitātes Vispārējo veselību 

veicinošas vingrošanas 

nodarbības bērniem 

Vingrošanas grupu nodarbības 

bērniem kustību prieka 

veicināšanai un mazkustīga 
dzīvesveida ietekmes mazināšanai 

uz sirds un asinsvadu slimību 

rašanos 2 novada skolās 2 reizes 

nedēļā visa mācību gada laikā 

Iknedēļas (2x) grupu nodarbība 

mācību gada garumā. 

Nodarbības ilgums vidēji 40 
minūtes 

 

Septembris - Decembris 

1.-3.klašu izglītojamajiem 

 

Salgales pamatskola 30 skolēni 1.-3.klase 

Ozolnieku vidusskola 60 skolēni 

1.3.klase  

 

Kopā ap 90 dalībniekiem (ap 30% 

vīrieši) 

15. Fiziskās aktivitātes Atklātās slēpošanas 

stundas/nodarbības 

pašvaldības 

apsaimniekotajā 

Ozolnieku slēpošanas 

trasē 

Slēpošanas instruktors/sporta 

treneris 1x nedēļā iedzīvotājiem 3 

mēnešu garumā, kopumā 12 reizes 

gadā un slēpošanas inventāra 

iegāde. 

Slēpot apmācība un nodarbības  

pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņiem (tai  skaitā 20 
slēpošanas komplektu iegāde), 

instruktors 2x nedēļā 3 mēnešu 

garumā, kopumā 24 reizes gadā 

Slēpošanas instruktora 

pakalpojumi 3 mēnešus (12x 

katru līdz 2h) novada 

iedzīvotājiem un 3 mēnešus 

(24x katru līdz 1h) PII 

audzēkņiem gadā.  

 

Oktobris - Decembris 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

PII audzēkņi 

Ikviens iedzīvotājs 

 

Kopumā 150 dalībnieki (ap 40% vīriešu) 

16. Fiziskās aktivitātes Atklātās vingrošanas 

stundas novada 

apdzīvoto vietu zaļajās 

zonās/ brīvdabas 
parkos 

Paredzēts iedzīvotājiem, kuri nav 

fiziski aktīvi, lai noteiktu sev 
piemērotāko slodzi, uzlabotu 

veselību, raisītu kustību prieku. 

Pareizu fizisko aktivitātīšu,  

nepieciešamās slodzes noteikšana. 

3 mēnešu garumā 2x nedēļa, 

katru reizi 1h 

 

 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

Ikviens iedzīvotājs 

 

Kopumā 140 dalībnieki (ap 40% vīriešu) 

17. Fiziskās aktivitātes Funkcionālo treniņu 

nodrošināšana novada 

apdzīvoto vietu 

Cenās, Salgalē, Ozolniekos 

iedzīvotājiem tiek nodrošināti 

funkcionālie treniņi veselības 

2 reizes nedēļā 3 mēnešu 

garumā, katru reizi līdz 1,5h 

 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 
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iedzīvotājiem (tai skaitā 

jaunajām māmiņām) 

veicināšanai. Pasākuma īstenošana 

notiks piesaistot atbilstošas 

kvalifikācijas trenerus/speciālistus, 

kuriem būs jānodrošina arī 

attiecīgajai nodarbībai 

nepieciešamais aprīkojums un 

telpas, ja nepieciešams 

 
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

Ikviens iedzīvotājs 

Kopumā 300 (ap 40% vīrieši) 

 

18. Fiziskās aktivitātes Fiziski aktīvi un 

izglītojoši pasākumi 

un  ekskursijas 

senioriem 

Aktivitātes ietvaros plānots 

apmeklēt tuvējās veselības takas, 

pastaigu vietas, aktīvās atpūtas 

vietas, kas nodrošinātu iespēju 

kopā izkustēties, kā arī apmeklēt 

kādu mājražotāju un speciālista 

vadībā uzklausīt informāciju par 

veselīga un sabalansēta uztura 

nozīmi. Pasākums plānots, lai 

mudinātu seniorus pārdomāt un, 

iespējams, ieviest savā dzīvesveidā 
kādas veselīgas pārmaiņas – sākt 

vai turpināt jau iesāktās fiziskās 

aktivitātes, varbūt mainīt ēšanas 

paradumus, atteikties no 

kaitīgajiem ieradumiem, ja tādi 

piemīt. 

1 x gadā 1 dienas ekskursija, 

vismaz 8h 

 

 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem 

Kopumā ap 50 dalībnieku (20% vīrieši) 

 

19. Atkarību mazināšana 
Seminārs par atkarībām 
un atbalsta iespējām 

bērniem un pusaudžiem  

 

Seminārs paredzēts, lai vecāki 
kopā ar ekspertiem diskutētu un 

gūtu zināšanas, kā pasargāt bērnus 

no atkarības izraisošu vielu 

lietošanas, kā atpazīt simptomus, ja 

vielas ir lietotas, kā rīkoties, lai to 

novērstu un – kā veicināt 

alternatīvu – veselību veicinošu 

uzvedības modeļu rašanos. 

Semināra tēma būs aktuāla gan 

2 semināri gadā (katrs 4h)  
 

Septembris - Decembris 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Ikviens iedzīvotājs 

Kopumā 50 dalībnieki (ap 20% vīriešu) 
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vecākiem, gan speciālistiem – 

piem., pedagogiem, sociālajiem 

darbiniekiem, sociālajiem 

pedagogiem un citiem 

interesentiem, kuri vēlas uzzināt, 

kā atbalstīt vecāku prasmes 

atkarību intervencē un mazināt 

atkarību risku jauniešu vidū. 

Semināru mērķis būs stiprināt 

vecāku zināšanas un prasmes, lai 

pasargātu bērnus un jauniešus no 
atkarības izraisošu vielu 

pamēģināšanas un lietošanas, 

atpazītu pirmās lietošanas pazīmes 

un risinātu situāciju, pirms tā 

kļuvusi nekontrolējama.  

20. Garīgā veselība 
Tematiskas 
tikšanās/praktiski 

semināri par garīgo 

veselību un tās 

veicināšanu (stresa un 

depresijas atpazīšana, 

darbs ar sevi) 

Garīgā veselība ir garīgā 
labklājība, kas ir veselības un 

dzīves kvalitātes būtiska 

sastāvdaļa. Tas ir nosacījums 

spējai mācīties, strādāt un 

piedalīties sabiedriskajā dzīvē.  

Tematisko tikšanos cikla ietvaros 

plānotas  tikšanās/praktiskās 

nodarbības par tādām tēmām kā: 

mākslas, mūzikas, drāmas un 

dejas terapijas izmantošana 
garīgās veselības veicināšanai; 

stresa mazināšanas tehnikas, 

pašpalīdzības veidi u.c. 

  

4 tikšanās reizes (kopumā 8 
tikšanās reižu cikls, kas 

turpināsies projekta 2.gadā), 

katra tikšanās vismaz 2h 

 

Oktobris - Decembris 

Iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijās 

Ikviens iedzīvotājs 

Kopumā 100 (ap 30% vīriešu) 

 

 


