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Finansējuma saņēmējs  Aknīstes novada pašvaldība  
Projekta nosaukums  Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā  
Projekta numurs  9.2.4.2/16/I/055  
 

Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

1.  
Garīgā (psihiskā) 

veselība 

Informatīvais seminārs 
garīgās veselības 

profilaksei 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
garīgās (psihiskās) veselības 

profilakse, piemēram, sīkāk izpētot 
depresijas pazīmes, ar nelielām 

individuālām konsultācijām 
tikšanos laikā (atbildes uz 

jautājumiem, galveno riska faktoru 
ekspres-noteikšana), kā arī 

iegādātas veselības parametrus 
paškontrolējošas ierīces 

sabiedrības apmācībai darbībai ar 
tām - holesterīna un triglicerīdu,   

glikozes līmeņa noteikšanai, pulsa 
frekvences un arteriālā 

asinsspiediena mērīšanai, svara vai 
ķermeņa masas noteikšanai, kā arī 

soļu skaitītājs – pulsometrs, 
vadītājs (lektors) – psihologs - tiks 

noskaidrots iepirkuma veidā, 
izvēloties lētāko piedāvājumu. 

Semināra – lekcijas norises 
nodrošināšanai tiks izmantotas 

pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 

Semināra – 
lekcijas ilgums 2 

stundas, tai 
skaitā 

konsultācijas, 
ekspress-

konsultācijas 
paredzētas ne 

ilgāk par 5 min 1 
personai,  jūnijā 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
mirstība no 

pašnāvībām, augstāks 
kopējais iedzīvotāju 

skaits ar psihiskiem un 
uzvedības 

traucējumiem. 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kā arī visi 
novada iedzīvotāji, 

kuriem šī tēma šķiet 
interesanta un 

vajadzīga. Plānotais 
apmeklētāju skaits līdz 

20 dalībnieku, 15 
sieviešu un 5 vīrieši. 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

Dalībnieki no visa novada teritorijas 
uz norises vietu tiks nogādāti ar 

pašvaldības transportu ( degvielas 
izmaksas tiek iekļautas projekta 

budžetā). 

2.  Slimību profilakse 
Informatīvais seminārs 

sirds – asinsvadu 
slimību profilaksei 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
par sirds – asinsvadu slimību 

profilaksi, piemēram, sīkāk izpētot 
paaugstināta asinsspiediena 

ietekmi uz veselību, ar nelielām 
individuālām konsultācijām 
tikšanos laikā (atbildes uz 

jautājumiem, galveno riska faktoru 
ekspres-noteikšana), kā arī lietotas 

veselības parametrus 
paškontrolējošas ierīces 

sabiedrības apmācībai darbībai ar 
tām - holesterīna un triglicerīdu,   

glikozes līmeņa noteikšanai, pulsa 
frekvences un arteriālā 

asinsspiediena mērīšanai, svara vai 
ķermeņa masas noteikšanai, kā arī 

soļu skaitītājs – pulsometrs, 
vadītājs (lektors) – kardiologs - tiks 

noskaidrots iepirkuma veidā, 
izvēloties lētāko piedāvājumu. 

Semināra – lekcijas norises 
nodrošināšanai tiks izmantotas 

pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 
Dalībnieki no visa novada teritorijas 

uz norises vietu tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu ( degvielas 

izmaksas tiek iekļautas projekta 

Semināra – 
lekcijas ilgums 
2 stundas, tai 

skaitā 
konsultācijas, 
konsultācijas 

paredzētas ne 
ilgāk par 5 min 

1 personai, 
augustā 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāks 
ikdienas smēķētāju 
īpatsvars, zemāks 

ambulatoro 
apmeklējumu skaits 

pie ārstiem uz 1 iedz. 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kā arī visi 
novada iedzīvotāji, 

kuriem šī tēma šķiet 
interesanta un 

vajadzīga. Plānotais 
apmeklētāju skaits līdz 

20 dalībnieku, 15 
sieviešu un 5 vīrieši. 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

budžetā). 

3.  Slimību profilakse 
Informatīvais seminārs 

onkoloģisko slimību 
profilaksei 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
onkoloģisko slimību profilakse, 

sīkāk izpētot, piemēram, sievietēm 
- krūts vēža pašizmeklēšanas 

metodes, vīriešiem – prostatas 
vēža profilakse, ar nelielām 
individuālām konsultācijām 
tikšanos laikā (atbildes uz 

jautājumiem, galveno riska faktoru 
ekspres-noteikšana), kā arī lietotas 

veselības parametrus 
paškontrolējošas ierīces 

sabiedrības apmācībai darbībai ar 
tām - holesterīna un triglicerīdu,   

glikozes līmeņa noteikšanai, pulsa 
frekvences un arteriālā 

asinsspiediena mērīšanai, svara vai 
ķermeņa masas noteikšanai, kā arī 

soļu skaitītājs – pulsometrs, vadītāji 
(lektori) – onkologs - tiks 

noskaidroti iepirkuma veidā, 
izvēloties lētāko piedāvājumu. 

Semināra – lekcijas norises 
nodrošināšanai tiks izmantotas 

pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 
Dalībnieki no visa novada teritorijas 

uz norises vietu tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu ( degvielas 

izmaksas tiek iekļautas projekta 
budžetā). 

Semināra – 
lekcijas ilgums 2 

stundas, tai 
skaitā 

konsultācijas, 
konsultācijas 

paredzētas ne 
ilgāk par 5 min 1 

personai, 
augustā 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
mirstība no bronhu un 

plaušu ļ. audzēja, 
augstāks ikdienas 

smēķētāju īpatsvars. 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kā arī visi 
novada iedzīvotāji, 

kuriem šī tēma šķiet 
interesanta un 

vajadzīga. Plānotais 
apmeklētāju skaits līdz 

20 dalībnieku, 15 
sieviešu un 5 vīrieši. 

4.  Slimību profilakse 
Informatīvais seminārs 

par reproduktīvo 
Semināra – lekcijas galvenā tēma ir 

reproduktīvā veselība un bērnu 
Semināra – 

lekcijas ilgums 2 
Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

veselību un bērnu 
aprūpi 

aprūpe, veicinot izpratni par 
profilakses svarīgumu un 

atšķirībām starp dzimumiem, 
piemēram, kādas pārbaudes jāveic 
vīriešiem un kādas sievietēm, kā arī 

par neonatālo un perinatālo 
veselību, ar nelielām individuālām 

konsultācijām tikšanos laikā 
(atbildes uz jautājumiem, galveno 
riska faktoru ekspres-noteikšana), 

kā arī lietotas veselības parametrus 
paškontrolējošas ierīces 

sabiedrības apmācībai darbībai ar 
tām - holesterīna un triglicerīdu,   

glikozes līmeņa noteikšanai, pulsa 
frekvences un arteriālā 

asinsspiediena mērīšanai, svara vai 
ķermeņa masas noteikšanai, kā arī 

soļu skaitītājs – pulsometrs, 
vadītājs (lektors) – ginekologs - tiks 

noskaidrots iepirkuma veidā, 
izvēloties lētāko piedāvājumu. 

Semināra – lekcijas norises 
nodrošināšanai tiks izmantotas 

pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 
Dalībnieki no visa novada teritorijas 

uz norises vietu tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu ( degvielas 

izmaksas tiek iekļautas projekta 
budžetā). 

stundas, tai 
skaitā 

konsultācijas, 
konsultācijas 

paredzētas ne 
ilgāk par 5 min 1 

personai, 
oktobrī 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
zīdaiņu mirstība, 

neveselīgāki uztura 
paradumi: mazāk tādu, 

kas ikdienā lieto 
svaigus dārzeņus, 
vairāk tādu, kas 

gatavam ēdienam 
pievieno sāli. 

iedzīvotāji, kā arī visi 
novada iedzīvotāji, 

kuriem šī tēma šķiet 
interesanta un 

vajadzīga. Plānotais 
apmeklētāju skaits līdz 

20 dalībnieku, 15 
sieviešu un 5 vīrieši. 

5.  
Garīgā (psihiskā) 

veselība, atkarību 
mazināšana, fiziskā 

Izglītojošas, fiziski 
aktīvas ekskursijas 

paradumu, uzvedības 

Ekskursijas dalībnieki (grupa) tiks 
veidota pēc principa – iepriekš tiks 
publiskota informācija par iespēju 

2 braucieni 
gadā, katrs 
ilgāks par 8 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kopumā 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

aktivitāte, veselīgs 
uzturs, reproduktīvā 

veselība 

maiņas veicināšanai piedalīties pasākumā, ar 
pieteikšanās principu. Transporta 

pakalpojums tiks iepirkts. 
Ekskursijas laikā dalībnieki saņems 

sertificēta uztura speciālista 
teorētiskas un praktiskas 

apmācības par veselīga uztura 
jautājumiem bioloģiski sertificētās 

piemājas, zemnieku un/vai 
biškopības, zivkopības 

saimniecībās, tai skaitā praktisko 
apmācību (meistarklases) rezultātā 

– vienā no saimniecībām no 
vietējiem veselīgiem, bioloģiski 

audzētiem produktiem pašu 
gatavotas pusdienas. Fizisko 

aktivitāšu veicināšanai, 
popularizēšanai braucienā plānots 
iziet dabas, dabas materiālu takas 
dažādos objektos. Brauciena laikā 
tiks segtas transporta izmaksas un 

produktu iegāde meistarklašu 
nodrošināšanai. 

stundām, 
3.ceturksnis un 

4.ceturksnis 

tātad arī Aknīstes 
novadā, ir augstāks 
iedzīvotāju skaits ar 

psihiskiem, uzvedības 
traucējumiem, 

augstāks to iedzīvotāju 
īpatsvars, kuriem 

piemīt riskanti alkohola 
lietošanas paradumi, 

mirstība no 
pašnāvībām, kā arī 
neveselīgāki uztura 
paradumi – mazāk 

tādu, kas uzturā lieto 
svaigus dārzeņus. 

vienā gadā plānots 
iesaistīt vidēji 72 
dalībniekus, 55 

sievietes un 17 vīrieši. 

6.  Veselīgs uzturs 
Lekcija par veselīga 

uztura lietošanu 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
veselīga uztura lietošana, sīkāk 

izpētot, piemēram, aptaukošanās 
riska samazināšanu, vadītājs 

(lektors) – uztura speciālists - tiks 
noskaidrots iepirkuma veidā, 

izvēloties lētāko piedāvājumu. 
Semināra – lekcijas norises 

nodrošināšanai tiks izmantotas 
pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, jūlijā 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
mirstība no cukura 

diabēta, neveselīgāki 
uztura paradumi: 
mazāk tādu, kas 

ikdienā lieto svaigus 
dārzeņus, vairāk tādu, 
kas gatavam ēdienam 

pievieno sāli. 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kopumā 
vienā lekcijā plānots 

iesaistīt vidēji 20 
dalībniekus, 15 

sieviešu un 5 vīrieši. 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

Dalībnieki no visa novada teritorijas 
uz norises vietu tiks nogādāti ar 

pašvaldības transportu ( degvielas 
izmaksas tiek iekļautas projekta 

budžetā). 

7.  Fiziskā aktivitāte 

Lekcija par fizisko 
aktivitāšu 

popularizēšanu 
sabiedrībā 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
fizisko aktivitāšu popularizēšana 

sabiedrībā, sīkāk izpētot, 
piemēram, pareizas vingrošanas 

nozīmi uz organismu, vadītājs 
(lektors) – fizioterapeits - tiks 
noskaidrots iepirkuma veidā, 

izvēloties lētāko piedāvājumu. 
Semināra – lekcijas norises 

nodrošināšanai tiks izmantotas 
pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 
Dalībnieki no visa novada teritorijas 

uz norises vietu tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu ( degvielas 

izmaksas tiek iekļautas projekta 
budžetā). 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 

augustā 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 
novadā, ir lielāks 

respondentu (15-64 
g.v.) īpatsvars, kuriem 

ir liekais svars vai 
aptaukošanās (ĶMI virs 

25). 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kopumā 
vienā lekcijā plānots 

iesaistīt vidēji 20 
dalībniekus, 15 

sieviešu un 5 vīrieši. 

8.  Atkarību mazināšana 

Lekcija par atkarību 
izraisošām vielām un to 

izplatības 
samazināšanu 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
atkarību izraisošās vielas un to 

izplatības mazināšana, sīkāk 
izpētot, piemēram, atkarību 

izraisošo vielu, tādu kā, 
smēķēšanas ietekme uz organismu 
un veicināt izpratni par to negatīvo 

ietekmi uz veselību, vadītājs 
(lektors)  - narkologs - tiks 

noskaidrots iepirkuma veidā, 
izvēloties lētāko piedāvājumu. 

Semināra – lekcijas norises 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 

augustā 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāks 
ikdienas smēķētāju 

īpatsvars, augstāks to 
iedzīvotāju īpatsvars, 
kuriem piemīt riskanti 

alkohola lietošanas 
paradumi. 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kopumā 
vienā lekcijā plānots 

iesaistīt vidēji 20 
dalībniekus, 15 

sieviešu un 5 vīrieši. 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

nodrošināšanai tiks izmantotas 
pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 
Dalībnieki no visa novada teritorijas 

uz norises vietu tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu ( degvielas 

izmaksas tiek iekļautas projekta 
budžetā). 

9.  
Garīgā (psihiskā) 

veselība 
Lekcija par garīgās 

veselības veicināšanu 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
garīgās veselības veicināšana, sīkāk 

izpētot, piemēram, izdegšanas 
sindroma ietekmi uz veselību, 

stresa atpazīšanu un ietekmi uz 
veselību, vadītājs (lektors) – 
psihologs - tiks noskaidrots 

iepirkuma veidā, izvēloties lētāko 
piedāvājumu. Semināra – lekcijas 

norises nodrošināšanai tiks 
izmantotas pašvaldības telpas, 

aprīkojums un inventārs (semināra 
prezentācijas materiāla rādīšanai, 

kancelejas piederumi semināra 
dalībniekiem). Dalībnieki no visa 

novada teritorijas uz norises vietu 
tiks nogādāti ar pašvaldības 

transportu ( degvielas izmaksas tiek 
iekļautas projekta budžetā). 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 

oktobrī 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
mirstība no 

pašnāvībām, augstāks 
kopējais iedzīvotāju 

skaits ar psihiskiem un 
uzvedības 

traucējumiem. 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kopumā 
vienā lekcijā plānots 

iesaistīt vidēji 20 
dalībniekus, 15 

sieviešu un 5 vīriešI. 

10.  
Seksuālā un 

reproduktīvā veselība 

Lekcija par seksuālās 
un reproduktīvās 

veselības veicināšanu 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
seksuālās un reproduktīvās 

veselības veicināšana, vadītājs 
(lektors) – ginekologs - tiks 

noskaidrots iepirkuma veidā, 
izvēloties lētāko piedāvājumu. 

Semināra – lekcijas norises 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 

oktobrī 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
zīdaiņu mirstība, 
augstāks ikdienas 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kopumā 
vienā lekcijā plānots 

iesaistīt vidēji 20 
dalībniekus, 15 

sieviešu un 5 vīriešI. 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

nodrošināšanai tiks izmantotas 
pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 
Dalībnieki no visa novada teritorijas 

uz norises vietu tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu ( degvielas 

izmaksas tiek iekļautas projekta 
budžetā). 

smēķētāju īpatsvars, 
augstāks to iedzīvotāju 

īpatsvars, kuriem 
piemīt riskanti alkohola 

lietošanas paradumi, 
zemāks ambulatoro 
apmeklējumu skaits 

pie ārstiem uz 1 iedz., 
zemākais vīriešu 

īpatsvars, kuri pēdējā 
gada laikā apmeklējuši 

ģimenes ārstu. 

11.  Veselīgs uzturs 

Lekcija par iedzīvotāju 
uzvedības pārmaiņu 
vadības metodēm 

veselīga dzīvesveida 
jautājumos 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
iedzīvotāju uzvedības pārmaiņu 

vadības metodes veselīga 
dzīvesveida jautājumos, sīkāk 
iepazīstoties, piemēram, kas ir 
dzīvesveids un tā veidošanās 

nosacījumi, vadītājs (lektors) – 
sertificēts dziednieks - tiks 

noskaidrots iepirkuma veidā, 
izvēloties lētāko piedāvājumu. 

Semināra – lekcijas norises 
nodrošināšanai tiks izmantotas 

pašvaldības telpas, aprīkojums un 
inventārs (semināra prezentācijas 

materiāla rādīšanai, kancelejas 
piederumi semināra dalībniekiem). 
Dalībnieki no visa novada teritorijas 

uz norises vietu tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu ( degvielas 

izmaksas tiek iekļautas projekta 
budžetā). 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 
novembrī 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 
definēts, ka mūsu 
reģionā, tātad arī 

Aknīstes novadā, ir 
augstāka mirstība no 

cukura diabēta, 
augstāka mirstība no 
bronhu un plaušu ļ. 
audzēja, augstāks 

ikdienas smēķētāju 
īpatsvars, augstāks to 
iedzīvotāju īpatsvars, 
kuriem piemīt riskanti 

alkohola lietošanas 
paradumi, neveselīgāki 

uztura paradumi: 
mazāk tādu, kas 

ikdienā lieto svaigus 
dārzeņus, vairāk tādu, 
kas gatavam ēdienam 

pievieno sāli. 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, kopumā 
vienā lekcijā plānots 

iesaistīt vidēji 20 
dalībniekus, 15 

sieviešu un 5 vīrieši. 

12.  Veselīgs uzturs 
Lekcija par veselīgu 

dzīvesveidu skolēniem 
Semināra – lekcijas galvenā tēma 
veselīgs dzīvesveids skolēniem, 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

Bērni, plānots lekcijā 
iesaistīt vidēji 40 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

sīkāk izpētot, piemēram, veselīga 
un/vai neveselīga dzīvesveida 
ietekmi uz veselību, vadītājs 

(lektors) - uztura speciālists –  tiks 
noskaidrots iepirkuma veidā, 

izvēloties lētāko piedāvājumu. 
Semināra – lekcijas norises 

nodrošināšanai tiks izmantotas 
Aknīstes vidusskolas telpas, 

aprīkojums un inventārs (semināra 
prezentācijas materiāla rādīšanai, 

kancelejas piederumi lekcijas 
dalībniekiem). 

oktobrī definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
mirstība no cukura 
diabēta, augstāka 

mirstība no bronhu un 
plaušu ļ. audzēja, 
augstāks ikdienas 

smēķētāju īpatsvars, 
augstāks to iedzīvotāju 

īpatsvars, kuriem 
piemīt riskanti alkohola 

lietošanas paradumi, 
neveselīgāki uztura 

paradumi: mazāk tādu, 
kas ikdienā lieto 

svaigus dārzeņus, 
vairāk tādu, kas 

gatavam ēdienam 
pievieno sāli. 

skolēnus, 20 sieviešu 
un 20 vīriešu. 

13.  Veselīgs uzturs 
Lekcija par veselīgu 
uzturu skolēniem 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
veselīgs uzturs skolēniem, sīkāk 
izpētot, piemēram, par veselīga 
uztura pamatprincipiem, ēšanas 
paradumiem, vadītājs (lektors) – 

uztura speciālists - tiks noskaidrots 
iepirkuma veidā, izvēloties lētāko 
piedāvājumu. Semināra – lekcijas 

norises nodrošināšanai tiks 
izmantotas Aknīstes vidusskolas 
telpas, aprīkojums un inventārs 

(semināra prezentācijas materiāla 
rādīšanai, kancelejas piederumi 

lekcijas dalībniekiem). 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 
septembrī 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
mirstība no cukura 

diabēta, neveselīgāki 
uztura paradumi: 
mazāk tādu, kas 

ikdienā lieto svaigus 
dārzeņus, vairāk tādu, 
kas gatavam ēdienam 

pievieno sāli. 

Bērni, plānots lekcijā 
iesaistīt vidēji 40 

skolēnus, 20 sieviešu 
un 20 vīriešu. 

14.  Atkarību mazināšana 
Lekcija par izvairīšanos 
no atkarību izraisošo 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
izvairīšanās no atkarību izraisošo 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

Bērni, plānots lekcijā 
iesaistīt vidēji 40 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

vielu lietošanas vielu lietošanas, vadītājs (lektors) – 
narkologs - tiks noskaidrots 

iepirkuma veidā, izvēloties lētāko 
piedāvājumu. Semināra – lekcijas 

norises nodrošināšanai tiks 
izmantotas Aknīstes vidusskolas 
telpas, aprīkojums un inventārs 

(semināra prezentācijas materiāla 
rādīšanai, kancelejas piederumi 

lekcijas dalībniekiem). 

novembrī definēts, ka mūsu 
reģionā, tātad arī 

Aknīstes novadā, ir 
augstāks ikdienas 

smēķētāju īpatsvars, 
augstāks to iedzīvotāju 

īpatsvars, kuriem 
piemīt riskanti alkohola 

lietošanas paradumi. 

skolēnus, 20 sieviešu 
un 20 vīriešu. 

15.  
Seksuālā un 

reproduktīvā veselība 

Lekcija par seksuālās 
un reproduktīvāsa 

veselības saglabāšanu 

Semināra – lekcijas galvenā tēma 
seksuālās un reproduktīvās 
veselības saglabāšana, sīkāk 
iepazīstoties, piemēram, par 
seksuālās un reproduktīvās 

veselības saglabāšanas iespējām, 
metodēm, vadītājs (lektors) – 
ginekologs - tiks noskaidrots 

iepirkuma veidā, izvēloties lētāko 
piedāvājumu. Semināra – lekcijas 

norises nodrošināšanai tiks 
izmantotas Aknīstes vidusskolas 
telpas, aprīkojums un inventārs 

(semināra prezentācijas materiāla 
rādīšanai, kancelejas piederumi 

lekcijas dalībniekiem). 

Lekcijas ilgums 
2 stundas, 
decembrī 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 

novadā, ir augstāka 
zīdaiņu mirstība, 
augstāks ikdienas 

smēķētāju īpatsvars, 
augstāks to iedzīvotāju 

īpatsvars, kuriem 
piemīt riskanti alkohola 

lietošanas paradumi, 
zemāks ambulatoro 
apmeklējumu skaits 

pie ārstiem uz 1 iedz., 
zemākais vīriešu 

īpatsvars, kuri pēdējā 
gada laikā. 

Bērni, plānots lekcijā 
iesaistīt vidēji 40 

skolēnus, 20 sieviešu 
un 20 vīriešu. 

16.  Fiziskā aktivitāte 
Peldēšanas apmācības 

bērniem 

2. klašu skolēni tiks apmācīti 
peldētprasmē kādā no 

peldbaseiniem. Peldbaseins tiks 
noteikts cenu salīdzinājuma 
rezultātā, izvēloties lētāko 

piedāvājumu, atbilstoši tehniskajai 
specifikācijai. Nogādāšanai līdz 
peldbaseinam tiks izmantots 

2 reizes nedēļā, 
pavasarī un 

rudenī (maijs, 
septembris, 

oktobris, 
novembris, 

decembris)  – 
32 nodarbības 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 
novadā, ir lielāks 

respondentu (15-64 
g.v.) īpatsvars, kuriem 

ir liekais svars vai 

Bērni, plānots iesaistīt 
40 bērnus ( 4 grupas, 

katrā 10 bērni), 20 
meitenes un 20 zēni. 



11 
 

N0933_6p1 

Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

pašvaldības transports, no projekta 
sedzot degvielas izmaksas. 
Nepieciešamo aprīkojumu 

peldēšanai bērniem iegādās paši 
vecāki. 

apmācības 
grupai (64 

nodarbības) 

aptaukošanās (ĶMI virs 
25). 

17.  Fiziskā aktivitāte 
Veselības diena novada 

skolēniem 

Veselības diena skolēniem tiks 
organizēta no vairākām 

sastāvdaļām – 1.-2.klasei skolotāju 
pašu organizētas aktivitātes, 3.-

6.klasei fizisko aktivitāšu komplekss 
(pakalpojuma sniedzējs tiks 

noskaidrots cenu aptaujā, izvēloties 
lētāko piedāvājumu), 7.-8. un 10.-

11.klasei -ginekologu/vecmāšu 
nodarbības par veselīgu 

dzīvesveidu, fizioterapeita 
ieteikumi pareizas stājas veidošanai 
(vingrinājumu komplekss) – fizisko 
aktivitāšu un lekciju (nodarbību) 

vadītāji tiks noskaidroti cenu 
aptaujā, izvēloties lētāko 

piedāvājumu. Nepieciešamo 
inventāru un/vai aprīkojumu 

nodrošinās pašvaldība. 

Ilgāk par 3 
stundām, 
31.maijs 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 
novadā, ir lielāks 

respondentu (15-64 
g.v.) īpatsvars, kuriem 

ir liekais svars vai 
aptaukošanās (ĶMI virs 

25). 

Bērni, plānots iesaistīt 
120 bērnus, 60 

meitenes un 60 zēni. 

18.  Fiziskā aktivitāte Novada Sporta svētki 

Sporta svētku organizēšanu 
nodrošinās entuziasti – vietējie 

iedzīvotāji, tiesneši arī būs vietējie 
entuziasti, nepieciešamais 

inventārs un aprīkojums tiks 
nodrošināts no pašvaldības. Sporta 

svētku programmā iekļaujot 
dažādas sporta sacensības, 
makšķerēšanas sacensības, 

veiklības uzdevumus, komandu 
sacensības visu vecumu, dzimumu 

dalībniekiem. Sporta svētku 

Plānotais ilgums 
vairāk kā 8 

stundas, 
augustā 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 
novadā, ir lielāks 

respondentu (15-64 
g.v.) īpatsvars, kuriem 

ir liekais svars vai 
aptaukošanās (ĶMI virs 

25). 

Visas projektā plānotās 
mērķa grupas 

iedzīvotāji, plānots 
iesaistīt vidēji 80 
dalībniekus, 50 

sieviešu un 30 vīriešu. 



12 
 

N0933_6p1 

Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

dalībniekiem tiks nodrošinātas 
ūdens pudeles un svaigi dārzeņi, 

augļi, kas tiks iegādāti no 
piegādātājiem, veicot cenu aptauju, 

izvēloties lētāko piedāvājumu. 
Sacensības notiks Gārsenes 

pagastā. Pieteikties sacensībām 
varēs jebkurš iedzīvotājs. 

19.  Fiziskā aktivitāte 
Senioru aktīvās atpūtas 

diena 

Plānotas senioru sporta spēles 
tautas sporta veidos ārpus telpām, 

kādā no novada pagastiem – 
daudzveidīgas fiziskās aktivitātes, 

kas piemērotas viņu vecumam, 
veselības stāvoklim: kustību 

rotaļas, sacensības, veiklību spēles, 
kas mijas ar atpūtas brīžiem, kā arī 

apmācību nodarbības pareizai 
kustību, vingrojumu veikšanai 
ikdienā – šīs nodarbības veiks 

sporta skolotājs brīvprātīgi, bez 
atlīdzības. Sporta spēles organizēs 
vietējie entuziasti. Nokļūšanai uz 
pasākuma vietu tiks nodrošināts 
pašvaldības transports, sedzot 
degvielas izmaksas no projekta 

budžeta.  Dalībniekiem tiks 
nodrošinātas ūdens pudeles un 

svaigi dārzeņi, augļi, kas tiks iepirkti 
no piegādātāja, veicot cenu 

aptauju, izvēloties lētāko 
piedāvājumu. 

Līdz 8 stundām, 
jūlijs 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 
novadā, ir lielāks 

respondentu (15-64 
g.v.) īpatsvars, kuriem 

ir liekais svars vai 
aptaukošanās (ĶMI virs 

25). 

Iedzīvotāji, kas vecāki 
par 54 gadiem, plānots 

iesaistīt vidēji 30 
dalībniekus, 15 
sievietes un 15 

vīriešus. 

20.  Fiziskā aktivitāte 
Vingrošanas 

nodarbības skolēniem 

Nodarbību vadītājs - sporta 
skolotājs, tiks noskaidrots cenu 

salīdzinājuma rezultātā, izvēloties 
lētāko piedāvājumu. Nodarbību 

norises nodrošināšanai tiks 

2 stundas 
nedēļā, (16 
nedēļas, 32 

stundas), 
septembris, 

Zemgales reģiona 
veselības profilā ir 

definēts, ka reģionā, 
tātad arī Aknīstes 
novadā, ir lielāks 

Bērni, plānots iesaistīt 
vairāk kā 20 bērnus, 10 

meitenes un 10 zēni. 
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Nr. Tēmas nosaukums1 Pasākuma nosaukums2 Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma 
īstenošanas 
ilgums un 
biežums4 

Pasākuma atbilstība 
teritorijas veselības 

profilam5 
Mērķa grupa6 

izmantotas Aknīstes vidusskolas 
telpas, aprīkojums un inventārs. 

oktobris, 
novembris, 
decembris 

respondentu (15-64 
g.v.) īpatsvars, kuriem 

ir liekais svars vai 
aptaukošanās (ĶMI virs 

25). 

 
Piezīmes. 
1 Tēmas: garīgā (psihiskā) veselība, atkarību mazināšana, fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība. 
2 Pasākuma nosaukumu norāda saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm vai vadlīnijām pašvaldībām veselības veicināšanā, piemēram, "Mācības veselīgā uztura pagatavošanai", 
"Nūjošanas grupu organizēšana", "Orientēšanas sporta interešu pulciņš".  
3 Norāda informāciju par pasākuma īstenošanas metodēm un resursiem (piemēram, cilvēkresursi, iekārtas, aprīkojums, infrastruktūra) [līdz 150 vārdiem].  
4 Norāda informāciju par periodu/-iem, kad plānots pasākumu īstenot. 
5 Pamato pasākuma nepieciešamību ar teritorijas veselības profilā norādītājām problēmām [līdz 50 vārdiem]. 
6 Norāda mērķa grupu un plānoto pasākumu apmeklētāju skaitu grupā atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas 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". 

 


