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1. pielikums 

Ministru kabineta 

2016. gada 17. maija 

noteikumiem Nr. 310 

 

Projekta darba plāns 2017. gadam  
 

Finansējuma saņēmējs  Ventspils pilsētas dome, ieviesējs – PI “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde”. 

Projekta nosaukums  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” 

Projekta numurs  9.2.4.2./16/I/103 
 

Nr. 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma īstenošanas ilgums un 

biežums4 
Mērķa grupa6 

1. 1 2.  3.  4.  5.  

1.  Sirds un 

asinsvadu 

saslimšanas 

profilakses 

pasākumi 

Konsultatīvu  un informatīvu pasākumu cikls 

sporta pasākumu norises vietās: 

-kardiologa lekcijas un diskusijas par sirds slimību 

riska faktoriem un kā tos mazināt,  

- galveno sirds slimību riska faktoru ekspress-

noteikšana (ĶMI, asinsspiediena mērījumi, 

glikozes un holesterīna līmeņu noteikšana ar 

ekspresstestu palīdzību)  

- tam sekojoša īsa speciālista konsultāciju par 

turpmāko rīcību, kā arī veselīga uztura un fizisko 

aktivitāšu lomu šādu slimību riska mazināšanai. 

Tiks īstenots 5 publisku fizisko 

aktivitāšu veicināšanas pasākumu 

ietvaros – 8., 10., 11. un 12. 

8., 10., 11. pasākumā noritēs 4h, bet 

katra apmeklētāja dalība tajā ir vidēji 

15 minūtes. 

12. pasākumā noritēs 1 h dienā 

(pakalpojuma ieviesējs par to paziņo 

publiski). 

Visi pasākumu apmeklētāji un projekta 

mērķa grupas: 

teritoriāli atstumtie, trūcīgie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas ar invaliditāti un 

iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem. 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 60 

vienā pasākumā 8.,10. un 11. pasākumā.  

30 sievietes, 30 vīrieši. 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 12. 

pasākumā (vienā nedēļā) 20 dalībnieku: 10 

sievietes, 10 vīrieši.  

 

2.  Senioru veselīga 

un aktīva dzīves 

veida 

veicināšanas 

pasākumi 

Sporta nodarbību organizēšana senioriem, kuri ir 

vecāki par 54 gadiem, proti, nodarbības 

peldbaseinā vismaz 1 stundu nedēļā visu gadu 

kopš pakalpojuma līguma spēkā stāšanās dienas 

līdz 2017. gada beigām. Visiem apmeklētājiem 

vienu reizi gadā nodrošināt suvenīru un aktīvākos 

vienu reizi gadā apbalvot. 

 

 Aktivitātes nodrošinās speciālists atbilstošā jomā. 

septembris-decembris. 

2x nedēļā. Vienas nodarbības ilgums 

1h. Kopējais pasākumu skaits 16x2 = 

32 nodarbības. 

Seniori, visi pasākumu apmeklētāji, projekta 

mērķa grupas. 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 10 

vienā nodarbībā: 

5 sievietes 

5 vīrieši 

 

3.  Personu ar 

fiziskās un 

garīgās veselības 

traucējumiem 

Sporta nodarbības personām ar invaliditāti 

vingrošanas nodarbības speciālistu atbilstošā jomā 

vadībā un sacensības 2x gadā. 

 

maijs- decembris. 

Nodarbības norit 2 reizes nedēļā. 

Vienas nodarbības ilgums 1h. 

Personas ar fiziskās un garīgās veselības 

traucējumiem, Visi pasākumu apmeklētāji, 

projekta mērķa grupas. 
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Nr. 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma īstenošanas ilgums un 

biežums4 
Mērķa grupa6 

1. 1 2.  3.  4.  5.  

veselīga un 

aktīva 

dzīvesveida 

veicināšanas 

pasākumi un  

sporta spēles 

Kopējais pasākumu skaits 33x2=66 

nodarbības. 

Sporta spēļu norise 12. jūnijā un 

novembris (tbd). 

Sporta spēļu ilgums. 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 60 

vienā nodarbībā. 

48 sievietes 

12 vīrieši 

 

4.  Interaktīvu 

pasākumu cikls 

par veselīga 

uztura lomu 

vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem 

 

Interaktīvas nodarbības par veselīgu dzīves veidu, proti, 

pareizas ēšanas teorētiskiem pamatprincipiem, un 

praktiskas nodarbības 1.-4., 5.-9. klašu audzēkņiem par 

kulinārijas mākslu,  kopdarbībā pagatavojot bērnus un 

jauniešus interesējošus ēdienus vai to alternatīvas. 

Kopīgi gatavojot ēdienu, bērna patstāvība ne tikai tiek 

veicināta, iegūstot jaunas prasmes, bet arī palīdzot iegūt 

nepieciešamo informāciju, lai turpmāk varētu izvēlēties 

veselīga ēdiena izejvielas un spēt tās patstāvīgi 

pagatavot. Pieņemot faktu, ka jo īpaši bērniem garšo 

tieši tie ēdieni, kas ir gatavojami lielā eļļas daudzumā, 

kurā ir daudz sāls un cukurs, tiks piedāvātas pēc iespējas 

‘tuvākas’ alternatīvas, lai, piem., čipšus aizstātu ar ko 

ļoti līdzīgi kraukšķīgu, bet jau daudz veselīgāku ēdienu, 

ko bērns varētu pieņemt kā līdzvērtīgu alternatīvu un 

potenciāli tiešām izvēlētos čipšu vietā. 

Aktivitātes nodrošinās speciālists atbilstošā jomā. 

Mācību gada ietvaros no septembra 

līdz šī gada decembrim (pilna līguma 

darbības termiņš līdz 2018. gada 

maijam) 

Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Kopējais aktivitāšu skaits tiks izplānots 

kopā ar piesaistīto pakalpojuma 

sniedzēju, izvērtējot grupu lielumu un 

bērnu daudzumu, kā arī katras skolas 

stundu grafiku. Minimālais pasākumu 

skaits plānots 10 nodarbības. 

Bērni, skolotāji, vecāki. 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 255. 

127 meitenes 

128 zēni viena mācību gada ietvaros. 

  

5.  Skolēnu 

slidošanas 

apmācības un 

peldētapmācības 

programmu 

nodrošinājums, 

kā arī regulāru 

sporta aktivitāšu 

nodrošināšana  

Skolēnu slidošanas apmācības programma 

sākumskolas audzēkņiem, peldētapmācība 

pamatskolas klašu audzēkņiem un vieglatlētikas 

manēžas pieejamība skolu audzēkņiem, lai 

veicinātu daudzveidīgu fizisko aktivitāšu 

iepazīšanu, kā arī aizraušanos ar ledus sporta 

veidiem, peldēšanu un vieglatlētiku. Aktivitātes 

nodrošinās speciālists atbilstošā jomā. 

mācību gada ietvaros. 

Katras nodarbības ilgums 40 minūtes.  

Ņemot vērā minimālo sporta stundu 

skaitu nedēļā (2 gab.), kā arī katras 

skolas plānoto ārpus skolas sporta 

stundu skaitu, kopējais aktivitāšu skaits 

tiks noteikts, piesaistot pakalpojuma 

sniedzēju un izvērtējot skolēnu 

daudzumu un attiecīgo sporta bāžu 

ietilpību. 

Minimālais nodarbību skaits plānots 

20. 

Bērni 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 400. 

200 meitenes 

200 zēni viena mācību gada ietvaros. 

 

6.  Psihologa 

atbalsts 

pirmsskolas un 

skolas vecuma 

bērniem un viņu 

1) pirmsskolas vecuma bērnu tematiska 

sagatavošana skolai, nodrošinot lekcijas 

vecākiem par neskaidriem jautājumiem saistībā 

ar bērna adaptāciju skolai, kā arī vispārējām 

mācību gada ietvaros. 

 

1) Nodarbības ilgums 1h. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu izlaiduma 

grupas vecuma bērni un viņu vecāki 
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Nr. 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma īstenošanas ilgums un 

biežums4 
Mērķa grupa6 

1. 1 2.  3.  4.  5.  

vecākiem 

dažādu garīgās 

veselības 

veicināšanas 

pasākumu 

nodrošināšanai 

norādēm, kā sagatavot bērnu emocionāli, lai 

novērstu grūtības.; 

2) psihologa nodarbības ar bērniem skolu vasaras 

nometnēs sākumskolas bērniem un pusaudžiem 

savu skolu ietvaros, lai, attīstītu empātiju un 

toleranci un veidotu emocionāli iekļaujošu skolas 

komūnu, tādā veidā samazinot mobinga 

iespējamību skolā un  nodrošinot psiholoģiski 

veselīgu skolas vidi. 

Nodarbību biežums tiks noteikts, 

piesaistot pakalpojuma sniedzēju un 

izvērtējot pirmsskolas mācību iestāžu 

audzēkņu skaitu, plānojot grupas 

lielumu un aktivitāšu grafiku. 

Minimālais nodarbību skaits plānots 

10. 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits viena 

mācību gada ietvaros 50. 

25 sievietes 

25 vīrieši 

 

7.  Tautas sporta 

pasākums „Nāc 

un sporto” un 

pasākumi  

ģimenēm 

Veselības skrējieni, nūjošanas, akmens mešanas, 

orientēšanās, peldēšanas, aerobikas, atlētiskā 

vingrošanas, galda spēļu pasākumi, velo 

braucieni. Katram iedzīvotājam ir iespēja 

piedalīties un izvēlēties Sporta aktivitātes 

atbilstoši savam vecumam,  fiziskai sagatavotībai 

un interesēm. Aktivitātes nodrošinās speciālists 

atbilstošā jomā. 

Kompleksi pasākumi vasaras un 

ziemas sezonā. 

 

 

Visi pasākumu apmeklētāji, projekta mērķa 

grupas: teritoriāli atstumtie, trūcīgie 

iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar 

invaliditāti un iedzīvotāji vecumā virs 54 

gadiem. 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits viena 

pasākum ietvaros 30. 

15 sievietes 

15 vīrieši. 

8.  Velosezonas 

atklāšanas 

pasākums 

Tiks organizēts velo brauciens pa pilsētas ielām 

9 km garumā, veselības aleja ar speciālistu 

atbilstošā jomā konsultācijām, kurā atradīsies 

telts, ar  šī darba plānā  1. pasākuma “Sirds un 

asinsvadu veselības profilakses pasākumi” 

aktivitātēm, proti, iespēju ar eksprestestu 

palīdzību noteikt cukura un holesterīna līmeni 

asinīs, kā arī citus rādītājus, izmantojot ĶMI 

aparatūru, noklausīties kardiologa lekciju par 

sirds un asinsvadu slimībām un to ierosinātājiem,  

kā arī varēs degustēt veselīgu ēdienu (svaigi 

spiestas sulas un svaigus dārzeņus/augļus). 

 

14. maijs 

 

Pasākuma garums 5h. 

Visi pasākumu apmeklētāji, projekta mērķa 

grupas: teritoriāli atstumtie, trūcīgie 

iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar 

invaliditāti un iedzīvotāji vecumā virs 54 

gadiem 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 85. 

40 sievietes 

45 vīrieši. 

 

9.  Sporta svētku 

organizēšana 

SAC "Selga" 

senioriem 

socializācijas 

procesa un 

Pasākuma ietvaros plānots organizēt sporta 

svētkus sociālās aprūpes centra "Selga".   

Pasākuma ietvaros plānota sabiedrības iesaiste, 

uzaicinot sporta svētkos piedalīties jebkuru 

Ventspils iedzīvotāju vecuma grupā virs 54 

gadiem, tādējādi nodrošinot aprūpes centra 

29. jūnijs 

Pasākuma norises ilgums 3h. 

Seniori (54+), visi pasākumu apmeklētāji 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 25. 

12 sievietes 

13 vīrieši 
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Nr. 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma īstenošanas ilgums un 

biežums4 
Mērķa grupa6 

1. 1 2.  3.  4.  5.  

sociālās 

integrācijas 

veicināšanai 

iemītnieku efektīvu socializāciju un sociālās 

integrācijas veicināšanu, kas dotu būtisku 

pozitīvu ietekmi uz senioru garīgo veselību. 

Aktivitātes nodrošinās speciālisti atbilstošā jomā. 

 

 

10.  Ventspils pilsētas 

sacensības 

maratonā 

Sacensību organizēšana skriešanas distancēs - 

42km, 21km, 10km un 5.3km. Pasākuma ietveros 

plānotas darbības: 

- sadraudzības skrējiens dalībniekiem ar kustību 

traucējumiem  un garīgās veselības 

traucējumiem; 

-  bērnu vingrošanas nodarbība; 

- starts dalībniekiem ratiņkrēslos 

17. Jūnijs  

Pasākuma norises ilgums 3h 

 

 

Visi pasākumu apmeklētāji, projekta mērķa 

grupas: teritoriāli atstumtie, trūcīgie 

iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar 

invaliditāti un iedzīvotāji vecumā virs 54 

gadiem. 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 100 

50 sievietes 

50 vīrieši 

 

 

11.  Nūjošanas 

festivāls 

Festivāla nūjošanas distanču garums - 5.3km un 

10.6 km pa pilsētas ielām.  

22. jūlijs 

 

Pasākuma norises ilgums 4h 

 

Visi pasākumu apmeklētāji, projekta mērķa 

grupas: teritoriāli atstumtie, trūcīgie 

iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar 

invaliditāti un iedzīvotāji vecumā virs 54 

gadiem. 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 20 

10 sievietes 

10 vīrieši 

 

12.  Veselības nedēļas 

pasākumi 

Ventspilī  2 

reizes gadā 

Vienas nedēļas garumā gan jūnijā, gan septembrī  

plānotas sportiskas aktivitātes visām vecuma 

grupām, kā arī lekcijas par veselīgu dzīvesveidu 

pēc brīvas izvēles.  

Tiks organizēta Olimpiskā diena ar rīta 

vingrošanu pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu 

skolēniem; sporta aktivitāšu programmu pa klašu 

grupām;  sacensību sektoru sagatavošanu, kā arī 

balvas uzvarētāju komandām. 

Aktivitātes nodrošinās speciālists atbilstošā jomā. 

29. maijs – 2. jūnijs 

 

18.-22. septembris 

 

Vismaz 1 stundu dienā. Kopējais 

aktivitāšu skaits vismaz 10. 

Visi pasākumu apmeklētāji, projekta mērķa 

grupas: teritoriāli atstumtie, trūcīgie 

iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar 

invaliditāti un iedzīvotāji vecumā virs 54 

gadiem, 

Bērni. 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 100. 

50 sievietes 

50 vīrieši 
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Nr. 
Pasākuma 

nosaukums2 
Pasākuma īss apraksts3 

Pasākuma īstenošanas ilgums un 

biežums4 
Mērķa grupa6 

1. 1 2.  3.  4.  5.  

13.  Informatīvu 

pasākumu cikls 

par veselīga 

uztura 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem 

 

Pasākuma ietvaros pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņiem  tematisku lekciju veidā sniegtas 

zināšanas par veselīgu uzturu kā arī sniegta 

informācija par neveselīga uztura ietekmi uz 

zobu veselību, un sliktas mutes higiēnas ietekmi 

uz gremošanas traktu. Aktivitātes nodrošinās 

speciālists atbilstošā jomā. 

Septembris 

 

Vienas nodarbības ilgums 40 minūtes.  

Kopējais aktivitāšu skaits tiks 

izplānots, piesaistot pakalpojuma 

veicēju un izvērtējot pirmsskolas 

izglītības iestāžu (PII) audzēkņu skaitu, 

grupu lielumu un PII dara grafiku.  

Minimālais nodarbību skaits plānots 

10. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi -

bērni un viņu vecāki 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 200. 

100 meitenes/sievietes 

100 zēni /vīrieši 

 

14.  Lekcijas 

senioriem par 

fizisko aktivitāšu 

un veselīga 

uztura 

nozīmīgumu 

Pasākuma ietvaros plānotas lekcijas: 

 1) ārstnieciskās vingrošanas speciālista/ 

fizioterapeita lekcija ar praktiskiem 

vingrinājumiem par fizisko aktivitāšu 

nozīmīgumu senioriem ikdienā, kustību ietekmi 

uz dzīves kvalitātes paaugstināšanu; 

2) Dietologa lekcija par veselīga uztura 

nepieciešamību, organisma fizioloģiju senioriem. 

Aktivitātes nodrošinās speciālists atbilstošā jomā. 

Septembris un oktobris (par datumiem 

vienosies) 

 

Vienas lekcijas garums 1.5h 

 

 

 

 

 

Seniori, 54+ gadu veci, visi Ventspils 

iedzīvotāji 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 16. 

8 sievietes 

8 vīrieši 

 

15.  Stresa 

mazināšanas un 

izdegšanas 

profilakses 

pasākumi 

senioriem 

Speciālistu vadītas atbalsta grupas Ventspils 

pilsētas senioriem, kas ir vecāki par 54 gadiem, 

stresa mazināšanai un izdegšanas profilaksei, 

ietverot: 

- psihiskās un fiziskās (somatiskās) veselības 

saistību un fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz 

psihisko veselību; 

  

- psihisko veselību un tās saglabāšanu seniora 

vecumā. 

februāris- aprīlis, oktobris- decembris 

 

Vienas nodarbības ilgums – 1.5h. 

 

Nodarbības 1x nedēļā 3 mēnešu 

garumā (lekciju kursa garums). 

2 lekciju kursi gadā (rudenī un 

pavasarī, 2017. gadā tiks iepirkti viens 

kurss 2017. gada rudenī un 2018. gada 

pavasarī). 

Kopējais aktivitāšu skaits 24 

nodarbības. 

Seniori, visi pasākumu apmeklētāji, projekta 

mērķa grupas: teritoriāli atstumtie, trūcīgie 

iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar 

invaliditāti un iedzīvotāji vecumā virs 54 

gadiem 

 

Indikatīvais plānotais dalībnieku skaits 20 

10 sievietes 

10 vīrieši 

 

 


