
 

 

 

 

 

 

Vesels Jaunpils novadā 

Nr.9.2.4.2/16/I/077 
9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

 

Finansējuma saņēmējs Jaunpils novada dome 

Juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

Īstenošanas vieta 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142 

Projekta ietvaros veicamās 
darbības 

Projekta “Vesels Jaunpils novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem Jaunpils novada  iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus – 
veselības dienas novadā, veselības- sporta  dienas Jaunpils vidusskolā, projektu nedēļu saistītu ar 
veselības veicināšanas pasākumiem Jaunpils vidusskolā, veselības nometnes pusaudžiem, 
maznodrošinātām ģimenēm, iedzīvotāju grupai 54+. Projekta ietvaros tiks organizēti slimību 
profilakses 9 pasākumi 3 gadu laikā, piesaistot speciālistus – lektorus  sabiedrību izglītojošu 
pasākumu četru prioritāro jomu (sirds un asinsvadu sistēmas slimību, onkoloģijas profilakse, garīgās 
veselības, perinatālās un neonatālās veselības veicināšana) kontekstā. Veselības veicināšanai 

vietējai sabiedrībai tiks organizēti 35 veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai 
sabiedrībai – veselības dienas pašvaldībā , veselību veicinošas nometnes pusaudžiem, 
maznodrošinātām ģimenēm, iedzīvotāju grupai 54+. Jaunpils vidusskola gatavojas iestāties 
Veselību veicinošo skolu tīklā un projekta ietvaros organizēs gan projektu nedēļu par veselību 
veicinošajiem jautājumiem, gan veselības/sporta dienas 4 reizes gadā, Skolā tiks organizēti plakātu 
konkursi un videofilmiņu izveide-konkurss par tēmām, kuras saistītas ar vardarbības novēršanu 
bērnu un pusaudžu vidū, ņirgāšanās mazināšanu un novēršanu. Projekta sākumā un beigās notiks 
novada iedzīvotāju anketēšana, lai izvērtētu iedzīvotāju paradumu maiņu, ko ietekmējusi projekta 
darbība. Projekta ietvaros plānots sniegt atbalstu 511 mērķa grupas dalībniekiem. Projekta kopējās 
izmaksas EUR 30659. Plānotais projekta īstenošanas ilgums – 33 mēneši 2017., 2018., 2019.gadā. 

ES fonda aktivitāte, kuras 
ietvaros piešķirts ES fonda un 
valsts budžeta līdzfinansējums 

9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  

9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei” 

Projekta izmaksas 

Kopējās izmaksas EUR 30659.00 
t.sk. kopējās attiecināmās EUR EUR 30659.00 

t.sk. ES fonda finansētas EUR 26060.15 
t.sk. valsts budžeta finansētas – 4598.85 

Projekta īstenošanas laiks No 2017.gada 5.jūlija 33 mēneši 

Projekta koordinators, 
kontakinformācija 

Vija Zīverte 

Vija.ziverte@jaunpils.lv, 63180960 

Andis Pušņakovs 

andis.pusnakovs@jaunpils.lv  - 63180960  
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