1. pielikums
Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr. 310

Projekta darba plāns 2017. gadam
Finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums
Projekta numurs

Nr.

1.

Tēmas
nosaukums1

Slimību
profilakse

N0933_6p1

Salas novada pašvaldība
Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā
Nr.9.2.4.2/16/I/048

Pasākuma
nosaukums2

Izglītojošs
pasākums
„Mana sirdsmana dzīve"

Pasākuma īss apraksts

3

Izglītojoši pasākumi t.sk.
lekcijas par sirds un
asinsvadu sistēmas slimību
profilaksi; par veselības
veicināšanai
nepieciešamajām aktivitātēm
un to iespējām mājas
apstākļos; par galvenajiem
aptaukošanas iemesliemlieko svaru; par veselīga
dzīvesveida iespējām un tā
svarīgumu; par fizisku
aktivitāšu lomu nervu un
psihisko slimību profilaksē;
Kvalificētas ārstniecības
personas veiks galveno sirds
slimību riska faktoru
ekspress- noteikšanu.
Pasākumi notiks: Salas KN,
Sēlpils KN un Biržu TN.
Cilvēkresuri: speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām.
Aprīkojums: paškontroles
ierīces, datortehnika
(Projektors, portatīvais
dators, ekrāns), mikrofons ,
kancelejas preces
Pakalpojums pasākuma

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4
Pasākuma
īstenošanas
uzsākšana:
2017.g.
4.ceturksnī
Plānoti 3
pasākumi, t.sk.
lekcijas: 2
pasākumi 3
stundas un viens
pasākums 2
stundas

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5
Viens no
galvenajiem
sabiedrības
veselības
rādītājiem ir
vidējais mūža
ilgums. Ņemot
vērā veselību
raksturojošos
rādītājus Zemgales
reģionā
salīdzinājumā ar
vidējiem
rādītājiem valstī,
tas ir zemāks nekā
vidēji valstī – 73,7
gadi, Mirstība no
sirds un asinsvadu
sistēmas slimībām
reģionā ir augstāka
nekā vidēji valstī.

Mērķa grupa

6

Visas projektā
plānotās mērķa grupas, kā arī
iedzīvotāji, kuriem šī tēma
šķiet interesanta un
vajadzīga.
Mērķa grupa ~ 50
iedzīvotāju: 60 % sieviešu un
40 % vīriešu.

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7
3.. 4., 5.

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8
Profilakse

2

Nr.

Tēmas
nosaukums1

Pasākuma
nosaukums2

Pasākuma īss apraksts

3

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5

2017.g.
4.ceturksnī.
Plānoti
3
pasākumi
t.sk.
lekcijas,
katra trīs stundas,
kopā 9 stundas

Pēc Latvijas
reģionu veselības
profila, Zemgales
reģionā ir
augstāka
perinatālā un
zīdaiņu mirstība
Latvijā

Salas novada esošie un
topošie vecāki. Plānoto
lekciju apmeklētāju skaits ~
10 pieaugušie, t.sk. 60%
sievietes, 40 % vīrieši.

3., 5.

profilakse

2017.g.
4.ceturksnī
Plānoti
2
pasākumi,
t.sk.
lekcijas, katrs 2
stundas

Zemgales reģionā
visvairāk
potenciāli zaudēto
mūža gadu tiek
zaudēts ārējo
nāves cēloņu dēļ,
otrs nozīmīgākais
cēlonis ir sirds un
asinsvadu sistēmas
slimības, trešais
būtiskākais cēlonis
ir ļaundabīgie

Visas projektā plānotās
mērķa grupas, kā arī
iedzīvotāji, kuriem šī tēma
šķiet interesanta un
vajadzīga.
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54
gadiem, pārējās personas, kas
atbilst stratēģiskā atbalsta
mērķa 9.2.4.2. noteiktajai
mērķa grupai.
Plānoto pasākumu

4.

profilakse

Mērķa grupa

6

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8

organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.
2.

Slimību
profilakse,
seksuālā un
reproduktīvā
veselība

Lekcija „Par
mātes un bērna
veselību"

3.

Slimību
profilakse

Izglītojošs
pasākums
sievietēm „Lai
dzīvotu”

N0933_6p1

Potenciālo vecāku izglītošanai
par kontracepciju,
reproduktīvo veselību (t.sk.
riska faktoriem), savlaicīgu
griešanos pie ārsta un par
slimību ārstēšanu, ģimenes
plānošanu, grūtniecību,
dzemdībām, zīdaiņa kopšanu,
atbildību par visiem bērna
aspektiem. Pasākumi notiks:
Salas KN, Sēlpils KN un Biržu
TN.
Cilvēkresursi: speciālists ar
atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām ( ārstniecības
personas).
Aprīkojums: datortehnika
(Projektors, portatīvais dators,
ekrāns), mikrofons , kancelejas
preces
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.
Pasākumu cikls sievietēm par
dzemdes kakla un krūts vēzi, tā
riska faktoriem, informēšana
par iespēju veikt apmaksātus
izmeklējumus valsts
apmaksātās veselības aprūpes
programmas ietvaros, ar
rekomendāciju turpmākai
rīcībai, ģimenes ārsta
apmeklējumam tuvākajā laikā.
Par UV staru ietekmi,
informācija par to kā pareizi

3

Nr.

4.

Tēmas
nosaukums1

Slimību
profilakse

N0933_6p1

Pasākuma
nosaukums2

Izglītojošs
pasākuma cikls
vīriešiem par
onkoloģiju
„Kas jāzina
katram
vīrietim”

Pasākuma īss apraksts

3

sauļoties, kā pasargāt sevi no
saules kaitīgās iedarbības,
informācija par regulāru ādas
virsmas paškontroles veikšanu.
Pasākumi notiks: Salas KN,
Sēlpils KN un Biržu TN.
Cilvēkresursi: speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām (ārstniecības
personas).
Aprīkojums: datortehnika
(Projektors, portatīvais dators,
ekrāns), mikrofons , kancelejas
preces
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.
Onkoloģijas profilakses
pasākums ar izglītojošu sadaļu
un diskusiju ar onkologu par
prostatas vēža profilaksi, kurā
iekļautas īsas ekspresskonsultācijas, jautājumu un
atbilžu sesijas par tēmām, vai
indivīdam pastāv risks
prostatas saslimšanu attīstībai,
ar rekomendāciju turpmākai
rīcībai, ģimenes ārsta
apmeklējumam tuvākajā laikā.
Tēmas par ādas vēža riska
faktoriem un to ietekmēšanas
iespējas, pazīmes, kuru
gadījumā nepieciešams
vērsties pie speciālista.
Pasākumi notiks: Salas KN,
Sēlpils KN un Biržu TN.
Cilvēkresursi: speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4

2017.g.
4.ceturksnī
Plānoti 2
pasākumi, t.sk.
lekcijas, 2 stundas
katrs

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5

Mērķa grupa

6

audzēji.
Pamatojoties uz
Zemgales reģiona
veselības profilu
biežāk reģistrētās
ļaundabīgo
audzēju
lokalizācija
reģiona
iedzīvotājiem ir
krūts audzējs
sievietēm, resnās
sigmveida, taisnās
zarnas, bronhu,
plaušu un ādas
audzēji.

apmeklētāju skaits ~70
sievietes

Zemgales reģionā
visvairāk
potenciāli zaudēto
mūža gadu tiek
zaudēts ārējo
nāves cēloņu dēļ,
otrs nozīmīgākais
cēlonis ir sirds un
asinsvadu
sistēmas slimības,
trešais būtiskākais
cēlonis ir
ļaundabīgie
audzēji.
Pamatojoties uz
Zemgales reģiona
veselības profilu
biežāk reģistrētās
lokalizācijas
(saslimstība)
reģionā ir

Visas projektā plānotās
mērķa grupas, kā arī
iedzīvotāji, kuriem šī tēma
šķiet interesanta un
vajadzīga.
Plānoto pasākumu
apmeklētāju skaits ~50
vīriešu

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7

3.

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8

profilakse

4

Nr.

Tēmas
nosaukums1

Pasākuma
nosaukums2

5.

Slimību
profilakse,
garīgā
(psihiskā)
veselība,

Izglītojošs
pasākums „Kā
uzvarēt
stresu?”

6.

Fiziskā
aktivitāte

Nūjošanas
nodarbības
„Ķermenim un
garam Salas
novada
ciemos”

N0933_6p1

Pasākuma īss apraksts

3

zināšanām ( ārstniecības
personas).
Aprīkojums: datortehnika
(Projektors, portatīvais dators,
ekrāns), mikrofons , kancelejas
preces.
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.
Izglītojošs pasākums par
efektīvu sadarbību ar
jauniešiem: attiecībās,
audzināšanas pamatprincipos,
disciplinēšanas pamatos. Par
efektīvu emocionālo izlādi, par
vecumposmu īpatnībām, par
stresa menedžmentu, par
izdegšanu, par karjeras
plānošanu, par konfliktu
risināšanu.
Pasākumi notiks: Salas KN,
Sēlpils KN un Biržu TN.
Cilvēkresursi: speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām ( lektors ).
Aprīkojums: datortehnika
(Projektors, portatīvais dators,
ekrāns), mikrofons , kancelejas
preces.
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.
Nūjošanas nodarbības Salas,
Ošānu, Biržu un Sēlijas
ciemos. Fizioterapeita
rekomendācijas. Konsultācijas
par nūjošanas pareizu tehniku.
Cilvēkresursi: sertificēti

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5

Mērķa grupa

6

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8

prostatas audzējs
vīriešiem, resnās
sigmveida, taisnās
zarnas
ļaundabīgie
audzēji, bronhu,
plaušu un ādas
audzēji.
2017.g.
4.ceturksnī
Plānoti 3
pasākumi, t.sk.
lekcijas, 2
pasākumi 3
stundas un viens
pasākums 2
stundas

Saskaņā ar
veselības un
veselības aprūpes
rādītājiem
Zemgalē
iedzīvotāju ar
psihiskiem un
uzvedības
traucējumiem
relatīvais skaits
4487 (SPKC),
rādītājs ir
augstāks nekā
vidēji valstī.

Mērķa grupa pieaugušie un
jaunieši, tai skaitā Salas
vidusskolas, Biržu
pamatskolas izglītojamo
vecāki, Salas vidusskolas,
Biržu pamatskolas un Biržu
internātpamatskolas
audzēkņi. Plānoto pasākumu
apmeklēs: ~70 pieaugušie,
un ~ 90 jaunieši, no tiem
80% sievietes un 20% vīrieši.

1., 3., 4.

profilakse

2017.g. 3. un
4.ceturksnī
Nodarbības katrā
ciemā, katra 2
stundas, katras
nodarbības

Pietiekama fiziskā
aktivitāte ir 14 %
Zemgales reģionā
, vīrieši aktīvāki
kā sievietes.
Gandrīz puse

Visas projektā plānotās
mērķa grupas, kā arī
iedzīvotāji, kuriem šī tēma
šķiet interesanta un
vajadzīga.
Plānotajās aktivitātēs

7., 11.

Veselības
veicināšana

5

Nr.

Tēmas
nosaukums1

Pasākuma
nosaukums2

7.

Fiziskā
aktivitāte

Orientēšanās
sporta
sacensību
seriāls
„Orientieris
Salas novadā”

8.

Veselīgs
uzturs

Izglītojošs
pasākums „No
grauda līdz
putrai”

N0933_6p1

Pasākuma īss apraksts

3

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4

treneri, fizioterapeits,
ārstniecības personas,
Aprīkojums: paškontroles
ierīces, nūjas.
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.

kopējais ilgums 8
stundas.
Plānotas 4 grupas.

Sporta pasākums "Orientieris
Salas novadā" tiks organizēts
Salas ciemā un Biržu ciemā ,
iesaistot interesentus no
projekta tiešās mērķa grupas.
Cilvēkresursi:
treneris/pasākuma vadītājs ,
personāls pasākuma aktivitāšu
nodrošināšanai (treneris/
pasākuma vadītājs , personāls
pasākuma aktivitāšu
nodrošināšanai).
Aprīkojums: ciemu kartes,
karšu lasītāji, kancelejas
preces.
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.
Izglītojošs pasākums Salas
novada pašvaldības izglītības
iestāžu skolēniem un viņu
vecākiem par veselīgu uzturu
un tā ietekmi. Atraktīvā veidā
izstāstīs par veselīgu uzturu un
putru nozīmi ikdienas uzturā.
Praktiski bērniem tiks
organizēti dažādi pasākumi.
Pasākumā piedalās: Salas
vidusskolas 1.- 12.klases
skolnieki un viņu vecāki,

2017.g.
4.ceturksnī
Salas un Biržu
ciemā, 2
pasākumi, katrs
pasākums 8
stundas.

2017.g.
4.ceturksnī,
pasākums katrā
izglītības iestādē 8
stundas vairāku
dienu garumā
(audzināšanas
stundās un vecāku
sapulču dienās).

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5

Mērķa grupa

6

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8

Zemgales reģiona
iedzīvotāju kā sev
raksturīgu brīvā
laika nodarbi
atzīst mazkustīgu
dzīvesveidu TV
skatīšanos,
lasīšanu
Pietiekama fiziskā
aktivitāte ir tikai
14% Zemgales
reģiona iedzīvotāju,
vīrieši aktīvāki kā
sievietes. Gandrīz
puse Zemgales
reģiona iedzīvotāju
kā sev raksturīgu
brīvā laika nodarbi
atzīst mazkustīgu
dzīvesveidu TV
skatīšanos, lasīšanu

piedalīsies ~ 40 dalībnieku,
t.sk. 90 % sieviešu 10 %
vīriešu.

Mērķa grupa jaunieši, tai
skaitā Salas vidusskolas,
Biržu pamatskolas un Biržu
internātpamatskolas
audzēkņi. Plānoto pasākumu
apmeklēs: ~ 90 jaunieši, t.sk.
50 % sieviešu 50 % vīriešu.

6., 11.

veselības
veicināšana

Zemgales reģionā
respondentu (1564 g.v.) īpatsvars,
kuri svaigus
dārzeņus
pagājušās nedēļas
laikā lietojuši
katru dienu
31.5%, kas ir
zemāks nekā
vidēji valstī.
Vecuma

Mērķa grupa izglītības
iestāžu skolnieki: PII
„Ābelīte”, Salas vidusskolas,
Biržu pamatskolas un Biržu
internātpamatskolas
audzēkņi. Plānoto pasākumā
piedalīsies: ~ 240 skolēni,
t.sk. 50 % sieviešu 50 %
vīriešu.

11.

Veselības
veicināšana

6

Nr.

9.

10.

Tēmas
nosaukums1

Atkarību
mazināšana

Garīgā
(psihiskā)

N0933_6p1

Pasākuma
nosaukums2

Izglītojošs
pasākums
„Smēķēt.....
Vai stilīgi?"

Izglītojošs
pasākums

Pasākuma īss apraksts

3

pirmsskolas izglītības iestādes
"Ābelīte" audzēkņi un viņu
vecāki, Biržu pamatskolas 1.9.klases skolnieki un viņu
vecāki, Biržu
internātpamatskolas 1.-9.klases
skolnieki.
Cilvēkresursi: speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums
Izglītojošs pasākums par
smēķēšanas paradumu
kaitīgumu, par augsto
smēķēšanas risku skolēnu
vidū, par pasīvās smēķēšanas
bīstamību.
Notiks: Salas kultūras namā,
Sēlpils kultūras namā, Biržu
Tautas namā¸ Salas novada
izglītības iestādēs: Salas
vidusskolā, Biržu pamatskolā
un Biržu internātpamatskolā
Cilvēkresursi: speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām ( ārstniecības
persona).
Aprīkojums: datortehnika
(Projektors, portatīvais dators,
ekrāns), mikrofons , kancelejas
preces
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums
Izglītojošs pasākums Salas
novada izglītības iestādēs:

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5

Mērķa grupa

6

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8

standartizētā
mirstība no sirds
un asinsvadu
sistēmas slimībām
826, augstāka
nekā vidēji valstī.

2017.gada
4.ceturksnī.
Pasākumu cikls –
1 nodarbība katrā
vietā.

2017.gada
4.ceturksnī.

Zemgales reģionā
ikdienas
smēķētāju (15-64
g.v.) īpatsvars
39.6, rādītājs ir
augstāks nekā
vidēji valstī.
Respondentu (1564 g.v.) īpatsvars,
kuri reizi mēnesī
un biežāk lieto 6
alkohola devas
vienā iedzeršanas
reizē 22, rādītājs
ir augstāks nekā
vidēji valstī.

Mērķa grupa izglītības
iestāžu skolnieki: Salas
vidusskolas, Biržu
pamatskolas un Biržu
internātpamatskolas
audzēkņi.

Zemgales reģionā
āriem nāves

Mērķa grupa izglītības
iestāžu skolnieki: Salas

5., 10., 11.

veselības
veicināšana

1., 3., 4., 5.

veselības
veicināšana

Plānoto pasākumu
apmeklēs: ~ 240 skolēni,
t.sk. 50 % sieviešu 50 %
vīriešu.

7

Nr.

11.

Tēmas
nosaukums1

Pasākuma
nosaukums2

veselība

mērķa grupai
un vietējai
sabiedrībai
„Emociju,
prāta un
vērtību nozīme
attiecībās"

Garīgā
(psihiskā)
veselība,
atkarību
mazināšana,
fiziskā
aktivitāte,
veselīgs
uzturs

Radoši
izglītojoša
dienas nometne
bērniem „Zaļā
sala-2017

N0933_6p1

Pasākuma īss apraksts

3

Salas vidusskolā, Biržu
internātpamatskolā, Biržu
pamatskolā. Mērķa grupa
skolu 4.-12.klašu skolēni. Kā
veidot attiecības ar sevi un
citiem.
Cilvēkresursi: speciālisti ar
atbilstošu kvalifikāciju un
zināšanām
Aprīkojums: datortehnika
(Projektors, portatīvais dators,
ekrāns), mikrofons , kancelejas
preces
Pakalpojums pasākuma
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums.
Vasaras nometne (dienas)
bērniem no 6.- 12.g.vecumam ,
par emocijām, par pozitīvas
savstarpējās komunikācijas
veidošanu, par konfliktu
risināšanas nozīmi un
pamatprincipiem. Radošas
laboratorijas, sporta
aktivitātes/spēles, orientēšanas
spēles, veselības spēles
“Būsim veseli Nometne
notiek: Biržu ciemā un Salas
ciemā.
Ēdināšanas pakalpojumi tiks
nodrošināti 3 reizes.
Aprīkojums: kancelejas
preces, nodarbību vajadzībām
nepieciešamais aprīkojums,
ēdināšana, transports. Telpas
nometnes organizēšanai
nodrošinās pašvaldība.
Cilvēkresursi: nometnes

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5

Mērķa grupa

6

Pasākuma cikla
ilgums 8 stundas.

cēloņiem ir
izteiktas dzimuma
un
vecumatšķirības.
Zemgalē augstāks
kopējais
iedzīvotāju skaits
ar psihiskiem un
uzvedības
traucējumiem,
augstāka mirstība
no pašnāvībām

vidusskolas, Biržu
pamatskolas un Biržu
internātpamatskolas
audzēkņi. Plānoto pasākumu
apmeklēs: ~ 200 skolēni,
t.sk. 50 % sieviešu 50 %
vīriešu.

3.ceturksnī 2
nometnes, katrā
nometnē 8- 12
bērni, nometnes
ilgums 5 darba
dienas

Pietiekama fiziskā
aktivitāte ir tikai
14% Zemgales
reģiona iedzīvotāju,
vīrieši aktīvāki kā
sievietes. Gandrīz
puse Zemgales
reģiona iedzīvotāju
kā sev raksturīgu
brīvā laika nodarbi
atzīst mazkustīgu
dzīvesveidu TV
skatīšanos,
lasīšanu.
Zemgales reģionā
respondentu (15-64
g.v.) īpatsvars, kuri
svaigus dārzeņus
pagājušās nedēļas
laikā lietojuši katru
dienu 31.5%, kas ir
zemāks nekā vidēji

Mērķa grupa: Salas novada
teritorijā dzīvojošie bērni no
sociālā riska ģimenēm.
Nometnē piedalīsies ~ 24
bērni, t.sk. 50 % sieviešu 50
% vīriešu.

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8

6., 7., 8., 9., 10.

veselības
veicināšana

8

Nr.

Tēmas
nosaukums1

Pasākuma
nosaukums2

Pasākuma īss apraksts

3

vadītājs ar atbilstošu izglītību
(apliecību), nodarbību vadītāji
ar atbilstošu izglītību
Pakalpojums nometnes
organizēšanai tiks iepirkts kā
ārpakalpojums

Pasākuma
īstenošanas
ilgums un
biežums4

Pasākuma
atbilstība
teritorijas
veselības
profilam5

Mērķa grupa

6

Pasākuma
sasaiste ar
citiem projekta
pasākumiem7

Atsauce uz
projekta
atbalstāmo
darbību8

valstī.

Piezīmes.
1

Tēmas: garīgā (psihiskā) veselība, atkarību mazināšana, fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība.
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".
2
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