
Nr.p.k.
Sākuma datums

(dd.mm.gggg.)

Beigu datums

(dd.mm.gggg.)

Ilgums

(st.)

Norises laiks

(plkst.no–līdz)

Īstenošanas vieta

(adrese)
Nosaukums Piezīmes

Kontaktpersona, kura varētu 

sniegt plašāku informāciju par 

attiecīgo pasākumu 

1 03.08.2018. 03.08.2018. 3,5 17:30 – 21:00

Pulcēšanās vieta:

SIA RC "Tērvete", 

Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads.

Pasākumi visu vecuma 

grupu iedzīvotājiem 

fizisko aktivitāšu 

veicināšanai un paaudžu 

saliedētībai.

Pasākums notiek projekta darbības Nr.3.7. „Pasākumi visu 

vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un 

paaudžu saliedētībai” ietvaros.

Pasākuma ilgums ir 3 (trīs) astronomiskās stundas jeb 180 

minūtes, bet ne ilgāk kā 5 (piecas) astronomiskās stundas jeb 300 

minūtes.

Pasākumu vadīs SIA “Prakse.lv” piesaistītie speciālisti: aktīvās 

atpūtas eksperts, interešu un/ vai neformālās izglītības eksperts, 

sabiedrības veselības speciālists, sertificēts sporta treneris un 

kontrolpunktu koordinatori.

Pasākuma īstenošanas laikā tiek nodrošināta medicīnas 

darbinieka klātbūtne.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, t.i., maksimālais skaits – 

30 dalībnieki.

Ieva Garanča, tālr. 67081506, 

e–pasts: 

ieva.garanca@spkc.gov.lv

2 10.08.2018. 10.08.2018. 3,5 17.30-21.00

Pulcēšanās vieta: pie 

baznīcas laukuma, 

Skolas iela 1, Durbe, 

Durbes novads. 

Pasākumi visu vecuma 

grupu iedzīvotājiem 

fizisko aktivitāšu 

veicināšanai un paaudžu 

saliedētībai.

Pasākums notiek projekta darbības Nr.3.7. „Pasākumi visu 

vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un 

paaudžu saliedētībai” ietvaros.

Pasākuma ilgums ir 3 (trīs) astronomiskās stundas jeb 180 

minūtes, bet ne ilgāk kā 5 (piecas) astronomiskās stundas jeb 300 

minūtes.

Pasākumu vadīs SIA “Prakse.lv” piesaistītie speciālisti: aktīvās 

atpūtas eksperts, interešu un/ vai neformālās izglītības eksperts, 

sabiedrības veselības speciālists, sertificēts sporta treneris un 

kontrolpunktu koordinatori.

Pasākuma īstenošanas laikā tiek nodrošināta medicīnas 

darbinieka klātbūtne.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, t.i., maksimālais skaits – 

30 dalībnieki.

Ieva Garanča, tālr. 67081506, 

e–pasts: 

ieva.garanca@spkc.gov.lv

ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106)

semināru/ mācību/ citu pasākumu grafiks 2018.gada augusta mēnesim



3 11.08.2018. 11.08.2018. 8 h 10:00- 18:00

Lubānas vidusskola, 

Krasta iela 6, Lubāna, 

Lubānas novads.

Izglītojošu pasākumu 

kopums iedzīvotāju 

veselības izglītības 

veicināšanai un veselības 

paradumu maiņai.

Izglītojošo pasākumu kopumi notiek projekta  darbības Nr.2.1. 

„Izglītojošu pasƗkumu kopums („Veselības grupa”) iedzīvotāju 

veselības izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai, 

ietverot arī mērījumu veikšanu sirds un asinsvadu slimību riska 

faktoru noteikšanai (ķermeņa masas indeksa, asinsspiediena, 

glikozes, holesterīna līmeņu ekspresdiagnostika)” ietvaros.

Izglītojošā pasākumu kopuma ilgums 8 (astoņas) astronomiskās 

stundas (480 minūtes).

Izglītojošo pasākumu kopumus vada ārstniecības personas.

Inga Selecka, tālr. 67387673, 

e–pasts: 

inga.selecka@spkc.gov.lv

4 29.08.2018. 29.08.2018. 3,5 17:30 -21:00

Pulcēšanās vieta: 

Murjāņu sporta 

ģimnāzija,  Murjāņi, 

Sējas novads.

Izglītojošu pasākumu 

kopums iedzīvotāju 

veselības izglītības 

veicināšanai un veselības 

paradumu maiņai.

Pasākums notiek projekta darbības Nr.3.18. „Pasākumi visu 

vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un 

paaudžu saliedētībai” ietvaros.

Pasākuma ilgums ir 3 (trīs) astronomiskās stundas jeb 180 

minūtes, bet ne ilgāk kā 5 (piecas) astronomiskās stundas jeb 300 

minūtes.

Pasākumu vadīs SIA “Prakse.lv” piesaistītie speciālisti: aktīvās 

atpūtas eksperts, interešu un/ vai neformālās izglītības eksperts, 

sabiedrības veselības speciālists, sertificēts sporta treneris un 

kontrolpunktu koordinatori.

Pasākuma īstenošanas laikā tiek nodrošināta medicīnas 

darbinieka klātbūtne.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, t.i., maksimālais skaits – 

30 dalībnieki.

Ieva Garanča, tālr. 67081506, 

e–pasts: 

ieva.garanca@spkc.gov.lv

5 31.08.2018. 31.08.2018. 3,5 17:30 -21:00

Pulcēšanās vieta:  

"Vecpasts", Straupes 

pagasts, Pārgaujas 

novads.

Izglītojošu pasākumu 

kopums iedzīvotāju 

veselības izglītības 

veicināšanai un veselības 

paradumu maiņai.

Pasākums notiek projekta darbības Nr.3.7. „Pasākumi visu 

vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un 

paaudžu saliedētībai” ietvaros.

Pasākuma ilgums ir 3 (trīs) astronomiskās stundas jeb 180 

minūtes, bet ne ilgāk kā 5 (piecas) astronomiskās stundas jeb 300 

minūtes.

Pasākumu vadīs SIA “Prakse.lv” piesaistītie speciālisti: aktīvās 

atpūtas eksperts, interešu un/ vai neformālās izglītības eksperts, 

sabiedrības veselības speciālists, sertificēts sporta treneris un 

kontrolpunktu koordinatori.

Pasākuma īstenošanas laikā tiek nodrošināta medicīnas 

darbinieka klātbūtne.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, t.i., maksimālais skaits – 

30 dalībnieki.

Ieva Garanča, tālr. 67081506, 

e–pasts: 

ieva.garanca@spkc.gov.lv


