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 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 

AIDS – HIV infekcijas beigu stadija, iegūtais imūndeficīta sindroms  

APS – Atkarību profilakses speciālists 

ART – Antiretrovirālā terapija 

DAC – Diena aprūpes centrs 

DC – Dienas centrs 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

HIV – Cilvēka imūndeficīta vīruss 

IEE – Inteliģenta enerģija Eiropai 

LD – Labklājības departaments 

LSK – Latvijas Sarkanais Krusts 

LVL – Latvijas Republikas nacionālās naudas vienība, Latvijas valsts lats 

MVD – Mājokļa un vides departaments 

NVO – Nevalstiska organizācija 

PVA – Primārā veselības aprūpe 

PVN – Pievienotās vērtības nodoklis 

PVO – Pasaules Veselības organizācija 

RAKUS – Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca 

RD – Rīgas dome 

RD SD – Rīgas domes Satiksmes departaments 

RP A/S – Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība 

RSD – Rīgas Sociālais dienests 

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

VP – Veselības pārvalde 



Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā 

Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā. 
 

 

 4 

Sabiedrības veselība – viens no sabiedrības/valsts organizētiem darbības veidiem, lai 

aizsargātu, veicinātu, saglabātu un atjaunotu cilvēku veselību 

 

Veselības veicināšana –process, kas iedzīvotājiem dod iespēju ietekmēt un uzlabot 

veselību. Tajā tiek iesaistīta visa populācija gan attiecībā uz ikdienas dzīvi, gan 

atsevišķiem slimību riska faktoriem. Tā ir darbība veselības determinējošo faktoru 

nostiprināšanai. 

 

Profilakse – pasākumu komplekss, kas nodrošina cilvēku veselības saglabāšanu. 

 



Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā 

Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā. 
 

 

 5 

I IEVADS 

 

Ar Rīgas domes 2012. gada 15. maija lēmumu Nr. 4649 tika apstiprināta Rīgas 

pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija „Veselīgs rīdzinieks - veselā 

Rīgā” 2012. –2021. gadam (turpmāk – Stratēģija). Lēmuma 2. punktā uzdots Rīgas 

domes Labklājības departamentam līdz 2012. gada 1. septembrim izstrādāt Stratēģijas 

ieviešanas programmu un rīcības plānu.  

Programma ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts uz 

pieciem gadiem un tajā ietverti gan vertikāli, gan horizontāli sabiedrības veselības 

veicināšanas pasākumi, kuru īstenošana notiek gan esošā finansējuma ietvaros, gan arī 

kuru īstenošanai nepieciešams papildus finansējums vai arī tos ir paredzēts finansēt no 

dažādiem ārvalstu finanšu instrumentiem.  

Programma ietver arī rīcības plānu Stratēģijā izvirzīto stratēģisko rīcības 

virzienu īstenošanai. 

 

II PROGRAMMAS IZSTRĀDES MĒRĶIS 

 

Šīs programmas izstrādes mērķis ir noteikt pasākumus, kas nepieciešami, lai 

nodrošinātu Stratēģijā noteikto stratēģisko rīcības virzienu īstenošanu, un noteikt par 

minēto pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas.  

 

III STRATĒĢIJAS „VESELS RĪDZINIEKS - VESELĀ RĪGĀ” 2012. –2021. 

GADAM PROGRAMMAS RĪCĪBAS PLĀNA 2012. – 2016.GADAM 

STRUKTŪRA  

 

Rīcības plāns Stratēģijas īstenošanai 2012. – 2016. gadam izstrādāts, 

balstoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju, pašvaldības aģentūru 

u.c. institūciju iesūtītās informācijas un izvirzot 4 virsmērķus un vienu vai vairākus 

apakšmērķus: 

1. Pilsētvide: 

 Nodrošināt iespēju dzīvot kvalitatīvā, drošā un harmoniskā vidē. 

(pilsētbūvniecība, labiekārtošana, arhitektūras veidošana). 

2. Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšana, kā instruments cilvēkresursu 

efektivitātes uzlabošanā: 

 Veselīga dzīves veida veicināšana; 

 Veselības riska faktoru profilakse; 

 Veselības aprūpes pieejamības veicināšana; 

 Sociālā determinanta – sociāli aprūpēta un atbalstoša sabiedrība. 

3. Kultūrvide 

 Veselīgas pilsētas potenciāla veicināšana. 

4. Veselīga un droša vide: 

 Iedzīvotāju drošības veicināšana; 

 Apkārtējās vides veselība, drošība un labiekārtošana. 

Kopā rīcības plānā izvirzīti 16 stratēģiskie rīcības virzieni, kas atspoguļo 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju u.c. institūciju darbības virzienus 

2012. – 2016. gada plānošanas periodam. 
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Rīcības plānā ietvertais paredzamais finansējums aktivitāšu nodrošināšanai un 

tā avoti, kas minēti pēc 2014. gada, uzrādīti provizoriski, balstoties uz to 

paredzamajām izmaksām 2015. – 2016. gadā.  

 

IV PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ SASNIEDZAMIE 

REZULTĀTI 

Īstenojot šajā programmā un rīcības plānā ietvertos pasākumus, tiks sasniegti 

Stratēģijas VI sadaļā noteiktie stratēģiskie rīcības virzieni, kas atbilst Rīgas Ilgtermiņa 

attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam mērķa M5 „Ģimeniska, veselīga un aktīva 

sabiedrība” uzdevumiem. Tālāk norādīti rīcības plānā ietvertie stratēģiskie rīcības 

virzieni:  

  

 Veicināt tādas pilsētvides attīstību, kas nodrošina iespēju dzīvot ērtā, 

drošā un veselīgā vidē; 

 Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas veicina fiziskās aktivitātes un 

veselīga uztura lietošanu bērnu un jauniešu vidū; 

 Uzlabot bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanas par veselību un to 

ietekmējošiem faktoriem, kā arī par drošību mājās un sabiedriskās vietās; 

 Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas veicina veselīgus paradumus 

darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū: veselīga uztura lietošanu, fiziskās 

aktivitātes paaugstināšanu ikdienā, smēķēšanas pārtraukšanu, 

alkoholisko dzērienu lietošanas samazināšanu; 

 Uzlabot iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo veselību, personīgās 

higiēnas un mutes veselības nozīmi; 

 Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas vērsti uz slimību un traumatisma 

profilaksi un veselības stāvokļa uzlabošanu vecāka gada gājuma 

iedzīvotāju vidū; 

 Uzlabot senioru zināšanas un prasmes par mutes veselības uzlabošanu; 

 Veikt atkarību un pašnāvību profilaksi, darbojoties gan universālās, gan 

selektīvās profilakses jomā, lai identificētu tos jauniešus, kuriem parādās 

dažādas grūtības skolā, kas var novest pie narkotiku lietošanas vai 

pašnāvības veikšanas; 

 Veikt infekcijas slimību profilaksi, izglītojot sabiedrību un veicinot 

savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu; 

 Veikt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu visām 

iedzīvotāju grupām; 

 Attīstīt darba prasmju un sociālā atbalsta programmas atkarībā 

nonākušām un riska grupas personām; 

 Attīstīt iespējas, kas veicina senioru socializēšanos un jaunu prasmju 

apgūšanu; 

 Veicināt iedzīvotāju iespējas būt izglītotai sabiedrības veselības (t.sk. 

veselības veicināšanas) jautājumos; 

 Nodrošināt iedzīvotāju drošības un veselību veicinošas vides veidošanu; 

 Īstenot kaitējuma mazināšanas programmas narkotiku lietotāju vidū; 

 Īstenot vides veselības, drošības un labiekārtošanas pasākumus, kas 

veicina visu iedzīvotāju grupu veselību un fizisko aktivitāti. 



V PAŠVALDĪBAS RĪCĪBĀ ESOŠIE RESURSI 

 

PAŠVALDĪBAS RĪCĪBĀ ESOŠIE RESURSI 
Programmas Rīgas pilsētas pašvaldības „Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam 2012.-

2016.gadm, īstenošanai 

 

Rīgas Pilsētas attīstības departaments 

 

Institucionālie resursi Cilvēkresursi Finansiālie resursi (uz doto brīdi 2012. gadā) 

 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

 

130 (Personāla uzskaites programma 

KADRI) 

EUR 2 818 010 (Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 2014.gada budžets)  

EUR 2 818 010 (Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 2014.gada budžets)  

EUR 2 818 010 (Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 2014.gada budžets)  

EUR 2 818 010 (Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 2014.gada budžets)  

Rīgas domes Īpašuma departaments 
Vispārējās izglītības iestādes*:  

Sporta zāles – 126 

Futbola stadions vai sporta laukums – 110 
*uzrādīts ēku skaits 

  

Pirmsskolas izglītības iestādēs: 

Bērnu rotaļlaukumi – 156  

  

Izglītības, Kultūras un Sporta departaments 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Izglītības atbalsta nodaļa:     

      

 Finansējums fizisko aktivitāšu organizēšanai 

izglītības iestāžu sporta laukumos vasaras 

brīvlaikā - EUR 21 682 
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121 vispārējās izglītības iestādes (sākumskolas, 

pamatskolas, vidusskolas un ģimnāzijas) 

 

153 pirmsskolas izglītības iestādes 

 

13 interešu izglītības iestādes 

 

28 bibliotēkas 

 

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība ar 

8 filiālēm, 3 Rīgas kultūras un tautas mākslas 

centri 

 

11 sporta skolas 

 
Finansējums publisko slidotavu darbības pie 

pašvaldības izglītības iestādēm nodrošināšanai - 

68 298 eiro 

 

Finansējums Tautas sporta (t.sk. skolu sporta) 

pasākumu īstenošanai - 464 981 eiro 

 

Finansējums Starptautisko un Rīgas pilsētai 

nozīmīgo sporta sacensību, sadarbībā ar 

nevalstiskajām sporta organizācijām,  īstenošanai 

- 560 946 eiro 

 

Rīgas domes Satiksmes departaments 

Rīcībā nav institucionālu resursu 20 darbinieki * Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas elementu 

sakārtošana un izbūve – 3 604720 euro 

* Pilsētas transportbūvju uzturēšana – 15 643 722 

euro 

* Pilsētas ceļu zīmju uzturēšana – 758 562,55 

euro 

* Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana – 

7 006 983 euro 

* Pilsētas ceļu horizontālo apzīmējumu 

uzturēšana – 953 246,49 euro 

* Pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 

maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana 

– 1 233 261 euro 
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Mājokļa un vides departaments 

Ūdensapgādes urbumi 

 

1 no MVD un 4 no pakalpojumus 

sniedzošā uzņēmuma 

3618769 LVL (ar PVN 22%) 

Ķīšezers 

 

No MVD 1, no pakalpojumus sniedzošā 

uzņēmuma – 5 cilvēki 

9998,36 LVL (ar PVN 22%) 

Pašvaldības īpašums Bolderājā netālu no 

Bolderājas karjera 

No MVD 1, no pakalpojumus sniedzošā 

uzņēmuma – 5 cilvēki 

19 970,77 LVL (ar PVN 22%) 

Langas upe 

 

No MVD 1 un 6 cilvēki no pakalpojumus 

sniedzošā uzņēmuma 

3467,85 LVL (ar PVN 22%) 

SIA „Rīgas ūdens” 

Bezmaksas dzeramā ūdens apgādes vietas:  

Jūrmalas gatve 133  

Voleri 18 

Krēmeri 8  

Krēmeri 1  

Rātslaukums 1 – „Rolanda statuja”  

Kaķasēkļa dambis 22  

Kundziņsala 18.līnija 9.šķērslīnija 

  

SIA „Rīgas meži” 
Kultūras un atpūtas parks "Mežaparks" 

Bērnu rotaļu un sporta pilsētiņa   

Mazais bērnu rotaļu laukums   

Piedzīvojumu parks "Mežakaķis"   

BMX trase "Mežaparks"   

Atrakcija "Plunkšķis"   

Rīgas dārzi un parki 

 

A.Briāna un Palīdzības ielas skvērs   
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Esplanāde   

Ēbelmuižas parks   

Grīziņkalna parks   

Jaunatnes dārzs   

Kanālmalas apstādījumi   

Kronvalda parks   

Ķengaraga parks   

Maskavas dārzs   

Māras dīķa apstādījumi   

Miera dārzs 1   

Miera dārzs 2   

Nordeķu parks   

Ozolaines parks   

Sarkandaugavas parks   

Uzvaras parks   

Vērmanes dārzs   

Citas SIA "Rīgas meži" apsaimniekotās teritorijas 

 

Bābelīša ezers   

Dambjapurva ezers   

Šmerļa mežs   

Rīgas domes Labklājības departaments (Rīgas sociālais dienests) 
11 Rīgas pilsētas ārstnieciskā profila 

kapitālsabiedrības: 

„Veselības nams 5” 

 

”Torņakalna poliklīnika” 

Ģimenes ārsti – 421  

PVA internisti – 18  

PVA pediatri – 16  
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„Iļģuciema poliklīnika”  

 

„Veselības centrs „Imanta””  

 

„Bērnu veselības centrs „Ķengarags””  

 

„Bolderājas poliklīnika”  

 

„Primārās veselības aprūpes centrs 

„Ziepniekkalns””  

 

„Ādas un seksuāli transmisīvo slimību 

klīniskais centrs”  

 

„Rīgas 1. slimnīca”  

 

„Rīgas 2. slimnīca”  

 

„Rīgas Dzemdību nams”  

 

 

 
 

 

Rīcībā nav institucionālu resursu 

Labklājības departamenta Veselības 

pārvaldes Sabiedrības veselības 

veicināšanas un profilakses nodaļa 

Sadarbība ar RPAS „Rīgas centrāltirgus” 

7 Sabiedrības veselības veicināšanas un 

profilakses nodaļas  speciālistu, no tiem: 

 

Budžeta programma 18.12.00. – 159 113,00 

LVL 
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3 sabiedrības veselības speciālisti 

 

4 atkarību profilakses speciālisti 



VI RĪCĪBAS PLĀNS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAI 2012.-2016. GADĀ 

Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā 
Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadam 

VIRSMĒRĶIS I PILSĒTVIDE 
 

APAKŠMĒRĶIS 
1. Nodrošināt iespēju dzīvot kvalitatīvā, drošā un harmoniskā vidē (pilsētbūvniecība, labiekārtošana, 

arhitektūras veidošana) 
Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
 1. Veicināt tādas pilsētvides attīstību, kas nodrošina iespēju dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē 

Pasākumi izvirzītā 

rīcības virziena 

sasniegšanai 

Izpildes termiņi Atbildīgā institūcija / 

iesaistītās institūcijas 

Tiešie darbības rezultāti Paredzētais 

finansējums un tā 

avoti 

Atbilstība 

Rīgas 

ilgtermiņa 

attīstības 

stratēģijas 

līdz 2025. 

gadam mērķa 

M5 

uzdevumiem 

1.1. Nodrošināt sporta 

zāļu renovāciju Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

Vispārizglītojošās 

iestādēs 

2012. gads Rīgas domes Īpašuma 

departaments 

Veikti Sporta zāļu 

renovācijas darbi 8 

vispārizglītojošās iestādēs 

2012. gads – RD 

Īpašumu departamenta 

pamatbudžeta Projekts 

„Sporta un aktu zāļu 

renovācija”( 937 692,00 

LVL) 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

1.2. Nodrošināt Futbola 

stadionu un sporta 

laukumu izbūvi 

2012. gads Rīgas domes Īpašuma 

departaments/ Rīgas 

futbola federācija 

Izbūvēti Futbola stadioni, 

izveidoti vingrošanas 

kompleksi un skrejceliņi 3 

vispārējās izglītības 

2012. gads – RD 

Īpašumu departamenta 

Investīciju programmas 

Projekts „Teritoriju 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 
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iestādēs labiekārtošana” (1 929 

258,02 LVL) 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību Nodrošināta Rīgas 

Daugavgrīvas vidusskolas, 

Parādes ielā 5, stadiona 

būvniecības otrā kārta 

2012. gads – RD 

Īpašumu departamenta 

Investīciju programmas 

Projekts „Teritoriju 

labiekārtošana” (167 

421,17 LVL) 

Veikta basketbola 

laukuma un rotaļlaukuma 

izbūve Rīgas 46. 

vidusskolā, Skuju ielā 28 

2012. gads – RD 

Īpašumu departamenta 

Investīciju programmas 

Projekts „Teritoriju 

labiekārtošana” (67 

827,03 LVL) 

Veikti Rīgas 6. 

vidusskolas, A. Čaka ielā 

102, teritorijas 

labiekārtošanas darbi 

2012. gads – RD 

Īpašumu departamenta 

Investīciju programmas 

Projekts „Teritoriju 

labiekārtošana” (60 

000,00 LVL) 

1.3.  Veikt bērnu 

rotaļlaukumu 

atjaunošanu 

2012. gads Rīgas domes Īpašuma 

departaments 
Veikta bērnu rotaļlaukumu 

atjaunošana un teritorijas 

labiekārtošanas darbi 17 

pirmsskolas izglītības 

iestādēs, 4 skolās un 2 

bērnu interešu izglītības 

iestādēs 

2012. gads – RD 

Īpašumu departamenta 

Investīciju programmas 

Projekts „Teritoriju 

labiekārtošana” 

(475 345,29 LVL) 

 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

1.4. Nodrošināt 

rotaļlaukumu un sporta 

2012. gada 30. 

decembris 

Rīgas domes Mājokļa un 

vides departaments 

Nodrošināta rotaļlaukumu 

un sporta laukumu 

2012. gads – Vides 

aizsardzības fonda 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 
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laukumu labiekārtošanu 

pašvaldības izglītības 

iestādēs 

labiekārtošana pašvaldības 

izglītības iestādēs 

(3 653,29 LVL)   un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

 

1.5. Izstrādājot Pilsētas 

stratēģiskās attīstības 

plānošanas dokumentus, 

nodrošināt sabalansētu 

dabas, rekreācijas un 

ekonomiskās attīstības 

teritoriju proporciju 

 2013.gada marts 

(stratēģija un 

programma) 

 

2017. gada vidus 

(teritorijas 

plānojums) 

RD Pilsētas attīstības 

departaments 

Izstrādāti plānošanas 

dokumenti: 

 

1. Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 

2. Pilsētas attīstības 

programma 

 

3. Pilsētas Teritorijas 

Plānojums 

2012. gads – RD 

Infrastruktūras fonds (99 

000,00 LVL) 

U.5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

6.Rīgas ilgtermiņa 

attīstības stratēģijas līdz 

2025. gadam 

aktualizācija un Rīgas 

attīstības programmas 

2014.-2020. gadam 

izstrāde 

2014. gada jūnijs RD Pilsētas attīstības 

departaments 

Iesaistītās institūcijas: 

RD struktūrvienības 

1. Izstrādāti plānošanas 

dokumenti: 

2.Rīgas ilgtermiņa 

stratēģijas attīstības 

stratēģija līdz 2025.gadam 

(Stratēģija)  

3.Rīgas attīstības 

programma 2014.-2020. 

gadam (programma) 

2013. gads - RD Pilsētas 

attīstības budžets: 

Stratēģija 31 000 Ls 

Programma 20 000 Ls 

Stratēģiskais ietekmes 

uz vidi novērtējums 

10 000 Ls RD 

Infrastruktūras fonds: 

12 000 Ls 

Atbalstīt 

visiem  M5 

mērķiem ( 

U5.1.-U 5.7) 

 

*U 3.8. – 

Atbalstīt 

publiskās 

diplomātijas 

pasākumus 

Rīgas 

popularizēšan

ai 
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1.7. Jaunā Rīgas 

teritorijas plānojuma 

izstrāde 

2017.gada vidus 

(uzsākts 

2013.gadā) 

RD Pilsētas attīstības 

departaments 
Izstrādāta Rīgas teritorijas 

plānojuma redakcija 

2013. gads –  87 712,9 

LVL no RD budžeta 

Atbilst visiem  

mērķa M5 

uzdevumiem 

 

*U 3.8. – 

Atbalstīt 

publiskās 

diplomātijas 

pasākumus 

Rīgas 

popularizēšan

ai 

 

1.8. Nodrošināt 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamību, uzlabojot 

veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju 

fiziskās vides 

pieejamību 

2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Nodrošināta veselības 

aprūpes pakalpojumu 

pieejamība, veicinot 

veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju 

fiziskās vides pieejamību. 

 U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

1.9. Pilnveidot 

transporta sistēmu un 

uzlabot satiksmes 

drošību 

2013. gads Rīgas pašvaldības 

sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas 

Satiksme” 

Veiktas izmaiņas 88 

autobusu kustību 

sarakstos; 72 trolejbusu 

kustību sarakstos, 40 

tramvaja kustību sarakstos 

 

Nodrošināta iedzīvotāju 

2013. gads – Rīgas 

pašvaldības sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas Satiksme” 

budžeta ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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ērtāka piekļuve 

sabiedriskajam 

transportam, 24.autobusa 

maršrutā nodrošināts 

sabiedriskais transports 

Skanstes ielā 

 

1.10.Pilnveidot 

satiksmes transporta 

līdzekļu tīklu 

2013.gads Rīgas pašvaldības 

sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas 

Satiksme” 

Noslēgts 5 gadu līgums ar 

pilnsabiedrību „Rīgas 

mikroautobusu satiksme”. 

Paaugstināta servisa 

maršruti tiek apkalpoti ar 

pilnīgi jauniem 

mikroautobusiem. 

2013. gads – Rīgas 

pašvaldības sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas Satiksme” 

budžeta ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

1.11. Vadlīniju izstrāde 

apstādījumu struktūras 

un publisko telpu 

tīklojuma nodrošināšanai 
Rīgā. 

2015.g. Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departaments 
Apstiprināta Apstādījumu 

struktūras un publisko 

ārtelpu tematiskā 

plānojuma redakcija 

EUR 35 572 (pieprasīts 

Pilsētas infrastruktūras 

fondā) 

U 5.6. Veicināt 

sporta un 

aktīvās atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

1.12. Projekts 

„Maskavas, Krasta un 

Turgeņeva ielu kvartāla 

degradētās teritorijas 

revitalizācija” 

2014.gada 

decembrī 

Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departaments 

2014. gadā paredzēts veikt 

videokameru iegādi un 

uzstādīšanu (Spīķeru 

kvartālā un gājēju tunelī), 

paredzēts veikt 

remontdarbus Spīķeru 

kvartālā un Daugavas 

krastmalā (soliņu remonts, 

atbalsta sienu tīrīšanu, 

ūdensvada tamponēšanu, 

ERAF finansējums: 

EUR 3 618 090 

RD līdzfinansējums: 

EUR 3 906 048,80 

U 5.6. Veicināt 

sporta un 

aktīvās atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 
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akustiskā objektu 

marķēšanu, norobežojošo 

(krasta) elementu 

uzstādīšanu un 

brīdinājumu zīmju 

uzstādīšanu), kā arī veikt 

hidrotehniskos darbus, kas 

saistīti ar Daugavas 

krastmalas nostiprināšanu. 

 

1.13. Projekts 

„Grīziņkalna un tam 

pieguļošā Miera dārza 

teritorijas revitalizācija” 

2015. gada 

1. ceturksnī 

 

Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departaments 

2014. gadā Miera dārza, 

Grīziņkalna un 

Ziedoņdārza parku 

teritorijā plānots veikt 

būvdarbu realizāciju, t.sk. 

gājēju seguma atjaunošanu 

un veloceliņa ierīkošanu, 

atbalsta sienu un kāpņu 

atjaunošanu, nožogojuma 

uzstādīšanu, tūrisma 

norāžu, arhitektūras mazo 

formu un ietvju 

apgaismojuma 

uzstādīšanu, bērnu atpūtas 

laukuma atjaunošanu, 

sabiedrisko tualešu izbūvi 

un teritorijas 

apzaļumošanu, ūdens 

baseinu atjaunošanu, 

Kopējais projekta 

budžets: EUR 

7 496 091; ERAF: EUR 

6 371 677; 

RD līdzfinansējums: 

EUR 955 752,94  

U 5.6. Veicināt 

sporta un 

aktīvās atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 
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estrādes un tās laukuma 

atjaunošanu, suņu pastaigu 

laukuma izveidi, dārznieka 

mājas izbūvi u.c. 

2014. gadā tiks izsludināta 

iepirkuma procedūra ielu 

un ielu apgaismojuma 

rekonstrukcijas 

būvdarbiem (kopumā tiks 

veikta 9 ielu 

apgaismojumu un 4 ielu 

rekonstrukcijas) – 

būvdarbus plānots pabeigt 

2015. gada 1. ceturksnī. 

 

VIRSMĒRĶIS 
II RĪGAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VESELĪBAS VEICINĀŠANA, KĀ INSTRUMENTS 

CILVĒKRESURSU EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANĀ 

 

APAKŠMĒRĶIS 
1. Veselīga dzīves veida veicināšana 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 

 2. Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas veicina fiziskās aktivitātes un veselīga uztura lietošanu bērnu 

un jauniešu vidū 

2.1. Nodrošināt 

izglītojošas filmas 

izveides līdzfinansēšanu 

par enerģijas dzērienu 

ietekmi uz veselību 

jauniešiem 

2012. gada 31. 

oktobris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

„Latvijas Diētas un 

uztura speciālistu 

asociācija” 

Sagatavota filma par 

enerģijas dzērienu ietekmi 

uz veselību. Filmas 

demonstrētas 8. – 12. 

klases jauniešiem 10 Rīgas 

vispārizglītojošās skolās 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 
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 (960,00 LVL) veidu 

 

2.2. Uzraudzīt NVO 

projektu īstenošanu, kas 

vērsti uz fiziskās 

aktivitātes palielināšanu 

bērnu un jauniešu vidū 

Katru gadu  Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atbalstīts vismaz viens 

projekta pieteikums, kas 

vērsts uz fiziskās 

aktivitātes palielināšanu 

bērnu un jauniešu vidū. 

2012. – 2016. gads RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(1000,00 LVL) 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

2.3. Uzraudzīt NVO 

projektu īstenošanu, kas 

vērsti uz veselīga uztura 

lietošanas veicināšanu 

bērnu un jauniešu vidū 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atbalstīts vismaz viens 

projekta pieteikums, kas 

vērsts uz veselīga uztura 

lietošanas veicināšanu 

bērnu un jauniešu vidū. 

2012. – 2016. gads RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(1000,00 LVL) 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

2.4. Nodrošināt 

informatīvi izglītojošas 

aktivitātes (diskusijas) 

par enerģijas dzērienu 

ietekmi uz jauniešu 

veselību 

 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Novadītas vismaz 20 

diskusijas jauniešiem par 

enerģijas dzērienu ietekmi 

uz veselību 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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2.5. Nodrošināt 

sabiedrības informēšanas 

kampaņu, kas vērsta uz 

bērniem un jauniešiem 

veselīga uztura un 

fizisko aktivitāšu 

paradumu veicināšanai. 

2015. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Realizēta sabiedrības 

informēšanas kampaņa, 

kas vērsta uz bērniem un 

jauniešiem veselīga uztura 

un fizisko aktivitāšu 

paradumu veicināšanu 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (5000,00 LVL) 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

2.6. Organizēt metodiskā 

materiāla izdošanu 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogiem 

„Vingrinājumi 

pirmsskolas vecuma 

bērniem sporta un grupu 

nodarbībās” prezentāciju 

2012. gada 

februāris 

Rīgas domes Izglītības, 

Kultūras un Sporta 

departaments  

Sagatavots un 2012. gada 

februārī prezentēts 

metodisks materiāls. 

Notikusi ikgadējā sporta 

pedagogu apmācība. 

Materiāls izdalīts 

pirmsskolas izglītības 

iestādēm  

Sadarbībā ar Sporta 

medicīnas valsts 

aģentūras speciālistiem,  

RD Izglītības, kultūras 

un sporta departamenta 

budžeta 

apakšprogrammas 

„Metodiskā palīdzība 

izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālistiem” 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

2.7.Pašvaldības 

izglītības iestādēs 

nodrošināt veselīgu 

uzturu izglītojamiem un 

bērniem ar speciālām 

Visu gadu 

 

 

 

 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments Izglītības 

pārvalde 

 

Ēdināšanas nodrošināšana 

vispārizglītojošo skolu  

izglītojamiem ar speciālām 

diētām atbilstoši ģimenes 

ārsta norādījumiem. 

2014. gads - No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

„Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 
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diētām (celiakija, 

pārtikas alerģija, cukura 

diabēts). 

 

 

 

 

 

2.7.1. Organizēt skolēnu 

apmācību pirmās 

palīdzības sniegšanā un 

pirmās palīdzības 

sniegšanas sacensības 

Rīgas skolu jauniešiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katru gadu 

aprīlis/maijs 

 

 

 

 

Ēdienkaršu paraugu 

izstrādāšana 

internātskolām. Semināri 

skolu medicīnas par 

ēdienkaršu sastādīšanu un 

ēdināšanas kvalitātes 

kontroli. 

 

Vismaz 700 jauniešu 

apmācība pirmās 

palīdzības sniegšanā, 40 - 

45 skolu komandu dalība 

pirmās palīdzības 

sniegšanas sacensībās 

 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

pakalpojumiem” 

apakšprogrammas 

„Veselības aizsardzības 

preventīvo pasākumu 

programma izglītības 

iestādēs” EUR 1028,00 

 

2013. gads - No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

„Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

pakalpojumiem” 

apakšprogrammas 

„Veselības aizsardzības 

preventīvo pasākumu 

programma izglītības 

iestādēs” Ls (970,00 

LVL) 

veidu 

2.8. Apmācīt Rīgas 

izglītības iestāžu 

ārstniecības personas un 

pavārus veselīga un 

līdzsvarota uztura 

piemērošanā bērniem un 

jauniešiem. 

2013. gada 

septembris 

RD IKSD Izglītības 

pārvaldes Izglītības 

atbalsta nodaļa 

 

Izglītojamo ēdināšanas 

kvalitātes uzlabošana, 

apmācības 60 personām 

2013. gads - No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

,,Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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pakalpojumiem’’ 

apakšprogrammas 

,,Veselības aizsardzības 

preventīvo pasākumu 

programma izglītības 

iestādēs’’ Ls 450 

 

2.9.Iesaistīt Rīgas 

vispārizglītojošās skolas 

(1.–9.klases skolēnus) 

un pirmsskolas izglītības 

iestādes programmā 

„Skolas piens” 

2013.gada 

janvāris – 

decembris 

2014.gada 

janvāris - 

decembris 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta padotībā 

esošās iestādes 

Vismaz 80% 

vispārizglītojošo skolu 

iesaistīšana programmā, 

izglītojamo ēdināšanas 

kvalitātes uzlabošana 

2014.gads - no RD 

IKSD budžeta finansiāls 

atbalsts 

vienreizlietojamo glāžu 

iegādei ,,Skolas piena’’ 

programmas 

dalībniekiem. 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

2.10.Iesaistīt Rīgas 

vispārizglītojošās skolas 

(1.-9. klases skolēnus) 

programmā „Skolas 

auglis”  

2013.gada 

janvāris-

decembris 

2014.gada 

oktobris - marts 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta padotībā 

esošās iestādes 

Vismaz 80% 

vispārizglītojošo skolu 

iesaistīšana programmā, 

izglītojamo ēdināšanas 

kvalitātes uzlabošana. 

2014.gads - no RD 

IKSD budžeta finansiāls 

atbalsts EUR 0.00) 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

2.11. Apmācīt izglītības 

psihologus darbam ar 

izglītojamajiem, kuriem 

ir agresīva uzvedība 

2013. gada marts RD IKSD Izglītības 

pārvaldes Izglītības 

atbalsta nodaļa 

100 izglītības psihologu 

apmācība, skolas 

psiholoģiskā klimata 

uzlabošanās 

2013. gads – No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

,,Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

pakalpojumiem’’ 

apakšprogrammas 

,,Metodiskā palīdzība 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālistiem’’ Ls 300 

2.12. Vispārizglītojošo 

skolu 6.-8.klases skolēnu 

aptauja ,,Kā jūties 

skolā?’’ 

2013. gada maijs RD IKSD Izglītības 

pārvaldes Izglītības 

atbalsta nodaļa 

99 Rīgas vispārizglītojošo 

skolu skolēnu aptaujas 

anketu analīze 

2013. gads – No RD 

IKSD budžeta  

programma (0,00 LVL) 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

2.13. Organizēt fiziskās 

aktivitātes izglītības 

iestāžu sporta laukumos 

vasaras brīvlaikā  

2013.gada jūnijs 

– augusts 

2014.gada jūnijs - 

augusts 

RD IKSD Sporta un 

jaunatnes pārvalde 

RD IKSD padotībā 

esošās izglītības iestādes 

Vismaz 1 500 dalībnieku No RD IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

,,Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

pakalpojumiem’’ 

apakšprogrammas 

„Dienas aktivitātes 

izglītības iestāžu sporta 

laukumos” Ls 15 238 

No RD IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

,,Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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pakalpojumiem’’ 

apakšprogrammas 

„Dienas aktivitātes 

izglītības iestāžu sporta 

laukumos” EUR 

21682,00. 

 

2.14. Ielu vingrošanas 

laukumu izveide 

pilsētvidē 

2013.gada aprīlis 

- maijs 

RD IKSD Sporta un 

jaunatnes pārvalde 

sadarbībā ar  

RD Īpašuma 

departamentu 

2 jauni ielu vingrošanas 

laukumi blīvi apdzīvotajās 

pilsētas apkaimēs 

Papildus nepieciešami 

Ls 12 000, tiks 

pieprasīta pašvaldības 

budžeta pavasara 

grozījumos 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

2.15. Nodrošināt 

publisko slidotavu 

darbību pie pašvaldības 

izglītības iestādēm 

2013. gada 

janvāris – marts, 

decembris 

2014.gada 

janvāris - marts, 

novembris, 

decembris 

RD IKSD Sporta un 

jaunatnes pārvalde 

RD IKSD padotībā 

esošās izglītības iestādes 

2013.gads -  5 slidotavas 

2014.gads - Vismaz 6 

publisko slidotavu 

darbības pie pašvaldības 

izglītības iestādēm 

nodrošināšana 

 

 

2013.gads  - No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.11.00 

„Sporta pasākumi” 

6.apakšprogrammas un 

16.07.03. ,,Centralizēto 

pasākumu īstenošanas 

un pašvaldību 

savstarpējie norēķini par 

izglītības 

pakalpojumiem’’ 

apakšprogrammas 

„Finanšu līdzekļu 

rezerve sporta un 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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kultūras pasākumu 

atbalstam” Ls 40 000 

2014.gads - No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.11.00 

„sporta pasākumi” 

6.apakšprogrammas un 

16.07.03. ,,centralizēto 

pasākumu īstenošanas 

un pašvaldību 

savstarpējie norēķini par 

izglītības 

pakalpojumiem’’ 

apakšprogrammas 

„finanšu līdzekļu 

rezerve sporta un 

kultūras pasākumu 

atbalstam” EUR 68 

298,00. 

2.16. Īstenot tautas 

sporta (t.sk. skolu 

sporta) pasākumus 

 

2014.gads Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta Sporta un 

jaunatnes pārvalde 

Vismaz 120 pasākumu No RD IKSD budžeta 

programmas 16.11.00 

„Sporta pasākumi”  

EUR 464 981,00 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu; 

U 5.4. – 

Organizēt un 

atbalstīt tautas 

sporta 
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pasākumus 

dažādām 

mērķa grupām 

2.17.Sadarbībā ar 

nevalstiskajām sporta 

organizācijām īstenot 

starptautiskas, Rīgas 

pilsētai nozīmīgas sporta 

sacensības 

2013. gada 

janvāris - 

decembris 

2014.gada 

janvāris - 

decembris 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta Sporta un 

jaunatnes pārvalde,  

Sporta organizācijas 

Vismaz 90 pasākumu 

katru gadu 

2013. gads – no RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.11.00 

„Sporta pasākumi” Ls 

372 735 

 

2014.gads - No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.11.00 

„Sporta pasākumi”  

EUR 560946,00 

2014.gads -  

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu; 

U 5.4. – 

Organizēt un 

atbalstīt tautas 

sporta 

pasākumus 

dažādām 

mērķa grupām 

2.18. Nodrošināt Fizisko 

aktivitāti veicinošus t.sk. 

bezmaksas pasākumus 

SIA „Rīgas meži” 

apsaimniekotajās 

teritorijās: 

Rotaļu un sporta 

pilsētiņa Mežaparkā 

 

Piedzīvojumu parks 

„Mežakaķis” Mežaparkā 

2012. – 2014. 

gads 

 

 

 

 

Vasaras sezonā 

 

 

Vasaras sezonā 

 

SIA „Rīgas meži” 

 

 

 

Organizē SIA „Kaķītis”, 

atbalsta SIA „Rīgas 

meži” 

 

Organizē SIA „Cīruļkalns 

– atpūtas bāze”, atbalsta 

SIA „Rīgas meži” 

Notikuši t.sk. bezmaksas 

fizisko aktivitāti veicinoši 

pasākumi Rīgas 

iedzīvotājiem 

 

~ 5000 Ls („Rīgas 

meži”) 

 

~ 5000 Ls („Kaķītis”); 

~1000 Ls („Rīgas 

meži”) 

 

~ 5000 Ls („Cīruļkalns”; 

„Rīgas meži”) 

 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 
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Ziemas atrakciju parks 

Mežaparka Lielajā 

estrādē 

 

Atrakcija „Plunkšķis” 

Ķīšezera pludmalē 

 

 

Dažādi treniņi, sporta 

aktivitātes, publiskie 

pasākumi Mežaparkā: 

Tautas skrējiens „Zelta 

keda” 

 

Labdarības skrējiens 

„Nike Riga Run 2013”.  

 

 

 

BMX sacensības trasē 

„Mežaparks” 

 

 

 

 

Sporta pasākums „Ripo 

Rīga” 

 

 

 

Ziemas sezonā 

 

 

 

Vasaras sezonā 

 

 

 

 

 

 

Jūnija vidus 

 

 

 

Augusta vidus 

 

 

 

Aprīlis-

septembris 

 

 

 

 

Jūnija vidus 

 

 

 

Organizē SIA „LGK 

atrakcijas, atbalsta SIA 

„Rīgas meži” 

 

 

 

 

Organizē biedrība 

„Sportlat” 

 

 

Organizē SIA 

„Sportland” 

 

 

Organizē Rīgas 

Riteņbraukšanas skola, 

atbalsta SIA „Rīgas 

meži” 

 

 

Organizē RD IKSD un 

In-line Hokeja 

Federācija, atbalsta SIA 

„Rīgas meži” 

 

Organizē SIA „Rīgas 

meži” 

 

 

~1000 Ls „(„LGK”; 

„Rīgas meži”) 

 

 

 

 

 

~6000 Ls („Sportlat”); 

~1000 Ls („Rīgas 

meži”) 

 

~60 000 Ls („Sportland; 

~2000 Ls („Rīgas 

meži”)  

 

~10 000 Ls (Rīgas 

Riteņbraukšanas skola, 

piesaistot sponsoru 

līdzekļus); ~ 2000 Ls 

(„Rīgas meži”) 

 

~5000 Ls (In-Line 

Hokeja federācija); 

~1000 Ls („Rīgas 

meži”) 

 

~10 000 Ls („Rīgas 

meži”) 

 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu; 

 

U 5.5.  – 

Veicināt sporta 

organizāciju 

darbību 

 

U 5.6. –

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību. 
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Veselīga dzīvesveida 

diena Mežaparkā 

 

Regulārie publiskie 

treniņi:  

 Projekts „Bauda sportot 

„Mežaparkā!” 

 

 

Nordea Rīgas maratona 

treniņi Mežaparkā  

 

Nūjošanas treniņi 

Mežaparkā 

 

Slēpošanas trases 

Mežaparka un Uzvaras 

parka teritorijā/Ziemas 

atrakciju parks 

 

Latvijas Skriešanas 

centra čempionāta posmi 

Mežaparkā 

 

Mežaparka Riteņvasara 

 

 

Sportisks pasākums 

 

 

01.05.2013. 

 

 

 

 

Aprīlis-

septembris 

 

 

Aprīlis-maijs 

 

 

Aprīlis-

septembris 

 

Decembris-marts 

 

 

 

Aprīlis-

septembris 

 

 

Jūnijs-augusts 

 

 

 

Jūnija sākums 

 

 

Organizē SIA 

„Sportland”, atbalsta SIA 

„Rīgas meži” 

 

Organizē SIA „Nords 

Event Communications” 

 

Organizē Latvijas Tautas 

sporta asociācija 

 

SIA „Rīgas meži” 

 

 

 

Latvijas Skriešanas centrs 

 

 

 

RD IKSD, Mežaparka 

attīstības biedrība 

 

 

Biedrība „Par stipru 

Latviju” 

 

 

Latvijas Orientēšanās 

federācijas biedri 

 

 

~5000 Ls („Sportland”); 

~1000 Ls („Rīgas 

meži”) 

 

 

 

 

~500 Ls („Rīgas meži”) 

 

 

~1000 Ls („Rīgas 

meži”) 

 

 

 

 

 

 

RD IKSD 

 

 

~5000 Ls („Par stipru 

Latviju”, piesaistot 

sponsoru līdzekļus); 

~500 Ls („Rīgas meži”) 
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ģimenēm „Mazais 

stiprinieks” 

 

 

Orientēšanās sacensību 

posmi Mežaparkā, citos 

Rīgas parkos, SIA 

„Rīgas meži” 

mežniecību teritorijās 

 

Veselības skrējieni 

Rīgas parkos 

 

RTU studentu 

sacensības uzvaras vai 

Arkādijas parkā 

 

Rīgas Sporta nakts Rīgas 

centra parkos 

 

 

 

 

Marts-oktobris 

 

 

 

 

 

Janvāris-

decembris 

 

Aprīļa beigas 

 

 

 

Jūnija sākums 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Skriešanas 

centrs, Šrī Činmoja centrs 

 

Rīgas Tehniskā 

Universitāte 

 

 

RD IKSD, biedrība „Par 

stipru Latviju” 

 

2.19. Rotaļu un sporta 

pilsētiņa „Mežaparkā” 

 

Piedzīvojumu parks 

„Mežakaķis” 

 

Rīgas sniega parks 

„Mežaparkā” 

 

disku golfa laukums 

 

2014.-2016.g. 

 

 

 

2014.-2016.g. 

Vasaras sezonas 

 

 

2014.-2016.g. 

 

SIA „Rīgas meži” 

 

 

 

SIA „Kaķītis”, SIA 

„Rīgas meži” 

 

 

SIA „Cīruļkalns”, SIA 

  

12 000 EUR, „Rīgas 

meži” 

 

 

6000 EUR „Kaķītis”, 

2000 EUR, „Rīgas 

meži” 

 

20 000 EUR 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. –

Uzlabot 
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„ufogolf” Mežaparkā 

 

atrakcija „plunkšķis” 

ķīšezera pludmalē 

 

VEselīga dzīvesveida 

diena 

 

projekts „bauda sportot 

mežaparkā!” 

 

bmx sacensības trasē 

„Mežaparks” 

 

Ziemas sezonas 

 

 

2014.-2016.g. 

Vasaras sezonas 

 

 

 

2014.-2016.g. 

Vasaras sezonas 

 

 

 

2014.-2016.g. 

maija sākums 

 

2014.-2016.g. 

Vasaras sezonas 

 

 

2014.-2016.g. 

Vasaras sezonas 

 

„Rīgas meži” 

 

 

SIA „UFOgolf”, SIA 

„Rīgas meži” 

 

 

 

SIA „LGK Atrakcijas”, 

SIA „Rīgas meži” 

 

 

 

SIA „Rīgas meži” 

 

 

SIA „Sportland”, SIA 

„Rīgas meži” 

 

 

Rīgas Riteņbraukšanas 

skola, SIA „Rīgas meži” 

„Cīruļkalns”, 6000 

EUR, „Rīgas meži” 

 

30 000 EUR 

„UFOgolf”, 4000 EUR, 

„Rīgas meži” 

 

 

1000 EUR „LGK”, 1000 

EUR, „Rīgas meži” 

 

 

 

30 000 EUR, „Rīgas 

meži” 

 

5000 EUR „Sportland”, 

2000 EUR, „Rīgas 

meži” 

 

15 000 EUR, Rīgas 

Riteņbraukšanas skola, 

2000 EUR, „Rīgas 

meži” 

 

 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu; 

 

U 5.5.  – 

Veicināt sporta 

organizāciju 

darbību 

 

U 5.6. –

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību. 

2.20. Iesaistīt ārpus 

ģimenes aprūpē esošos 

bērnus sporta un citos 

aktīvas atpūtas 

katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Regulāri sporta un aktīvās 

atpūtas pasākumi tiek 

organizēti un realizēti 

Rīgas pašvaldības Bērnu 

2013. gads – Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

budžeta programmas 

18.03.00. „Rīgas 

U 5.1. – 

atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 
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pasākumos un jauniešu centra 

struktūrvienībās 

pašvaldības Bērnu un 

jauniešu centrs” ietvaros 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

U 5.3. – 

uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

2.21. Ielu vingrošanas 

attīstība Rīgas pilsētas 

pašvaldībā 

 Rīgas domes Labklājības 

departaments 

  U 5.5. – 

veicināt sporta 

organizāciju 

darbību 

 

2.22. Publiski pieejamu 

sporta laukumu izveide 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

mikrorajonos 

 Rīgas domes Labklājības 

departaments 

  U 5.6. –

veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

2.23. Publiski pieejamās 

vietās uzstādīt bērniem 

un jauniešiem 

paredzētus trenažierus 

2013. – 

2014.gads 

Rīgas Ziemeļu 

izpilddirekcija 

Uzstādīti 3 trenažieri Rīgas pilsētas 

pašvaldības budžeta 

programma 01.36.00. 

„pašvaldības teritoriju 

un dabas pamatņu 

sakopšanai, dabas stihiju 

un avāriju radīto 

U.4.8 – 

Izveidot 

kvalitatīvas 

atpūtas vietas 

pilsētniekiem 

(U 5.6. –

veicināt sporta 
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postījumu novēršanai, 

komercdarbības 

atbalstam un citiem 

projektiem” LVL6367 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību) 

2.24. Sniegt finansiālu 

atbalstu izglītojošu 

semināru īstenošanai par 

pozitīvas motivācijas, 

attiecību un veiksmīgas 

sadarbības veidošanu 

starp bērniem, skolu un 

vecākiem 

2013.gads  Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Rīgas Centra humanitārā 

vidusskola 

Pasākumā piedalījās 78 

skolēni, 16 skolotāji un 63 

skolēnu vecāki 

2013.gads  - – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (1 299,67 LVL) 

U 5.3. – 

uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
3.Uzlabot bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanas par veselību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī 

par drošību mājās un sabiedriskās vietās 

3.1. Izstrādāt apmācību 

moduli par veselības 

veicināšanu izglītības 

iestādēs un veikt tā 

pilotēšanu Rīgas 

izglītības iestādēs 

(izveidot metodiskās 

vadlīnijas ģimenes 

veselības jomā 4 

vispārizglītojošo skolu 

klašu grupām un 

nodrošināt to 

sagatavošanu un 

pilotēšanu 3 akadēmisko 

2012. gada 31. 

jūnijs 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/ Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments/NVO 

Izstrādāts apmācību 

modulis t.sk., mācību 

materiāli.  

Veikta speciālistu 

apmācība (2 apmācības). 

Novadītas diskusijas 

bērniem un jauniešiem (50 

nodarbības). 

 Novadītas diskusijas 

vecākiem (30 nodarbības 

gadā) 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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stundu apjomā) 

3.2. Nodrošināt lekciju, 

nodarbību cikla vadīšanu 

vecākiem „Ģimenes 

attiecību veicināšana” 

 

2012. gada 31. 

decembris 

2013. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/ Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments 

Katru gadu novadītas 20 

nodarbības, 2015. gadā 

apmācīti speciālisti grupu 

vadīšanai (novadīti 5 

semināri).  

Sākot no 2014. gada, katru 

gadu novadītas 100 

nodarbības  

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL). 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (300,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. - 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (300,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2100 LVL) 

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1900,00 LVL) 

3.3. Sagatavot un 

iespiest informatīvo 

materiālu jaunajām 

ģimenēm „Māmiņas 

dienasgrāmata” 

2012. gada 31. 

novembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Iespiests informatīvais 

materiāls „Māmiņas 

dienasgrāmata” 9050 

eksemplāros un izdalīts 

mērķa auditorijai 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 
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veselības veicināšana” 

ietvaros  

(1 360.65 LVL) 

 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

3.4. Traumatisma 

profilakses ieteikumu 

izstrāde jauniešiem 

2012. gada 31. 

Jūnijs 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Sagatavoti ieteikumi 

traumatisma profilaksei 

bērniem un jauniešiem un 

informēti Rīgas 

vispārizglītojošo skolu, un 

dienas centru jaunieši  

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

3.5. Organizēt radošo 

darbu konkursu par 

slimību profilaksi un 

veselības veicināšu 

Rīgas vispārizglītojošo 

skolu jauniešiem 

dažādās vecuma grupās. 

2012. gada 15. 

maijs 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments 

Organizēts konkurss, kura 

laikā jaunieši no Rīgas 

vispārizglītojošām skolām 

150 radošos darbos 

pauduši savu  viedokli par 

tēmām, kas skar veselības 

vecināšanu un slimības 

profilaksi.   

Izgatavoti 22 000 

reprezentatīvi un 

izglītojoši materiāli par 

veselības veicināšanu un 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (938.52 LVL)  

 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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slimības profilaksi 

3.6. Uzraudzīt NVO 

projektu īstenošanu, kas 

vērsti uz bērnu un 

jauniešu traumatisma 

profilaksi 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atbalstīts vismaz viens 

projekta pieteikums, kas 

vērsts uz bērnu un 

jauniešu traumatisma 

profilaksi 

2012. – 2016. gads RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(1000,00 LVL) 

 

  

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

3.7. Īstenot veselīga 

uztura paradumu 

veicināšanas projektu 

pirmsskolas vecuma 

bērniem, viņu vecākiem 

un pedagogiem: 

 

2013. – 2016. 

gads 

 

2013. gada marts 

– novembris 

2014.gada jūnijs 

2015.-2016.gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

2013. gads – izstrādāta 

apmācību programma un 

ieviests pilotprojekts 3 

Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestādes: 

*Notikušas 5 nodarbības 3 

pirmskolas izglītības 

iestādēs (kopā 15). 

*Novadīta „Veselīgā 

pēcpusdiena” 3 Rīgas 

pirmsskolas iestādēs. 

*Izstrādāts elektronisks 

materiāls bērnu vecākiem. 

*Izstrādāti uzskates 

materiāli bērniem. 

Izstrādāts vecāku 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas   

18.12.00. „Veselības 

aprūpes pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (3300  

LVL) 

2014 - RD Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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informatīvais materiāls un 

izstrādāti un izdoti 

informatīvie materiāli 

bērniem (uztura piramīdas 

2000 eksemplāri) 

Notikušas 12 nodarbības 3 

pirmsskolas izglītības 

iestādēs 

2014. – īstenotas 

apmācības 20 PII 

pedagogiem programmas 

īstenošanai PII 

2015.-2016. gadā. 

Apmācīti 120 PII 

pedagogi darbam ar 

metodisko materiālu 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (3350 LVL) 

3.8. Īstenot traumatisma 

profilakses  

programma 

„Pieslēdz galvu!” 

vasaras, rudens un 

ziemas mēnešiem 

2013.gads 

 

 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Rīgas Pašvaldības 

policija 

Ģimenes ārsti 

2013.gads -  Sabiedrības 

informēšanas kampaņa 

jauniešiem par 

traumatisma profilaksi 

vasaras mēnešos „Pieslēdz 

galvu!” 

 

 

2013.gads - RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00.  

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” – 

3500 LVL 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00. 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (5 300.00 EUR) 

3.9.Informatīvi 

izglītojošā 

programmas „Stresa 

ietekme uz veselību 

un iespējas to 

mazināt” īstenošana 

 

 

 

2013. – 2016. 

gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

 

2013. gads – izveidota 

sabiedrības informēšanas 

kampaņa „.Pārvaldi 

stresu” 

Īstenota Depresijas 

profilakses programma – 

„Pārvaldi Depresiju” 

 

2014.gads – īstenot 

sabiedrības informēšanas 

kampaņu par Depresijas 

atpazīšanu 

 

 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (6000,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (7115 EUR) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu. 
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3.10. Organizēt nometni 

un informatīvo kampaņu 

vecākiem par bērniem 

„Bērnu emocionālā 

audzināšana” 

 

3.10.1. Informatīvā 

kampaņa "Bērnu 

emocionālā 

audzināšana" 

 

3.10.2. Organizēt 

nometni vecākiem par 

bērniem „Bērnu 

emocionālā 

audzināšana” sadarbībā 

ar „Māmiņu klubu” 

 

2015. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Īstenota informatīvā 

kampaņa un organizēta 

nometne vecākiem par 

bērniem „Bērnu 

emocionālā audzināšana”, 

to apmeklējuši 50 vecāki 

3.10.1. 2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas  18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (5000,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (6000,00 LVL) 

 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. - 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

3.11. Nodrošināt 

kvalitatīvus sociālās 

rehabilitācijas un 

sociālās aprūpes 

pakalpojumus bērniem 

invalīdiem 

Ieviest jaunus sociālos 

pakalpojumus 

katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Nodrošināti kvalitatīvi 

sociālās rehabilitācijas un 

sociālās aprūpes 

pakalpojumi bērniem 

invalīdiem. 

Ieviesti jauni sociālie 

pakalpojumi 

2013. gads – Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

budžeta programmas 

18.02.01. „Sociālie 

pakalpojumi dzīvesvietā 

Rīgas pilsētas 

iedzīvotājiem” ietvaros 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

* U 6.3. - 

Nodrošināt 
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personu ar 

īpašām 

vajadzībām 

sociālo aprūpi 

un sociālo 

rehabilitāciju 

 

3.12. Nodrošināt vasaras 

brīvā laika un 

rehabilitācijas nometnes 

bērniem ar invaliditāti  

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

2013.gadā 8 bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināts 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums vasaras 

mēnešos 

2013.gadā izlietots LVL 

2800.00 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

3.13. Palielināt 

pašvaldības finansēto 

sociālās rehabilitācijas 

un bērnu, ar kustības 

traucējumiem apmācību 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

2013.gadā plānotais vietu 

skaits -8, kopumā 

pakalpojums nodrošināts 

11 bērniem ar kustību 

traucējumiem un viņu 

ģimenes locekļiem. 

2013.gadā izlietoti LVL 

18 387 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

3.14. Nodrošināt vecāku 

atbalsta izglītojošās 

grupas 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Nodrošinātas vecāku 

atbalsta – izglītojošās 

grupas (kopā 10 personas 

x 3 grupas x 90 LVL) 

2013.gadā nodrošinātas 

18 Mazo bērnu vecāku 

informatīvi izglītojošās 

atbalsta grupas . 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību. 
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3.15. Sniegt ģimenēm ar 

bērniem viņu 

vajadzībām atbilstošus 

sociālos pakalpojumus 

dzīvesvietā 

Attīstīt „Bērnu 

emocionālā 

audzināšana” grupu 

nodarbības ģimenēm 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments, NVO 

2013.gadā Nodrošinātas 

71 „Bērnu emocionālās 

audzināšanas „ grupu 

nodarbības 124 personām. 

2012.gads - RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas ietvaros 

 

2013.gadā izlietotais 

finansējums LVL 5189. 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību; 

 

*U 6.1. - 

Nodrošināt 

sociālos 

pakalpojumus 

bērniem un 

ģimenēm ar 

bērniem 

3.16. Nodrošināt ilgstošu 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu bērniem ar 

psihiskās un garīgās 

veselības traucējumiem 

un deviantu uzvedību 

2013. gada 31. 

decembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments, NVO 

Pakalpojumu 2013.gadā 

nav uzsākts sniegt 

2013. gads – Rīgas 

domes Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.03.03. 

„Bērnu uzturēšanās 

iestādes – 

līgumorganizācijas” 

 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību; 

 

*U 6.1. - 

Nodrošināt 

sociālos 

pakalpojumus 

bērniem un 

ģimenēm ar 

bērniem 
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3.17. Izveidot dienas 

aprūpes centru bērniem 

un jauniešiem no sociālā 

riska ģimenēm 

Bolderājā, Dreiliņu 

mikrorajonā 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments, NVO 

2013.gadā izveidoti divi 

jauni dienas aprūpes centri 

bērniem no sociālā riska 

ģimenēm un bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem, ar kopējo 

vietu skaitu 55 vietas. 

2013.gadā jaunos dienas 

aprūpes centrus apmeklēja 

122 bērni 

 2013.gadā izlietoti LVL 

45 332 no 

 Rīgas domes 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.02.01. 

„Sociālie pakalpojumi 

dzīvesvietā Rīgas 

pilsētas iedzīvotājiem” 

ietvaros 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību; 

*U 6.1. - 

Nodrošināt 

sociālos 

pakalpojumus 

bērniem un 

ģimenēm ar 

bērniem 

 

3.18. Īstenot 

traumatisma profilakses  

programma- drošība 

mājās un sabiedriskās 

vietās 

2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Rīgas Pašvaldības 

policija 

Ģimenes ārsti 

2014.gads – Informēti 

jaunieši un vecāki par 

biežākajiem traumu 

gūšanas veidiem un 

iespējām mazināt 

traumatismu ziemas sporta 

veidos 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros esošā budžeta 

ietvaros (5 300.00 EUR) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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3.19. Sniegt finansiālu 

atbalstu Dr. T.Gordona 

vecāku efektivitātes 

apmācību programmas 

par bērnu audzināšanas 

un attīstības jautājumiem 

īstenošanai  

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

„Latvijas SOS Bērnu 

ciematu asociācija” 

Nodrošinātas 8 nodarbību 

īstenošana, apmeklējuši 47 

dalībnieki 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (2 265 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību; 

 

3.20. Sniegt finansiālu 

atbalstu  nodarbību cikla 

īstenošanai ģimeņu 

izglītošanai savstarpējo 

attiecību stiprināšanā 

vecākiem kopā ar 

saviem pusaudžiem 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Rīgas Sociālais dienests 

Nodarbības apmeklējuši 

37 dalībnieki 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (1 440 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību; 

3.21. Sniegt finansiālu 

atbalstu ģimeņu radošo 

darbnīcu īstenošanai 

bērniem, jauniešiem un 

viņu vecākiem 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Rīgas Jauno tehniķu 

centrs 

Nodarbības apmeklējuši 

500 dalībnieki 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (935 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

3.22. Sniegt finansiālu 

atbalstu  izglītojošas 

avīzes skolas vecuma 

bērnu vecākiem "Lielo 

un mazo meiteņu 

sarunas: meiteņu 

veselība" sagatavošanai 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Biedrība „Māmiņu klubs” 

Izdoti 6000 eksemplāri, 

izdalīti mērķauditorijai un 

izdota e-versija mājas lapā 

www.maminuklubs.lv  

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (2 950 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

http://www.maminuklubs.lv/
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un izdošanai 

3.23. Sniegt finansiālu 

atbalstu atbalsta 

programmas vecākiem 

"Pozitīvs skolas sākums" 

(īstenošanai.   

2013.gads  Rīgas domes Labklājības 

departaments 

„Latvijas vecāku kustība” 

Izstrādāta atbalsta grupas 

vadītāja rokasgrāmata, 

apkopotas rekomendācijas 

vecākiem, izdots 

informatīvs buklets 3000 

eksemplāros topošo 

pirmklasnieku vecākiem. 

2013.gads  - – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (1 931,06) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

3.24. Sniegt finansiālu 

atbalstu atbalsta grupas 

īstenošanai bērnu ar 

autiskā spektra 

traucējumiem vecāku, 

aprūpētāju un izglītības 

speciālistu izglītošanai 

un psiholoģiskā atbalsta 

sniegšanai 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

„Latvijas autisma 

apvienība” 

Notikuši informatīvi-

izglītojoši semināri un 

atbalsta diskusijas, 

izstrādāta rokasgrāmata 

vecākiem un atbalsta 

personālam, sagatavoti 

izdales materiāli par 

dažādām tēmām. 

Izglītojošos seminārus 

apmeklējuši 500 dalībnieki 

2013.gads  – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (2 935,38) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

3.25. Sniegt finansiālu 

atbalsts aktivitāšu  

īstenošanai  Tēva dienas  

rīkoto svinību ietvaros 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Nodibinājums 

„Mammām un Tētiem”. 

Dzejoļu krājums dāvināts 

bibliotēkām un skolām, 

izveidots dzejoļu krājuma 

lejuplādes fails mājas lapā: 

www.mammamuntetiem.l

v.  

2013.gads  – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (2 720 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

http://www.mammamuntetiem.lv/
http://www.mammamuntetiem.lv/
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3.26. Sniegt finansiālu 

atbalstu lekciju un 

diskusiju īstenošanai  

skolēniem, kā arī 

atbalsta lekcijas skolēnu 

vecākiem un 

pedagogiem, radot 

izpratni par ģimenes 

lomu visos dzīves ciklos 

 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Biedrība”Asociācija 

Ģimene” 

Lekcijas noklausījušies 

900 dalībnieki 

2013.gads  – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (1 360 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

3.27. Sniegt finansiālu 

atbalstu tematisko 

tikšanos īstenošanai 

pilnveidojot Rīgas 

audžuģimenēs vai 

aizbildnībā esošo 

jauniešu izpratni par 

ģimeniskām vērtībām 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments  

Latvijas audžuģimeņu 

biedrība 

 

Tematisko pasākumu 

apmeklējuši 40 dalībnieki 

2013.gads  – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (1000 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

3.28. Sniegt finansiālu 

atbalstu digitāla 

materiāla sagatavošanai 

un izdošanai  8.-12. 

klašu jauniešiem par 

ģimenes vērtībām 

„Padomi un mācību 

materiāli pārrunām, 

diskusijām un 

pārdomām par ģimeni 

mūsdienu dzīvē un 

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

„Latvijas pedagogu 

dome”. 

Elektroniskā interaktīvā 

vidē izveidota vietne, kur 

materiāls izmantojams gan 

skolu audzēkņu, gan 

pedagogu lietošanai. 

Piedalījušās 5 

vispārizglītojošās 

izglītības iestādes 

2013.gads  – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.08.00 

ietvaros (2 000 LVL) 

U 5.1. –

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 
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kultūrā". 

3.29. Organizēt skolēnu 

apmācību pirmās 

palīdzības sniegšanā un 

pirmās palīdzības 

sniegšanas sacensības 

Rīgas skolu jauniešiem. 

 

2014.gada 

aprīlī/maijā 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments Izglītības 

pārvalde 

Vismaz 700 jauniešus 

apmācīt pirmās palīdzības 

iemaņu sniegšanā, 40 -45 

skolu komandu dalība 

pirmās palīdzības 

sniegšanas sacensībās. 

2014. gads - No RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

„Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

pakalpojumiem” 

apakšprogrammas 

„Veselības aizsardzības 

preventīvo pasākumu 

programma izglītības 

iestādēs” (EUR  

1290,00). 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu. 

 

3.30. Organizēt Rīgas 

vispārizglītojošo skolu 

5.-7. klašu meiteņu 

diskusiju ,,Meitenes 

veselība un higiēna’’   

2014.gada marts - 

decembris 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments sadarbībā 

ar Latvijas ginekologu un 

dzemdību speciālistu 

asociāciju 

Diskusijas 40 grupām 2014.gads - no RD 

IKSD budžeta finansiāls 

atbalsts EUR 0.00). 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

3.31. Organizēt Rīgas 

vispārizglītojošo skolu 

5.-7. klašu izglītojamo 

vecākiem seminārus ,,Kā 

vienoties ar pusaudzi?’’ 

2014.gada 

februāris - 

oktobris 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments Izglītības 

pārvalde 

 

Vismaz 100 dalībniekiem No RD Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta budžeta 

apakšprogrammas 

„Metodiskā palīdzība 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 
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izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālistiem’’ EUR 

208.00 

veidu 

3.32. Organizēt 

semināru izglītības 

psihologiem 

,,Pasttraumatiskā stresa 

traucējumi’’ 

 

2014.gada 

februāris 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments Izglītības 

pārvalde 

Vismaz 50 dalībniekiem No RD Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta budžeta 

apakšprogrammas 

„Metodiskā palīdzība 

izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālistiem’’ EUR 

139,00 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

3.33. Organizēt 

semināru sociālajiem 

pedagogiem ,,Krīzes 

intervence izglītības 

iestādē’’ 

 

2014.gada aprīlis, 

maijs 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments Izglītības 

pārvalde 

Vismaz 140 dalībniekiem No RD Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta budžeta 

apakšprogrammas 

„Metodiskā palīdzība 

izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālistiem’’ EUR 

208,00 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

3.34. Nodrošināt Bērnu 

tiesību aizsardzības 

dienas norisi, tajā 

paredzot RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus”  

produkcijas 

popularizēšanu un 

2014.gada 

30.maijs – 

1.jūnijs 

RPAS „Rīgas 

centrāltirgus” 

Noticis Bērnu aizsardzības 

dienai veltīts pasākums, 

kura ietvaros veicināta 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” produkcijas 

popularizēšana un veselīga 

uztura paradumu 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” budžeta 

ietvaros 

U.5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu 

dzīvesveidu 
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veselīgu uztura 

paradumu veicināšanu, 

iekļaujot gatavošanas un 

degustācijas elementus. 

 

veicināšana 

3.35. Nodrošināt Zinību 

dienas norisi, tajā 

paredzot RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus”  

produkcijas 

popularizēšanu un 

veselīgu uztura 

paradumu veicināšanu, 

iekļaujot gatavošanas un 

degustācijas elementus. 

 

2014.gada  

29.augusts-

1.septembris 

RPAS „Rīgas 

centrāltirgus” 

Noticis Zinību dienai 

veltīts pasākums, kura 

ietvaros veicināta RPAS 

„Rīgas Centrāltirgus” 

produkcijas 

popularizēšana un veselīga 

uztura paradumu 

veicināšana 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” budžeta 

ietvaros 

U.5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu 

dzīvesveidu 

 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 

4.Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas veicina veselīgus paradumus darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū: 

veselīga uztura lietošanu, fiziskās aktivitātes, smēķēšanas pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas 

samazināšanu 

4.1. Veicināt veselīga 

uztura lietošanu Rīgas 

iedzīvotājiem, sadarbībā 

ar RP A/S „Rīgas 

Centrāltirgus” 

Vides objekta izveide 

veselīgu uztura 

paradumu veicināšanai 

 

2012. gada 31. 

decembris – 

2013. gada 31. 

Decembris 

 

2014.gads 

 

 

 

 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

pašvaldības A/S „Rīgas 

Centrāltirgus”/NVO 

Katru gadu īstenoti 6 

(seši) veselīga uztura 

veicināšanas pasākumi 

Rīgas iedzīvotājiem 

„Rīgas Centrāltirgus” 

teritorijā, atbilstoši 

gadalaikam un 

gadskārtai 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2000,00 LVL) 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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 2013.  – 2015. gads – 

RD Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (5100,00 LVL) 

 

2014.gads - RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros – 6000 EUR 

 

4.2. Veicināt 

informatīvas kampaņas 

izveidošanu par 

ēdienreizēm, to nozīmi 

veselīga uztura 

paradumu veicināšanā: 

 

4.2.1 Informatīva 

materiāla sagatavošana 

un sabiedrības 

2014. gads 

 

 

 

 

 

 

2014. gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

pašvaldības A/S „Rīgas 

Centrāltirgus”/NVO  

2014. gads – izdots 

materiāls un izveidota 

kampaņa par 

ēdienreizēm un to 

ietekmi uz veselīgu 

uztura paradumu 

veicināšanu 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (5000,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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informēšanas kampaņa 

par produkta grupām un 

to nozīmi veselīga uztura 

paradumu veicināšanā 

 

4.2.2. Informatīva 

materiāla sagatavošana 

un sabiedrības 

informēšanas kampaņa 

par ēdienreizēm 

 

4.3. Rīgas pilsētas 

iedzīvotāju informēšana 

par sirds un asinsvadu 

slimību profilaksi un 

risku mazināšanas 

iespējām 

2012. gada 27. 

septembris – 

2015. gada 27. 

septembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

Noticis PVO Sirds 

veselības dienai veltīts 

pasākums, informēti ~ 

500 - 1000 Rīgas 

iedzīvotāji par sirds un 

asinsvadu slimības 

riska faktoriem un to 

profilakses iespējām 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(1000,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1500,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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departamenta Budžeta 

programmas 18.14.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.14.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros 

 

4.4. Sagatavoti Sirds 

veselības veicināšanas 

ieteikumi Rīgas 

iedzīvotājiem 

2012. gada 31. 

septembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

Sagatavots un izdots 

materiāls „Sirds 

veselības veicināšanas 

ieteikumi” 1000 

eksemplāros 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (486,42 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu. 
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4.5. Sagatavota 

pastkarte: uztura 

rekomendācijas ģimenes 

ārstu pacientiem – 

hipertoniķiem 

2012. gada 31. 

jūnijs 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

Sagatavots un izdots 

materiāls uztura 

rekomendācijas 

ģimenes ārstu 

pacientiem – 

hipertoniķiem, 1500 

eksemplāri 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (122,61 LVL) 

 

 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

4.6. Rīgas pilsētas 

iedzīvotāju informēšana 

par tabakas kaitīgo 

ietekmi uz veselību un 

atkarības mazināšanas 

iespējām, kuras 

nodrošina Rīgas 

pašvaldība 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

Noticis PVO  Pasaules 

pret tabakas dienai 

veltīts pasākums, 

informēti ~ 500 - 1000 

iedzīvotāju par tabakas 

kaitīgo ietekmi uz 

veselību un atkarības 

mazināšanas iespējām, 

kuras nodrošina Rīgas 

pašvaldība 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (488,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1000,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.14.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1500 EUR) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.14.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.14.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  
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4.7. Īstenot programmu 

pieaugušajiem 

„Pasmēķēju un pietiek!” 

2012. gada 31. 

novembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Īstenota programma 

pieaugušajiem 

„Pasmēķēju un 

pietiek”, kurā 

piedalījušies 15 Rīgas 

pašvaldības iestāžu 

darbinieki 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu. 

 

4.8. Vadīt un tehniski 

nodrošināt atbalsta 

grupu nodarbību ciklus 

līdzatkarīgajām 

personām sadarbībā ar 

RSD Atkarību 

profilakses speciālistiem 

(APS) 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD 

Novadītas 3 grupas, 

katrai grupai novadītas 

15 nodarbības 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (100,00 LVL) 

 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību. 

 

U 5.3. - 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu. 
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2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (100,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (100,00 LVL). 

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (100,00 LVL) 
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4.9. Uzraudzīt NVO 

projektu īstenošanu, kas 

vērsti uz  darbspējīgā 

vecuma iedzīvotājiem 

(veselīga uztura 

lietošana, fiziskās 

aktivitātes, 

psihoemocionālās 

veselības veicināšanu, 

smēķēšanas 

pārtraukšanu, 

alkoholisko dzērienu 

lietošanas samazināšana) 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atbalstīts vismaz viens 

projekta pieteikums, 

kas vērsts uz sirds 

veselības, veselīga 

uztura paradumu un 

garīgās veselības 

veicināšanu 

darbaspējīgā vecuma 

iedzīvotāju vidū. 

2012. – 2016. gads RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(1000,00 LVL) 

  

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

4.10. Veidot radio 

raidījumu ciklu 

pieaugušām personām 

latviešu un krievu 

radiostacijās,  atkarības 

slimību profilaksei un 

psihoemocionālās 

veselības veicināšanai 

2014. – 2015. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Novadīts radio 

raidījumu cikls latviešu 

un krievu valodā, 

atkarības slimību 

profilaksei un 

psihoemocionālās 

veselības veicināšanai 

(10 raidījumi katru 

gadu ) 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2000,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību. 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

 



Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā. 
 

 

 58 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2000,00 LVL) 

4.11. Vadīt konsultācijas 

un grupu nodarbības 

pirms pensijas vecuma 

iedzīvotājiem par 

iespējām saglābāt 

veselību, no atkarībām 

brīvu dzīvi un 

psihoemocionālo 

veselību pensijas 

vecumā (izriet no radio 

raidījumu cikla) 

2015. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Novadītas 20 

nodarbības un grupu 

nodarbības pirms 

pensijas vecuma 

iedzīvotājiem 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (400,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

 

4.12. Izveidot rakstu 

ciklu par atkarības 

slimību profilaksi, 

veselības veicināšanas 

un psihoemocionālās 

labsajūtas uzlabošanas 

jautājumiem 

2014. – 2015. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Publicēti 10 raksti par 

atkarības slimību 

profilaksi, veselības 

veicināšanas un 

psihoemocionālās 

labsajūtas uzlabošanas 

jautājumiem 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (250,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu. 
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„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (250,00 LVL) 

4.13. Nodrošināt 

informatīvā materiāla 

izstrāde darba spējīgā 

vecuma iedzīvotājiem 

„Psihoemocionālās 

veselības veicināšana” 

2013. gada jūlijs Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

Sociālais dienests 

Izdots informatīvi 

izglītojošs materiāls 

(pastkartes) 

„Psihoemocionālās 

veselības veicināšana” 

(4*1500 eksemplāri) 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (500,00 LVL). 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu. 

 

 

4.14. Rīkot izglītojošus 

seminārus ģimenes 

ārstiem un medicīnas 

personālam par 

psihoemocionālās 

veselības veicināšanu 

2014. – 2015. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Novadīti 5 semināri 

katru gadu ģimenes 

ārstiem un medicīnas 

personālam par 

psihoemocionālās 

veselības veicināšanu 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (100,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību. 

 

U 5.3. –

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (100,00 LVL) 

4.15. Iedzīvotāju fizisko 

aktivitāšu veicināšana, 

nodrošinot Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

iedzīvotājiem bezmaksas 

sporta nodarbības Rīgas 

pilsētas pašvaldības SIA 

„Rīgas meži” 

pārvaldītajās teritorijās, 

piesaistot sporta 

speciālistus 

 

2013. – 2014. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO/SIA 

Rīgas meži 

2013. gads – uzsākts 

pilotprojekts. 

Pilotprojekta ietvaros 

notikušas 10 

nodarbības piesaistot 

sporta speciālistus.  

2014. gads – novadītas 

100 nodarbības   

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (150,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas  18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1500,00 LVL) 

U 5.2. –

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

U 5.4. –

Organizēt un 

atbalstīt tautas 

sporta 

pasākumus 

dažādām 

mērķa grupām 

 

4.16. Sadarbībā ar APS, 

veicināt iedzīvotāju 

atkarību profilaksi  

2013. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

Sociālais dienests 

Uzsākta plašāka 

sadarbība ar APS un 

par 10% pieaudzis 

klientu skaits  

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 
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nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

veidu 

 

 

 



Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā. 
 

 

 62 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

4.17. Nodrošināt 

kvalitatīvas un veselīgas 

pārtikas popularizēšanu, 

lai nodrošinātu 

ilgtspējīgu sociālo vidi 

un uzņēmējdarbību 

2013. gada aprīlis Pilsētas Attīstības 

departaments 

Rīgā izveidota 

infrastruktūra 

uzņēmējdarbībai, kas 

nodrošina Rīgas 

iedzīvotājus ar iespēju 

iegādāties veselīgu 

pārtiku, kas audzēta 

atbilstoši dabas resursu 

saglabāšanas un 

ilgtspējīgas attīstības 

pamatprincipiem 

 

2 gadu laikā informēti 

300 000 Rīgas 

iedzīvotāji par veselīga 

ēdiena izvēles 

priekšrocībām (kopā 

projekta laikā informēti 

2 000 000 ES 

iedzīvotāji). 

50 Rīgas skolās 

notikuši informatīvi 

pasākumi 100 000 

skolēniem par veselīgu 

produktu un ēdienu 

izvēli 

2012. – 2013.gads – ES 

Programmas –

EuropeAid 

Fund - European 

Development Fund 

finansēts projekts. 

84 418,00 LVL apmērā 

(no tiem Pašvaldības 

budžets 28 139,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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Sadarbībā ar projekta 

partneriem izveidota 

filma, buklets, mājas 

lapa, interaktīva spēle 

un ceļojošā izstāde, kas 

informē par veselīgu 

produktu un ēdienu 

izvēli. 

Izveidota sadarbība ar 

pilsētām un Turīnu, 

(Itālija), Touru 

(Francija) un Bilbao 

(Spānija), iekļaujoties 

globālajā kustībā par 

drošu, tīru un godīgu 

ēdienu 

4.18. Veicināt veselīga 

dzīves veida dienu 

organizēšanu kultūras un 

atpūtas parkā 

„Mežaparks” 

 

 

2012. – 2014. 

gads 

 

 

 

 

 

SIA „Rīgas meži”: 

stipru Latviju” 

 

 

Notikušas vismaz 

Veselīga dzīves veida 

dienas Mežaparkā 

2013. gads  - „SIA 

Rīgas meži” budžeta 

programmas 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

U 5.4. – 

Organizēt un 

atbalstīt tautas 

sporta 

pasākumus 
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dažādām 

mērķa grupām 

 

U 5.5. –

Veicināt sporta 

organizāciju 

darbību 

 

4.19. Īstenot Nordea 

maratonu Rīgā 

2012. – 2014. 

gads 

SIA „Rīgas meži” Notikuši 3 Nordea 

Rīgas maratoni 

 U 5.4. – 

Organizēt un 

atbalstīt tautas 

sporta 

pasākumus 

dažādām 

mērķa grupām 

U 5.7. –

Atbalstīt 

augsta 

sasnieguma 

sportu 

 

 

 

 

4.20.Nodrošināt 

Interaktīva izglītojoša 

satura sagatavošanu un 

publicēšanu RPAS 

„Rīgas Centrāltirgus” 

2014.gads  RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Veikti ieraksti RPAS 

mājas lapā par veselīga 

uztura lietošanas 

vecināšanu un 

veselīgas, lokāli 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” budžeta 

ietvaros 

U.5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 
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mājaslapā, kas veicina 

veselīgas pārtikas iegādi 

un lietošanu. 

 

audzētas un 

iegādājamas pārtikas 

priekšrocībām  

veselīgu dzīves 

veidu 

4.21. Nodrošināt 

Starptautiskās Sieviešu 

dienas norisi, tajā 

paredzot Centrāltirgus 

produkcijas 

popularizēšanu un 

veselīgu uztura 

paradumu veicināšanu, 

iekļaujot gatavošanas un 

degustācijas elementus. 

 

2014.gada marts RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Noticis Starptautiskā 

Sieviešu dienai veltīts 

pasākums, kuros 

ietvaros veicināta 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” 

produkcijas 

popularizēšana un 

veselīga uztura 

paradumu veicināšana 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” budžeta 

ietvaros 

U.5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu 

dzīvesveidu 

 

4.22. Rīgas svētku 

ietvaros nodrošināt 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” 

produkcijas 

popularizēšanu un 

veselīga uztura 

paradumu veicināšanu, 

iekļaujot gatavošanas un 

degustācijas elementus 

2014.gada 15-

17.augusts 

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Rīgas svētku ietvaros 

nodrošināti pasākumi, 

kuru ietvaros veicināta 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” 

produkcijas 

popularizēšana un 

veselīga uztura 

paradumu veicināšana 

RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” budžeta 

ietvaros 

U.5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu 

dzīvesveidu 

 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 

5. Uzlabot iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo veselību, personīgās higiēnas un mutes veselības nozīmi 

5.1. Sagatavot un pilotēt 

mācību metodisko 

2012. gada 31. 

Jūnijs – 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

Sagatavots mācību 

metodiskais materiāls un 

2012. gads – RD 

Labklājības 

U 5.1. – 

Atbalstīt 
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materiālu reproduktīvās 

veselības jomā un ieviest 

4 vispārizglītojošo skolu 

klašu grupās 2 

akadēmisko stundu 

apjomā  

2016.gada 

31.decembris 

pilotēts 4 skolās 120 

bērniem un jauniešiem 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

2014.gads - RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.14.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros – (1400 EUR) 

 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

5.2. Interaktīvā 

izglītojoša galda spēle 

"Jauniešu veselība un 

attīstība" 

2013. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

2013. gads Galda spēle 

"Jauniešu veselība un 

attīstība" (200 eks.) 

2014.  – 2016. gads. 

Novadītas apmācības 

speciālistiem un 

nodarbības bērniem un 

jauniešiem par jauniešu 

veselību un attīstību, 

katru gadu 100 

nodarbības jauniešiem, 4 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2400, 00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 
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semināri – speciālistiem programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1630.00 EUR) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros 

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

veselīgu dzīves 

veidu 

 

5.3. Līdzfinansēt 

sieviešu reproduktīvās 

izglītības projektu 

„Sievietes par dzīvību” 

2012. gada 10. 

jūnijs 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

Līdzfinansēts projekts 

ģimeņu izglītībai, kas skar 

reproduktīvās veselības 

jautājumus „Sievietes par 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 
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dzīvību”, ar projektu 

iepazinušies ~1000 Rīgas 

iedzīvotāju 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(985,00 LVL) 

 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

5.4. Uzraudzīt NVO 

projektu īstenošanu, kas 

vērsti uz ģimenes 

veselības, personīgās 

higiēnas un mutes 

veselības veicināšanu 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atbalstīts vismaz viens 

projekta pieteikums, kas 

vērsts uz ģimenes 

veselības veicināšanu 

2012. – 2016. gads RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(1500  EUR) 

 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

5.5. Veidot izglītības 

programmu pirmskolas 

izglītības iestādēs par 

2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSU 

Stomatoloģijas institūts 

Ieviesta izglītības 

programma pirmskolas 

izglītības iestādēs, 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 
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mutes dobuma veselību 

un tā kopšanu 

 

novadītas 20 lekcijas programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros ( 5700 EUR ) 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

5.6. Sagatavots 

informatīvi izglītojošs 

materiāls par mutes 

dobuma kopšanu un 

mutes veselības 

profilaksi 

2015. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSU 

Stomatoloģijas institūts 

Izdots materiāls par mutes 

dobuma kopšanu un 

mutes veselības profilaksi 

pirmskolas vecuma 

bērniem 

2016. gads – nodrošināta 

bezmaksas zobu kopšanas 

līdzekļu izdale pirmskolas 

vecuma bērniem 

2015. gads – Rīgas 

domes Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (853,72 EUR) 

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (853,72 EUR) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

5.7. Mutes dobuma 

higiēnas informatīvi 

izglītojošā kampaņa 

sadarbībā ar NVO 

2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/Māmiņu 

klubs 

Izveidots rakstu un video 

materiālu cikls par 

pareizu bērnu mutes 

dobuma kopšanu  

2014. gads – Rīgas 

domes Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 
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„Mutes veselības centrs” „Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

5.8. Izglītot pirmsskolas 

un sākumskolas vecuma 

bērnus mutes veselības 

un higiēnas jautājumos 

2013.gada 

janvāris- 

decembris 

RD IKSD Izglītības 

pārvaldes Izglītības 

atbalsta nodaļa sadarbībā 

ar Rīgas Stradiņa 

universitātes Zobu 

higiēnistu skolu un Mutes 

veselības fondu 

Apmācība pirmsskolas 

sākumskolas vecuma 

bērniem un pedagogiem 

mutes veselības un 

higiēnas jautājumos 

2013. gads – no RD 

IKSD budžeta 

programmas 16.07.03. 

„Centralizēto pasākumu 

īstenošanas un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

pakalpojumiem”” 

apakšprogrammas 

„Veselības aizsardzības 

preventīvo pasākumu 

programma izglītības 

iestādēs” Ls 600 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

5.9. Īstenot zēnu 

higiēnas lekcijas un 

novadīt zēniem Rīgas 

virspārizglītojošās 

izglītības iestādēs 

2014.gads RD Labklājības 

departaments 

RSU Latvijas sarkanā 

Krusta koledža 

Izstrādāta programma; 

Notikušas 30 nodarbības 

(katra 40 min), kurās 

piedalījušies 450 skolēni 

2014.gads Rīgas domes 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2 280 EUR) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 

6. Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas vērsti uz slimību un traumatisma profilaksi un veselības stāvokļa 

uzlabošanu vecāka gada gājuma iedzīvotāju vidū 
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6.1. Līdzfinansēt un 

atbalstīt Latvijas 

Sarkanā Krusta 

Veselības istabu darbību 

Rīgā, ietverot 

traumatisma profilakses 

jautājumus 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/Latvijas 

Sarkanais Krusts 

Līdzfinansētas 5 LSK 

Veselības istabas, kurās 

palīdzību saņēmuši ~7000 

iedzīvotāji 

2013. gadā – atvērta 6 

LSK Veselības istaba  

2014.gadā – atvērta 7 LSK 

Veselības istaba 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (8352,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (13 500 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (21585 EUR) 

 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

6.2. Nodrošināt 

bezmaksas nūjošanas 

nodarbības vecāka gada 

gājuma iedzīvotājiem 

visos Rīgas pilsētas 

pašvaldības teritoriālajos 

centros, tādejādi veicinot 

fiziskās aktivitātes 

vecāka gada gājuma 

iedzīvotāju vidū 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/Latvijas 

Tautas sporta 

asociācija/Rīgas Sociālais 

dienests 

2012. gads – gada laikā 

novadītas vismaz 104 

nodarbības, kuras 

apmeklējuši ~2000 

iedzīvotāju 

 

2013. gads – gada laikā 

(marts – novembris) 

novadītas vismaz 104 

nodarbības, kuras 

apmeklējuši ~ 3000 

iedzīvotāju 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1040,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

U 5.4. – 

Organizēt un 

atbalstīt tautas 

sporta 
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departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2080,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (3210 EUR)  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

pasākumus 

dažādām 

mērķa grupām 
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departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

6.3. Rīgas pilsētas 

vecāka gada gājuma 

iedzīvotāju informēšana 

par iespējām veicināt 

savu garīgo veselību un 

Rīgas pašvaldības 

piedāvātajām iespējām 

Katru gadu 

(oktobris) 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Noticis PVO Garīgās 

veselības dienai veltīts 

pasākums, kurā 

piedalījušies ~100 Rīgas 

Sociālā dienesta 

apmeklētāji – vecāka gada 

gājuma Rīgas pilsētas 

iedzīvotāj 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros ( 2600,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

6.4. Uzraudzīt NVO 

projektu īstenošanu, kas 

vērsti uz slimību un 

traumatisma profilakses 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atbalstīts vismaz viens 

projekta pieteikums, kas 

vērsts uz traumatisma, 

garīgās veselības un 

2012. – 2016. gads – 

RD Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 
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veicināšanu vecāka gada 

gājuma iedzīvotāju vidū 

veselīga uztura paradumu 

veicināšanai 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(1500 EUR) 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

6.5. Informatīvā 

kampaņa un materiāls – 

„Traumatisms dzīves 

vietā un profilakse 

senioru vecumā” 

2015. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izveidota informatīvā 

kampaņa un izdots 

materiāls „Traumatisms 

dzīves vietā un profilakse 

senioru vecumā” 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

 

 

6.6. Izveidot izglītojošu 

programmu, informatīvo 

materiālu un lekciju 

ciklu „Uztura nozīme 

vecāka gada gājuma 

iedzīvotājiem” 

2014. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Novadītas 20 lekcijas 

katru gadu un izdots 

informatīvais materiāls 

1000 eksemplāros 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 
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(sadarbībā ar ģimenes 

ārstiem, RSD, Rīgas 

bibliotēkām un 

aptiekām) 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2135 EUR ) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

veidu 

 

 

6.7. Mobilās atmiņas 

klīnikas izveidošana 

pirms pensijas un 

pensijas vecuma 

iedzīvotājiem. Pasākumu 

sērijas akcija 

(sadarbojoties ar LSK 

2015. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

Sociālais dienests 

Izveidota mobilā atmiņas 

klīnika un ieviests 

pilotprojekts – sniegtas 50 

konsultācijas un palīdzības 

programmas un 

nodrošinātas 

rehabilitācijas 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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Veselības istabām un 

RSD) 

programmas veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

 

6.8. Realizēt pētījumu 

"Vecāku gada gājumu 

iedzīvotāju kognitīvo 

procesu kvalitātes 

novērtējums" 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Realizēts pētījums, iegūti 

dati darbam atbilstošajā 

mērķa auditorijā 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (6000 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

 

6.9. Izveidot Dienas 

centrus pensijas vecuma 

cilvēkiem pilsētas 

mikrorajonos, ņemot 

vērā attālumu no klientu 

dzīvesvietas un 

sabiedriskā transporta 

maršrutu tīklu 

2012. – 2014. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD/NVO 

citi sociālo pakalpojumu 

sniedzēji 

Izveidots un nodrošināts 

DC pensijas vecuma 

cilvēkiem un cilvēkiem ar 

invaliditāti pakalpojums 

2012. – 2014. gadā Rīgas 

Pārdaugavas rajonā 2012. 

gads – Zemgales 

priekšpilsētā, 2013. gads –

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.07.00. 

„Rīgas Sociālais 

dienests” vai Budžeta 

programmas 18.02.01. 

„Sociālie pakalpojumi 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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Kurzemes rajona Imantā 

un 2014. gads – Bolderājā 

dzīvesvietā Rīgas 

pilsētas iedzīvotājiem” 

ietvaros (24 000,00 

LVL) 

 

2013. gads – (DC 

izveide, plānota 

jaunbūvējamā 

dzīvojamā mājā Rīgā, 

Imantas 8.līnijā 1A 

48 000,00 LVL) 

 

6.10. Paplašināt 

personiskās aprūpes 

pakalpojumu 

piedāvājumu Dienas 

aprūpes centros, lai 

pensijas vecuma 

personas varētu 

apmierināt 

nepieciešamās 

pašaprūpes vajadzības 

neatkarīgi no viņu 

dzīvojamās vides 

labiekārtotības pakāpes 

un personas fiziskā 

stāvokļa 

2012. – 2013. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD 

DC/DAC klientiem 

nodrošināta iespēja mazgāt 

veļu un izmantot dušas 

pakalpojumu, izvērtējot 

DC/DAC iespējas minētos 

pakalpojumus 

nodrošināšanā 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.07.00. 

„Rīgas Sociālais 

dienests” ietvaros 

(500,00 LVL) 

(Nepieciešams papildu 

finansējums 1 veļas 

mašīnas iegādei DC 

„Kastanis”)  

 

2013. gads – 500,00 

LVL (veļas mašīna 

plānotajā dienas centrā 

Rīgā, Imantas 8.līnijā 

1A) 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

6.11. Izveidot jaunus 2012. – 2014. Rīgas domes Labklājības Izveidots un nodrošināts 2012. gads – RD U 5.2. – 
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Dienas aprūpes centrus 

personām ar demenci, 

izvietojot tos visās Rīgas 

priekšpilsētās. 

gads departaments/RSD/NVO/ 

citi sociālo pakalpojumu 

sniedzēji 

DAC  pakalpojums 2012. 

gadā Rīgas Latgales rajonā 

un 2014. gadā Ziemeļu 

rajona Vidzemes 

priekšpilsētā 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.02.01. 

„Sociālie pakalpojumi 

dzīvesvietā Rīgas 

pilsētas iedzīvotājiem” 

ietvaros (48 000,00 

LVL) 

 

2013. gads – 48 000,00 

LVL 

 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

6.12. Izveidot sociālo 

pansiju (aprūpēto 

dzīvesvietu) personām, 

kuras nav nodrošinātas 

ar mājokli, un 

patversmes/naktspatvers

mes pakalpojums vai 

ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

institūcijas pakalpojums 

personai nav 

piemērotākais sociālā 

pakalpojuma veids 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments, NVO vai 

citi sociālo pakalpojumu 

sniedzēji 

Izveidots un nodrošināts 

pakalpojums līdz 50 

personām 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.02.01. 

„Sociālie pakalpojumi 

dzīvesvietā Rīgas 

pilsētas iedzīvotājiem” 

ietvaros 

 

2013. gads – 98 003,00 

LVL (ja tiek nodrošināts 

ēdināšanas 

pakalpojums) 

5,37 LVL x 50 personas 

x 365 dienas = 98002,50 

LVL) 

56 028,00 LVL (ja 

netiek nodrošināts 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 
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ēdināšanas 

pakalpojums) 

(pakalpojuma cena 

dienā 3,07 LVL x 50 

personas x 365 

dienas=56 028,00 LVL) 

 

6.13. Paplašināt 

personiskās aprūpes 

pakalpojumu 

piedāvājumu Dienas 

aprūpes centros, lai 

pensijas vecuma 

personas varētu 

apmierināt 

nepieciešamās 

pašaprūpes vajadzības 

neatkarīgi no viņu 

dzīvojamās vides 

labiekārtotības pakāpes 

un personas fiziskā 

stāvokļa 

11 DC tiek 

piedāvāti šādi 

pakalpojumi: 

datorapmācībā, 

latviešu, angļu un 

vācu valodas 

prasmju apguvē, 

kā arī 

gleznošanas, 

zīmēšanas, 

rokdarbu un 

dažādās kustību 

nodarbībās, kā arī 

saņēma sociālā 

darbinieka un 

psihologa 

konsultācijas 

2012. – 2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD 

DC/DAC klientiem 

nodrošināta iespēja 

mazgāt veļu un izmantot 

dušas pakalpojumu, 

izvērtējot DC/DAC 

iespējas minētos 

pakalpojumus 

nodrošināšanā 

2013.gadā 

salīdzinoši ar 

2012.gadu DC 

klientiem 

nodrošināts 

plašāks 

pakalpojumu 

piedāvājums, 

veiksmīgi tiek 

organizēta 

sadarbība ar 

nevalstiskajām 

organizācijām, 

kā arī tika 

atvērti divi 

jauni DC. Līdz 

ar to DC 

klientu skaits 

palielinājies 

par 38%, bet 

apmeklējumu 

skaits par 16%. 
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6.14. Izveidot jaunus 

Dienas aprūpes centrus 

personām ar demenci, 

izvietojot tos visās Rīgas 

priekšpilsētās. 

2013.gadā DAC 

pakalpojums tiek 

nodrošināts 

iepriekšējo gadu 

līmenī.  

 

  

2012. – 2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD/NVO/ 

citi sociālo pakalpojumu 

sniedzēji 

Izveidots un nodrošināts 

DAC  pakalpojums 

2012. gadā Rīgas 

Latgales rajonā un 2014. 

gadā Ziemeļu rajona 

Vidzemes priekšpilsētā 

DAC 

pakalpojumu 

sniedza 3 

DAC, no tiem 

1 – RSD 

struktūrvienība 

un  2 – 

līgumorganizā

cijas. Vietu 

skaits kopā – 

60. 

6.15. Izveidot sociālo 

pansiju (aprūpēto 

dzīvesvietu) personām, 

kuras nav nodrošinātas 

ar mājokli, un 

patversmes/naktspatvers

mes pakalpojums vai 

ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

institūcijas pakalpojums 

personai nav 

piemērotākais sociālā 

pakalpojuma veids 

Pakalpojumu 

2013.gadā nav 

uzsākts sniegt  

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments, NVO vai 

citi sociālo pakalpojumu 

sniedzēji 

Izveidots un nodrošināts 

pakalpojums līdz 50 

personām 

Pakalpojumu 

2013.gadā nav 

uzsākts sniegt  

6.16. Izveidot jaunus 

Dienas aprūpes centrus 

personām ar demenci, 

izvietojot tos visās Rīgas 

2013.gadā DAC 

pakalpojums tiek 

nodrošināts 

iepriekšējo gadu 

2012. – 2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD/NVO/ 

citi sociālo pakalpojumu 

sniedzēji 

Izveidots un nodrošināts 

DAC  pakalpojums 

2012. gadā Rīgas 

Latgales rajonā un 2014. 

DAC 

pakalpojumu 

sniedza 3 

DAC, no tiem 
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priekšpilsētās. līmenī.  

 

  

gadā Ziemeļu rajona 

Vidzemes priekšpilsētā 

1 – RSD 

struktūrvienība 

un  2 – 

līgumorganizā

cijas. Vietu 

skaits kopā – 

60. 

6.17. Informēt vecāka 

gada gājumu 

iedzīvotājus par 

iespējām uzlabot 

kognitīvās spējas 

2014.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Novadītas 20  praktiskās 

nodarbības 

RD Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros – (2845.00 

EUR) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
7.Uzlabot senioru zināšanas un prasmes par mutes veselības uzlabošanu 

7.1. Informēt vecāka 

gada gājuma 

iedzīvotājus par  mutes 

dobuma kopšanu 

2013. gada 31. 

aprīlis 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Sagatavots un izdots 

materiāls par mutes 

dobuma kopšanu vecāka 

gada gājuma iedzīvotājiem 

1000 eksemplāros 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (250,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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7.2. Organizēt seminārus 

senioru zināšanu un 

iemaņu veicināšanai par 

mutes dobuma kopšanu 

2014. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Uztura 

speciālists/Mutes 

veselības speciālists 

Novadīti 20 semināri katru 

gadu (kopā 60) par mutes 

dobuma kopšanu 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (400,00 LVL) 

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi 

 

U 5.5. – 

Uzlabot 

iedzīvotāju 

informētību 

veselības 

jautājumos 

 

U 5.6. –  

Vecināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību  
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7.3. Izveidot 

starppaaudžu sadarbības 

kampaņu „Palīdzi 

pasmaidīt!” mutes 

veselības veicināšanai 

2016. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izveidota kampaņa 

„Palīdzi pasmaidīt”, ar to 

iepazinušies 25% 

pašvaldības iedzīvotāju 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

 

 

 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAKŠMĒRĶIS 

 

 

 

3. Veselības riska faktoru profilakse 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
8. Veikt atkarību un pašnāvību profilaksi, darbojoties gan universālās, gan selektīvās profilakses jomā, 

lai identificētu tos jauniešus, kuriem parādās dažādas grūtības skolā, kas var novest pie narkotiku 

lietošanas vai pašnāvības veikšanas 

8.1. Īstenot diskusiju 

ciklus par atkarības 

profilakses jautājumiem 

bērniem un jauniešiem 

 

8.1.1. Metodiski izvērtēt 

diskusiju ciklus, 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

pašvaldības 

policija/Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments 

Novadītas 150 diskusijas, 

bērniem un jauniešiem, 

informēti 3000 skolēnu 

 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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piesaistot speciālistus 

 

8.1.2. Īstenot diskusiju 

ciklus par atkarības 

profilakses jautājumiem 

bērniem un jauniešiem 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (450,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 
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veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

8.2. Organizēt lekcijas 

un nodarbības par 

atkarības profilakses 

jautājumiem vecākiem 

8.2.1. Nodrošināt 

speciālistu kovīzijas 

 

8.2.2.Organizēt lekcijas 

un nodarbības vecākiem 

par atkarības profilakses 

jautājumiem 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/ Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments 

Nodrošinātas speciālistu 

kovīzijas 

 

Informēti 300 vecāki par 

tabakas ietekmi uz 

jauniešu veselību, pasīvās 

smēķēšanas riskiem un 

veselības veicināšanas 

iespējām ģimenē 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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ietvaros (0,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 
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ietvaros  

8.3. Nodrošināt 

psihosociālo korekcijas 

grupu „Pasmēķēju un 

pietiek!” 

 

8.3.1. Metodiski izvērtēt 

programmu un sniegt 

kovīzijas, piesaistot 

speciālistus 

 

8.3.2. Nodrošināt 

psihosociālo korekcijas 

grupu „Pasmēķēju un 

pietiek!” nodarbību ciklu 

rīkošanu jauniešiem, 

sadarbībā ar RSD APS 

un skolu speciālistiem 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

Sociālais dienests  

Metodiski izvērtēta 

programma un sniegtas 

kovīzijas 

Izveidotas 15 grupas, 

novadītas 14 nodarbības 

katru gadu 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas  18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (50,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

8.4. Nodrošināt 

psihosociālo korekcijas 

grupu „Paspēlēju un 

pietiek!” 

 

8.4.1. Metodiski izvērtēt 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

Sociālais dienests  

Metodiski izvērtēta 

programma un sniegtas 

kovīzijas 

Izveidotas 15 grupas, 

novadītas 14 nodarbības 

katru gadu 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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programmu un sniegt 

kovīzijas, piesaistot 

speciālistus 

 

8.4.2. Nodrošināt 

psihosociālo korekcijas 

grupu „Paspēlēju un 

pietiek!” nodarbību ciklu 

rīkošanu jauniešiem, 

sadarbībā ar Rīgas 

Sociālā diensta Atkarību 

profilakses speciālistiem 

(turpmāk RSD APS) un 

skolu speciālistiem 

veselības veicināšana” 

ietvaros (50,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 
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veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

8.5. Īstenot interaktīvo 

nodarbību ciklu bērniem 

un jauniešiem (1. – 9. 

klase) „Dzīves prasmju 

attīstīšana” 

psihoemocionālās 

veselības veicināšanai 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/ Izglītības, 

Kultūras un Sporta 

departaments 

Novadītas 2 – 4 grupu 

nodarbības katrā grupā 

Kopā katru gadu novadītas 

60 nodarbības. 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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ietvaros (120,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 
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ietvaros  

8.6. Sagatavot un 

iespiest metodisko 

rokasgrāmatu „Atkarības 

profilakse skolā” 

speciālistiem 

2012. gada 29. 

novembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Iespiesta metodiskā 

rokasgrāmata „Atkarības 

profilakse skolā” 150 

eksemplāros 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (320,98 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

8.7. Sagatavot un 

iespiest metodisko 

rokasgrāmatu medicīnas 

darbiniekiem 

2012. gada 30. 

novembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Sagatavota un iespiesta 

metodiskā rokasgrāmata 

medicīnas darbiniekiem 

150 eksemplāros 

 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (288,53 LVL) 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

8.8. Realizēt pētījumu 

„Riska un aizsargājošo 

faktoru ietekme uz 

atkarību izraisošo vielu 

lietošanu jauniešu vidū” 

 

 

2012. gada 31. 

novembris 

 

2014.  gads 

 

2016. gads 

 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

 

 

 

 

 

Veikts pētījums „Riska un 

aizsargājošo faktoru 

ietekme uz atkarību 

izraisošo vielu lietošanu 

jauniešu vidū 5. un 6. 

posms 

 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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8.8.1. Realizēt pētījumu 

"Pusaudžu informācijas 

tehnoloģiju lietošanas 

paradumi saistībā ar 

veselības stāvokli" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikt pētījums par "Jauno 

tehnoloģiju lietošanas 

paradumi jauniešu vidū un 

to ietekme uz veselību" 

veselības veicināšana” 

ietvaros (8500,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18/.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (14230 EUR) 

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros 

(14230 EUR) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (6000 LVL) 

 

 

8.9. Lekciju un 

nodarbību vadīšana 

skolas personālam par 

atkarību profilakses 

jautājumiem 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Informēti ~ 200 speciālisti 

par aktuālām ar atkarību 

un veselības veicināšanu 

saistītām tēmām 

2012. – 2016. gads RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 EUR) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

8.10. Organizēt 

apmācības speciālistiem 

par atkarības profilakses 

un psihoemocionālās 

veselības veicināšanu 

gan bērnu un pusaudžu 

vidū, gan pieaugušajiem; 

8.10.1. Metodiski 

izvērtēt programmu un 

sniegt kovīzijas, 

piesaistot speciālistus; 

8.10.2. Organizēt 

apmācības speciālistiem 

par atkarības profilakses 

un psihoemocionālās 

veselības veicināšanu 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Metodiski izvērtēta 

programma un sniegtas 

kovīzijas 

Notikuši 22 semināri par 

atkarības profilakses un 

psihoemocionālās 

veselības veicināšanu gan 

bērnu un pusaudžu vidū, 

gan pieaugušajiem 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (180,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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gan bērnu un pusaudžu 

vidū, gan pieaugušajiem 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (900,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas  18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 
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nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

8.11. Organizēt 

psihosociālo korekcijas 

grupu „Agresijas 

intervence” nodarbību 

ciklus sadarbībā ar RSD 

Atkarības profilakses 

speciālistiem 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD 

Novadītas 14 nodarbības 

divās grupās 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2014. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (750,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

8.12. Izstrādāt 

metodiskās vadlīnijas 

atkarību profilakses 

darba organizēšanai 

veselības aprūpes 

iestādēs, izglītības 

iestādēs, RSD, dienas 

2012. gada 31. 

septembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izstrādātas vadlīnijas un 

izsūtītas elektroniski 

veselības aprūpes 

iestādēm, izglītības 

iestādēm, RSD, dienas 

centriem 

 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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centros veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

8.13. Izveidot e –

konsultēšanas iespējas 

un uzticības tālruni 

ģimenēm, kura mērķis ir 

veicināt atkarību un 

pašnāvību profilaksi 

2014. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izveidots uzticības tālrunis 

un e-konsultēšanas 

iespēja. 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

8.14. Atkarības 

profilakses „Mobilā 

labirinta” izveidošana, 

lai veicinātu iedzīvotāju 

atkarību profilaksi 

2015. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izveidots atkarības 

profilakses mobilais 

labirints un izmantots 6 

reizes gadā 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 
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pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

veselīgu dzīves 

veidu 

 

8.15. Atkarības 

profilakses pasākumi:  

 

1) Izglītojošas darbnīcas 

"Atvērtie vakari – 

psihoterapeiti par 

atkarību un līdzatkarību" 

  

2) Semināri vecākiem 

"Vecāku loma atkarības 

profilaksē" 

3) Seminārs 

„Sabiedrības veselības 

mārketings”: pievilcīgs 

un drošs iedzīvotājiem 

4) Lektors - eksperts 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD APS 

Īstenotas aktivitātes: 

1) Notikuši 10 pasākumi 

visa gada garumā. 

Plānotais apmeklētāju 

skaits ir līdz 50 katrā 

pasākumā; 

2) Realizētas 100*45 min 

lekcijas; 

3) realizēts seminārs Rīgas 

pilsētas pašvaldību 

darbiniekiem, kuri ir 

iesaistīti Sabiedrības 

veselības stratēģijas un 

Stratēģijas rīcības plāna 

īstenošanā; 

4) Nodrošināti eksperta 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas  18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros 1) (1650,00 

LVL); 

2) (2000,00 LVL) 

3) (3000,00LVL) 

4) (1300,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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pašvaldības speciālistu 

izglītošanai par 

sabiedrības veselības 

tēmām. 

 

 

pakalpojumi:  

tulkošana,  

lektors semināros 

medicīnas darbiniekiem 

eksperts materiālu 

izstrādei par veselības 

veicināšanu. 

8.16. Garīgā veselības, 

pašnāvību un depresijas 

profilakses kampaņas 

ieviešana 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Notikusi sabiedrības 

informēšanas kampaņa 

"Depresijas profilakse un 

mazināšana pilsētas 

iedzīvotājiem" 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

(3500,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

8.17. Seminārs 

"Atkarību izraisošo vielu 

lietošanas tendences 

Rīgā jauniešu vidū" 

2013. gada 

janvāris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Informēti ~ 50 Rīgas 

izglītības iestāžu vadītāji, 

psihologi un sociālie 

pedagogi par atkarību 

izraisošo vielu lietošanas 

tendences Rīgā jauniešu 

vidū 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

(0,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

8.18. Turpināt 

individuālās un grupu 

konsultācijas, kā arī 

organizēt profilakses 

Katru mācību 

gadu 

Rīgas domes Izglītības, 

Kultūras un Sporta 

departamenta izglītības 

iestāžu psihologi un 

2011./2012. gada 1. 

semestrī sociālie pedagogi 

un psihologi individuāli 

konsultēja 2 657 

2012.gads – Psihologi 

un sociālie pedagogi 

tiek finansēti no RD 

Izglītības, kultūras un 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 
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darbu ar izglītības 

iestāžu audzēkņiem, 

vecākiem un 

pedagogiem saistībā ar 

atkarību izraisošo vielu 

lietošanu 

sociālie pedagogi izglītojamos, 

profilaktiskais darbs: 3844 

izglītojamajiem saistībā ar 

smēķēšanu, 1031 – ar 

alkohola lietošanu, 2140 – 

ar vielu lietošanu, 4335 – 

saistībā ar azartspēlēm un 

jaunajām tehnoloģijām un 

ar 5982 izglītojamiem tika 

veikts profilakses darbs 

nobriedušas personības 

attīstības veicināšanai 

Kopā 17 332 izglītojamie 

sporta departamenta 

budžeta programmas 

16.04.00.”Sākumskolas, 

pamatskolas un 

vidusskolas” –

pašvaldības budžeta 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

8.19. Izstrādāt 

metodiskos ieteikumus 

atbalsta personāla 

speciālistu un pedagogu 

rīcībai saistībā ar 

izglītojamā pašnāvības 

draudiem 

2013. gads Rīgas domes Izglītības, 

Kultūras un Sporta 

departamenta Izglītības 

pārvaldes izglītības 

atbalsta nodaļa 

Metodiskie materiāli 

izsūtīti elektroniski visām 

izglītības iestādēm 

2012. gads – no RD 

Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta 

budžeta programmas 

16.07.03.”Centralizēto 

pasākumu īstenošana un 

pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības 

pakalpojumiem” 

apakšprogrammas 

„Metodiskā palīdzība 

izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālistiem” (10 

407,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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8.20. Turpināt 

individuālās un grupu 

konsultācijas, kā arī 

organizēt profilakses 

darbu izglītojamiem, 

vecākiem un 

pedagogiem saistībā ar 

atkarību vielu lietošanas 

ierobežošanu 

2014.gad janvāris 

- decembris 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestāžu psihologi un 

sociālie pedagogi 

 

Konsultācijas vismaz 3500 

izglītojamiem 

2014.gads - no RD 

IKSD budžeta finansiāls 

atbalsts EUR 0.00). 

 

U 5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu U 5.3. 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
 9. Veikt infekcijas slimību profilaksi, izglītojot sabiedrību un veicinot savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu 

9.1. Sagatavot 

ieteikumus par infekcijas 

slimību profilaksi 

veselības aprūpes 

iestādēs, izglītības 

iestādēs, RSD, dienas 

centros 

2012. gads –

2013. gada 31. 

decembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Sagatavoti un elektroniski 

izsūtīti ieteikumi veselības 

aprūpes iestādēm, 

izglītības iestādēm, RSD, 

dienas centriem 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

9.2. Informēt Rīgas 

iedzīvotājus un mēdijus 

par tuberkulozes 

slimības izplatību un 

profilakses iespējām 

Katru gadu 

(marts) 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

1 pasākums - 1000 cilvēki 

katru gadu 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 
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nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 LVL) 

 

2013. – 2016. gads – 

Rīgas domes 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (0,00 EUR) 

veidu 

 

9.3. Līdzfinansēt 

(skolēnu, dienas centru 

jauniešu un 

bezpajumtnieku) 

informatīvi izglītojošo 

spēļu par tuberkulozes 

profilaksi un zaļas 

domāšanas veicināšanu  

2012. gada 7. 

maijs 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/NVO 

„Radošā apvienība 

jauniešiem „TREPES”” 

Organizēta spēle par 

tuberkulozes profilaksi ar 

aptverti 900 Rīgas 

skolēnu, 80 

bezpajumtnieki Rīgas 

patversmes dienas centra 

klienti, 60 Sociālā dienesta 

un līgumorganizāciju 

jaunieši 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

(997,30 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

9.4. Uzraudzīt NVO 

projektu īstenošanu, kas 

vērsti uz infekciju 

slimību profilaksi 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atbalstīts vismaz viens 

projekta pieteikums, kas 

vērsts uz infekciju slimību 

profilaksi 

2012. – 2016. gads – 

RD Labklājības 

departamenta budžeta 

programmas „Sadarbība 

ar nevalstiskajām 

organizācijām” ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 



Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā. 
 

 

 106 

(1500  EUR) veidu 

9.5. Organizēt 

informatīvo kampaņu 

par difterijas profilakses 

nepieciešamību 

(kampaņa vērsta uz RSD 

klientiem) 

2014. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD 

Veikta informatīvi 

izglītojošā kampaņa, kuras 

laikā katru gadu informēti 

visi RSD klienti 

2014. – 2016. gads – 

RD Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana”  

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

9.6. Informatīvi 

izglītojošā materiāla 

sagatavošana 

„Imunizācija un tās 

nozīme jebkurā vecumā” 

2015. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izdots informatīvi 

izglītojošs materiāls 

„Imunizācija un tās 

nozīme jebkurā vecumā” 

(1000 eks.) 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

9.7. Informēt 

pirmsskolas pedagogus 

un metodiski vadīt 

programmu „Mana 

veselības grāmata” par 

infekciju slimību 

profilaksi pirmsskolas 

vecuma bērniem 

2014.-2016.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Novadīti 2 semināri, kopā 

gada laikā izglītoti 40 PII 

pedagogi 

2014.-2016.gads RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

U 5.3. – 

UZLABOT 

SLIMĪBU 

PROFILAKSI, 

POPULARIZĒ

T VESELĪGU 

DZĪVES 

VEIDU 
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ietvaros  

 

APAKŠMĒRĶIS 
4. Veselības aprūpes pieejamības veicināšana 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
10. Veikt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu visām iedzīvotāju grupām 

10.1. Sniegt atbalstu 

tuberkulozes 

ambulatorās terapijas 

realizācijai pēc PVO 

rekomendācijām 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

Austrumu Klīniskā 

universitātes slimnīca 

Atbalsts pārtikas talona un 

ceļa izdevumu 

kompensācijas veidā 

sniegts vismaz 50 000 

reižu 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (51 500,00 

LVL) 

 

2013.  – 2016. gads – 

RD Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (74700 EUR) 

10.1. Sniegt 

atbalstu 

tuberkulozes 

ambulatorās 

terapijas 

realizācijai pēc 

PVO 

rekomendācijā

m 

10.2. Nominācijas 2016. gads Rīgas domes Labklājības  2016. gads – Rīgas 10.2. 
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ieviešana „Veselību 

veicinoša poliklīnika” 

 departaments 2016. gads nominēta un 

apbalvota uzvarētāja 

kategorijā „Veselību 

veicinoša poliklīnika” 

domes Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

 

Nominācijas 

ieviešana 

„Veselību 

veicinoša 

poliklīnika” 

10.3. Atbalstīt Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

ārstnieciskā profila 

kapitālsabiedrību 

organizēto veselību 

veicinošo pasākumu 

aktivitātes 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Pakalpojumu sniedzēji 

piesaistīti veselību 

veicinošos pasākumos 

katru gadu 

2012. – 2016. gads – 

RD Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

10.3. Atbalstīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

ārstnieciskā 

profila 

kapitālsabiedrī

bu organizēto 

veselību 

veicinošo 

pasākumu 

aktivitātes 

10.4. Līdzfinansēt un 

atbalstīt pasākumus, kas 

vērsti uz iedzīvotāju 

motivēšanu ziedot asinis 

Katru gadu  Rīgas domes Labklājības 

departaments 
Noslēgts līgums ar 

pakalpojuma sniedzēju 

~ 20 000 cilvēku ziedojuši 

asinis un saņēmuši 

transporta kompensāciju 

2012. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

10.4. 

Līdzfinansēt 

un atbalstīt 

pasākumus, 

kas vērsti uz 

iedzīvotāju 

motivēšanu 

ziedot asinis 
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ietvaros (20 000,00 

LVL) 

 

2013. – 2016. gads - RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros  

 

10.5. Nodrošināts 

īslaicīgās sociālās 

aprūpes pakalpojums 

ārstniecības iestādē 

maznodrošinātajiem 

rīdziniekiem; 

10.5.1. Kontrolēt LD 

budžeta programmas 

„Īslaicīga hronisko 

slimnieku kopšana un 

rehabilitācija” izpildi; 

10.5.2. Nodrošināta 

iespēja šo pakalpojumu 

(visas 90 gultas) finansēt 

visa gada garumā 100%; 

10.5.3. Palielināt 

2013. – 2016. 

gads  

Rīgas domes Labklājības 

departaments 
Noslēgts līgums, īstenota 

programma, uzraudzīta tās 

izpilde, nepieciešamības 

gadījumā izstrādāti 

priekšlikumi tās 

uzlabošanai 

 

 

2013. – 2016. gads – 

RD Labklājības 

departamenta Budžeta 

programma (381 269 ,00 

LVL) 

 

 

10.5. 

Nodrošināts 

īslaicīgās 

sociālās 

aprūpes 

pakalpojums 

ārstniecības 

iestādē 

maznodrošināt

ajiem 

rīdziniekiem; 

10.5.1. 

Kontrolēt LD 

budžeta 

programmas 

„Īslaicīga 
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īslaicīgo sociālās 

aprūpes gultu dienas 

finansējumu līdz 13 

LVL par vienu gultas 

dienu 

hronisko 

slimnieku 

kopšana un 

rehabilitācija” 

izpildi; 

10.5.2. 

Nodrošināta 

iespēja šo 

pakalpojumu 

(visas 90 

gultas) finansēt 

visa gada 

garumā 100%; 

10.5.3. 

Palielināt 

īslaicīgo 

sociālās 

aprūpes gultu 

dienas 

finansējumu 

līdz 13 LVL 

par vienu 

gultas dienu 

 

APAKŠMĒRĶIS 
 

5. Sociālā determinante– sociāli aprūpēta un atbalstoša sabiedrība 
Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
11. Attīstīt darba prasmju un sociālā atbalsta programmas atkarībā nonākušām un riska grupas 

personām 
11.1. Organizēt atbalsta 2013.gadā RSD Katru gadu Rīgas domes Labklājības Gadā atbalsta grupās U 5.3. – 
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grupas ilgstošiem 

bezdarbniekiem 

tika organizētas 

23 atbalsta 

grupas 7 norises 

vietās 

departaments; RSD vidēji piedalījušies 800 

bezdarbnieki 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

11.2. Organizēt darba un 

sociālo prasmju 

apgūšanas, atjaunošanas 

un uzlabošanas 

pasākumus (sabiedriskos 

darbus) ilgstošiem 

bezdarbniekiem – 

pašvaldības sociālās 

palīdzības saņēmējiem 

2013.gadā 89 

organizācijās 

izveidotas 367 

sabiedrisko darbu 

veikšanas vietas 

Rīgā 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/ RSD 

Saglabātas un uzlabotas 

ilgstošo bezdarbnieku 

darba un sociālās 

prasmes 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

11.3. Nodrošināt 

psihologa konsultāciju 

pieejamību 

2013.gadā 

sociālo 

darbinieku klienti 

saņēma 736 

psihologa 

konsultācijas 

Katru gadu Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD 

Vidēji gadā psihologa 

konsultācijas sniegtas 

250 personām 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

11.4. Izveidot grupu 

dzīvokli personām ar 

psihiskās veselības 

traucējumiem 

Pakalpojumu 

plānots uzsākt 

2014.gadā 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/ RSD, 

pakalpojuma sniedzēji 

Projekts. 2012.- 2013. 

gadā nepieciešams 

apzināt klientus (14 

vietas jaunbūvējamā 

sociālajā dzīvojamajā 

mājā Rīgā, Imantas 8. 

līnijā 1A) 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 
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slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

11.5. Nodrošināt dienas 

aprūpes centra personām 

ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

pakalpojumu atbilstoši 

pieprasījumam 

Vietu skaita 

palielināšana 

plānojas ar 

2014.gadu  

2012. – 2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD, NVO 

Palielināts vietu skaits 

gadā par 5 vietām 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

11.6. Nodrošināt 

īslaicīgās uzturēšanās 

mītnes pakalpojumu 

motivētiem klientiem, 

t.sk. ģimenēm bez 

pastāvīga mājokļa, kuri 

aktīvi veic darbības, lai 

mainītu savas dzīves 

apstākļus 

2013.gada aprīlī 

tika uzsākts 

sniegt īslaicīgās 

uzturēšanās 

mītnes 

pakalpojumu 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments, Rīgas 

Sociālais dienests, NVO 

vai citi sociālo 

pakalpojumu sniedzēji  

Nodrošināts īslaicīgās 

uzturēšanās mītnes 

pakalpojums 

U 5.1. – 

Atbalstīt 

ģimenes, 

ģimenes 

vērtības, 

veicināt 

dzimstību 

 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieni 
12.Attīstīt iespējas, kas veicina senioru socializēšanos un jaunu prasmju apgūšanu 

12.1. Izveidot jaunus 2013.gadā DAC 2012. – 2014. gads Rīgas domes Labklājības Izveidots un nodrošināts U 5.2. – 
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Dienas aprūpes centrus 

personām ar demenci, 

izvietojot tos visās Rīgas 

priekšpilsētās 

pakalpojums tiek 

nodrošināts 

iepriekšējo gadu 

līmenī.  

 

  

departaments/RSD/ NVO 

vai citi sociālo 

pakalpojumu sniedzēji 

dienas aprūpes centra 

pakalpojums 2012. gadā 

Rīgas Latgales rajonā. 

2013. gadā Vidzemes 

priekšpilsētā un 2014. 

gadā Ziemeļu rajona  

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

12.2. Izveidot Dienas 

centrus pensijas vecuma 

cilvēkiem pilsētas 

mikrorajonos, ņemot 

vērā attālumu no klientu 

dzīvesvietas un 

sabiedriskā transporta 

maršrutu tīklu 

2013.gadā tika 

atvērti 2 jauni DC 

– biedrības 

„Rīgas aktīvo 

senioru alianse”, 

DC pakalpojums 

senioriem un 

nodibinājuma 

„Latvijas 

Evanģēliski 

Luteriskās 

baznīcas 

Diakonijas 

centrs”, 

daudzfunkcionāla

is sociālo 

pakalpojumu DC 

„Paaudzes”, 

(bērniem un 

pieaugušajiem – 

pensijas vecuma 

personām 

2012. – 2014. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments, Rīgas 

Sociālais dienests, NVO 

vai citi sociālo 

pakalpojumu sniedzēji 

Izveidots un nodrošināts 

DC pensijas vecuma 

cilvēkiem un cilvēkiem 

ar invaliditāti 

pakalpojums 2012. – 

2014. gadā Rīgas 

Pārdaugavas rajonā 

2012. gadā – Zemgales 

priekšpilsētā, 2013. gadā 

–Kurzemes rajona 

Imantā un Vidzemes 

priekšpilsētā un 2014. 

gadā – Bolderājā 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

12.3. Paplašināt 11 DC tiek 2013. gads Rīgas domes Labklājības DC/DAC klientiem U 5.2. – 
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personiskās aprūpes 

pakalpojumu 

piedāvājumu Dienas 

aprūpes centros/dienas 

centros, lai pensijas 

vecuma personas varētu 

apmierināt 

nepieciešamās 

pašaprūpes vajadzības 

neatkarīgi no viņu 

dzīvojamās vides 

labiekārtotības pakāpes 

un personas fiziskā 

stāvokļa. 

piedāvāti šādi 

pakalpojumi: 

datorapmācībā, 

latviešu, angļu un 

vācu valodas 

prasmju apguvē, 

kā arī 

gleznošanas, 

zīmēšanas, 

rokdarbu un 

dažādās kustību 

nodarbībās, kā arī 

saņēma sociālā 

darbinieka un 

psihologa 

konsultācijas 

departaments, Rīgas 

Sociālais dienests, NVO 

vai citi sociālo 

pakalpojumu sniedzēji 

nodrošināta iespēja 

mazgāt veļu un izmantot 

dušas pakalpojumu, 

izvērtējot DC/DAC 

iespējas minētos 

pakalpojumus 

nodrošināšanā 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

12.4. Organizēt NVO 

projektu konkursus, 

atbalstot projektus, kas 

veicina senioru 

socializēšanos 

2013.gadā no 

budžeta 

programmas 

„Sadarbība ar 

nevalstiskajām 

organizācijām” 

kopumā 

atbalstītas 68 

NVO (tai skaitā 

29 senioru NVO)  

2013.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments, NVO 

Saskaņā ar konkursa 

nosacījumiem atbalstīti 

iesniegtie projektu 

pieteikumi, kas veicina 

senioru socializēšanos 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

12.5. Kora un dejas 

pulciņu veidošana, 

senioru socializācijas un 

Aktivitātes 

plānotas sākot ar 

2014.gadu  

2014. – 2016. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RSD 

Katrā Diena centrā 

pieaugušām personām 

izveidots koris un deju 

Aktivitātes 

plānotas sākot 

ar 2014.gadu  
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garīgās veselības 

veicināšanai 

grupa 

VIRSMĒRĶIS V KULTŪRVIDE 

 

APAKŠMĒRĶIS 
1. Veselīgas pilsētas potenciāla veicināšana  

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieniem 
13.Veicināt iedzīvotāju iespējas būt izglītotai sabiedrības veselības ( t.sk. veselības veicināšanas) 

jautājumos 
13.1. Informēt 

iedzīvotājus par 

dažādiem veselību 

ietekmējošiem faktoriem 

un vairotu viņu 

zināšanas un iemaņas 

veselības veicināšanā 

2013. gads 

(aprīlis)  

2014.gads 

(aprīlis) 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

domes pakļautības 

iestādes 

Noticis PVO Veselības 

dienai veltīts pasākums, 

kurā piedalījušies ~500 - 

1000 Rīgas pilsētas 

iedzīvotāji, informējot 

viņus par veselību 

ietekmējošiem faktoriem, 

profilaktisko pasākumu/ 

aktivitāšu iespējām Rīgas 

pašvaldībā 

2013. gads – Rīgas 

domes Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1200,00) LVL 

2014.gads - Rīgas 

domes Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1210 EUR) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

13.2. Vienota Rīgas 

pilsēta pašvaldības 

veselības informācijas 

elektroniskās platformas 

2014. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Informāciju 

tehnoloģiju centrs 

Izveidota un uzturēta 

kopēja Rīgas pilsētas 

pašvaldības veselības 

informācijas elektroniskā 

2014.  – 2016. gads – 

Rīgas domes 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 
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izveidošana (mājas 

lapa), lai veicinātu 

iedzīvotāju veselību un 

elektronisko mēdiju 

izmantošanu, tādejādi 

mazinot veselības 

aprūpes slogu pilsētā: 

www.veseligsridzinieks.

lv  

platforma programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (4000 EUR) 

 

 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

13.3. Izveidot sadaļu 

Rīgas domes mājas lapā 

par sabiedrības veselības 

jautājumiem 

 

2014. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Informāciju 

tehnoloģiju centrs 

Izveidota atsevišķa sadaļa 

vai aktīvs reklāmkarogs 

RD mājas lapā 

2014.  – 2016. gads – 

Rīgas domes budžeta 

programmas ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

13.4. Iesaistīšanās PVO 

veselīgo pilsētu kustībā 

Reprezentatīvā izdales 

materiāla "Rīga - 

veselīga pilsēta" 

sagatavošana un 

izdošana 

2013. – 2016. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Rīgas pilsēta ir 

iesaistījusies PVO 

„Veselīgo pilsētu” kustībā 

un izdots reprezentatīvs 

materiāls 1000 

eksemplāros 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (1250,00 LVL) 

 

2015. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

http://www.veseligsridzinieks.lv/
http://www.veseligsridzinieks.lv/
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programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros. Dalības maksa 

6000 ASV$ tiek 

nodrošināta no Rīgas 

domes Ārlietu pārvaldes 

budžeta 

13.5. PVO iniciatīvu 

ieviešana pašvaldībā:  

Veselību veicinošās 

izglītības iestādes;  

 

2013. gads 

2014.-2016.gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Ieviestas iniciatīvas, kas 

darbojas un ir patstāvīgas 

arī pēc Rīcības plāna 

darbības beigām 

2013. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (2000,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

13.6. Informatīvā 

biļetena „Rīgas pilsētas 

veselības profils” 

sagatavošana, izdošana 

un izplatīšana 

pašvaldību speciālistiem 

VP organizētā semināra 

ietvaros 

2013. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izdoti 500 informatīvo 

biļetenu eksemplāri 

latviešu un krievu valodā 

 

 500 pašvaldības 

speciālisti saņēmuši un 

iepazinušies ar 

informatīvo biļetenu 

2013. gads – RD  

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros LVL (1300,00 

LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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13.7. Konference 

""Veselīgs rīdzinieks - 

veselā Rīgā "sabiedrības 

veselība Rīgas pilsētā" 

2013. gada 19. 

Aprīlis 

2014.-2016.gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Rīgas 

domes institūcijas 

(departamenti) 

Notikusi konference; 

Dalībnieku skaits ~ 1000 

2013. gads – RD  

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros LVL (1200,00 

LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

13.8. Interaktīvi 

izglītojoši materiāli par 

veselības veicināšanas 

tēmu 

2013. gada jūnijs 

-2016.gada 

31.decembris 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Izdoti interaktīvi 

izglītojoši materiāli par 

veselības veicināšanas 

tēmu 

2013. gads – RD  

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros LVL (1950,00 

LVL) 

 

13.9. Mājas lapas 

www.narcomania.lv 

 administrēšana 

 

2013.  – 2016. 

Gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Atjaunota informācija; 

Sniegtas atbildes uz 

iesūtītajiem jautājumiem 

2013. gads – RD  

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros LVL (0,00 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

http://www.narcomania.lv/
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LVL) 

13.10. Sociālo tīklu 

www.facebook.com un 

www.draugiem.lv 

uzturēšana un 

pārvaldīšana 

2014.-2016.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Uzturēta sociālie konti: 

Pieslēdzgalvu 

Pārvaldistresu 

Veseligsridzinieks 

2014.-2016.gads RD  

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

13.11. Rīgas domes 

Labklājības 

departamenta dalība 

Eiropas veselības 

veicināšanas asociācijā - 

Eurohealthnet 

2014.-2016.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Dalība Eurohealthnet, 

apmeklēti vismaz 2 darba 

grupas gadā, dalība valdē 

2014.-2016.gads RD  

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros – 2500 EUR 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

13.12. Rīgas domes 

Labklājības 

departamenta dalība 

starptautiskā 

organizācijā „Eiropas 

pilsētas pret narkotikām” 

(„European Cities 

Against Drugs”) 

2014.-2016.gads Rīgas domes Labklājības 

departaments 

Dalība „Eiropas pilsētas 

pret narkotikām” 

Sadarbības izveide ar 

vismaz 2  partneriem vai 

organizācijām 

2014.-2016.gads RD  

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.18.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros – 5000 EUR 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/
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VIRSMĒRĶIS VI VESELĪGA UN DROŠA VIDE 

 

APAKŠMĒRĶIS 
1. Iedzīvotāju drošības veicināšana 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieniem 
14. Nodrošināt iedzīvotāju drošības un veselību veicinošas vides veidošanu 

14.1. Veloinfrastruktūras 

attīstība: 

Centrs – Ķengarags – 

Rumbula – Dārziņi 

 

 

 

 

 

Vecmīlgrāvis – Vecāķi 

(posms Vecāķu 

prospektā  no Kalngales 

ielas līdz Atlantijas ielai) 

 

 

 

Centrs – Torņakalns – 

Ziepniekkalns 

 

 

 

Imanta –Daugavgrīva 

 

 

 

 

 

2013.gadā tika 

turpināta tehniskā 

projekta izstrāde 

 

 

Izstrādāts 

tehniskais 

projekts, tiek 

risināts meža 

zemes 

transformācijas 

jautājums 

 

 

 

 

 

 

Veikta 

priekšizpēte 

 

 

 

 

2015.gads 

 

 

 

 

 

 

2015.gads 

 

 

 

 

 

 

 

2016.gads 

 

 

 

 

2016.gads 

Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

Rīgas domes Īpašumu 

departaments 

 

 

 

Izbūvēts veloceļš 17 km 

garumā 

 

 

 

 

 

Izbūvēts veloceļš 2,0 km 

garumā 

 

 

 

 

 

 

Izbūvēts veloceļš 5,7 km 

 

 

 

Izbūvēts veloceļš 12 km  

 

 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 
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Akmens tilta kreisā 

krasta savienojums ar 

Uzvaras bulvāri   

 

 

 

Izstrādāts 

tehniskais  

projekts 

 

 

 

 

2014.gads 

 

 

Izbūvēts veloceļš 300m 

gājēju un velobraucēju 

kustībai 

14.2. Rīcības 

programmas satiksmes 

drošības paaugstināšanai 

„Satiksmes drošības 

baltā grāmata 2009. –

2014. gads” paredzēto 

pasākumu realizācija 

(skat. Rīcības 

programmu 

www.rdsd.lv) 

Katru gadu Rīgas domes  Satiksmes 

departaments 

Satiksmes infrastruktūras 

uzlabojumi – regulējamu 

un apgaismotu gājēju 

pāreju izbūve, gājēju 

barjeru uzstādīšana, 

ātrumvaļņu izbūve, 

atsevišķu krustojumu 

pārbūve, satiksmes 

organizācijas uzlabojumi 

(braukšanas ātruma 

ierobežojumi, automašīnu 

novietošanas ierobežojumi 

ielu malās, luksoforu 

signālplānu maiņa u.c.), 

luksoforu objektu 

remontdarbi un 

uzstādīšana utt. 

RD SD ikgadējā budžeta 

ietvaros 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

14.3. Papildu 

apgaismojumu pie gājēju 

pārejām izbūve 

Katru gadu Rīgas domes  Satiksmes 

departaments 

Pilnveidota redzamība pie 

gājēju pārejām (katru gadu 

vismaz 10 vietās) 

RD SD ikgadējā budžeta 

ietvaros: 

~ 60 000,00 LVL gadā 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

http://www.rdsd.lv/
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veidu  

14.4. Ielu un tiltu 

ikdienas un periodiskā 

uzturēšana 

Katru gadu Rīgas domes  Satiksmes 

departaments 

Uzlabotas pārvietošanās 

iespējas pilsētā 

RD SD ikgadējā budžeta 

ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

14.5. ERAF 

apakšaktivitātes 

„Satiksmes drošības 

uzlabojumi Rīgā” 

ieviešana 

2012. – 2015. 

gads 

Rīgas domes  Satiksmes 

departaments  

Izbūvēti un rekonstruēti 33 

luksoforu objekti, 

pārbūvēti krustojumi 

 

Rekonstruēti un izbūvēti 4 

ielu posmi, samazināti 

konfliktpunkti, uzlabota 

satiksmes drošība 

Kopā : 33 541 176,00 

LVL, t.sk. 

 Rīgas dome – 27 

182 159,00 LVL, 

ERAF – 6 194 180,00 

LVL,  

Valsts budžeta dotācija 

– 164 837,00 LVL 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

14.6. Nodrošināt 

Satiksmes drošībai 

bīstamas situācijas 

likvidēšanu ielu 

apstādījumu joslā 

2012. gada 30. 

decembris 

Rīgas domes Mājokļa un 

vides departaments 

 2012. gads – Vides 

aizsardzības fonds (24 

387,80 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

14.7. Nodrošināt Rīgas 

ielu, laukumu, parku u.c. 

publiskai lietošanai 

paredzēto objektu 

apgaismošanu 

Katru gadu Rīgas pašvaldības 

aģentūra „Rīgas gaisma” 

Tiek nodrošināta 45,5 

tūkstošu gaismekļu 

degšana, 20 skolu, 17 

sporta laukumu 

apgaismošana 

2012. gads – Rīgas 

pašvaldības aģentūras 

„Rīgas gaisma” budžeta 

programmas „Ielu 

apgaismošana” ietvaros 

(4 143 096,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 
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 veidu 

 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

14.8. Nodrošināt 150 gb. 

kabeļskapju nomaiņu  

2014. – 2016. 

gads 

Rīgas pašvaldības 

aģentūras „Rīgas gaisma” 

Atjaunotas avārijas 

stāvoklī esošās ielu 

apgaismojuma 

komunikācijas 

2014. – 2016. gads – 

Pašvaldības investīciju 

ietvaros (106 349,00 

LVL) 

U 5.3. - 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieniem 
15. Īstenot kaitējuma mazināšanas programmas narkotiku lietotāju vidū 

15.1. Līdzfinansēt HIV 

profilakses un 

psihosociālie 

pakalpojumus narkotisko 

vielu lietotājiem un to 

kontaktpersonām 

2012. – 2014. 

gads 

Rīgas domes Labklājības 

departaments/Biedrība 

„DIA+LOGS” 

Iepirkuma rezultātā 

noslēgts līgums ar 

biedrību „DIA+LOGS”, 

kura ietvaros narkotisko 

vielu lietotāji un viņu 

kontaktpersonas līdz 2012. 

gadam saņēmuši: 

- 1800 HIV konsultanta 

konsultācijas 

 

- 3000 sociālā darbinieka 

2012. – 2014. gads - RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (160 104,03 

LVL) 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 
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konsultācijas 

 

- 1800 psihologa 

konsultācijas 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

15.2. Sniegt atbalstu 

HIV/AIDS ART 

terapijas realizācijai 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības klientiem 

2016. gads Rīgas domes Labklājības 

departaments/RAKUS 

Noslēgts līgums ar 

RAKUS, kas sniedz ART 

terapiju HIV/AIDS 

pacientiem. Atbalsts 

izsniegts 500 pacientiem 

2016. gads – RD 

Labklājības 

departamenta Budžeta 

programmas 18.12.00. 

„Veselības aprūpes 

pieejamības 

nodrošināšana un 

veselības veicināšana” 

ietvaros (30 000,00 

LVL) 

U 5.2. – 

Uzlabot 

veselības 

aprūpes 

pieejamību 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

APAKŠMĒRĶIS 
2. Apkārtējās vides veselība, drošība un labiekārtošana 

Stratēģiskie/plānotie 

rīcības virzieniem 
16. Īstenot vides veselības, drošības un labiekārtošanas pasākumus, kas veicina visu iedzīvotāju grupu 

veselību un fizisko aktivitāti 
16.1. Veikt Grīziņkalna 

un tam pieguļošā Miera 

dārza teritorijas 

revitalizācija 

2013. gads 

septembris 

Pilsētas attīstības 

departaments 

 

1. Revitalizēts un 

labiekārtots Grīziņkalna 

parks (10,5 ha), 

Ziedoņdārzs (6,5 ha), 

Miera dārzs (3,6 ha) – 

atjaunots gājēju segums 

(kāpnes, apmales utt.), 

2013. gads – ERAF 

finansēts projekts (5 

268 281,00 LVL) no 

tiem Pašvaldības 

budžets (790 243,00 

LVL) 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 
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izveidots veloceliņa 

segums, atjaunoti parka 

monumenti, atjaunots 

spēļu laukums, veikta 

parka apzaļumošana, 

baseina atjaunošana, 

uzstādīts apgaismojums, 

soliņi, atpūtas vietas, 

novērošanas kameras, 

uzstādīts tūrisma objektu 

apraksts (parka apraksta 

informācija) utt.; 

3. Atjaunots Pļavas (219.0 

m) un Zaķu (170.0 m) 

ielas vēsturiskais segums 

un apgaismojums; 

*U 3.4. – 

Veicināt 

degradēto 

objektu un 

vietu 

revitalizāciju 

tūristu 

iecienītās 

vietās; 

* U 4.4. - 

Revitalizēt un 

attīstīt 

degradētās 

teritorijas un 

objektus 

pilsētā 

 

16.2. Veikt Kvartāla 

starp Maskavas, Krasta 

un Turgeņeva ielām un 

Daugavas upes 

krastmalas daļas no 

Dzelzceļa tilta līdz Salu 

tiltam revitalizāciju 

2013. gada 

decembris 

RD Pilsētas attīstības 

departaments 

1. Tiks veikta esošo 

likvidējamo pagaidu ēku, 

nojumu, esošā mūra žoga 

un vārtu demontāža, 

asfalta seguma, 

bortakmeņu, liekās grunts 

izrakšana. 

 2. Tiks veikti ceļazīmju 

un satiksmes organizācijas 

pasākumi uz 

koplietošanas teritorijas. 

3. Gājēju tunelī tiks veikti 

demontāžas darbi - esošo 

2013. gads – ERAF 

līdzfinansēts projekts 4 

910 000  Ls apmērā.( no 

tiem 2 360 000 Ls 

Pašvaldības budžets). 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

 

*U 3.4. – 

Veicināt 

degradēto 

objektu un 

vietu 



Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā. 
 

 

 126 

sienu, griestu flīžu 

demontāža. 

2. Tiks veikti 

sagatavošanas darbi 

grīdas, sienu flīzēšanai un 

griestu krāsošanai, flīzēta 

grīda un sienas, krāsoti 

griesti, aprīkotas kāpnes ar 

estakādi (lietojamu 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, 

velosipēdistiem, vecākiem 

ar bērnu ratiņiem u.c.), 

veicot atbalsta sienas 

demontāžu, kāpņu 

demontāžu, jaunas rampas 

izbūvi, apdari ar neslīdošu 

bruģa segumu un nojumi 

virszemes daļā 

3. Tiks demontēts 

esošais ielas segums, 

Krasta ielas margas un 

Daugavas krasta 

norobežojošās margas, 

demontētas esošās kāpnes 

pie gājēju tilta. 

4. Izgatavotas un 

uzstādītas Krasta ielā un 

gar Daugavas krastu 

jaunas norobežojošās 

revitalizāciju 

tūristu 

iecienītās 

vietās; 

* U 4.4. - 

Revitalizēt un 

attīstīt 

degradētās 

teritorijas un 

objektus 

pilsētā 

 



Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā. 
 

 

 127 

tērauda margas, remontēta 

esošā norobežojošā Krasta 

ielas siena, kā arī izbūvēta 

jauna norobežojošā Krasta 

ielas siena.  

5. Tiks veikts Daugavas 

krasta aizsargdambja 

akmens daļu remonts, 

esošo granīta akmens 

pakāpienu remonts veicot 

granīta pakāpienu 

demontāžu, jaunas 

pamatnes izbūvi, 

pakāpienu montāžu, 

veikta Gājēju tilta pār 

Pilsētas kanālu 1/3 daļas 

aprīkošana ar rampu 

(lietojamu cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, 

velosipēdistiem, vecākiem 

ar bērnu ratiņiem u.c.), 

izbūvēts ietves betona 

bruģakmens segums un 

esošās piestātnes krasta 

granīta bruģakmens 

segums.  

6. Plānotā projekta 

Daugavas krastmalas 

garumā tiks veikta ielas 

labiekārtojuma izbūve, 
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t.sk., dekoratīvie augi, 

puķu kastes un soliņi, 

atkritumu urnas, izbūvēts 

ārējais apgaismojums un 

lietuskanalizācija. 

16.3. Nodrošināt 

velosatiksmi veicinošu 

pasākumu 

 organizācija 

 velosezonas 

atklāšanas 

pasākums maijā- 

velonedēļa 

 Eiropas 

mobilitātes 

nedēļas 

organizācija- 

pasākumu 

koordinācija 

pilsētā 

 ES līdzfinansēta 

projekta 

CARMA 

realizācija 

    

 

     

 

 

  

 

 

 

Katru gadu maijā 

 

 

 

 

Katru gadu septembrī 

 

 

 

 

 

2010. – 2013. gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.-2016.gads 

Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

Paaugstināts iedzīvotāju 

informētības līmenis par 

velosipēda izmantošanas 

iespējām pilsētā 

 

Palielinājies iedzīvotāju 

skaits, kas ikdienā kā 

pārvietošanās līdzekli 

izmanto v 

 

 

 

 

Saskaņā ar projekta 

CARMA novērtējuma  

Rezultātiem, 

riteņbraucēju skaits, kas 

riteni lieto katru vai 

gandrīz katru dienu ir 

palielinājies no 3,5% 

2011.g uz 6,4 % 2012.g. 

 

Uzsākta projekta 

realizācija, notir 

sagatavošanas darbi, 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu; 

 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 
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 ES  

Līdzfinansētaproj

ekta 

personalizēta 

ceļojumu  

Plānošana 

riteņbraucējiem 

PTP-CYCLE 

 

 

 

 

galvenā aktivitāte-

komunikācija ar 

iedzīvotājiem tiek 

plānota 2014.gadā, 

savukārt ar studentiem – 

2015.g.elosipēdu. 

 

16.4. Veikt Māras dīķa 

apstādījumu 

rekonstrukcija un Zaļā 

veloceliņa gar Mārupītes 

krastu izveide 

2012. gada 30. 

decembris 

Rīgas domes Mājokļa un 

vides departaments 

 2012. gads –Vides 

aizsardzības fonds (173 

000,00 LVL) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

16.5. Nodrošināt 

piesārņotās vietas 

2012. gada 30. 

decembris 

Rīgas domes Mājokļa un 

vides departaments 

 2012. gads – Vides 

aizsardzības fonds (20 

U 5.3. – 

Uzlabot 
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sanāciju Bolderājā – II 

kārta 

633,62 LVL) slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

 

U 5.6. – 

Veicināt sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

infrastruktūras 

sakārtošanu un 

attīstību 

16.6. Lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmas 

elementu sakārtošana, 

uzlabošanas un  izbūve: 

 

 Kārļa Ulmaņa 

gatvē lietus 

ūdens 

kanalizācijas 

kolektora 

remonts 

(2012.gadā 

izremontēti 2 

posmi) 

 Tēriņu ielā lietus 

ūdens 

2012.– 2015. 

gads 

 

 

 

 

2012.gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.gads 

Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

 

Uzlaboti pārvietošanās 

apstākļi pilsētā, īpaši lietus 

un ziemas/pavasara 

šķīdoņu laikā. 

Paaugstināta vides 

kvalitāte 

 

RD SD ikgadējais 

budžets 

 

 

 

 

258,0 tūkst.LVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168.0 tūkst.LVL 

 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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kanalizācijas 

kolektora 

remonts 

(2012.gadā 

izremontēti 2 

posmi) 

 Ulmaņa gatvē 

lietus ūdens 

kanalizācijas 

kolektora 

remonts (apm.3 

km) 

 Mazās 

Bolderājas ielas 

lietus ūdens 

kanalizācijas 

kolektora izbūve 

un rekonstrukcija  

 Viestura 

prospektā (no 

Meža prospekta 

apm.600 m) 

lietus ūdens 

kanalizācijas 

kolektora izbūve 

 Dandales ielas 

rekonstrukcija ar 

lietus ūdens 

kanalizācijas  

 

 

 

 

 

 

 

2014.gads 

 

 

 

 

 

 

2014.gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2014.-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 849 800,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

1 067 150,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

925 000,00 EUR 
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kolektora izbūvi 

 Krasta ielā lietus 

ūdens 

kanalizācijas 

pārplūžu 

kolektora izbūve 

(izstrādāts 

projekts) 

 Caurteku 

rekonstrukcija 

 

 

 

2014.gads 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gads 

 

 

 

 

 

 

2013.-2014.gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242 070,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

355 700,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

2013- 121 693,00 LVL 

2014.- 594 000,00 EUR 
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16.7. Nodrošināt 

peldvietu monitoringu 

2013. gads 

(turpmāk 

ikgadēji) 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments/ 

konkursa kārtībā izvēlēta 

firma 

Veiktas peldūdens 

kvalitātes pārbaudes 

peldsezonas laikā 

iedzīvotāju iecienītajās 

peldvietas, kurās netiek 

veikts valsts monitorings 

2013. gads – plānots no 

RD budžeta/Rīgas vides 

aizsardzības fonda 

(4611,60 LVL ar PVN 

21%) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

16.8. Veikt 

ūdensapgādes urbumu 

(neizmantojamo 

ūdensapgādes urbumu 

tamponāža) – 

likvidēšanu 

2012. gada 15. 

augusts 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments/Vides 

konsultāciju birojs 

Tamponēti (likvidēti) 

neizmantojamie 

ūdensapgādes urbumi, kas 

var piesārņot ūdens 

horizontu, kuru izmanto 

dzeramā ūdens ieguvei 

2012. gads – Rīgas 

vides aizsardzības fonds 

(3618 769,00 LVL ar 

PVN 22%) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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16.9. Nodrošināt Ūdens 

ņemšanas vietas 

sakārtošana Dārziņos 

2012. – 2013. 

gads 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments/ 

konkursa kārtībā izvēlēta 

firma 

Sakārtota un labiekārtota 

publiskā ūdens ņemšanas 

vieta iedzīvotājiem 

2012. – 2013. gads – 

Rīgas Vides 

aizsardzības fonds (līdz 

3000,00 LVL bez PVN 

21%) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

16.10. Nodrošināt 

pašvaldības īpašumā 

esošo ūdens tilpņu 

attīrīšana un 

labiekārtošana (Ķīšezers, 

Buļļupe, Langas upe) 

2012. gada 20. 

decembris 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides 

departaments/Līgumpartn

eri 

Veikta pašvaldības 

īpašumā esošo ūdens 

tilpņu attīrīšana un 

labiekārtošana (Ķīšezers, 

Buļļupe, Langas upe) 

Rīgas Vides 

aizsardzības fonds 

U 5.3. – 

uzlabot 

slimību 

profilaksi 

16.11. Veikt metro 

urbumu tamponāžu 

(likvidēšana) 

2013. – 2014. 

gads 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments/ 

konkursa kārtībā izvēlēta 

firma 

Veikta metro urbumu 

tamponāža (likvidēšana), 

kas var piesārņot ūdens 

horizontu, kuru izmanto 

dzeramā ūdens ieguvei 

2013. – 2014. gads –

plānots no RD 

budžeta/Rīgas vides 

aizsardzības fonda 

(42 300,00 LVL ar PVN 

21%) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 

16.12. Veikt 

monitoringa urbumu 

apsekošanu, stāvokļa 

noteikšana un ieteicamo 

pasākumu izstrādi 

 

2013. gads Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments/ 

konkursa kārtībā izvēlēta 

firma 

Paredzēts veikt 

monitoringa un 

novērojumu urbumu 

apsekošanu, to esošā 

stāvokļa konstatēšanu un 

turpmāko 

apsaimniekošanas 

pasākumu noteikšanu lai 

nepieļautu iespējamu 

2013. gads – plānots no 

RD budžeta/Rīgas vides 

aizsardzības fonda  (līdz 

3000,00 LVL  bez PVN 

21%) 

U 5.3. – 

Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

popularizēt 

veselīgu dzīves 

veidu 
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pazemes ūdens horizonta 

piesārņošanu caur tiem 

16.13. Dzeramā ūdens 

kvalitātes monitorings 

2013.-2016. gads SIA „Rīgas ūdens” Kvalitatīva dzeramā ūdens 

nodrošināšana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

2013-2016 

. gads – SIA „Rīgas 

ūdens” budžeta ietvaros 

U 5.3. – 

Uzlabot slimību 

profilaksi  

 

16.14. Likvidēt  

nesankcionēti ierīkotas 

atkritumu un būvgružu 

vietas 

Likvidētas 2 

nesankcionēti 

ierīkotas 

atkritumu un 

būvgružu vietas 

Inčukalņa pie 

2.meža kapiem 

un Siguldas pr.2 

Katru gadu Rīgas Ziemeļu 

izpilddirekcija 

1.Attīrīt teritorijas no 

atkritumiem. 

2.Uzlabot apkārtējās 

vides stāvokli. 

3.Radīt iedzīvotājiem 

veselīgus dzīves 

apstākļus.  

Likvidētas 2 

nesankcionēti 

ierīkotas 

atkritumu un 

būvgružu 

vietas 

16.15. Ierīkot jaunu 

publiski pieejamu, 

kvalitatīvu atpūtas vietu 

Izstrādāts 

labiekārtojuma 

projekts atpūtas 

vietai starp Juglas 

kanālu , brīvības 

gatvi un 

Vidzemes aleju 

2013. – 2016.gads Rīgas Ziemeļu 

izpilddirekcija 

 

Mājokļu un vides 

departaments 

 

1.Izstrādāt krasta 

labiekārtojuma projektu. 

2.Attīrīt un sakopt 

kanāla malu. 

3.Atjaunot kāpnes un 

atbalsta sienu 

4.Izveidot labiekārtotu 

krasta promenādi. 

5.Izveidot labiekārtotu 

atpūtas vietu 

6.Izveidot 

makšķerēšanas vietu. 

7.izstrādāt krasta 

stiprinājuma projektu. 

8.Kanāla nostiprinājuma 

renovācija. 

Izstrādāts 

krasta 

labiekārtojuma 

projekts 
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16.16. Uzturēt un 

labiekārtot atpūtas un 

peldvietas 

Atjaunots 

inventārs un 

aprīkojums 

pilsētas atpūtas 

un peldvietās 

Vecāķos, pie 

Bābelītes, 

Dambjpurva un 

Velnezera 

Katru gadu Rīgas Ziemeļu 

izpilddirekcija 

1.Veikt regulārus 

uzturēšanas darbus. 

2.Atjaunot inventāru un 

aprīkojumu 

3.Radīt veselīgus un 

kvalitatīvus apstākļus 

pilsētnieku atpūtai 

1.Uzturētas 

atbilstoši 

normatīvo aktu 

prasībām 5 

atpūtas vietas. 

2.Atjaunota 

personu ar 

kustības 

traucējumiem 

nobrauktuve 

Vecāķu 

pludmalē. 

3.Aprīkoti ar 

inventāru 4 

volejbola 

laukumi. 

4.Izgatavoti un 

uzstādīti 3 soli 

pie Velnezera. 

5.Izgatavoti un 

uzstādīti divi 

soli un galds 

Vecāķu 

pludmalē 

 

16.17. Īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju pļavu un 

niedrāju pļaušana 

2014.gada jūlijs 

 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

1.Nopļauti niedrāji dabas 

liegumā „Vecdaugava” ~8 

ha platībā. 

2.Nopļauti niedrāji dabas 

parkā „Piejūra” ~33 ha 

RD MVD budžeta 

programma – 52187,67 

Euro  

 

U5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

U5.6.Populariz

ēt veselīgu 
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platībā dzīves veidu 

U5.8. 

Kvalitatīvu 

atpūtas vietu 

izveide 

pilsētniekiem 

16.18. Aizsargājamo 

koku kopšana 

2014.gads Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Sakopti 30.gab. dižkoki 

arborista-kokkopja vadībā 

15495,07 euro 

RD MVD budžeta 

programma 

U5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi 

 

16.19. Īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju labiekārtojuma 

uzturēšana un 

atjaunošana 

2014.gads Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Atjaunotas un uzstādītas 

informatīvās zīmes, 

pastaigas laipa, soliņi, 

atkritumu urnas  

4627,75 euro 

RD MVD budžeta 

programma 

U5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi, 

U5.6.Populariz

ēt veselīgu 

dzīves veidu 

U5.8. 

Kvalitatīvu 

atpūtas vietu 

izveide 

pilsētniekiem 

16.20. Īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju dabas 

aizsardzības plānu 

izstrāde 

2014.gads Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Izstrādāti dabas 

aizsardzības plāni dabas 

liegumam „Jaunciems” un 

dabas liegumam 

„Vecdaugava” periodam 

2015 – 2030.gads 

17216,75 euro 

RD MVD budžeta 

programma 

U5.8. 

Kvalitatīvu 

atpūtas vietu 

izveide 

pilsētniekiem 

16.21. Atkritumu 

savākšana īpaši 

2014.gada aprīlis 

- oktobris 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Atpūtas sezonas laikā 

regulāri vākti atkritumi 

25102,02 euro 

RD MVD budžeta 

U5.8. 

Kvalitatīvu 
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aizsargājamās dabas 

teritorijās 

dabas liegumos 

„Jaunciems”, 

„Vecdaugava” un dabas 

lieguma zonās 

„Daugavgrīva”, 

„Vakarbuļļi” 

programma atpūtas vietu 

izveide 

pilsētniekiem 

16.22. Latvāņu 

izplatības ierobežošana 

2014.gada jūnijs - 

augusts 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Vasaras sezonā 4 reizes 

veikta mehāniska latvāņu 

pļaušana 

4827,90 euro 

2014.gads – Vides 

aizsardzības fonds 

U5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi 

U5.6.Populariz

ēt veselīgu 

dzīves veidu 

 

16.23. Mikrolieguma 

Kokneses prospektā 

kopšana 

2014.gada marts - 

decembris 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Veikta koku sakopšana 

Kokneses prospektā 

12293,48 euro 

2014.gads – Vides 

aizsardzības fonds 

U5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi 
 

16.24. Papeļu (bīstamo 

un sievišķā klona) 

likvidēšana Rīgas pilsētā 

2014. gada jūlijs- 

novembris 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Samazināts bīstamo un 

sievišķā klona papeļu 

skaits 

42 686 Euro, 

RD MVD budžeta 

programma 

U5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi 

16.25. Satiksmes 

drošības uzlabošana 

pilsētas veloceliņos 

2014. gada 

aprīlis- augusts 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Veloceliņu atbrīvošana no 

velosipēdistiem, gājējiem 

un celiņu 

apsaimniekošanas tehnikai 

traucējošiem kokaugiem – 

zariem un krūmiem 

16 235.78 Euro, Vides 

aizsardzības fonds 

U5.3. Uzlabot 

slimību 

profilaksi 

U5.6.Populariz

ēt veselīgu 

dzīves veidu 

U5.8. 

Kvalitatīvu 

atpūtas vietu 
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izveide 

pilsētniekiem 

 


