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1. 05.03.2021. 05.03.2021. 2 12:45-14:55 Tiešsaiste  Dagdas vidusskola, Latgale Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Judīte Iliško 

tel.:29103175                            
3.nodarbība 

2. 05.03.2021. 05.03.2021. 2 13:00-15:10
Tiešsaiste  Mazsalacas vidusskola, 

Vidzeme Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Dore Balode 

tel.:22098933                           
5.nodarbība 

3. 05.03.2021. 05.03.2021. 2 14:00-16:10
Tiešsaiste  Rūjienas vidusskola, 

Vidzeme Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Evita Anča 

tel.:26594388                                    
1.grupa;  4.nodarbība 

4. 05.03.2021. 05.03.2021. 2 14:00-16:10
Tiešsaiste  Rūjienas vidusskola, 

Vidzeme Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Elīna Bārtule 

tel.:26792267                                 
2.grupa;  4.nodarbība 

5. 12.03.2021. 12.03.2021. 2 12:45-14:55 Tiešsaiste  Dagdas vidusskola, Latgale Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Judīte Iliško 

tel.:29103175                            
4.nodarbība 

6. 12.03.2021. 12.03.2021. 2 14:00-16:10
Tiešsaiste  Rūjienas vidusskola, 

Vidzeme Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Evita Anča 

tel.:26594388                                    
1.grupa;  5.nodarbība 

7. 12.03.2021. 12.03.2021. 2 14:00-16:10
Tiešsaiste  Rūjienas vidusskola, 

Vidzeme Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Elīna Bārtule 

tel.:26792267                                 
2.grupa;  5.nodarbība 

8. 19.03.2021. 19.03.2021. 2 12:45-14:55 Tiešsaiste  Dagdas vidusskola, Latgale Esi savas dzīves menedžeris
Nodarbības vadītāja: Judīte Iliško 

tel.:29103175                            
5.nodarbība 

Projekta ietvaros izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns. Plāns ietver visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma 
izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Projekta ietvaros īstenoti slimību profilakses pasākumi (četrās prioritārajās veselības jomās), vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga 
veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Tāpat tiek veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība. Projekta 
ietvaros tiek  nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta īstenošanā kā sadarbības partneris ir piesaistītas valsts pārvaldes iestādes, tām deleģēto valsts pārvaldes funkciju veselības 
veicināšanā un slimību profilaksē ietvaros - Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Valsts sporta medicīnas centrs, Zāļu valsts aģentūra.

ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (Nr.9.2.4.1.)
semināru/mācību/citu pasākumu grafiks

2021.gada marts

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās: sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselība, kā arī 
psihiskā veselība.
Galvenās darbības: 
•Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
•veselības veicināšanas un profilakses plāna izstrāde un aktualizēšana;
•slimību profilakses pasākumi;
•vispārējie veselības veicināšanas pasākumi; 
•nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi vietējai sabiedrībai; 
•sabiedrības veselības pētījumi;
•veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība;
•informācijas un publicitātes pasākumi.

Plānotais Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 692 798 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 188 878 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 503 920 eiro apmērā.


