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Partneri 
Viesītes novada pašvaldība – vadošais partneris PP1 

Rokišķu pašvaldības pārvalde – Lietuva PP2 

Mērķis, uzdevumi 

Projekts risina sociālās iekļaušanas un iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmas saistībā 

ar emigrāciju un nabadzību. Abās apdzīvotās vietās – Viesītē un Rokišķos cilvēku dzīves 

stils nav pietiekoši aktīvs. Projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās 

aktivitātes Viesītē un Rokišķos.  Projekta laikā Viesītē un Rokišķos tiks organizēti vairāki 

pasākumi, tai skaitā sporta pasākumi ģimenēm un dažādu vecumu iedzīvotāju grupām. Tiks 

iegādāti piederumi, piemēram, liekā svara veste, izpletnis kā nodarbību vieta, mēģeņu 

komplekts par ātrās ēšanas produktu sastāvu, bumbas vingrošanai, spēles bērniem, 3d stends 

ar piemēriem par pasīva dzīvesveida sekām. Tiks izstrādāts sociālās iekļaušanas uzlabošanas 

algoritms. Tas būs viegli izmantojams inovatīvs dokuments ar saprotamām instrukcijām 

sabiedrībai un speciālistiem. Projekta laikā 270 cilvēki piedalīsies kopīgās aktivitātēs, 50 

speciālisti piedalīsies algoritma prezentāciju pasākumos, veidojot ciešākas saites starp 

kopienām Latvijā un Lietuvā. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Projekta rezultātā - uzlabota dzīves vide īstenojot kopīgas aktivitātes, piemēram, “Veselīga 

novecošana”, “Burbuļu diena”, vairākas sporta dienas gan jauniešiem, gan ģimenēm. Viesītē 

sakārtots bērnu rotaļu laukums, multifunkcionālais stadions aprīkots ar žogu, 

labiekārtota aktīvā atpūtas vieta pie Viesītes ezera; Rokišķos atjaunoti 5 bērnu rotaļu 

laukumi, un organizēti kopīgi sociālās iekļaušanās pasākumi abu partneru 

iedzīvotājiem. Abiem projekta partneriem izstrādāts inovatīvs dokuments - Sociālās 

iekļaušanas algoritms. Kā arī notikuši algoritma izplatīšanas pasākumi kaimiņu 

novados un apmācīti abu partneru pašvaldību speciālisti algoritma pielietošanā.  

Abiem projekta partneriem iegādāts aprīkojums: 

➢ liekā svara veste (pieaugušo, bērnu izmērs) – tas ir lielisks līdzeklis, kas 

demonstrē liekā svara ietekmi uz cilvēka ķermeni. Veste izskatās un 

jūtas kā liekais ķermeņa tauki.  

➢  izpletnis – lielisks veids, kā rosināt dažādu vecumu jauniešu sociālo 

mijiedarbību, mudinot viņus strādāt kopā kā komandu.  



➢ Modelis “Ātrie pārtikas tauki mēģenēs” – modelis, kas rosina izvēlēties 

veselīgāku dzīvesveidu. Mēģenes spilgti ilustrē, cik daudz tauku ir 

atsevišķos ātrās ēdināšanas produktos.  

➢  Salīdzinošais modelis: tauku un muskuļu masa.  

➢ vingrošanas bumbas.  

➢ spēle “Gatavojiet, metiet un sāciet. “Šī ir lieliska spēle, kas veicina bērnu 

aktivitāti.  

➢ 3D stenda “pasīvā dzīvesveida sekas”  

➢ divvirzienu magnētiskais dēlis ar statīvu-molbertu, transporta somu 

un diviem magnētu komplektiem par uztura tēmu. 

Projekta 

mērķgrupa 
Novada ģimenes ar bērniem, jaunieši, vecāka gada gājuma cilvēki.  

Ieviešanas termiņš No 04.2018. līdz 09.2019. 

Finansējums 
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Viesītes novada pašvaldības budžets projekta 
ietvaros ir EUR 101 143.57, projekta kopējais budžets ir EUR 199 650.36, tai skaitā 
ERAF finansējums EUR 169 702.80.  

Projekta vadītājs 

Viesītes novada 

pašvaldībā 

Laura Zvirbule 

Tel. 27865802, e pasts: laura.zvirbule{at}viesite.lv 
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www.latlit.eu 

www.europa.eu 

https://www.facebook.com/viesitesnovads/ 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes 

novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

 


