
Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada Veselības veicināšanas projektu konkursa 

rezultāti 

N.p.k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums / apraksts 
Piešķirtais 

finansējums 
EUR 

1. 1 
Latvijas Kaulu, locītavu un 
saistaudu slimnieku 
biedrības Liepājas nodaļa 

Pilnvērtīgu dzīvi katram 
Vingrošanas aprīkojuma iegāde regulārai biedrības 
fizisko aktivitāšu organizēšanai. 

220 

2. 2 
Biedrība  
"Velo-Redele" 

Liepājas Velo vasara 2018 
Velobraukšanas izaicinājums visas vasaras garumā 
 

520 

3. 3 Biedrība "Dzintartaka" 

Mans drošais ceļš kopā ar Luksoforiņu  
Praktisko iemaņu apguve pirmsskolas izglītības 
iestādē, kā bērniem pareizi un droši rīkoties ikdienā 
uz ielas un arī bērnudārza laukumā. 
 

177 

4. 4 
Ģimeņu ar bērniem 
atbalsta biedrība 
"Liesmiņas siltums" 

Sporto droši  
Sporta inventāra iegāde drošai sporta nodarbību 
nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādē. 
 

250 

5. 5 Zane Frickausa 

Biroja vingrošanas nodarbības  
Novadīt 35 biroja vingrošanas nodarbības laikā no 
septembra līdz decembrim. 
 

945 

6. 6 
Veselības veicināšanas 
biedrība "Ābolīt's" 

Veselības diena – izstāde 
Organizēt veselības dienu, kurā varēs veikt veselības 
mērījumus un saņemt informāciju par veselības 
stāvokļa uzlabošanu. Veselības klubiņa lektores 
dalība 3 nodarbībās. 
 

250 

7. 7 
Liepājas Katoļu 
pamatskolas atbalsta 
biedrība 

Dod pieci kustībām! 
Veselības nedēļa Liepājas Katoļu pamatskolā 850 

8. 8 Liepājas Diabēta biedrība 

Novērtē veselību - izzina diabēta riskus 
Informatīvi pasākumi dažādās organizācijās, kuru 
laikā tiks veikti veselības mērījumi 2.tipa diabēta 
risku noteikšanai. 
 

619 

9. 1
0 

Starptautiskās Policijas 
Asociācijas Latvijas 
biedrība 

NERISKĒ - sargā sevi un sev tuvos!!! 
Izveidot videomateriālu par drošības jostas lietošanu 
un veikt informatīvo darbu Liepājas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecāku sapulcēs, gan publisko pasākumu 
norises laikā. 
 

550 

10. 1
1 

Liepājas veloaktīvistu un 
ziemas peldētāju klubs 
"VeloRonis" 

Pareizas uzvedības atklātos ūdeņos un 
peldēšanas apmācības treniņi ziemas peldētājiem 
Peldētapmācības treniņi baseinā (16 nodarbības) 20 
ziemas peldētājiem, nodarbība "Pareiza uzvedība 
atklātos ūdeņos" 
 

380 

11. 1
2 

Nodibinājums "Fonds 
Mammām un Tētiem" 

Izglītojošs žurnāls topošajiem un jaunajiem 
vecākiem "Mammām un Tētiem" 
Izdevums "Mammām un Tētiem" (4xgadā 225 
eksemplāri) 

540 

12. 1
3 

Liepājas Reģionālās 
slimnīcas atbalsta fonds 

Lekcijas vecākiem "Bērnu zobu higiēna un veseli 
zobi" 
10 izglītojošas lekcijas/nodarbības PII vecuma bērnu 
vecākiem par bērnu mutes un zobu veselības 
veicināšanu saistītā ar veselīga uztura paradumiem. 
 

750 

  Kopā: 6051 

 


