
Jūrmala – veselīga pilsēta



Aktivitāšu ieviešanas ceļi:

•
• Pašvaldības veselību veicinošie pakalpojumi.

• Pašvaldības veselību veicinošās aktivitātes

• Projektu fonds pašvaldības veselības projektiem un ESF projekti

• Princips «Veselību visās politikās» - «Katra nodaļa ir veselības nodaļa»



Pašvaldības veselību veicinošie pakalpojumi.
Pamatojoties uz pašvaldības apstiprinātiem saistošiem noteikumiem

• • veselību veicinošs pasākumu 
komplekss topošajām 
māmiņām:
➢ Ilgst 60 darba dienas, tiek pielāgots 

ērtākais laiks
➢ 16 nodarbības baseinā
➢ 2 individuālās fizioterapeita  nodarbības
➢ 24 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības 

fizioterapeita vadībā 
➢ 16 jogas nodarbības

➢ 2018.gadā nodrošina:



Pašvaldības veselību veicinošie pakalpojumi.
Pamatojoties uz pašvaldības apstiprinātiem saistošiem noteikumiem

• ● Fizioterapeita pakalpojums; 

● Ergoterapeita pakalpojums; 

➢ Pakalpojuma sniegšanas plānu 
izstrādā funkcionālais speciālists, 
balstoties uz ģimenes ārsta 
rekomendācijām

➢ Nodrošina:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde 
„Jūrmalas veselības veicināšanas un 
sociālo pakalpojumu centrs” 



Pašvaldības veselību veicinošie pakalpojumi.
Pamatojoties uz pašvaldības apstiprinātiem saistošiem noteikumiem

• ● Veselību veicinošs pasākumu 
komplekss senioriem:

➢ 1 ergoterapeita individuāla nodarbība
➢ 1 fizioterapeita individuāla nodarbība
➢ 8 grupu nodarbības fizioterepeita

vadībā
➢ 4 baseina apmeklējumi
➢ 4 nūjošanas nodarbības
➢ 4 uzturspeciālista izglītojošas 

nodarbības

➢ 2018.gadā nodrošina:



Pašvaldības veselību veicinošie pakalpojumi.
Pamatojoties uz pašvaldības apstiprinātiem saistošiem noteikumiem

• ● vingrošana ūdenī personām ar  adipozitāti



Pašvaldības veselību veicinošās aktivitātes
nodrošinot pasākumu regularitāti

•

• joga, cigun, ielu vingrošana telpās

(gada siltajos mēnešos aktivitātes tiek nodrošinātas  
ESF projektā ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”) 



Pašvaldības veselību veicinošās aktivitātes

• Fiziskas aktivitātes personām ar 
invaliditāti:
• Joga,
• Galda teniss (showdawns) personām 

ar redzes traucējumiem
• Vingrošana baseinā personām ar 

dzirdes un redzes traucējumiem



«Alternatīvā ielu dzīve»



Projektu fonds pašvaldības veselības projektiem un ESF projekti

Projektu īsteno Biedrība “ASNE” Jūrmalas pilsētas 

domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa III 

kārtas ietvaros 2018.gadā.

• Vingrošana māmiņām svaigā gaisā



Projektu fonds pašvaldības veselības projektiem un ESF projekti

Projektu īsteno “Latvijas muguras smadzeņu 

bojājumu biedrība” Jūrmalas pilsētas domes 

līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa I kārtas 

ietvaros 2018.gadā.

• Sporta diena personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā



Projektu līdzfinansē Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam 

▪Dienas centrs bērniem no trūcīgām 

ģimenēm;

▪Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem.



▪Izstrādāts rīks/aplikācija spēles veidā
(www.tool.empowerkids.eu);
▪Rīkā ietilpst četras daļas: Veselīgs
uzturs, Dienas ritms, Fiziskā veselīga un
Emocionālā veselība;
▪Spēli bērns var spēlēt vienatnē vai kopā
ar profesionāli;
▪Profesionālis iegūst informāciju par
bērnu, kuru var izmantot turpmākām
sarunām un aktivitātēm.

http://www.tool.empowerkids.eu/


Veselīga uztura sadaļa



Emocionālās labsajūtas sadaļa



„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām 
ar invaliditāti un bērniem”, identifikācijas numurs 9.2.2.1./15/I/002

•
➢ Mērķis – nodrošināt bērniem ar funkcionālajiem 

traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai 

audžuģimenēm sociālās rehabilitācijas pakalpojumus  

➢ Mērķgrupa – Jūrmalas pilsētā dzīvojoši bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji un 

audžuģimenes



Pieejamie pakalpojumi projekta ietvaros:

•
➢ Īslaicīgās aprūpes jeb «Atelpas brīža» 

pakalpojums. 

➢ Reitterapijas nodarbības

➢Mūzikas terapija

➢ Psihologa konsultācijas

➢ Fizioterapija

➢ Ergoterapeits

➢ Audiologopēds

➢ Logopēds



Pieejamie pakalpojumi projekta ietvaros:

•
➢ Fizikālās un rehabilitācijas ārsta 

pakalpojums. 

➢ Ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības baseinā 

➢ Smilšu terapijas nodarbības 

➢ ABA terapijas nodarbības

➢Mākslas terapijas nodarbības 

➢ TOMATIS metodes mūzikas 
terapija 



«Veselības visās politikās»:
Braukšanas maksas atlaides 100% visiem 

• • pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem 
darbspējīgā vecumā vai personām, kurām 
pašvaldībā pieder īpašums

• pensionāriem
• personām ar invaliditāti
• skolēniem, kuri deklarēti pašvaldībā vai  

apmeklē Jūrmalas pilsētas izglītības 
iestādi



Jūrmala- pieejama pilsēta

•
• pasniegta Eiropas Komisijas
balva „Access City Award 2017”

• Konkursa finālistes: Alesandrija (Itālija),
Čestera (Lielbritānija), Funšala (Portugāle),
Jūrmala (Latvija), Lugo (Spānija), 
Roterdama (Nīderlande), 
Šelefteo (Zviedrija).
• Pirmo godalgu saņēma Čestera, 
otro – Roterdama.

• Jūrmala 43 Eiropas pilsētu
vidū ieguva III godalgu vides un
pakalpojumu pieejamības jomā dažādām 
sabiedrības grupām, it īpaši cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un senioriem



Paldies!

•

Raimonda Dakša
Sabiedrības veselības organizators

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

raimonda.daksa@jurmala.lv


