
 

Projekts 

Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis comunities, /V-R communities/, 

No LLI - 295 

/Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas/  

Programma INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.  – 2020. gadam 

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 būs uzlabota dzīves vide īstenojot kopīgas aktivitātes, kā piemēram, 

“Dzīves noslēpumu atklāšana”, “Burbuļu diena”, “Veselīga novecošana”, vairākas sporta 

dienas. Aktīvam dzīvesveidam tiks izveidotas divas vietas Viesītē un divas Rokišķos. 

Sakārtots bērnu rotaļu laukums, multifunkcionālais stadions, aprīkots ar žogu, 

organizēti iekļaušanās pasākumi iedzīvotājiem. Tiks izstrādāts un prezentēts sociālās 

iekļaušanas uzlabošanas algoritms.   

Projekta 

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

Ieviešanas termiņš No 04.2018. līdz 09.2019. 

Finansējums 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 

Gunta Dimitrijeva 

Tel. 27865802, e pasts: gunta.dimitrijeva{at}viesite.lv 

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.  – 2020. g. 

www.latlit.eu 

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. 
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