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RDLD AKTIVITĀTES IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM 

Nr.

p.k. 

Aktivitāte Aktivitātes norises laiks/ 

pieteikšanās 

Plānotais skaits Kontaktpersona Tālrunis 

e-pasts 

1 Interaktīvo nodarbību cikls bērniem 

un jauniešiem “Sociāli - emocionālo 

dzīves prasmju attīstīšana"  

Visa kalendārā gada laikā. 

Piesakās izglītības iestāde  

 2-4 grupas 1.-

9.klašu skolēniem. 

Katrai grupai – 13 

nodarbības  

Anna Auziņa 

Alise Dūdiņa 

67181860; 26598471 

Anna.auzina@riga.lv; 

67181312 

(alise.dudina@riga.lv) 

2 Diskusiju cikli par atkarības 

profilakses jautājumiem bērniem un 

jauniešiem 

Visa kalendārā gada laikā. 

Piesakās izglītības iestāde 

Pēc izglītības 

iestādes 

nepieciešamības 1.-

9.klašu skolēniem 

Anna Auziņa 

Rudīte Kaņepāja 

Alise Dūdiņa 

67181860; 26598471 ( 

Anna.auzina@riga.lv); 

67105193 

(Rudite.kanepaja@riga.lv); 

67181312 

(alise.dudina@riga.lv) 

3 Traumatisma profilakses kampaņa  III un IV cet. Piesakās 

izglītības iestāde 

100 nodarbības 1. 

klašu skolēniem 

Laura Zvirbule 

 

29205454 

laura@divigani.lv 

4 Nodarbības par mutes veselību un 

higiēnu 

I, II, IV cet. Piesakās 

izglītības iestādes 

30 nodarbības 5.-6. 

klašu skolēniem 

Egita Senakola 

 

Tālrunis tiks precizēts 

esenakol@latnet.lv 

5 Lekcijas par ģimenes vērtību 

stiprināšanu un izpratnes 

veicināšanu par attiecību veidošanu 

(t.sk. tēmas: ģimenes loma sabiedrībā 

un katra cilvēka dzīvē,  ģimenes 

vērtību nozīme un stiprināšana; 

vecāku un bērnu savstarpējo 

attiecību un lomu veidošana veselīgas 

ģimenes stiprināšanai; ģimenes 

tradīciju un rituālu veidošanas 

iespējas ģimenes stiprināšanai) 

 

Visa kalendārā gada laikā. 

Piesakās izglītības iestāde 

50 nodarbības 7.-9. 

klašu skolēniem 

Harina Brūklene  

 

26463444 

harina.bruklene@gmail.com 

6 Lekcijas par ģimenes vērtību 

stiprināšanu un izpratnes 

veicināšanu par attiecību veidošanu 

Visa kalendārā gada gada 

laikā. Piesakās izglītības 

iestāde 

50 nodarbības 10.-

12.klašu skolēniem 

Harina Brūklene  

 

26463444 

harina.bruklene@gmail.com 
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(t.sk. tēmas: ģimenes loma sabiedrībā 

un katra cilvēka dzīvē,  ģimenes 

tradīciju un rituālu veidošanas 

iespējas ģimenes stiprināšanai; 

veselīgu un stipru attiecību veidošana 

ģimenē (sievas un vīra lomas); 

ģimenes tradīciju un rituālu 

veidošanas iespējas ģimenes 

stiprināšanai)    

7 Interaktīvas nodarbības skolēniem 

par veselīgu uzturu un atbilstošām 

fiziskajām aktivitātēm pirms 

eksāmenu periodā 

III un IV cet. Piesakās 

izglītības iestāde 

100 nodarbības 9. 

un 12. klašu 

skolēniem 

Līga Balode 

 

26176117 

liga@onplate.lv 

8 Nodarbības par higiēnu un 

reproduktīvo veselību 

II, IV cet. Piesakās 

izglītības iestāde 

100 nodarbības  1.-

12.klašu meitenēm  

Ligija Vucāne 

 

Tālrunis tiks precizēts. 

ligija.vucane@rcmc.lv 

9 Nodarbības ar higiēnu un 

reproduktīvo veselību  

II,  IV cet. Piesakās 

izglītības iestāde 

100 nodarbības  1.-

12.klašu zēniem 

Ligija Vucāne 

 

Tālrunis tiks precizēts. 

ligija.vucane@rcmc.lv 
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