Valsts
darba
inspekcija
pārbaudīs transporta nozares
uzņēmumus
Valsts darba inspekcija (turpmāk VDI) no š.g. 2.oktobra līdz
31.oktobrim veiks tematisko pārbaudi transporta nozares uzņēmumos gan
Rīgā, gan reģionos. Pārbaužu mērķis ir novērtēt darba aizsardzības un
darba tiesību normu ievērošanu transporta nozares uzņēmumos, kā arī
pastiprināti vērst darba devēju uzmanību šīs nozares darba riskiem,
kas var izraisīt arodslimības vai nelaimes gadījumus.

Nelaimes gadījumu skaita ziņā transporta nozare ieņem trešo vietu
starp visām nozarēm, turklāt pēdējo trīs gadu laikā minētā nozare ir
līdere bojā gājušo skaita ziņā. 2015. un 2016.gadā transporta nozares
uzņēmumos notikuši 274 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem 45 bija ar
smagām traumām un 15 gadījumos cilvēki gājuši bojā. Šajā nozarē
būtisks letālo gadījumu cēlonis ir nodarbināto pēkšņa veselības
stāvokļa pasliktināšanās sirds un asinsvadu sistēmas slimību dēļ,
kuras izraisa mazkustīgs darbs, neveselīgs uzturs, stress, smēķēšana,
kā arī liekais svars. Savukārt smagi nelaimes gadījumi galvenokārt
notiek, savainojoties ar darba aprīkojumu un neievērojot darba
aizsardzības instrukciju prasības.

Transporta nozarē ir konstatēts arī liels arodslimnieku skaits – pēc
VDI rīcībā esošās informācijas, 2016.gadā reģistrēti 177 pirmreizēji
arodslimnieki. Biežāk konstatētās arodslimības ir karpālā kanāla
sindroms, kā arī muguras slimības, kuras lielā mērā izraisa piespiedu
darba pozas, smagumu pārvietošana, fiziskās pārslodzes u.c.

„Atrast jaunus darbiniekus kļūst arvien grūtāk, savukārt droša,

normatīvajiem aktiem atbilstoša un veselību veicinoša darba vide ir
viens no priekšnoteikumiem, kas ļauj noturēt darbiniekus un piesaistīt
jaunus. Lai palīdzētu darba devējiem uzlabot darba vidi savos
uzņēmumos, VDI pastiprinātu uzmanību veltīs darbinieku apmācībai un
darba aprīkojuma drošībai. Aicinām darba devējus arī pašiem izvērtēt
un pārliecināties, vai darbinieku veselība tiek regulāri pārbaudīta un
tiek

īstenoti

nepieciešamie

darba

aizsardzības

un

veselības

veicināšanas pasākumi,” norāda VDI direktors Renārs Lūsis.

VDI aicina darba devējus un darbiniekus rūpēties un izturēties
atbildīgi pret savu veselību, veicot normatīvajos aktos noteiktos
pienākumus vēl pirms VDI pārbaudes. Tāpat VDI informē, ka mājas lapā
www.vdi.gov.lv, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv, kā arī
www.stradavesels.lv

ir

pieejami

dažādi

informatīvie

materiāli,

interaktīvie rīki u.c. informācija, kas palīdzēs darba devējiem un
darbiniekiem labāk izprast darba vides riskus un to novēršanas nozīmi.

Informāciju sagatavoja:
Megija Ekkerte
Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas
Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos
Tālr. +371 25484797, E-pasts: megija.ekkerte@vdi.gov.lv,
www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

Alojas klientu apkalpošanas
centrs piedalīsies akcijā
“Diena bez rindām”

Kopumā valstī ir pieejami teju 500 dažādi e-pakalpojumi. Lai aicinātu
iedzīvotājus saziņā ar valsti vai pašvaldību tos lietot arvien vairāk,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar
sadarbības partneriem rīko akciju “Dienas bez rindām”. Tās laikā
iedzīvotāji varēs vairāk uzzināt
pakalpojumiem,

kā

arī

saņemt

par valsts un pašvaldību e-

praktisku

palīdzību

e-pakalpojumu

saņemšanā.

“Dienas bez rindām” 2017. gadā norisināsies no 2. līdz 6.oktobrim.
Akcijas laikā pakalpojumus sniegs 119 klientu apkalpošanas vietās 17
valsts iestādēs visā Latvijā, kā arī 80 pašvaldību iestādēs Latvijas
reģionos. Akcijā piedalīsies arī VPVKAC Alojas klientu apkalpošanas
centrs.

Precīzu akcijas dalībnieku sarakstu var atrast www.varam.gov.lv

Šobrīd Latvijā noderīgāko TOP 6 valsts un pašvaldību e-pakalpojumu
apkopojums.
Visus ar bērnu piedzimšanu saistītos pabalstus var pieprasīt
tiešsaistē
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra SAA piedāvā 19 e-pakalpojumus,
kas aptver dažādas dzīves situācijas. Līdz ar to aktuālo dzīves
notikuma e-pakalpojumu, piemēram, ģimenes pieaugums, darba zaudēšana
vai uzturlīdzekļu pieprasīšana, ir ērti atrast portālā www.latvija.lv.
Tāpat visus ar bērnu piedzimšanu saistītos valsts pabalstus un daļēji
arī pašvaldību piešķirtos vienreizējos pabalstus var pieprasīt
šeit: https://www.latvija.lv/lv/PPK/Gimene/Dzimsana

Vai darba devējs maksā visus nodokļus?
Strādājošajiem varētu būt aktuāli noskaidrot, vai darba devējs
godprātīgi veic sociālās iemaksas, jo no iemaksu apmēra būs atkarīga
vecuma
pensija.
Šis
pakalpojums
ir
pieejams
šeit: https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep43/Apraksts

Visi aktuālie personas dati vienkopus
E-pakalpojums “Mani dati iedzīvotāju reģistrā” nodrošina iespēju
uzzināt, kādas ziņas par pašu cilvēku vai viņa aizbildniecībā esošu
personu ir iekļautas iedzīvotāju reģistrā. Valsts iedzīvoju reģistrā
der
ielūkoties
arī
pirms
došanās
uz
auto
tehnisko
apskati: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts

Nekustamā īpašuma īpašnieks var pārliecinieties par tajā deklarētajām
personām
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojums, ko
vajadzētu izmantot tām privātpersonām, kam pieder kāds īpašums. Ar tā
palīdzību var pārliecināties, vai adresē tik tiešām ir deklarētas tās
personas, kurām tur jābūt deklarētām, jo tas var ietekmēt dažādu
maksājumu
apjomu.
To
var
pārbaudīt
šeit: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts

Attālināta pieteikšanās personu apliecinošā dokumenta saņemšanai
Laiks ir nauda, tāpēc šobrīd vairs nav jātērē laiks, sēžot rindā un
gaidot savu kārtu, lai pieteiktos pases vai elektroniskās

identifikācijas kartes (eID) sagatavošanai un saņemšanai. Tagad
attālināti portālā www.latvija.lv var pieteikties sev izdevīgā laikā
konkrētā PMLP nodaļā. Vienlaikus var apmaksāt arī valsts nodevu par
dokumentu
saņemšanu.
Šo
e-pakalpojumu
var
atrast
šeit https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP145/Apraksts

Pirms ceļojuma var piereģistrēties Ārlietu ministrijas konsulārajā
reģistrā
Ik pa laikam ārvalstīs notiek kāds nelaimes gadījums. Šādās situācijās
valstij ir būtiski parūpēties par ikvienu savu iedzīvotāju. Tāpēc
ikviens, kurš dodas kaut vai vienas dienas braucienā tepat uz
kaimiņvalstīm, ir aicināts reģistrēties Ārlietu ministrijas
konsulārajā reģistrā. Ja notiks kāda ārkārtas situācija, tad
ministrijas pārstāvji, pirmkārt, zinās, ka kādam Latvijas valsts
piederīgajam, iespējams, ir nepieciešama palīdzība.
Otrkārt, viņi
centīsies ar šo personu sazināties. Treškārt – arī tuvinieki varēs
justies
drošāk.
Atrodi
šo
e-pakalpojumu
šeit https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts

2016. gadā akcijas “Dienas bez rindām” laikā tika sniegtas 30 763
konsultācijas, no tām par e-pakalpojumiem – gandrīz astoņi tūkstoši.
Pēc konsultācijas saņemšanas 4330 klienti izlēma par labu turpmākai epakalpojumu lietošanai.

Pasākums tiek finansēts no ES fondu tehniskās palīdzības projekta
Nr. 10.1.2.0/15/TP/011 „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes
pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”.

Papildu informācija medijiem:
Tija Ezeriņa
Public ID Group projektu direktore
Mob.: 29719893, E-pasts: tija.ezerina@publicid.lv

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.: 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Vilzēnu
pirmsskolēni
iesaistījās Eiropas Sporta
nedēļas aktivitātēs
Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu filiāles bērni,
audzinātājas, auklītes un medmāsa 27. septembrī, saulainā atvasaras
rītā, sanāca kopā, lai vingrotu un ļautos dažādām sportiskām
aktivitātēm.

Sporta pasākuma dalībnieki ieguva informāciju par to, kas ir Eiropas
Sporta nedēļa, kā arī iemācījās šīs nedēļas moto.

Bērni kopā ar audzinātājām un auklītēm izkustējās rotaļās, piedalījās
atrakcijās un stafetē, kā arī guva pozitīvas emocijas visai turpmākai
dienai.

Par piedalīšanos pasākumā bērni saņēma medaļu ar nedēļas moto „Esi
aktīvs!”.
Vērojot smaidu ikviena dalībnieka sejā un gūstot pozitīvas emocijas
kopā darbojoties, radās pārliecība par to, ka mēs arī turpmāk varam
būt tikpat aktīvi, sportiski un draudzīgi kā līdz šim.

Paldies, bērniem un visiem pārējiem, kuri ļāvās šai burvīgai un
saulainai sajūtai, kura rodas kopā vingrojot.

Audzinātāja Anita Ķirse

Dzejas dienas ar Ingu Gaili
“Dzejā var runāt ļoti atklāti arī par to, par ko tā brīža sabiedrībā
nav pieņemts runāt, jo tā taču ir dzeja, tā jau ar formu pārkāpj
ierastās komunikācijas robežas”, tā intervijā žurnālam Lilit 2014.gada
martā paudusi dzejniece Inga Gaile.

Dzeja patiešām vedina koncentrēties, ieklausīties, domāt un analizēt.
To varēja izjust ikviens klātesošais, kas 22.septembra pēcpusdienā
Alojas Ausekļa vidusskolā tikās ar dzejnieci Ingu Gaili. Tikšanās
laikā tika iecerētas sarunas par dzeju un autores dzejas lasījumi. Par
sevi viešņa stāstīja maz, vien to, ka lasītprasmi apguvusi jau četru
gadu vecumā, līdz 20 gadu vecumam bijusi diezgan introverts cilvēks,
lai gan savu raksturu dēvē par impulsīvu.

Tikšanās laikā dzejniece labprāt lasīja dzejas krājumos “Migla” un
“vai otrā grupa mani dzird?” publicētos, gan jaunākos nepublicētos
dzejoļus, kurus plāno apkopot un izdot krājumā nākamajā gadā. Ikviens
klātesošais varēja ieklausīties dzejnieces balss intonācijā, sajust
frāzējuma ritmu. Jāteic, ka autores dzeja pauž gan skarbumu, gan
ironiju, drosmīgu tiešumu, gan reizē juteklismu un emocionālu
intimitāti.

Paldies Annijai un Laumai par veltījumu dzejniecei, nolasot vairākus
dzejoļus no autores krājuma “Laiks bija iemīlējies”.

Dzejniece, dramaturģe, prozaiķe, atdzejotāja Inga Gaile studējusi
literatūras teoriju, vēsturi un kritiku, kā arī teātra, kino un TV
dramaturģiju Latvijas Kultūras akadēmijā, publicējas kopš 1997. gada.

Autore ir debitējusi 1999. gadā ar dzejoļu krājumu „Laiks bija
iemīlējies”. Ir izdoti pieci autores dzejoļu krājumi: „Laiks bija
iemīlējies” (1999), „raudāt nedrīkst smieties”(2004), „Kūku Marija”
(2007), „Migla” (2012), “vai otrā grupa mani dzird?”(2014). Tikšanās
noritēja VKKF atbalstītā projekta “Literāras sarunas ar jauniešiem
Alojā” ietvaros.

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto

Ungurpilī notiks LVMI Silava

Meža programmas seminārs
Latvijas

Valsts

mežzinātnes

institūts “Silava” (LVMI “Silava)
sadarbībā

ar

sertifikācijas

Latvijas
padomi

Mežu

organizē

semināru, 6. oktobrī plkst. 10:00 –
14:30,

Uzņēmējdarbības

atbalsta

centrā – bibliotēkā “Sala” (Liepu
iela 3, Ungurpils).

Semināra programma:
9.45 – 10.00 Ierašanās Ungurpilī, bibliotēkā “Sala” reģistrācija,
kafija.
10.00 – 10.10 Semināra ievads. LVMI Silava Meža Programma 2017 – LVMI
“Silava” Meža Programmas vadītājs Mg.Māris Liopa
10.10

–

12.00

Meža

ekonomiskās

vērtības

paaugstināšanas

nepieciešamība. Ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Meža novērtēšana, meža
ekoloģija un tipoloģija. Meža audzēšanas ietekme uz meža nākotnes
vērtību. LVMI “ Silava”

Dr.silv. Jurģis Jansons

12.00 – 12.15 Kafijas pauze
12.15 – 13.30 Biotopu kartēšana Latvijā. Dabas aizsardzība un
sabiedrības interešu daudzveidība. Situācija Latvijā. Zviedrijas un
kaimiņvalstu

pieredze.

Latvijas

Mežu

sertifikācijas

padomes

priekšsēdētājs Mg.Māris Liopa
13.30 – 14.30 Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi.
Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana apsaimniekojamā
teritorijā. Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors,
sertifikācijas sistēmu auditors Mg.Jānis Švirksts

Semināra programma

Seminārs ir bezmaksas.

Tālrunis informācijai un pieteikšanās: 25749131 (Alojas novada domes
komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma), 25414008 (Māris Liopa,
LMSP priekšsēdētājs, LVMI Silava Meža Programmas vadītājs)

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Koklētāju ansamblis “Māriņa”
festivālā Kopenhāgenā
Limbažos „dzimušais un izauklētais” Starptautiskais festivāls „Kokle
un tai līdzīgie instrumenti apkārt Baltijas jūrai” šogad aizvadīts
Kopenhāgenā.

I Starptautiskais festivāls „Kokle un tai līdzīgie instrumenti apkārt
Baltijas jūrai” notika jau 2011. gadā. Kopš tā laika, katru otro gadu,
festivāla rīkotāji aicināja dalībniekus un klausītājus uz Limbažiem,
lai dotu iespēju iepazīties ar kokli un tai līdzīgiem instrumentiem.

Šogad festivāls, dažādu apstākļu dēļ, savu mājas vietu atrada
Copenhagen World Music Festival– Pasaules mūzikas festivāla ietvaros
rīkotajās Latvijas dienās. Festivālā piedalījās iepriekšējo gadu
festivālu dalībvalstu mūziķi, kā arī mūziķi no jaunām dalībvalstīm-

Baltkrievijas un Francijas. Trijās dienās, festivāla dalībniekiem bija
iespēja tuvāk iepazīt

Dānijas galvaspilsētu –Kopenhāgenu, tās tūrisma

objektus un iedzīvotājus. Kā iepriekšējos, tā arī šajā festivālā
piedalījās

Alojas

kultūras

nama

koklētāju

ansambļa

„Māriņa”

dalībnieces. Šajā festivālā bija iespēja spēlēt uz jaunajiem

LAD

projekta, nr.17-09-AL20-AO192202-000009 ” Jauni mūzikas instrumenti
Limbažu

novada

bērniem

un

jauniešiem”,

iegūtajiem

mūzikas

instrumentiem.

Savukārt festivāla viesiem tika dota iespēja dzirdēt, redzēt un
pamēģināt ieskandināt festivāla dalībnieku instrumentus. Festivāla
ietvaros notika zinātniski – praktiskā konference, kuras dalībnieki un
māksliniecisko kolektīvu vadītāji saņēma starptautisku kvalifikācijas
sertifikātu.

Lai publika tuvāk iepazītu Latviju, tika dota iespēja nobaudīt
Latvijas

saldumus,

kā

arī

iegādāties

SIA

„Aloja

Starkelsen”

produkciju. Interesentu netrūka, un daudzi vēlējās vairāk uzzināt par
šo uzņēmumu un viņu produkciju, sevišķi ekoloģisko. Paldies uzņēmuma
vadītājam

J.Garančam

par

atbalstu!

Savukārt

Latvijas

nacionālā

lidsabiedrība “airBaltic” piedāvāja iepazīties ar aviokompāniju, kas
savieno reģionu ar vairāk nekā 60 galamērķiem Eiropā, Skandināvijā,
Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Četrzvaigžņu viesnīca Rīgā
–“Avalon hotel & Conferences” deva iespēju piedalīties loterijā un
laimēt dāvanu karti.

Latviešu tautas dziesmas „Pūt, vējiņi” akordiem izskanot, tika slēgts
šis festivāls, lai atkal satiktos pēc 2 gadiem. Tā IV Starptautiskā
festivāla „Kokle un tai līdzīgie instrumenti apkārt Baltijas jūrai”
dalībnieki sevi pieteica pasaules mūzikas festivālā, kurā piedalījās
mūziķi no Brazīlijas, Taivānas, Sīrijas, Marokas, Kubas un citām
valstīm.

Paldies Alojas domei, Alojas kultūras nama direktorei I.Laizānei un
šoferītim Atim Zariņam! Gaidīsim jaunus dalībniekus Alojas kultūras
namā- koklētāju ansamblī “Māriņa”!

Ineta Laizāne, Alojas kultūras nama direktore

Aicinām aizpildīt aptaujas
anketu par gaidāmo Alojas
novada uzņēmēju kopsapulci

Šī

gada

atbalsta

24.

novembrī

centrā

norisināsies

–

Alojas

Uzņēmējdarbības

bibliotēkā
novada

“Sala”

Uzņēmēju

kopsapulce. Lai veiksmīgāk plānotu Uzņēmēju
kopsapulces dienas kārtību, lūdzam līdz 12.
oktobrim aizpildīt aptaujas anketu.

ANKETA

Augu aizsardzības
apmācības

līdzekļu

Biznesa Vadības Centrs organizē

Augu aizsardzības līdzekļu apmācības

Rīgā, 26., 27., 30. oktobrī
Pamatapmācības 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu
profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai
Rīgā, 30. oktobrī
Zināšanu

atjaunošana

2.

reģistrācijas

klases

augu

aizsardzības

līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Vairāk informācijas un pieteikties apmācībām:
apmacibucentrs@inbox.lv
ej.uz/aal
+371 24957818

