Sociālās integrācijas valsts
aģentūrā
noslēdzies
īstenotais
ESF
projekts
personām
ar
smagu
invaliditāti
vai
garīga
rakstura traucējumiem
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veicina personu
ar

invaliditāti

integrāciju

darba

tirgū

un

sabiedrībā,

nodrošinot profesionālo rehabilitāciju. Šī mērķa sasniegšanai
SIVA 2016.gadā uzsāka ESF projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001
„Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem
integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” īstenošanu.

Projekta
kopējais
attiecināmais
finansējums
ir
1 752 103 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums –
1 489 287 euro un valsts budžeta finansējums – 262 816 euro.

Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgā
iedzīvotāji darbspējas vecumā:

personas ar smagu
invaliditāte);

invaliditāti

situācijā

esošie

(I

grupas

un

II

personas ar garīga rakstura traucējumiem

Projekts noslēdzas 2021.gada 30.septembrī, tā īstenošanas
periodā sasniegtas plānotās atbalstāmās darbības:

izstrādātas
profesionālās rehabilitācijas programmas
personām ar smagu invaliditāti, t.sk. veikta darba
tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām
nepieciešamo profesiju noteikšana, kā arī izstrādātas,
licencētas un akreditētas un īstenotas 5 darba tirgus
vajadzībām atbilstošas profesionālās rehabilitācijas
programmas;
izstrādāta prasmju sertificēšanas sistēma personām ar
garīga rakstura traucējumiem, t.sk. veikta darba tirgus
pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām
nepieciešamo prasmju noteikšana, īstenoti 5 ārvalstu
pieredzes apmaiņas pasākumi, izstrādāti 35 prasmju
apraksti un īstenotas 35 prasmju apmācību programmas,
organizēti 5 informatīvie pasākumi darba devējiem
reģionos;
mērķa grupas iesaistei izstrādātajās profesionālā
rehabilitācijas un prasmju programmās 359 mērķa grupas
personām nodrošināts profesionālās
noteikšanas pakalpojums;

piemērotības

profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmas
pilnveidei
iegādāta profesionālās piemērotības
noteikšanas metode, veicot SIVA personāla apmācību
metodes lietošanā.

Projekta īstenošanas periodā sasniegti specifiskā atbalsta
mērķi:

Projekta iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo
nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits – 150;
Projekta rezultāta rādītājs – nelabvēlīgā situācijā
esoši dalībnieki, kuri pēc dalības pasākumā sākuši darba
meklējumus,
iesaistījušies
izglītībā/apmācībā,
kvalifikācijas
ieguvē,
nodarbinātībā,
tostarp
pašnodarbinātie – 92.

Informācija par projekta atbalstāmo darbību īstenošanu:

https://www.siva.gov.lv/lv/projekts/esf-2014-2020-eiropa
s-savienibas-fonda-projekts-nr914116i001-personu-arinvaliditati-vai-gariga-rakstura-traucejumiemintegracija-nodarbinatiba-un-sabiedriba
https://www.cfla.gov.lv/lv/9141profesionala-rehabilitaci
ja

Specifiskā

atbalsta

mērķa

īstenošanu

reglamentējošie

MK

noteikumi:

2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.352
“Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas
riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba
tirgū” 9.1.4.1.pasākuma “Profesionālā rehabilitācija”
īstenošanas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:

Sociālās integrācijas valsts aģentūras

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura
traucējumiem integrācija

nodarbinātībā un sabiedrībā” eksperte

Inga Lejiņa

Inga.Lejina@siva.gov.lv

mob.tel. 29459928, www.siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Mazaizsargāto ģimeņu bērniem
iespējams saņemt bezmaksas
skolas preču komplektus
Lai palīdzētu uzsākt skolas gaitas maznodrošināto, trūcīgo, kā
arī krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem, Sabiedrības
integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas Atbalsta fondu
vistrūcīgākajām personām aicina pieteikties skolas piederumu
komplektiem, kas paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem.
Atbalsta komplektus ģimenes var saņemt izdales punktos visā
Latvijā.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas
Savienības valstīs ir būtisks izaicinājums. Lai sniegtu

kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un
mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības
grupām, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis ir
sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt
sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Kopš 2014.gada Sabiedrības integrācijas fonds sniedz iespēju
saņemt dažādas atbalsta pakas, tostarp skolas preču
komplektus. Pieejami divu veidu skolas preču komplekti –
bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem un bērniem vecumā no 11
līdz 16 gadiem. Skolas preču komplektos atrodami dažādi
individuālie mācību priekšmeti, kancelejas piederumi, penālis
u.c. mācībām noderīgas lietas, kā arī mugursoma sākumskolas
vecuma bērniem. Kalendārajā gadā katram bērnam pienākas viens
komplekts.

“Septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, svarīgi sniegt
vienlīdzīgas iespējas mācīties un apgūt jaunas zināšanas
ikvienam Latvijas skolniekam. Lai atbalstītu veiksmīgu
mazaizsargāto ģimeņu bērnu skolas gaitu uzsākšanu, šobrīd
aicinām pieteikties skolas preču komplektu saņemšanai visā
Latvijā,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta
direktore Zaiga Pūce.

Skolas piederumu komplektus var saņemt ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas, kuras: atbilst trūcīgas mājsaimniecības
statusam; nonākušas krīzes situācijā; vai atbilst
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī
nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet
katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro.

Īstenojot Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām,

Sabiedrības integrācijas fonds apvieno un efektīvi iesaista
atbalsta sniegšanā 27 nevaldības organizācijas, reliģiskās
organizācijas un pašvaldības vai to iestādes, to starpā tādas
kā “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība” un
“Latvijas Sarkanais Krusts” u.c. Partnerorganizācijas
nodrošina skolas preču, pārtikas un pamata materiālās
palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un
papildpasākumu īstenošanu.

Plašāka informācija par komplektu izdales vietām visā
Latvijā: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas

Izdales vietas Limbažu novadā:

Autors: Zane Jēkabsone, Sabiedrības
sabiedrisko attiecību speciāliste

integrācijas

fonda

Visā Latvijā notiks Nacionālo
bruņoto
spēku
militārās
mācības “Namejs 2021”
No 30. augusta līdz 3. oktobrim visā Latvijā norisināsies
Nacionālo bruņoto spēku militāro mācības “Namejs 2020”, lai
pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts
aizsardzības uzdevumu izpildei gan patstāvīgi,
kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

gan

arī

Militārās mācības “Namejs 2021” scenārijā tiks apvienotas ar
Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes militārajām
mācībām “Sudraba bulta”, kā arī ar citām Nacionālo bruņoto
spēku vienību un štābu taktiskajām lauka mācībām hibrīdā kara
draudu pārvarēšanai.

Militāro mācību “Namejs 2021” uzdevumi ir izvērtēt un
pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku komandvadības sistēmu,
stiprināt sadarbību starp vienībām, pārbaudīt un pilnveidot
apgādes jautājumus, gaisa un sauszemes operāciju integrācijas
procedūras, kā arī īstenot un izvērtēt taktiskās operācijas
hibrīda un konvencionāla konflikta apstākļos.

Tāpat mācībās plānota sadarbība ar Iekšlietu ministrijas
struktūrām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu,
pašvaldībām un privātajiem uzņēmumiem, tādejādi stiprinot
visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu.

Mācības norisināsies divās fāzēs – augusta nogalē un septembra
pirmajā pusē tiks trenētas darbības hibrīdapdraudējuma

apstākļos, savukārt septembra otrajā pusē tiks izspēlēts
konvencionālā apdraudējuma scenārijs.

Militārajās mācībās “Namejs 2021” piedalīsies aptuveni 9300
dalībnieku, tostarp Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku
karavīri, zemessargi, rezerves karavīri, tostarp Latvijas
pilsoņi, kas apgūst rezervistu militārās apmācības kursu,
Aizsardzības ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas
struktūru personāls – Valsts policijas, Valsts robežsardzes,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ieslodzījumu
vietu pārvaldes darbinieki.

Militāro mācību cikla aktīvā fāze norisināsies ne tikai Ādažu
poligonā un
piegulošajos

reģionālajos poligonos, bet arī Rīgā un
novados, kā arī Jelgavā, Kuldīgā, Dobelē,

Ventspilī, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Preiļos, Daugavpilī, Rēzeknē
un citās pilsētās. Militāro mācību laikā militārās tehnikas un
personāla pārvietošanās ir iespējama jebkurā vietā Latvijas
teritorijā.

Militāro mācību cikla uzdevumi tiks veikti uz iepriekš
saskaņotiem valstij un pašvaldībām, kā arī juridiskām un
privātām personām piederošas zemes īpašumiem.

Iedzīvotāju ievērībai!

Nacionālajos bruņotajos spēkos augustā, septembrī un oktobrī
intensīvi turpināsies militāro mācību cikls. Mācību un
vingrinājumu laikā pa Latvijas autoceļiem pārvietosies gan
Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, bet
gaisa telpā lidos militārās lidmašīnas un helikopteri.

Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem
satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var
rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas
pārvietošanos pa autoceļiem. Militārās tehnikas kolonnas
pavada Militārā policija vai Pārvietošanas koordinācijas
centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki
aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un
netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru
un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un
vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma
izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.

Mācību laikā ārpus poligoniem tiks izmantota tikai mācību
munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet
neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mācību
vietās nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai
pārvietot.

Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai
normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to
radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam
un īpašumam.

Iespēju robežās operatīvā informācija par Nacionālo bruņoto
spēku un sabiedroto aktivitātēm ir pieejama bruņoto spēku
Twitter
profilā
@Latvijas_armija,
Facebook
lapā
@Latvijasarmija, kā arī regulāro spēku un Zemessardzes vienību
sociālo tīklu profilos.

Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākais eksperts

Roberts Skraučs

Tālrunis: 67335393

E-pasts: roberts.skraucs@mod.gov.lv

Jaunas partnerorganizācijas
pārtikas paku un maltīšu
izdalei
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27
partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā
Latvijā. No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448
izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās
palīdzības komplektus un 27 izdales vietās siltas maltītes.

Partnerorganizāciju atlases rezultātā atbalstu nodrošinās 13
nevaldības organizācijas, 11 pašvaldības vai to iestādes un 3
reliģiskās organizācijas, to starpā darbu turpinās tādas
organizācijas kā “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu
apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas
armija”. Kopumā saņemts 31 atlases pieteikums.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas
Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas
viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar
invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo
nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības
integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā,
kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu,
kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu
palīdzību.

Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta
direktore Zaiga Pūce, Covid-19 pandēmijas sekas ir
saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un likumsakarīgi
ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā
esošās, diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās
grupas Latvijā. Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz
mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt, tika
paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.

“Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienākumu
slieksnis mājsaimniecībām, no kura iespējams saņemt atbalsta
pakas, šogad plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt atbalstu
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Tāpat, ņemot vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju, plānojam programmai piesaistīt papildu finansējumu,
lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību un sniegtu
palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām grupām, ko Covid-19
pandēmija skārusi vissmagāk,” skaidro Zaiga Pūce.

Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču
komplektus iedzīvotājiem ir iespējams saņemt ar pašvaldības
sociālā dienesta izsniegtu izziņu:

trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet
katrai nākamajai personai 190 euro;
maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi
nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var saņemt
visas maznodrošinātās mājsaimniecības;
mājsaimniecības krīzes situācijā.

Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību vairāku izdales
vietu adrešu un darba laiku izmaiņām. Partnerorganizāciju
saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem atrodams
tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv.

Atbalsta komplektu izdales vietas un maltīšu saņemšanas vietas
Alojas novadā:

Izdales vietu Kontaktinformācija
Darba laiks Partnerorganizācija
adreses
izdales vietai

Partnerorganizācijas
kontaktinformācija

Brīvzemnieku
pagasta
pārvalde,
“Sabiedriskais
centrs” ,
Puikule,
Brīvzemnieku
pagasts,
Alojas novads,
LV-4006
Parka iela 2,
Staicele,
Alojas novads,
LV-4043

Guna Broma,
25617714

Laila Līsmane;
26336608

Pirmdienās
9.00-17.00

Biedrība “Latvijas Alla Kruglova, 67686304,
Sarkanais Krusts” alla.kruglova@redcross.lv

Pirmdienās,
Biedrība “Latvijas Alla Kruglova, 67686304,
trešdienās
Sarkanais Krusts” alla.kruglova@redcross.lv
13.00-16.00

Iedzīvotājiem
ir
iespēja
pieteikties
izbraukuma
vakcinācijai dzīvesvietā
Iedzīvotājiem ar neatgriezeniskiem funkcionāliem
traucējumiem un tiem, kuri medicīnisku iemeslu dēļ

nevar nokļūt ārstniecības iestādē, ir iespēja
pieteikties izbraukuma vakcinācijai dzīvesvietā.
Šie iedzīvotāji vai to aprūpētāji tiek aicinātipieteikties
vakcinācijai dzīvesvietā divos veidos:

zvanot ģimenes ārstam (arī paša ģimenes ārsta proaktīvs
zvans pacientam)
zvanot 8989 (ja iedzīvotājs jau ir pieteicies vakcīnai
caur manavakcina.lv vai 8989, tad atkārtoti jāsazinās pa
tālruni 8989, lai norādītu izbraukuma nepieciešamību un
precīzu adresi).

Ja pēc zvana ģimenes ārstam, ārsts apstiprina, ka veiks
izbraukuma vakcināciju, tad visu tālāk organizē pats ģimenes
ārsts. Vakcināciju šie ģimenes ārsti var uzsākt jau tagad,
ņemot vērā esošo vakcinācijas rindu, vakcīnu pieejamību,
iedzīvotāja pieteikumu un atrašanos prioritārajā vakcinējamo
grupā.

Ja ģimenes ārsts informē, ka izbraukuma vakcināciju neveiks,
tad ģimenes ārsta pienākums ir vai nu sagatavot to pacientu
sarakstu, kuriem šāds atbalsts nepieciešams, un nodot to
Nacionālam veselības dienestam, vai arī aicināt savu pacientu
sazināties pa bezmaksas informatīvo tālruni 8989. Zvanot pa
tālruni 8989, iedzīvotājam vai aprūpētājam būs jānorāda
precīza adrese, kur vakcinējamā persona atrodas.

Šobrīd pieteikties izbraukuma vakcinācijai īpaši aicināti
senioriem vecumā virs 70 gadiem.Tos, kas šī brīža prioritārās
grupas ietvaros līdz 20. martam pieteiksies pa tālruni 8989
vai būs ģimenes ārstu iesūtītajos sarakstos, izbraukuma

vakcinācija tiks nodrošināta jau aprīļa sākumā. Veselības
ministrija regulāri atgādinās par pieteikšanās kārtību
izbraukuma vakcinācijai un regulāri apkopos pieteikumus, lai
veidotu vakcinācijas grafikus un par tiem informētu
iedzīvotājus.

Pēc Nacionālā veselības dienesta apkopotās ģimenes ārstu
aptaujas, 58% no tām praksēm, kuras noslēgušas vai plāno
noslēgt līgumu par vakcināciju, ir gatavas vakcinēt savus
pacientus, kuri nevar atstāt savu gultasvietu vai kuri
medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē,
viņu dzīvesvietās.

Vakcinācija dzīvesvietā tiks nodrošināta tikai gadījumos, kad
ir tādi veselības traucējumi, kas liedz iespēju pamest
dzīvesvietu un apmeklēt ārstniecības iestādi.

Pieteikšanās izbraukuma vakcinācijai

Avots: Veselības ministrijas tīmekļvietne

Ilgstošajiem

bezdarbniekiem

attālināti
ir
pieejamas
psihologa
konsultācijas,
motivācijas programma darba
meklēšanai un sociālā mentora
pakalpojumi
Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem pārvarēt šķēršļus,
kas traucē
atrast darbu un atgriezties darba tirgū,
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ESF projekts “Subsidētās
darbavietas bezdarbniekiem” piedāvā vairākus pakalpojumus –
gan bezmaksas individuālās psihologu konsultācijas, gan
motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora
pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti, gan, sadarbībā ar
Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), profesionālās
piemērotības noteikšanu.

Covid-19 pandēmijas un valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas apstākļos, šie pakalpojumi ir pieejami attālināti!

“Individuālas psihologa konsultācijas”

Piecu individuālo konsultāciju laikā profesionāls psihologs
palīdz bezdarbniekam risināt tās emocionālās un psiholoģiskās
problēmas, kas traucē pārvarēt bezdarbu veicinošus faktorus
un atgriezties darba tirgū. Izzinot katra konkrētā
bezdarbnieka situāciju un psihoemocionālās problēmas,
psihologs ne vien sniedz emocionālo un psiholoģisko atbalstu,
bet arī sagatavo ieteikumu par bezdarbniekam ieteicamajiem NVA
pakalpojumiem, kas veicinātu viņa atgriešanos sabiedrībā un
darba atrašanu.

Psihologa konsultācijas var saņemt telefoniski vai
videokonferences formāta – Zoom Opener, MS Teams, Skype vai
citās tiešsaistes platformās.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu un tā nosacījumiem
pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Individuālas psihologa

konsultācijas” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu
kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā
“Kontakti”.

Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora
pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti

Motivācijas programma darba meklēšanai ir individuālas vai
grupu nodarbības, lai bezdarbniekiem sniegtu atbalstu un
konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā,
motivētu viņus uz sadzīves prasmju pilnveidošanu un darba
meklēšanas iemaņu attīstību. Ar bezdarbnieku strādā
arī sociālais mentors – darbā iekārtošanās asistents, kurš
bezdarbniekam sniedz gan individuālās konsultācijas un
psiholoģisko atbalstu, gan praktisku palīdzību darba
meklēšanas jautājumos, palīdzot iekārtoties pastāvīgā darbā.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, bezdarbniekam nepieciešams dators
vai viedierīce ar bezlimita interneta pieslēgumu, kamera un
mikrofons. Nodarbības notiek videokonferences formāta – Zoom
Opener, MS Teams, Skype vai citās tiešsaistes platformās,
tāpēc jābūt arī digitālām prasmēm pieslēgties šīm tiešsaistes
platformām un darboties tajās.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu un tā nosacījumiem
pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Motivācijas programma darba
meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” un NVA filiālēs.
Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes
sadaļā “Kontakti”.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Lai ilgstošajam bezdarbniekam ar invaliditāti ieteiktu viņa
veselības stāvoklim, interesēm un spējām piemērotāko darbu vai
piemērotākos NVA aktīvos nodarbinātības pasākumus, SIVA
medicīnas un atbalsta speciālisti (psihologs, karjeras
konsultants, ergoterapeits, skolotājs, sociālais darbinieks)
noskaidro
bezdarbnieka motivāciju strādāt un mācīties,
interesi par profesionālās darbības jomām, profesijām un
profesionālās izglītības programmām, spējas uztvert un apgūt
mācību vielu, veselības stāvokļa un psihofizioloģisko īpašību
atbilstību apgūtai vai izvēlētajai profesijai uz citas
personības īpašības. Pēcāk SIVA speciālisti bezdarbniekam
sagatavo un izsniedz ieteikumu par
piemērotu darbu un
iespējamo NVA pakalpojumu kopumu, kas veicinās iekļaušanos
darba tirgū, profesijas apguvi vai zināšanu un prasmju
pilnveidi.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, bezdarbniekam nepieciešams dators
vai viedierīce ar bezlimita interneta pieslēgumu, kamera un
mikrofons. Nodarbības notiek videokonferences formāta – Zoom
Opener, MS Teams, Skype vai citās tiešsaistes platformās,
tāpēc jābūt arī digitālām prasmēm pieslēgties šīm tiešsaistes
platformām un darboties tajās.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu un tā nosacījumiem
pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Profesionālās piemērotības
noteikšana”
un
NVA
filiālēs.
Visu
NVA
filiāļu
kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā
“Kontakti”.

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietne

Alojā notikusi plānošanas
tikšanās ar programmas People
Experiencing
Poverty
pārstāvjiem
Šī gada 16.jūlijā EAPN-Latvia PeP
(EAPN-Latvia atbalsta programma cilvēkiem, kuri pieredzējuši
nabadzību un
sociālo atstumtību People Experiencing Poverty (PeP))
programmas pārstāvji no
Rīgas Jānis Stjadja (EAPN-Latvia valdes loceklis, Dobeles
invalīdu biedrība),
Ilga Liepiņa (pasākumu koordinatore, Latvijas Daudzbērnu
ģimeņu biedrība),
Valentīna Oļševska (biedrība “Olīvzars_Vedi”) un Vija
Ahunzjanova (Lielo ģimeņu
centrs “Ģimenes atbalsts”) bija ieradušies sadarbības
plānošanas vizītē uz
Aloju, kur tikās ar Alojas novada domes Dienas centra vadītāju
Gunu Krūmiņu,
Alojas novada Sociālā dienesta vadītāju Janu Beķeri un
vadītājas vietnieci

Lāsmu Lilenblati, Alojas Ausekļa vidusskolas direktores
vietnieci audzināšanas
jomā Inetu Lopenovu un SIA “Alewood” projektu vadītāju Violu
Ķikuti.

Pasākuma laikā notika iepazīšanās ar Alojas novada iestāžu
pārstāvjiem un turpmākās sadarbības plānošana. 2020.gada
14.augustā plkst.10.30 Alojas kultūras namā, Jūras ielā 13,
Alojā, Alojas novadā notiks PeP programmas seminārs ģimenēm
par pusaudžu motivācijas attīstīšanu “No kurienes motivācijai
aug kājas?”, kuru vadīs psiholoģe Inga Dreimane.

Foto: Valentīna Oļševska

Vidzemē
uzsāk
profesionālā
apakšvienības

veidot
dienesta

Ceturtdien, 20. februārī, Valmierā, aizsardzības ministrs
Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš piedalīsies svinīgajā
pasākumā par godu profesionālā dienesta apakšvienību izveides
uzsākšanai Zemessardzes 2. Vidzemes brigādē.

Svinīgo pasākumu apmeklēs Zemessardzes komandieris
brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, Zemessardzes 2.Vidzemes
brigādes
komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš, Vidzemes 2. brigādes
vienību komandieri,
vienību personāls un citi aicinātie viesi.

Artilērijas baterijas lieluma apakšvienība ar M109A
pašgājējhaubicēm un vairāk nekā 100 karavīriem tiks izvietota
Valmierā,
Zemessardzes 22. kājnieku bataljona teritorijā, lai
nodrošinātu artilērijas
atbalstu manevra vienību operācijām un stiprinātu uguns
atbalsta
spēju.

Savukārt Kaujas atbalsta rota ar prettanku spēju un
pretgaisa aizsardzības spēju vairāk nekā 150 karavīru sastāvā
tiks izvietota
Gulbenes novada Stāmerienā.

Profesionālā dienesta apakšvienību izveide
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā
stiprina Nacionālo
bruņoto spēku reaģēšanas spējas un veicina efektīvu un
visaptverošu Valsts
aizsardzības uzdevumu izpildi Vidzemes reģionā.

Lai pilnveidotu Latvijas bruņoto spēku netiešās uguns
atbalsta spēju, kā arī uzlabotu Latvijas spēju pilnvērtīgi

integrēties NATO
operācijās un mācībās, no Austrijas iegādātas un 2018. gadā
saņemtas M109A tipa
pašgājējhaubiču sistēmas. Kopumā iegādātas 47 kaujas tehnikas
vienības.

Šobrīd jau Zemessardzes 3. Latgales brigādē
izveidota profesionālā dienesta vienība – 36. kaujas atbalsta
bataljons, kur
izvietota daļa no Nacionālo bruņoto spēku pašgājējhaubicēm,
tādējādi stiprinot
brigādes kaujas spēju attīstību un palielinot uguns jaudu.

Bruņotie spēki profesionālajā dienestā šogad plāno
pieņemt līdz 700 karavīru. Aptuveni 500 karavīru paredzēti
dienestam Sauszemes
spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, bet 130 – studijām
Latvijas Nacionālajā
aizsardzības akadēmijā virsnieka profesijas iegūšanai. Tāpat
profesionālajā
dienestā plānots pieņemt 30 karavīrus speciālistus, kā arī
atjaunot aktīvajā
dienestā aptuveni 50 savulaik rezervē atvaļinātos karavīrus.

Bruņotie spēki aicina pieteikties profesionālajam
dienestam ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošos
Latvijas pilsoņus.
Īpaši aicināti dienestā tiek tie pilsoņi, kuru dzimtā puse ir
Vidzeme.
Atgriezties tiek aicināti arī karavīri, kuri savulaik ir
atvaļinājušies
rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums
vēl ļauj slēgt profesionālā
dienesta līgumu.

Dienestam speciālistu amatos un specializētajās
vienībās bruņotie spēki aicina kandidātus ar 1. līmeņa
augstāko izglītību informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju jomā, 1. vai 2. līmeņa augstāko
izglītību
telekomunikāciju jomā, vidējo tehnisko izglītību vai pieredzi
autotransporta
apkopes un remonta jomā, kā arī kandidātus ar
transportlīdzekļa vadītāja
kategorijām B, C un D un traktortehnikas vadītāja kategorijām
TR1 un TR2
speciālās militārās tehnikas vai speciālo militāro
transportlīdzekļu
vadīšanai.

Izvēloties profesionālo dienestu, karavīri iegūst
stabilitāti, konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību, sākot no
900 eiro mēnesī
pēc nodokļu nomaksas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai
skaitā valsts
apmaksātu veselības aprūpi un garantētu izdienas pensiju, kas
var sasniegt līdz
pat 80% no saņemtā atalgojuma, karjeras izaugsmi, bezmaksas
apmācību
specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās
jomās, darbu komandā
mācībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā arī starptautisko
operāciju rajonos.
Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas
izglītības
iestādēs.

Ar pamatprasībām, pieteikšanās kārtību un atlasi
studijām aizsardzības akadēmijā var iepazīties bruņoto spēku
tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Kļūsti karavīrs”.

2016. gada 16. jūnijā Saeimas apstiprinātajā
Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotie spēki
miera laikā uztur 17
500 militāri sagatavotus karavīrus, tai skaitā 6500
profesionālā dienesta karavīrus,
8000 zemessargus un 3000 rezerves karavīrus.

Tāpat Nacionālie bruņotie spēki šogad turpinās 2018.
gadā sākto rezervistu – Latvijas pilsoņu bez militārās
sagatavotības – militāro
apmācību, kuru sekmīgi apguvušos rezervistus ieskaitīs bruņoto
spēku rezervē
rezerves karavīra statusā.

Rezervistu militārās apmācības kurss notiks no 25.
jūlija līdz 30. augustam, un
jūnijam. Šogad

tam var pieteikties līdz 25.

plānots apmācīt līdz 60 rezervistiem.

Pieteikties apmācības kursam var Latvijas pilsoņi vecumā
no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un
pārvalda valsts
valodu vidējā līmenī (B1). Militārajai apmācībai pieņems
rezervistus, kas
atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko
noteiks
medicīniskā komisija.

Plašsaziņas
līdzekļu pārstāvju ievērībai!

Aicinām

apmeklēt svinīgo pasākumu un preses iespēju, ierodoties 20.
februārī līdz
plkst. 10.45 Zemessardzes 22. kājnieku bataljonā, Kaugurmuižā,
Cēsu ielā
54, Valmierā.

Dalību
pasākumā lūdzam pieteikt līdz 19. februāra plkst. 15, rakstot
uz
e-pastu mairita.senkevicina@mod.gov.lv.

Pieteikumā
nepieciešams norādīt pārstāvēto plašsaziņas līdzekli, vārdu,
uzvārdu un
personas kodu (pases vai ID kartes numuru), automašīnas marku
un reģistrācijas
numuru.

Ierodoties
uz pasākumu līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu – pasi
vai ID karti.

Informējam,
ka Jūsu dati tiks apstrādāti tikai konkrētā pasākuma
vajadzībām. Datu
uzglabāšanas laiks – līdz pasākuma beigām 20. februārī.

Informāciju
sagatavoja:

AM

Militāri publisko attiecību departamenta

Preses
nodaļas vecākā referente

Majore
Mairita Senkevicina

Tālrunis:
67335067

E-pasts:
mairita.senkevicina@mod.gov.lv

Alojas
mūzikas
skolas
audzēkņi
un
pedagogi
koncertos
aprūpes
namā
“Urgas”
un
pirmsskolas
izglītības
iestādē
“Auseklītis”
Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ik gadu
koncertē aprūpes namā
“Urgas” un pirmsskolas izglītības

iestādē
“Auseklītis”. Arī šogad mācību gada noslēgumā
devāmies ciemos. Mūzika skanēja saksofona, flautas, trompetes
un eifonija spēles priekšnesumos, klavieru, kokles un ģitāras
skaņās, ansambļu un kora grupas priekšnesumos.

Visjaunākie un visvecākie Alojas novada iedzīvotāji ir
uzmanīgi un sirsnīgi klausītāji. Paldies Jums, ka esam tik
ļoti gaidīti! Paldies par ziediem un saldajām dāvanām!

Aicina iedzīvotājus neatstāt
labdarībai domātās mantas pie
Kluba ielas 8. nama ārdurvīm!
Alojas novada Sociālais dienests lūdz iedzīvotājus labdarībai

domātās mantas neatstāt pie Klubas ielas 8. nama ārdurvīm,
neziņojot par to sociālajiem darbiniekiem. Diemžēl ārpusē
atstātās mantas tiek izmētātas pa tuvējo apkārtni.

Pirms dodieties uz Labo mantu noliktavu, saskaņojiet savu
ierašanos pa t.29243319!!! Labo mantu noliktava ir atvērta
otrdienās no plkst.9 līdz plkst.15.

