Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgām pašvaldībām!
2018. gada 12. decembris, kultūras centrs “Siguldas devons”
I DAĻA
Seminārs-diskusija “Demogrāfiju veicinošie pasākumi valsts, reģionu un pašvaldību līmenī”
10.30–11.00

Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

11.00–11.20

Semināra atklāšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs Imants
Parādnieks
Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

11.20–12.45

Demogrāfiju veicinošie pasākumi valsts, reģionu un pašvaldību līmenī
1. Reģionālā politika un demogrāfija – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits
2. Iniciatīvas “Latvijas Goda ģimenes gads 2018” rezultāti un pēctecība – pasākuma
“Latvijas Goda ģimenes gads” vadības grupas vadītāja Elīna Treija
3. Programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība”:
 Siguldas novada pašvaldības piemērs - Siguldas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa
 Starptautiskā sadarbība – Trentino Ģimeņu asociācijas
ģenerāldirektors Luciano Malfer, Itālija (tiks nodrošināts tulkojums)
4. Pilotprojekts “Reģionālie remigrācijas koordinatori”:
 Reģionālo remigrācijas koordinatoru darba pieeja, rezultāti,
secinājumi – remigrācijas krustmāte Latgalē Astrīda Leščinska
 Vienmēr gaidīti Smiltenes novadā jeb pašvaldības pieredzes stāsts
remigrācijas atbalstam – Smiltenes novada remigrācijas projekta
vadītāja Inga Kovala
 Atgriešanās pieredzes stāsts – Sotnieku ģimene no Priekuļu novada

12.45–13.00
13.00–14.30

Jautājumi/ atbildes
Pusdienas

11.00–16.00

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM





Smilšu kastes brīnumi
Apsveikumu gatavošana
Piparkūku dekorēšana
Ekskursija vecākiem ar bērniem uz "Mazās Brīnumzemes" meistardarbnīcu
Siguldas Laurenču sākumskolā uz praktisku darbošanos 3D maketu būves
darbnīcā no 4 gadu vecuma (http://www.mazabrinumzeme.lv/) – obligāta
iepriekšēja pieteikšanās (darbošanās no plkst. 11.30 līdz 13.30)

II DAĻA
LAIKS BĒRNIEM! CEĻĀ UZ DRAUDZĪGĀM PAŠVALDĪBĀM!
Ceremoniju vada

Inese Vaikule, žurnāliste, TV un radio raidījumu vadītāja
Ingus Ulmanis, mūziķis, TV un radio raidījumu vadītājs

14.30–16.30

NOSLĒGUMA PASĀKUMA SVINĪGĀ DAĻA – konkursa “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība” uzvarētāju sveikšana, iniciatīvā “Goda ģimeņu gads” iesaistīto
godināšanā *
Muzikālie sveicieni no Bungu un dūdu mūzikas grupas “Auļi”, Jura Kaukuļa un
“Jauno Jāņu Orķestra” un grupas “KLICKS”

16.30–17.30

Kopbilde
Sadarbības partneru un draugu uzrunas, svētku torte, neformālās sarunas

* Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts (ieraksts tiks pārraidīts TV kanālā Rīga TV24), pasākuma laikā
iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

