
Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai 

piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2018. gadā 
 

IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
 

 
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

 

 
Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā, kas 

norisinājās 2018.gadā no  8.-10. augustam 

 

  (pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)   

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

1. Pasākuma mērķis Organizēt Baltijas valstu čempionātu ugunsdzēsības sportā, lai 

sabiedrībai parādītu ugunsdzēsēju glābēju profesijas 

daudzpusību, piederības sajūtu savai valstij un atbildību par 

iedzīvotājiem, kā arī, lai stiprinātu sadarbību starp Baltijas 

valstu ugunsdzēsības dienestiem. 

Šīs norises atbilst šādiem mērķiem: 

- stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas 

valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un 

pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts 

izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas 

valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības 

rezultātu; 

- daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, 

uzņēmīgumu un sasniegumus; 

- modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības 

uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;  

- radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, 

simbolus un jaunrades darbus. 

Šīs norises atbilst šādam virsmērķim:  

- Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes 

programmas mērķa grupu segmentos. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

 Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā norisinājās no 

8.-10.augustam. Dalībnieki ieradās 8.augustā, savukārt 

sacensības un atklāšanas un noslēguma pasākumi notika 9. un 

10. augustā.  

❖ Čempionāta svinīgā atklāšana Valkas brīvdabas estrādē 9. 

augustā 

❖ 9. un 10. augustā Baltijas čempionātā medaļas tika izcīnītas 

četrās ugunsdzēsības sporta disciplīnās: 

o 100m šķēršļu joslas pārvarēšana, 

o uzkāpšana ar āķkāpnēm mācību tornī,  

o 4x100m ugunsdzēsības stafete  

o un izvēršanās no motorsūkņa.  

❖ Noslēgums un uzvarētāju apbalvošana Valkas pilsētas 

kultūras namā 10. augustā. 

Atklāšanas pasākumā sešu valstu sportistiem un viņu 

delegācijām tika sniegta Latvijas kultūras programmas esence. 



Brīvajā laikā sacensību komandām bija iespēja iepazīt tuvāk 

Vidzemi un ugunsdzēsēju glābēju ikdienu – interesenti 

apmeklēja gan nesen uzbūvētos Vidzemes ugunsdzēsēju depo, 

gan izbaudīja Latvijas kultūru, ēdienu u.c. 

Šīs norises atbilst šādam kritērijiem: 

- norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu 

Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

- norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas 

valsts simtgades svinību laikā un nostiprinās kā 

paliekoša vērtība un tradīcija; 

- norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus 

pievienot iniciatīvas un labos darbus kā īpašu dāvanu 

Latvijas dzimšanas dienas svinībām; 

- norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas 

tēla veidošanā.  

3. Pasākuma 

mērķauditorija (t. sk. 

plānotās iedzīvotāju grupas, 

sasniegto iedzīvotāju skaits 

(tiešā un netiešā 

mērķauditorija), iespēja 

līdzdarboties un (vai) sniegt 

atgriezenisko saiti, 

daudzveidīgu pieejamības 

aspektu nodrošināšana utt.) 

 Ugunsdzēsības sporta sportisti no Baltijas valstīm, kā arī 

Baltkrievijas, Polijas un Čehijas un viņus pavadošās 

delegācijas, iekšlietu nozares pārstāvji, sadarbības partneri un 

ikviens Latvijas iedzīvotājs. Čempionātā piedalījās gan 

pieaugušo, gan jauniešu komandas. 

Ieeja čempionātā bija bez maksas un ikviens iedzīvotājs to 

varēja vērot klātienē, kā arī apmeklēt atklāšanas pasākumu, kā 

arī abas sacensību dienas. Katru pasākuma aktivitāti apmeklēja 

vidēji 350 apmeklētāji. Sporta aktivitātes, kuras notika darba 

dienas laikā, apmeklēja arī Valkas pirmsskolas vecuma bērni. 

Vislielākā skatītāju interese bija par atklāšanas pasākumu 

Valkas brīvdabas estrādē, kas pulcēja vairāk nekā 500 

apmeklētājus. 

Mediju pārstāvji 

Arī mediju uzmanība bija liela un pasākums tika atspoguļots gan 

reģionālajos, gan nacionālajos medijos. Baltijas čempionāta 

laikā notika arī aktīva filmēšana simtgades filmai par 

ugunsdzēsību Latvijā.   

Šīs norises atbilst šādai mērķauditorijām: 

− bērni, ģimenes ar bērniem; 

− jaunieši; 

− seniori; 

− Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji; 

− Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

− ārvalstu viesi. 

4. Sadarbības 

partneri (t. sk. reģionu, 

pilsoniskās sabiedrības u. c. 

pārstāvji) 

 Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija 

Valkas novada pašvaldība 

Kultūras programmas kolektīvi 

Suvenīru ražotāji 

Latvijas pakalpojuma nodrošinātāji (ēdinātāji, izmitinātāji u.c.). 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā vērtība 

 Katrs ugunsdzēsējs glābējs, kurš jebkurā mirklī ir gatavs 

steigties palīgā, ir daļa no Latvijas. Un šie Latvijai lojālie cilvēki 

ir gatavi ne tikai pildīt savu pienākumu pret valsti, bet arī 



pierādīt sevi sporta veidā, kas apvieno vieglatlētikas un 

ugunsdzēsības disciplīnas.  

Šādas nozīmīgas sporta sacensības ļauj ikvienam sabiedrības 

loceklim atgādināt pat to, cik droši mēs varam justies katrs savās 

mājās, savā pilsētā un valstī.  

Čempionāta dalībnieki no Baltijas un  trīs citām valstīm, ne tikai 

kopīgi sportoja, bet iepazina Latviju, Vidzemi - tās cilvēkus, 

ēdienu un kultūru.  Visi Baltijas čempionāta ugunsdzēsības 

sportā sportisti un delegācijas, līdzi uz savām mājām aizveda 

daļu Latvijas  - emocijas un arī nelielus suvenīrus. Vairums no 

ārvalstu sportistiem uzsvēra, ka noteikti atgriezīsies Latvijā, lai 

iepazītu to vēl tuvāk. 

Šīs norises atbilst šādiem kritērijiem: 

− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par 

ugunsdzēsības un ar to saistītā sporta veida nozīmību 

Latvijā; 

− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves 

vietai;  

− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

− aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) 

mantojums. 

6. Pasākuma 

publicitāte (t. sk. 

iespieddarbu, reklāmu, 

publisko paziņojumu 

izvietošana, piemēram, 

tīmekļvietnes adrese, 

laikraksta, mediju, raidījuma 

nosaukums utt.) 

 2018.gada laikā, vairākkārtīgi VUGD amatpersonas interviju 

laikā minēja, ka Baltijas čempionāts norisināsies LV100 

noskaņās, tas šogad notiek Valkā, pilsētā, kura ir nozīmīga 

Latvijas valsts dibināšanas kontekstā.  

Pirms BČ tika izveidots reklāmas video, kurš tika pārraidīts 

RE:TV kanālā 10 dienas  pirms pasākuma. 

Radio Skonto Vidzeme tika izvietota reklāma 10 dienas pirms 

pasākuma.  

Pirms pasākuma un pēc tika sagatavotas preses relīzes  ar 

informāciju medijiem, kuros tik minēts, ka čempionāts notiek 

Latvijai 100 zīmē. Informācija tika atspoguļota arī visos VUGD 

oficiālajos komunikācijas kanālos – mājaslapā, sociālo tīklu 

kontos facebook un twitter.  

Informācija par pasākumu un tā piedāvāto programmu tika 

ievietota vairākkārtīgi arī Valkas novada reģionālajā laikrakstā 

”Ziemeļlatvija” un Valkas novada pašvaldības informatīvajos 

kanālos (mājaslapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā);  

Baltijas čempionāts tika atspoguļots: Latvijas TV, Latvijas 

radio, Re:TV, RadioSkonto, Ziemeļlatvija, Liesma, Valka.lv. 

leta.lv, Auseklis, Kurzemnieks u.c.). 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

 Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā pulcēja 

iekšlietu nozares pārstāvjus no dažādām organizācijām, 

sadarbības partnerus no pašvaldībām, kā arī sportistus no sešām 

valstīm un viņu pavadošās delegācijas. Šie kopīgie sporta svētki 

stiprināja savstarpējos kontaktus, lai nepieciešamības gadījumā 

būtu iespēja palīdzību un atbalstu saņemt ne tikai no tuvākajiem 

kaimiņiem, bet arī citiem sadarbības partneriem. Mežu 



ugunsgrēki šovasar parādīja un pierādīja, cik būtiska un 

izšķiroša var būt operatīva palīdzība no ārpuses, cik nozīmīgi ir 

savstarpējie kontakti starp dažādām organizācijām un iestādēm 

Latvijā, kā arī starpvalstu attiecības starp dažāda līmeņa 

ugunsdzēsējiem glābējiem. 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikācijas kodi 

atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas 

kodu nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi – kopā 50 000 49 349,50 650,50 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 50 000 49 349,50 650,50 

1000–2000 Kārtējie izdevumi 50 000 49 349,50 650,50 

2000 Preces un pakalpojumi 50 000 49 349,50 650,50 

  

* Starpības 

pamatojums 

Pasākums tika noorganizēts ieguldot mazāk līdzekļu nekā sākotnēji bija 

plānots. 2018.gada 26.oktobrī neizlietotais transferta atlikums EUR 

650,50 pārskaitīts transferta devējam Kultūras ministrijai.  

Ministrijas vai citas centrālās valsts 

iestādes vadītājs 

 

 

VUGD priekšnieks O.Āboliņš 
 

(amats, vārds, uzvārds, 

paraksts) 

Sagatavotājs FPP priekšnieka vietniece S.Apine 
 

(amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67075857   

E-pasts sandra.apine@vugd.gov.lv   

 


