
2017. gada 27. novembris–3. decembris

Nr. 44

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

Novadu dienā Aizkrauklē – par un pret 
skolu optimizēšanu

Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā Novadu diena, 
kas 24. novembrī notika Aizkraukles kultūras namā, 
norisinājās jau astoto reizi un bija veltīta izglītībai 

un pēdējā laika sāpīgākajam tematam – skolu op-
timizācijai.

Novadu dienu Aizkrauklē atklāja Latvijas Nova-
du apvienības priekšsēdētājs Gints Kukainis, 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un mājastēvs – 
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Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons 
Līdums. Kopā ar pašvaldību vadītājiem un izglītības 
jomas speciālistiem tajā piedalījās arī Saeimas Izglī-
tības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs 
Aldis Adamovičs, izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis, Satiksmes ministrijas parlamentā-
rais sekretārs Edgars Tavars un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais 
sekretārs Jānis Eglīts.

Novadu dienas dalībnieki tika iepazīstināti ar di-
viem pētījumiem, ko veikusi Latvijas Banka (LB) un 
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. Latvijas Bankas 
Monetārās politikas pārvaldes ekonomists Kristaps 
Svīķis analizēja, kāpēc mācību sasniegumi dažādās 
Latvijas skolās ir tik atšķirīgi, bet “Karšu izdevnie-
cības Jāņa sēta” galvenais redaktors Jānis Turlajs 
prezentēja pētījumu “Optimālā vispārējās izglītības 
iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”. Klātesošie ar 
interesi uzņēma VAS “Latvijas valsts ceļi” Attīstības 
pārvaldes direktora Gundara Kaina sniegto Latvijas 
autoceļu tīkla izvērtējumu un pētījumā iezīmētos 
primāri asfaltējamos posmus.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis, analizējot 
izglītības sistēmas decentralizētas organizācijas ie-
spējas un skolu tīklu, uzsvēra, ka paredzētā izglītī-
bas reforma iztukšos lauku novadus un var novest 
pie jauna depopulācijas viļņa. To ar skaitļiem pierā-
dīja arī LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.

Novadu dienas otrajā daļā LPS padomniece izglītības 
un kultūras jautājumos Ināra Dundure, aicinot dalīb-
niekus aktīvi piedalīties diskusijā, uzsvēra, ka šīs No-
vadu dienas uzdevums ir parādīt dažādus viedokļus 
un meklēt kopīgus risinājumus. Pieredzē dalījās vai-
rāki praktiķi: Baltinavas novada deputāts Imants Sli-
šāns, Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Guntis Mačtams, Jelgavas novada domes 
deputāte Sarmīte Balode, Saldus novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica un Val-
mieras pilsētas domes deputāts Andris Klepers.

Vairāk lasiet šeit. Turpat pieejamas arī sanāksmē 
sniegtās prezentācijas un tuvākajās dienās tiks ie-
vietots videoieraksts.

Gunta Klismeta un Jana Bunkus

Konference par sadarbības pieredzi ar 
Austrumu partnerības valstu pašvaldībām

16. novembrī norisinājās LPS organizēta plaša 
praktiska konference “Pašvaldību sadarbības tilti: 
no rietumiem līdz austrumiem”, kurā tika sniegts 
ieskats par finansējuma piesaistīšanas iespējām 
sadarbībai ar Austrumu partnerības valstu pašval-
dībām, jau realizētiem pasākumiem un praktiska-

jiem ieguvumiem. Konference pulcēja pašvaldību, 
valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, kas nodarbojas ar attīstības sadarbības 
un attīstības izglītības jautājumiem.

Konferences dalībniekus uzrunāja LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis, Moldovas Republikas vēstnieks 
Latvijā Jeudžens Revenko, LPS ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede, Ārlietu ministrijas Attīstības sadar-
bības politikas nodaļas padomnieks Rets Plēsums 

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/novadu-apvieniba/3822-novadu-diena-aizkraukle
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un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītā-
ja Vladislava Šķēle.

Praktiskajā pieredzē dalījās konferences viesi un 
draugi no Spānijas, Itālijas, Nīderlandes, Moldovas, 
Lietuvas un Igaunijas, kā arī Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere. Konferences dalībnie-

ki varēja noskatīties Jaunpils bērnu “Animācijas stu-
dijas” veidoto multfilmu par ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, kas skatāma arī LPS YouTube kanālā šeit.

Vairāk lasiet šeit.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS padomniece diskusijā par pedagogu 
darba tiesībām

LPS padomniece izglītības un kul-
tūras jautājumos Ināra Dundure 
(vidū) kopā ar (no kreisās) Izglī-
tības un zinātnes ministrijas Iz-
glītības departamenta direktora 
vietnieci pedagogu un pieaugu-
šo izglītības jomā Baibu Bašķe-
ri, Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 
priekšsēdētāju Ingu Vanagu, 
biedrības “Latvijas Izglītības va-
dītāju asociācija” prezidentu Ru-
dolfu Kalvānu, Tiesībsarga biroja 
Bērnu tiesību nodaļas vadītāju 
Lailu Grāveri un Latvijas vecāku 
organizācijas Mammamunte-
tiem.lv vadītājas vietnieci Audru 
Šaueri 22. novembrī piedalījās 

LIZDA konferencē “Mācīšanas brīvība iedvesmo 
pedagogus”.

Foto: Jana Bunkus

Foto: LIZDA

https://www.youtube.com/watch?v=u5ZV7BZa2uo
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3806-konference-par-sadarbibas-pieredzi-ar-austrumu-partneribas-valstu-pasvaldibam
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Konferences galvenais jautājums bija par pedagogu 
darba tiesībām izglītības iestādēs un par pedagogu 
darba tiesību aizstāvības pilnveidošanas iespējām. 
LIZDA ir veikusi pētījumu “Pedagogu darba tiesības 
izglītības iestādēs”, ko konferencē prezentēja LIZDA 
biroja eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos 

Dr. oec. Anda Grīnfelde. Pētījums pieejams šeit.

Konferences videoierakstu atradīsit šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LADDER projekta aktivitātes Stambulā un 
Strasbūrā

LADDER projekta “Vietējās pašvaldības – attīstības 
izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” 
partneri 16. novembrī tikās Stambulā, lai iepazītos 
ar Turcijas pašvaldību pieredzi imigrantu un bēgļu 
integrācijā. Pasākumu organizēja Marmoras Paš-
valdību savienība, kas veikusi pētījumus šajā jomā, 
lai informētu asociācijas biedru pašvaldības un pa-
līdzētu tām īstenot projektus sadarbībā ar centrālo 
valdību un nevalstiskajām organizācijām. Stambu-
lā šobrīd ir vairāk nekā 3,5 miljoni bēgļu, no tiem 
3,1 miljons – sīrieši.

Savukārt Strasbūrā pagājušonedēļ notika projek-
ta “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un 
sabiedrības izpratnes veicinātājas” noslēguma 
konference par dalībnieku veiksmēm, izaicināju-
miem un atziņām, kas gūtas, īstenojot LADDER 
projektu.

Rēzeknes novada pašvaldības iesaisti starptautisku 
projektu īstenošanā un paveikto ANO 2015. gada 
nogalē apstiprināto ilgtspējīgas attīstības mērķu sa-
sniegšanā prezentēja Rēzeknes novada domes ārē-
jo sakaru organizatore Inta Rimšāne (centrā).

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Aicina sadarboties ar Turcijas pašvaldībām

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede, Rēzeknes 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs 
Stecs (abi attēlā) un Ārējo sakaru nodaļas vadītā-
ja Nataļja Jupatova 22. un 23. novembrī piedalī-
jās Pašvaldību sadraudzības konferencē Stambulā, 
kurā tika organizētas projektu domnīcas ar mērķi 
izveidot partnerības starp Latvijas un Turcijas paš-
valdībām.

http://www.lizda.lv/content/files/LIZDA_petijums internetam_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zPqWZ6FqQ0o&t=4740s
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Tuvākajā laikā tiks izsludināts grantu projektu kon-
kurss Turcijas pašvaldību sadarbībai ar Eiropas Sa-
vienības pašvaldībām. Informāciju par konkursu 
meklējiet www.cfcu.gov.tr, sadaļā Grants.

Ja Latvijas pašvaldībām ir interese sadarboties ar 
Turcijas pašvaldībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta ad-
resi mudite.priede@lps.lv.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

Amatpersonu un darbinieku atalgojuma 
publiskošanas prasību apjomu LPS uzskata 
par nesamērīgu

22. novembrī Saeimas deputāti, neraugoties uz 
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un 
valdībā lemto, kā arī LPS iebildumiem, atbalstīja 
priekšlikumu publiskot atalgojumu vēl plašāk nekā 
līdz šim.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā tiek paredzēts, ka no 
nākamā gada 1. janvāra par visām amatpersonām 
un arī par visiem darbiniekiem, tajā skaitā arī fizis-
kā darba veicējiem, publiskojams aprēķinātais atal-
gojums un citas naudas summas, kas viņiem pienā-
kas, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto 
summu. Šī informācija būs jāuzglabā mājaslapā ne 
mazāk kā astoņus gadus. Šādu datu apstrāde radīs 
arī papildu administratīvo slogu.

Plašāka informācija šeit.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Par grozījumiem Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā

LPS izsaka gandarījumu, ka Saeima, ņemot vērā Sa-
eimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā lem-
to, neatbalstīja labklājības ministra ieceri budžeta 
paketē kā steidzamu (divos lasījumos) virzīt tik vārī-
gu tēmu kā bērnu viesošanās viesģimenēs ārvalstīs 
un ar to saistītie jautājumi. LPS par to pauda vie-
dokli gan valdībā, gan Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisijā, aicinot to virzīt parastajā kārtī-
bā, jo tas nav budžeta jautājums.

Iepriekšminētais tiks skatīts parastajā kārtībā, un 

Labklājības ministrija to jau ir iesniegusi otrajam 
lasījumam Saeimā citā pašlaik starp lasījumiem 
esošajā bērnu tiesību aizsardzības likumprojektā 
(reģ. nr. 1081/Lp12). Tiek plānots, ka bērna, kurš 
atrodas audžuģimenē, ciemošanās viesģimenē ār-
valstīs nav atbalstāma vispār. Ciemoties varēs tikai 
bērnu aprūpes iestādēs esošie bērni. Tiek noteikts 
arī vecums – 12 gadi (ar vienu izņēmumu).

Paredzēts, ka tuvākajā laikā šo jautājumu skatīs Sa-
eimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.

Vineta Reitere,
LPS padomniece juridiskajos jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde notiks 
28. novembrī plkst. 10 Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 (LPS 
4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Tieslietu ministrijas Valsts zemes dienes-
ta (VZD) informatīvo ziņojumu par kadastrālās 
vērtēšanas metodikas pilnveidošanu (uzaicināti: 

TIEŠRAIDE

http://www.cfcu.gov.tr
mailto:mudite.priede@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3829-lps-amatpersonu-un-darbinieku-atalgojuma-publiskosanas-prasibu-apjoms-ir-nesamerigs


6

VZD ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa, VZD Ne-
kustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 
direktora vietniece Rita Pētersone un Tieslietu 
ministrijas Nozaru politikas departamenta Poli-
tikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītāja 
Jevgenija Kučāne).

2. Par nestandarta datu atlases paraugu grāmat-
vedības datu salīdzināšanai atbilstoši Valsts kon-
troles 15.09.2016. revīzijas nr. 2.4.1–34/2015 
ziņojumā ietvertajam ieteikumam (uzaicināta 

VZD Pakalpojumu pārvaldības departamenta 
Pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes daļas va-
dītāja Dace Pļavniece).

3. Par valsts nodevas par izpildu dokumentu ie-
sniegšanu izpildei apmaksas kārtību (Izpildu 
lietu reģistrā kopš 19.09.2017. ir ieviesti papil-
dinājumi – valsts nodevu rēķinu ģenerēšana un 
piesaiste izpildu lietai. Zvērināti tiesu izpildītāji 
(ZTI), lai atvieglotu nodevu administrēšanas 
procesu, var aicināt piedzinējus sadarboties un 
pirms valsts nodevas maksāšanas ģenerēt rēķi-
nu, taču ZTI nevar no piedzinēja prasīt obligātu 
šāda rēķina ģenerēšanu vai atteikties pieņemt 
izpildei lietu, ja piedzinējs rēķinu nav ģenerējis).

4. Dažādi: par grozījumiem likumā “Par nodok-
ļiem un nodevām” (likumprojekti nr. 970/Lp12 
un nr. 1060/Lp12); par aktualitātēm saistībā ar 
2018. gada valsts budžeta likumu un to pavado-
šajiem likumiem.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Videokonference par skolu tīkla pētījumā 
izmantotajām kartēm

LPS 30. novembrī plkst. 14 rīko videokonferen-
ci par pētījumā “Optimālā vispārējās izglītības ie-
stāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” pielietoto karšu 
izmantošanas iespējām pašvaldībās, ar ko iepazīs-
tinās SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais 
redaktors Jānis Turlajs.

Kartes ir pieejamas saitē https://izm.kartes.lv/.

Videokonferences tiešraide būs skatāma LPS mā-
jaslapas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, Videoar-
hīvs – Tiešraide” vai šeit.

Tiešraides laikā jautājumus var iesūtīt uz e-pasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Interesentiem bez īpašas reģistrācijas ir iespēja 
piedalīties klātienē.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

TIEŠRAIDE

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 5. decembrī plkst. 10 LPS 
mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1).

Darba kārtība:

1. Par Labklājības ministrijas piedāvātajām izmai-

ņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā paš-
valdībā (ziņos LPS padomniece Ilze Rudzīte).

2. Par LPS biedru sapulces sasaukšanu 2018. gada 
24. janvārī un grozījumiem LPS statūtos (ziņos 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un padomniece 
Kristīne Kinča).

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
https://izm.kartes.lv/
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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3. Par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa delegācijas ziņojuma projektu 
“Vietējo pašvaldību demokrātija Latvijā” (ziņos 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis).

4. Dažāda informācija.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPIA gada sapulce Bauskas 
novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirekto-
ru asociācijas (LPIA) gada sapulce 
notiks 8. decembrī plkst. 10:30 Īs-

līces kultūras namā (Bauskas novada Īslīces pagas-
tā, Rītausmās, Liepu ielā 1).

Darba kārtība:

9:30–10:30 – Dalībnieku reģistrācija.

10:30–11:05 – Uzrunas (Bauskas novada domes 
priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, LPS priekšsēža viet-
nieks Gints Kukainis); viesu uzrunas (čehi, slovāki).

11:05–11:35 – Novada prezentācija (pašvaldības 
izpilddirektors Jānis Kalinka).

11:35–12:15 – LPIA Valdes atskaite par darbu 
2017. gadā un priekšlikumi 2018. gadam; četru gadu 
apkopojums (LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

12:15–12:30 – LPIA Valdes apstiprināšana.

12:30–12:50 – LPIA priekšsēdētāja vēlēšanas.

13:00–13:30 – Pusdienu pauze.

14:00–16:30 – Novada apskate: Bauskas pils mu-
zejs, Bauskas peldbaseins, Bauskas Rātsnams, SIA 
“Bauskas siltums” šķeldas katlumāja, Bauskas mu-
zejs, SIA “Bauskas slimnīca”.

17:00 – Svinīgā sēde un gada balle.

Dalība jāpiesaka līdz 1. decembrim šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2013. gada 17. decembra noteikumos nr. 1529 
“Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība””, 1. pielikums.

Par plāna projektu “Plāns Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma ap-
svērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes 
nodrošināšanai laika posmā no 2017. līdz 2018. ga-
dam”, 2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā veicami 
pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru, un 
prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”, 
3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta 
noteikumos nr. 157 “Nepilngadīgo personu at-
balsta informācijas sistēmas noteikumi””, 4. pie-
likums.

LPS NESASKAŅO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdUc8QVcdxfrU_m_3a5Mio3rS33mflQyVL8j8IfadX5y63Q/viewform?usp=pp_url&entry.1565548229=R%C4%ABgas+pils%C4%93tas+dome&entry.596888792=sniedze+spro%C4%A3e&entry.466052881&entry.262287845&entry.1776687306
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_44_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_44_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_44_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_44_p4.pdf
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16. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-1199 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos 
Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topo-
grāfisko karšu sistēmas noteikumi””

VSS-1207 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos 
Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes no-
teikumi””

VSS-1208 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 
“Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

VSS-1215 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Sociālo uzņēmumu komisiju”

VSS-1213 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 
66 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, 
viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām””

VSS-1202 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos 
Nr. 72 “Dabas parka “Pape” konsultatīvās padomes 
nolikums””

23. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludi-
nātie projekti:

VSS-1218 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 

skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas 
vai individuālā komersanta kases vai citas glabāša-
nas vietas”

VSS-1219 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Saulstaru ielā 1, Bērvircavā, Sesavas 
pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas nova-
da pašvaldības īpašumā”

VSS-1220 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-1224 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Dārza ielā 7, Pastendē, 
Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu no-
vada pašvaldības īpašumā”

VSS-1225 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrī-
tošā dzīvokļa īpašuma Nr. 106 Ezeru ielā 61, Dau-
gavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS-1226 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos 
Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaim-
niekošanai””

VSS-1229 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 
171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

Semināri par labo praksi ES fondu 
projektu īstenošanā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina 
Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējus 
un citus interesentus uz semināru par labo praksi 
ES fondu atbalsta izmantošanā.

Semināri notiks: 29. novembrī Cēsīs (CATA Kultūras 
namā Jāņa Poruka ielā 8) un 6. decembrī Jelgavā 
(Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).

Pieteikšanās semināram un darba kārtība pieejama 
CFLA mājaslapā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441415
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441425
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441426
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441433
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441431
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441418
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441781
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441782
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441783
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441783
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441821
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441822
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441823
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441829
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
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Semināri par pieejamo atbalstu 
daudzdzīvokļu ēku renovācijai

29. novembrī un 6. de-
cembrī Rīgā, Piņķos un 
Jūrmalā notiks seminā-
ri par energoefektivitā-
tes pasākumu īstenoša-
nu daudzdzīvokļu ēkās 
un pieejamo valsts at-

balstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija 

un “Attīstības finanšu institūcija Altum” informatī-
vajā kampaņā “Dzīvo siltāk”.

Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņē-
mumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības 
uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju vecākie. Detalizētāka informācija par 
semināru norises vietām un dienaskārtību pieeja-
ma Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Jaunumiem 
par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.
com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Aicina vardarbībā cietušos saņemt 
bezmaksas juridisko konsultāciju

Lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast, kā rīkoties ar 
vardarbību saistītā situācijā, un sniegtu juridisku 
atbalstu, 29. novembrī notiks akcija “Pajautā ju-
ristam!”. Tās laikā interesentiem, zvanot uz nozie-
gumos cietušo atbalsta tālruni 116006, būs iespēja 
saņemt bezmaksas juridisko konsultāciju no augsti 
kvalificētiem juristiem.

Plašāk par akciju šeit: www.cietusajiem.lv.

VID aicina pašvaldību pārstāvjus apmeklēt 
semināru par izmaiņām nodokļu 
normatīvajos aktos

Valsts ieņēmumu die-
nests (VID) aicina paš-
valdību pārstāvjus ap-
meklēt semināru par 
izmaiņām nodokļu nor-
ma tīvajos aktos, kas 

stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī (nodokļu refor-
mā). Seminārs notiks 6. decembrī plkst. 10 VID ad-
ministratīvajā ēkā Rīgā, Talejas ielā 1, 1. stāva kon-
ferenču zālē.

Seminārā VID iepazīstinās ar gaidāmajām nodokļu 
izmaiņām šādās jomās: pašreizējie likumu grozījumi 

(Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumi; gro-
zījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”; 
grozījumi attiecībā uz apliekamā ienākuma noteik-
šanu saimnieciskās darbības veicējiem); “Grozījumi 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā”; “Grozījumi 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”; “Nodokļu 
maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas 
dzēšanai paredzētā atbalsta likums”.

VID arī informē, ka semināru materiāli pieejami 
VID tīmekļvietnē, sadaļā “Aktualitātes/Notikumi”, 
kur ar tiem var iepazīties jau pirms semināra un 
klātienē uzdot konkrētus interesējošos jautājumus.

VID vērš uzmanību, ka tīmekļa vietnē www.vid.
gov.lv izveidota arī atsevišķa sadaļa privātperso-
nām un uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs nodokļu 

https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
http://www.cietusajiem.lv
https://www.vid.gov.lv/lv/notikumi
http://www.vid.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-reforma
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-reforma
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-reforma-0
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reforma?”. Plašāka informācija par nodokļu refor-
mu pieejama arī Finanšu ministrijas mājaslapā un 
Saeimas mājaslapā.

LPS aicina pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas pie-
dalīties VID organizētajā seminārā, pieteikt savu 

dalību līdz 1. decembrim, rakstot uz e-pasta ad-
resi lps@lps.lv. E-pastā lūgums norādīt semināra 
dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-
pasta adresi. Semināra dalībnieku skaits ir iero-
bežots.

Konkurss pedagogiem par labāko klases 
audzināšanas stundu

Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto ini-
ciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
(VBTAI) kustībā “Draudzīga skola” arī šogad izslu-
dinājusi konkursu pedagogiem par labāko klases 

audzināšanas stundu 
draudzīgas un cieņpil-
nas vides veicināšanai 
klasē. Pedagogu darbi 
tiek gaidīti līdz 1. de-
cembrim. Plašāka infor-
mācija šeit.

Aicini pieteikties “Iespējamajā misijā”!

Kā katru gadu, labākie augstskolu absolventi un 
profesionāļi aicināti pieteikties izglītības program-
mā “Iespējamā misija”, lai dotu savas zināšanas 

bērniem un kļūtu par iedvesmojošiem skolotājiem. 
Pieteikšanās pirmais posms noslēgsies 1. decem-
brī.

Šogad ikviens var paust arī savu novērtējumu un 
atbalstu labiem skolotājiem, izmantojot sociālajos 
tīklos populāro atzinības zīmi “Like”. Arī jūs varat 
dot savu “Like” labiem skolotājiem, daloties ar šo 
vai citu jums tīkamu ziņu sociālajos tīklos: “Es dodu 
savu LIKE labiem skolotājiem! Piesakies @Iespeja-
mamisija līdz 1. decembrim! #teirdarbs #Like #Pa-
tik http://www.iespejamamisija.lv/piesakies/” vai 
nododot tālāk šo ziņu Facebook un Twitter.

Vairāk informācijas: http://www.iespejamamisija.lv.

NVA aicina darba devējus pieteikties 
vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pie-
ņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbi-

nieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) pro-
jekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā 
“Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka 
praktiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus: darba 
devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, sa-
ņemot no NVA dotāciju.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenoša-
nai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās 
personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi (izņe-
mot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un iz-
glītības iestādes). Pieteikumi vajadzīgā darbinieka 

http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/
http://saeima.lv/lv/par-saeimu/informativie-materiali-par-saeimu/infografika-nodoklu-reforma-2018/     
mailto:lps@lps.lv
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=4910&page
http://www.iespejamamisija.lv/piesakies/
https://www.facebook.com/iespejamamisija/photos/a.443297061563.235879.56831801563/10156033062396564/?type=3&theater
https://twitter.com/Iespejamamisija/status/933945781458952192
http://www.iespejamamisija.lv/
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praktiskai apmācīšanai darba devējiem savā NVA 
filiālē jāiesniedz līdz 5. decembrim.

Detalizētāka informācija par pieejama NVA inter-
neta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Jauniešu garantijas ziemas uzņemšanā 
aicina bez maksas apgūt 65 profesijas

Sākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana, 
kurā jaunieši var pieteikties apgūt profesiju īsā lai-
kā un bez maksas. 2018. gada sākumā mācības 65 
darba tirgū pieprasītās profesijās piedāvā uzsākt 
24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. 39 
profesijās mācības notiek pusotru gadu un pieteik-
šanās rit līdz 12. janvārim, savukārt 26 profesijās 

mācības ilgst gadu un dokumentus var iesniegt līdz 
23. februārim.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju 
no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā 
arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vie-
tu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pakalpoju-
mus. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā jauniešiem 
apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja vajadzīgs.

Mācības pusotru gadu ilgajās programmās sāksies 
15. janvārī, savukārt gadu ilgajās programmās – 
26. februārī.

Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības 
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšro-
cībām var iepazīties VIAA vietnē: www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija.

Latvijas nodokļu maksātāju forums – 
13. decembrī

Turpinot darbu pie ēnu ekonomikas ierobežoša-
nas, Finanšu ministrija aicina viedokļu līderus, uz-
ņēmējus, nozaru profesionāļus un valsts institūciju 
pārstāvjus uz kopīgu diskusiju par efektīvākiem ri-

sinājumiem, lai pilnveidotu darbu ar nodokļu mak-
sātājiem.

Latvijas nodokļu maksātāju forums pulcēs vairāk 
nekā 300 dalībniekus no dažādām nozarēm un no-
risināsies 13. decembrī Biznesa augstskolas Turība 
Konferenču zālē Rīgā, Graudu ielā 68.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981
http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
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Pašvaldības aicinātas pieteikt jaunās 
būves gadskārtējai skatei

Latvijas pašvaldības tiek aicinātas piedalīties ska-
tē “Gada labākā būve Latvijā 2017” un pieteikties 
kādā no septiņām nominācijām: “Dzīvojamā jaun-
būve”, “Sabiedriskā jaunbūve”, “Pārbūve”, “Atjau-
nošana”, “Restaurācija”, “Inženierbūve” un “Aina-
va”.

Skates nolikumu var apskatīties ŠEIT.

Līdz 20. decembrim pašvaldības var izvirzīt izcilas 
būves savā reģionā skates mājaslapā http://gada-
buve.lv/ vai e-pastā gadabuve@gmail.com.

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Izteikt pateicību – labākā dāvana savam 
ginekologam!

Šogad pirmo reizi tika uzsākta Vislatvijas akcija 
“Mans labākais ginekologs”, ko MFD Veselības gru-
pa un žurnāls “Veselība” organizē, lai atrastu tos la-
bākos ginekologus, kurus par pašaizliedzīgu darbu 
un cilvēcisku iejūtību mīl pacientes un par profesio-
nalitāti augstu novērtē kolēģi.

7. novembrī tika atklāts sabiedrības balsojums par 
labākajiem ginekologiem Latvijā 2017. gadā. Ikvie-
na sieviete līdz 31. decembrim tiek aicināta nobal-
sot par savu labāko ginekologu, izvēloties attiecīgā 
reģiona nomināciju Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, 
Vid zemē vai Rīgā un Rīgas reģionā. Balsot varat 
šeit: www.mfd.lv/mansginekologs.

http://gadabuve.lv/index.php/nolikums-2017/
http://gadabuve.lv/
http://gadabuve.lv/
mailto:gadabuve@gmail.com
mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.mfd.lv/mansginekologs



