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ŠONEDĒĻ  
 
Latvijas Pašvaldību savienības valde aicina Rīgas pilsētas pašvaldību neizstāties no Latvijas Pašvaldību 
savienības, bet saglabāt savu dalību organizācijā, lai varētu kopīgi aizstāvēt pašvaldību intereses Saeimā un 
valdībā.  
 
12.oktobrī notika LPS valdes sēde. Valde nolēma sasaukt LPS domes ārkārtas sēdi 24.oktobrī, lai vienotos par 

LPS darbību 2013.gada budžeta pieņemšanas procesā. Valde arī nolēma uz domes sēdi aicināt piedalīties 

Saeimas frakciju un komisiju vadītājus. Domes sēde notiks Rīgas pilsētas domes telpās.  

 
9.oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja. Darba 
kārtībā apsprieda atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006. – 2012.gadam, tā izpildi un priekšlikumus 
jaunajam plānam, kā arī Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme informēja par jūru piesārņojošo 
atkritumu monitoringa rezultātiem.  
 
Komitejas sēdē uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra 
vietnieka J. Spiridonova un Vides aizsardzības departamenta direktores R. Veseres ziņojumu par pašreizējā 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006. – 2012. gadam izpildi un priekšlikumiem jaunam plānam. Lai 
gan plānu realizējot izdarīts daudz, piemēram, slēgtas 500 neatbilstošas izgāztuves un darbu sākušas lielas, 
modernas atkritumu saimniecības, tomēr vērtējot Eiropas mērogā darba vēl daudz. Tā kā uzsāktais darba 
virziens ir pareizs, jaunajā plānā nav radikālu pārmaiņu. 8.oktobrī VARAM mājas lapā publicēts jaunā plāna 
projekts: 
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=16104, kuram tiks pievienota arī tā ietekmes uz vidi 
vērtējums. Šo apjomīgo dokumentu varēs  vērtēt 20 dienas, tad tiks izvērtēti iesniegtie priekšlikumi, un  vēl 20 
dienas varēs iesniegt atsauksmes, līdz beidzot tiks veidots gala vērtējums plānam. Pašvaldību pārstāvji aicināti 
līdz 25.oktobrim sūtīt savus ierosinājumus uz padomnieces lauku attīstības jautājumos Sniedzes Sproģes e-
pastu: sniedzes@lps.lv. VARAM mūs ir informējis, ka pabeigts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtītais depozīta sistēmas ieviešanas ekonomiskais novērtējums Latvijā 
(Pielikums Nr.1), ko izstrādāja biedrība „Zaļā brīvība”. Pašvaldību pārstāvji aicināti līdz 15.oktobrim sniegt 
viedokli par konkrēto materiālu, ierosinājumus sūtīt uz: sniedzes@lps.lv.  
 
Plašas debates izraisījās par pēdējā laikā izskanējušiem priekšlikumiem  aizstāt pašvaldību dibinātās 
kapitālsabiedrības ar brīvo tirgu. Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama uzsvēra, ka 
konkurence ir vēlama, jārīko iepirkumu konkursi, tirgus jāpaplašina.  Tādēļ likumā jāizslēdz izņēmums, kas 
noteikts par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldību teritorijās.  Gan pašvaldību vadītāji, gan atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji uzsvēra, ka situācija nav tik vienkārša, kā liekas no malas, jo sistēmai 
jāaptver gan „izdevīgās” atkritumu jomas, gan „neizdevīgās”, gan koncentrētās pilsētu atkritumu ražotāju 
vietas, gan izkliedētās, tālās un neizdevīgās lauku viensētas, pie kam jārēķinās ar ieguldījumu atmaksāšanos.  
Latvijas Pašvaldību  savienība  turpinās risināt šo sasāpējušo jautājumu, izmantojot  dažādas debates, kā arī 
Izpilddirektoru asociācijas sanāksmes,  Novadu dienas un citus pasākumus. 
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Specifisku pētījumu par atkritumiem  pludmalē prezentēja Vides izglītības fonda vadītājs J. Ulme. Projekts 
Marlin veikts pēc starptautiskas metodoloģijas apstaigājot kājām visu 500 km garo jūras piekrasti un izvēlētos 
iecirkņos izsijājot smiltis, lai saskaitītu visus svešķermeņus, lielākus par 2,5 cm, kā arī 5 pastāvīgos punktos 
veicot sezonālus vērtējumus. Galvenais piesārņojuma veids  ir plastmasa. Līdz šim nav aktualizēta liela 
problēma - pārrobežu piesārņojums, kas sevišķi izplatīts rietumkrasta līdz pat Liepājai. Jāatzīmē, ka noteikts 
apsaimniekošanas režīms vēl nenozīmē kvalitāti un ka sakārtota infrastruktūra (piemēram, stāvlaukumi) var 
stāvokli pat pasliktināt.   

Jānis Piešiņš  
LPS Padomnieks reģionālās attīstības jautājumos  

9.oktobrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā 
skatīja trīs jautājumus: projektu par sociālo nevienlīdzību veselības jomā; Valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību un valsts kompensācijas noziegumos cietušajiem, un Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbību ar 
pašvaldībām. 

Sēdes sākumā īsi pārrunāja turpmāko rīcību saistībā ar LPS sarunām ar Veselības ministriju un Labklājības 
ministriju. Komiteja nolēma, ka efektīvāka rezultāta iegūšanai būtu nepieciešams sarunu raundus gada laikā 
rīkot vairākus, lai ar ministrijām apspriestu problēmjautājumus un rastu risinājumus. Tika nolemts vienoties ar 
ministrijām, ka informējoša satura tēmas netiks iekļautas sarunu procesā, bet tam tiks izmantotas citas formas 
un iespējas. Veselības un sociālo jautājumu komitejas dalībnieki vēlas ar ministrijām runāt par ļoti konkrētiem 
akūtiem jautājumiem, sarunu procedūrā tiekoties nevis vienu vai divas reizes, bet pēc nepieciešamības. 

Par HEPROGRESS projekta „Sociālās nevienlīdzības un dzimuma atšķirības veselības jomā. Uz praksi balstīto 
vietējo politiku attīstība, līdzdalība un spējināšanas plānošana” būtību un sasniegtajiem rezultātiem stāstīja tā 
koordinatore Anna Broka. Projekta mērķis ir sociālās nevienlīdzības mazināšana veselības jomā, projekta gaitā 
tiks izveidots pašvaldības iedzīvotāja veselības portrets un tiks vērsta uzmanību uz iedzīvotāju veselību katrā 
pašvaldībā. Mērķis ir arī stiprināt pašvaldības nozīmi iedzīvotāju nevienlīdzības mazināšanā veselības jomā. 
Jaunpiebalgas novada domes telpiskās attīstības plānotājs Jānis Antons prezentēja Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības iedzīvotāja veselības portretu. Šī jautājuma ietvaros arī izvērsās diskusija par sabiedrības veselības 
speciālistiem pašvaldībās. Nonāca pie secinājuma, ka šādi speciālisti ir nepieciešami, kā arī Veselības ministrija 
bez maksas nodrošina šo speciālistu apmācības. LPS padomniece Silvija Šimfa aicināja pašvaldības nozīmēt 
domes darbiniekus - speciālistus, kas būtu kā kontaktpersonas sadarbībai ar Veselības ministriju sabiedrības 
veselības jautājumos un sūtīt šos darbiniekus mācīties, jo vairākus gadus LPS cīnījās par atbalstu no valsts 
puses pašvaldību autonomās funkcijas – veselības veicināšanas realizācijas iespēju nodrošināšanai. Viens no 
faktoriem – trūka izglītotu speciālistu. Šogad no valsts budžeta līdzekļiem tiek finansētas mācības pašvaldību 
nozīmētajām kontaktpersonām. Diemžēl daudzas pašvaldības šo iespēju neizmanto. 

Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītājs Agris 
Batalauskis sēdē klātesošos informēja par Valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensācijām 
noziegumos cietušajiem. JPA darbojas jau kopš 2006.gada. JPA pārstāvis aicināja pašvaldību pārstāvjus 
izmantot un informēt savus iedzīvotājus, kuriem tas ir nepieciešams par šo iespēju saņemt palīdzību un 
kompensāciju no valsts. Palīdzību var saņemt personas, kurām ir maznodrošinātās vai trūcīgas personas 
statuss, kā arī personas, kuras atrodas valsts apgādībā. JPA ir arī iespējas noorganizēt bezmaksas apmācības 
Sociālo dienestu speciālistiem, kā pareizi palīdzēt palīdzības pieprasītājam aizpildīt standartizēto formu. JPA arī 
sniedz konsultācijas par valsts kompensācijām cietušajiem izmaksāšanā, kas ir pieejamas neatkarīgi no 
ienākumu līmeņa katrai personai, kura ir cietusi vardarbīgā noziegumā. Vairāk informācijas par JPA atradīsies 
šeit: http://www.jpa.gov.lv/. 

Sēdes noslēgumā Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Inese Kalvāne sniedza situācijas raksturojumu 
nodarbinātības jomā. Šobrīd bezdarba rādītāji valstī ir samazinājušies.  

http://www.jpa.gov.lv/


NVA direktore uzteica labo sadarbību starp pašvaldībām. NVA un izglītības iestādēm. Šobrīd NVA izstrādā 
jaunu instrumentu bezdarbniekiem – darba meklēšanas dienasgrāmatu, kas stingri disciplinēs darba meklētāja 
ikdienu. I. Kalvāne informēja arī par Minesotas programmas atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības 
problēmām. Tāpat arī NVA turpina strādāt ar jauniešu nodarbinātības problēmu, profesionālo orientāciju, 
apmācībām pie darba devēja un citām aktivitātēm. 

Silvija Šimfa 
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos 

 
 

SAEIMĀ 
 
LPS panāk, ka Saeimas Budžeta un finanšu komisija izslēdz no 2013.gada budžeta paketes likumprojektu 
„Grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā” 
 
LPS un Latgales plānošanas reģiona pārstāvji komisijai norādīja, ka centralizētas sabiedriskā transporta 
pakalpojuma organizācijas modelis nav balstīts uz konkrēta ekonomiskā pamatojuma un nav izvērtēta tā 
ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem. Nav noteikts minimālais finanšu apjoms, kas būt nepieciešams, lai 
garantētu iedzīvotājiem pieejamību sabiedriskajam transportam.  
LPS uzskata, ka ir nepieciešama plašākas diskusijas, lai izvērtētu sabiedriskā transporta centralizētā vai 
decentralizētā modeļa priekšrocības.  
Ja tiktu pieņemta esošā likuma redakcija pastāvētu reāli draudi, ka ievērojami tiktu samazināts sabiedriskā 
transporta pakalpojumu apjoms vietējos maršrutos. LPS vērsa uzmanību uz to, ka Ministru kabineta un Latvijas 
Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolā Ir fiksēts, ka vietēja maršruta apjoms saglabājams 
vismaz šī gada līmenī.  

Aino Salmiņš 
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos 

 
 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

LPS Izglītības un kultūras komitejas un Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas sanāksme 

notiks šī gada 23.oktobrī plkst.13:00 LPS 4.stāva zālē (Mazā Pils ielā 1, Rīgā).  

Darba kārtībā: 

1.     Par bērnu un ģimenes valsts politikas aktualitātēm (deinstitucionalizācija - alternatīvo pakalpojumu 

attīstīšana, pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība u.c.)  

Ziņo: Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa 

2.     Par aktuāliem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

Ziņo: Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta – Riekstiņa. 

Eiropas Attīstības dienas 2012  

16. un 17.oktobrī Briselē risināsies Eiropas Attīstības dienas (European Development Days). Eiropas Komisija 

Attīstības dienu ietvaros organizē augsta līmeņa sanāksmi, kurā piedalīsies daudzi Āfrikas valstu vadītāji - 

Senegālas prezidents Maki Sall (Macky Sall), Malāvi prezidente Džoisa Banda (Joyce Banda), Gabonas 

prezidents Ali Ben Bongo Ondimba un Beninas prezidents Tomass Boni Jaji (Thomas Boni Yayi). ES iestādes 

pārstāvēs Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un 



drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone, attīstības komisārs Andris Piebalgs, starptautiskās sadarbības, 

humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva un lauksaimniecības 

komisārs Dačans Čološs. Piedalīsies arī ES ministri, pārstāvji no ANO iestādēm, pilsoniskās sabiedrības, 

akadēmiskajām aprindām un privātā sektora. LPS īstenotā projekta „WTD – Working Together for 

Development” ietvaros Eiropas Attīstības dienu pasākumos piedalīsies Bauskas novada administrācijas 

Attīstības daļas vadītāja Ilze Tijone un projekta koordinatore Elita Kresse. 

Elita Kresse,ārējo sakaru koordinatore 

 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

 

VSS-1017. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 
"Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""  
VSS-1005. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 
"Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""  
VSS-1006. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 
"Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""  
VSS-1007. Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes 
vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  
VSS-1009. Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2013.gadam"  
VSS-1011. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, 
Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  
VSS-1014. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29. septembra noteikumos Nr.1104 
"Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu 
sarakstiem""  
VSS-1020. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku 
un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  
VSS-1022. Noteikumu projekts "Noteikumi par Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu 
cenrādi"  
VSS-1028. Noteikumu projekts "Pašvaldību vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi"  
VSS-1031. Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"  
VSS-1024. Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  
 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

Reģionu Komiteja nostiprina pašvaldību asociāciju lomu attīstības sadarbībā 

No 8. līdz 10. oktobrim Briselē (Beļģija) vienlaikus norisinājās Eiropas Savienības Reģionu komitejas (RK) 97. Plenārsēde, 

kurā viens no daudzajiem izskatāmajiem RK dokumentiem bija atzinums par finanšu instrumentiem attīstības politikas 

jomā 2014. – 2020. gadā. Pēc Latvijas delegācijas diskusijām ar atzinuma autori, Jarfallas pašvaldības (Zviedrija) domes 

deputāti Lottu Hokansoni Harju (Lotta Håkansson Harju), RK pārstāvji atbalstīja mūsu delegācijas iesniegto priekšlikumu 

vairāk nostiprināt vietējā un reģionālā līmeņa pašvaldību asociāciju lomu attīstības sadarbības aktivitātēs.  

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40264628
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Pirmā no kreisās: Lotta Hokansone Harju, skatot atzinumu. 

 

„Galvenais signāls atzinumā būtu tāds: ja Eiropas Komisija 

grib stiprināt demokrātiju un uzlabot pārvaldību 

partnervalstīs, mums vienlaicīgi būtu jāpievēršas ne tikai 

centrālajam līmenim, bet jāattīsta arī vietējās pašvaldības,” 

norādīja Hokansone Harju. Viņa tāpat uzsvēra, ka vietējām 

un reģionālām pašvaldībām ir lieliskas zināšanas attīstības 

sadarbības jomā un pieredze visu nepieciešamo pārstāvju – 

sabiedrības, organizāciju - iesaistīšanā.  

 

 

Eiropas Komisijas ierosinātais tiesību aktu kopums „Globālā Eiropa – jauna pieeja ES ārējās darbības finansējumam” 

ietver septiņus priekšlikumus ārējās darbības instrumentu finansējumam, tostarp Eiropas kaimiņattiecību un finanšu 

instrumentu sadarbībai attīstības jomā. Reģionu komiteja atzinīgi novērtēja Komisijas priekšlikumu palielināt piešķirto 

līdzekļu apmēru, kas tādējādi sasniegtu 70 miljardus eiro, kas ir gandrīz 7% no Eiropas Savienības kopējā budžeta 

nākamajam plānošanas periodam.  

Tas būs ieguvums arī tām Latvijas pašvaldībām, kuras vēlas īstenot aktivitātes attīstības sadarbības jomā. Viena no 

aktīvākajām ir Ogres novada pašvaldība, kur nupat kā pieņemts domes lēmums parakstīt sadarbības līgumu ar Sloņimas 

rajonu Baltkrievijā. „Šī sadarbība aizsākusies, pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības līdzorganizētajam Baltkrievijas – 

Latvijas sadraudzības pilsētu forumam, kas gada sākumā notika Baltkrievijā. Domāju, ka nevienu no iespējamajām 

sadarbības jomām neizslēdzam, bet tā noteikti būs ekonomika, skolēnu apmaiņa un kultūras pasākumu rīkošana,” 

skaidro novada domes priekšsēdētājs un Latvijas delegācijas RK pārstāvis Edvīns Bartkevičs.  

Viņš arī norāda, ka, sākot veidot sadarbību ar attīstības palīdzības valstīm, katrā gadījumā iemesli ir citi - vai tā ir iespēja 

sadarboties kādā konkrētā projektā, vai arī izdevība nedzīvot savā šaurajā telpā un palīdzēt citiem demokratizācijas 

procesos. Bartkevičs vērš uzmanību uz iespējām pašvaldībai šādi atbalstīt savus uzņēmējus: „Ar šīm aktivitātēm varam 

veicināt arī savus uzņēmējus darboties attīstības sadarbības valstīs. Tā, piemēram, pateicoties vienam mūsu uzņēmējam, 

kas strādā Ukrainā, izveidojās sadarbība ar šīs valsts pašvaldību – gan mēs ieguvām jaunu sadarbības partneri, gan arī 

uzņēmējam jau bija vieglāk tur darboties. Tomēr mūsu uzņēmumam ieiet Eiropas tirgū ir daudz grūtāk nekā, esot Eiropas 

Savienības dalībvalstij, strādāt attīstības valstīs, piemēram, Ukrainā vai Baltkrievijā.”  

97. RK plenārsēdē Latvijas delegāciju tāpat pārstāvēja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Liepājas 

pilsētas domes deputāts Guntars Krieviņš, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Grobiņas novada 

domes deputāts Jānis Neimanis, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un Rīgas domes deputāts 

Dainis Turlais. 
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PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 
Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas 2.projektu konkurss  
Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-
2013. gadam 2. projektu konkursā Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Ļeņingradas apgabala 
pašvaldību padomi (vadošais partneris) ir iesniegusi projektu „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi 
uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos”.  
 
Projektu konkursam tika iesniegtas 333 projektu koncepcijas. Projekta „Atbalsts vietējo pašvaldību 
attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” koncepcija iekļuvusi to 38 skaitā, kas tika 
uzaicināti iesniegt pilnu projekta pieteikumu un pretendē uz finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. 
Pilnus projektu pieteikumus līdz noteiktajam termiņam – 12.septembrim – ir iesnieguši 34 pretendenti. 
Šobrīd sācies projektu vērtēšanas process. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu plānots pieņemt līdz šā 
gada beigām, un līgumus ar projektu īstenotājiem slēgs 2013.gada sākumā. 

Elita Kresse, 
ārējo sakaru koordinatore 

 

*** 
19.oktobrī, Starptautiskajās izstāžu centrā Ķīpsalā notiks starptautisks seminārs „Mājas ilgtspējīga 
pārvaldīšana un energoefektivitātes risinājumi”. Seminārā plānots runāt par aktualitātēm mājokļu 
pārvaldīšanā un energoefektivitātes jomās. Darba kārtība pielikumā Nr.3. 
Vairāk informācijas: Baiba Pļaviņu (27737575; baiba.plavina@parvaldniekugilde.lv ) 
 

*** 
konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 2.kārta tika izsludināta 
5.oktobrī. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 2.novembris. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai” nolikumu. Tā mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no fosilo 
energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, kā 
arī uzlabojot ražošanas iekārtu, ražošanas, tirdzniecības un izglītības ēku energoefektivitāti. 

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Inspecta energoauditoriem: Natāliju Beļsku un Sandri Liepiņu 
(tālrunis: 67607900). 

 

*** 
Pagarina pieteikšanās termiņu valsts atbalstam energoefektivitātes uzlabošanai 
Lai sniegtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem iespējas sagatavot kvalitatīvus pieteikumus, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par divām nedēļām, t.i., līdz 2012.gada 2.novembrim, 
pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai KPFI atbalstam energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai. 
Sākotnēji izziņotais termiņš projektu iesniegumu iesniegšanai bija līdz 2012.gada 19.oktobrim.  
Vairāk lasiet www.varam.gov.lv. 
 

mailto:baiba.plavina@parvaldniekugilde.lv
http://www.varam.gov.lv/
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*** 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)  izsludina pieteikšanos Latvijas IKT  balvai 
„Platīna pele 2012”. Tās mērķis ir apzināt un īpaši izcelt labākos pēdējo gadu laikā Latvijā radītos E-pārvaldes 
risinājumus, inovatīvos e-pakalpojumus un IKT risinājumus, kā arī informēt par tiem biznesa vidi un sabiedrību 
kopumā. 
Latvijas IKT 2012. gada balvai dažādām nominācijām var pieteikties attiecīgo pakalpojumu, projektu īpašnieki – valsts 
iestādes, privātā sektora uzņēmumi, akadēmiskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas un privātpersonas. Šogad 
Latvijas IKT balvu nominanti tiks vērtēti un godalgoti šādās kategorijās: 
 
•       E-pārvalde 
•       E-pakalpojumi 
•       E-biznesa risinājumi un pakalpojumi uzņēmumiem 
•       Labākais E-skolotājs 
 
Šogad pirmoreiz balva tiks piešķirta kategorijā „Labākais E-skolotājs” Šajā kategorijā aicinām pieteikties skolotājus, e-
prasmju pasniedzējus un citi pretendentus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides 
lietotāju izglītošanā.  
Latvijas IKT balvas „Platīna pele 2012” pieteikumus aicinām iesniegt elektroniski līdz šā gada 26. oktobrim. Latvijas 
IKT balvas nolikumu un pieteikuma formu  lūdzam skatīt asociācijas mājas lapā www.likta.lv.  

Vairāk lasiet: http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/pele2012.aspx.  
 

 
PIELIKUMOS  
 

Nr.1 – depozīta sistēmas ieviešanas ekonomiskais novērtējums Latvijā  
 
 

 
 

 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv  

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv  
Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 
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