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  Līdz 15. maijam pašvaldības 
var pieteikties konkursam „Ei-
ropas Gada pašvaldība 2013”

1. martā Latvijas Pašvaldību sa-
vienība ar Kultūras ministrijas, 
Labklājības ministrijas, Veselī-
bas ministrijas, Izglītības un zi-
nātnes ministrijas, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības 
Latvijā akceptu izsludināja pieteikšanos pašvaldī-
bām konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2013”.

Konkursā šogad noteiks gan Eiropas Gada pašval-
dības, gan laureātus četrās nominācijās – „Pašval-
dība kultūrai”, „Pašvaldība integrācijai un iekļauša-
nai”, „Pašvaldība veselībai” un „Pašvaldība Eiropas 
Savienības vērtību popularizēšanai”. Šis konkurss 

saistīts ar Eiropas Pilsoņa gadu, un tā mērķis ir vei-
cināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju integrācijai, 
kultūrai, veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā 
arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un 
sabiedrības iesaistei starptautiskā sadarbībā. 

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Pēc iepriekšē-
jā gada pieredzes varam teikt, ka piedalīšanās šajā 
konkursā sniedz lielisku iespēju pašvaldībām pa-
skatīties uz izdarītajiem darbiem un labajām lietām 
savā novadā un pilsētā, kā arī saprast, kas vēl jāizda-
ra. Aicinām pašvaldības aktīvi pieteikties, jo patiesi 
katrā pašvaldībā notiek labas lietas, par kurām ir 
jāizstāsta visiem, lai kopā visā Latvijā vairotu labos 
stāstus un pieredzi, ar kuru mēs varam lepoties.”

Vairāk informācijas, nolikumu, pieteikuma anketu 
atradīsiet šeit: http://www.lps.lv/Eiropas_Gada_
pasvaldiba/?task=view&article_id=3001 

Iepriekšējā nedēļā
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā 
asi kritizēja VARAM informatīvo ziņojumu „Admi-
nistratīvi teritoriālās reformas izvērtējums”

12. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde, kurā iepazīstināja ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu 
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„Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums”. 
Reformas izvērtējums kopumā izpelnījās asu kritiku 
no pašvaldību pārstāvjiem.

Sēde laikā izveidojās diskusija par ziņojuma pama-
totību un kvalitāti. LPS vecākais padomnieks M. Pū-
ķis pauda LPS valdes viedokli par ziņojumu. M. Pū-
ķis uzsvēra, ka ziņojums sagatavots steigā un vērtē 
tikai dažus reformas aspektus. Liela daļa ziņojumā 
izvērtētās informācijas ir zinātniski nepamatota 
un balstās uz subjektīvu informāciju. Pašvaldību 
vadītājiem nav laika gudrot jaunas reformas. Paš-
valdībām nepieciešams laiks situācijas normali-
zēšanai esošajās administratīvajās teritorijās pēc 
iepriekšējās reformas. Pašvaldības, neskatoties uz 
teritorijas lielumu, cenšas nodrošināt pašvaldībā 
dzīvojošo cilvēku labklājību. Iedzīvotāju dzīves lī-
menis ir būtiski atkarīgs no sabiedriskā transporta 
pieejamības, vietējo ceļu stāvokļa, skolu un slimnī-
cu pieejamības. Tomēr solītā valsts palīdzība šajās 
jomās izpaliek.

Kopumā LPS nav pret pašvaldību brīvprātīgu apvie-
nošanos vai sadalīšanos, taču šo informatīvo ziņo-
jumu, kāds tas ir šobrīd, nevar ņemt par pamatu tā-
lākai pašvaldību reformu politikai. Turklāt iepriek-
šējās reformas negatīvie faktori nav izvērtēti. Sēdē 
klātesošie pašvaldību pārstāvji rosināja ziņojumu 
papildināt ar iedzīvotāju viedokļu aptauju, eksper-
tu viedokļiem, kā arī norādīja, ka labāk būtu risināt 
jau esošās reformas kļūdas, nevis sasteigt jaunas 
reformas īstenošanu.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pauda viedok-
li, ka „ir jārisina un jārunā par visām negatīvajām 
lietām reformas sakarā, un jāmeklē risinājumi. Ne-
veiksmīgi sakrita gan administratīvi teritoriālā re-
forma, gan ekonomiskā krīze. Četru gadu laikā nav 
iespējams atrisināt visas problēmas, tas viss notiek 
lēnāk, tāpēc uzskatām šo izvērtējumu par nepie-
mērotu šī brīža situācijai.”

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3024. 

Reģionālajā komitejā izskatīja arī problēmjautāju-
mus saistībā ar latvāņu apkarošanu. Ministru kabi-
netā tajā pašā dienā arī izskatīja „latvāņu apkaroša-
nas jautājumu”, bet līdzekļus konkrētiem darbiem 
neatrada.

Siguldas un Ķekavas novadu pieredze latvāņu iero-
bežošanas plāna izstrādē un nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanā kolēģiem noder kā piemērs 
šo darbu veikšanai.

Sanāksmēs sagatavoti priekšlikumi Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 559 „Invazīvo augu sugas – 
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas no-
teikumi”, ko atbalstīja arī komitejas sēdē.

LPS panāk 5 milj. latu papildu finansējuma pie-
šķiršanu pašvaldību autoceļiem

12. marta Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jau-
tājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts bu-
džeta programmas līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem. Informatīvais ziņojums sastādīts, SM sadar-
bojoties ar LPS, un paredz papildu finansējumu 10,2 
milj. Ls apmērā, tai skaitā 5 milj. pašvaldībām, kas 
vidēji ir papildu finansējums 3,5 mēnešu apjomā.

LPS saka lielu paldies tām 98 pašvaldībām, kuras ie-
sūtīja datus par nepieciešamajiem līdzekļiem ceļu 
pienācīgai uzturēšanai pēc ziemas sezonas. Uzska-
tāmais nepieciešamo līdzekļu apjoms, ko norādī-
ja pašvaldības, bija vajadzīgs, lai LPS padomnieks 
A. Salmiņš varētu ar pamatotiem argumentiem MK 
sēdē aizstāvēt pašvaldību vajadzības ceļu finansē-
juma jautājumā.

Anketēšanas rezultāti gan norāda, ka, spriežot pēc 
stāvokļa šā gada 1. martā, papildus būtu nepiecie-
šami vēl vismaz 3 milj. latu.

Pēc provizoriskiem datiem, papildu finansējumu 
pašvaldības varēs saņemt jau šā gada aprīlī. Infor-
māciju par papildu finansējumu skatīt 1. pielikumā.

Novadu pašvaldību apvienības valde nolemj rīkot 
Novadu dienu

12. martā Novadu pašvaldību apvienības valde 
sēdē pieņēma lēmumu par Novadu dienas rīkoša-
nu 2013. gada 17. maijā Kuldīgas novadā. Valde at-
balstīja ierosinājumu organizēt Novadu dienā šādas 
trīs darba grupas: Finanšu darba grupa par Pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta attīstību; 
Normatīvisma novēršanas un apkarošanas darba 
grupa un Uzņēmējdarbības attīstības darba grupa. 
Dienas noslēgumā paredzēta plaša Kuldīgas nova-
da iepazīšanas programma. Piedalīties Novadu die-
nas pasākumos tiek aicināti visu novadu pārstāvji, 
politiķi un nozaru speciālisti, pašvaldību darbinieki, 
kā arī lielo pilsētu pašvaldību pārstāvji.
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LPS viesojas Gruzijas delegācija

11. martā Latvijas Pašvaldību savienībā pieredzes 
apmaiņas vizītē viesojās Gruzijas delegācija, kuras 
sastāvā bija Gruzijas parlamenta pārstāvji, Gruzijas 
Reģionālās attīstības un infrastruktūras ministrijas 
pārstāvji un pašvaldību pārstāvji. Delegācijas sastā-
vā bija arī Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele.

Gruzijas delegācija tikās ar LPS priekšsēdi Andri 
Jaunsleini, kurš sniedza prezentāciju un informēja 
delegācijas pārstāvjus par Latvijas pašvaldību sistē-
mu, par LPS darbības sfērām un specifiku.

Delegācijas pārstāvji bija ieinteresēti un uzdeva jau-
tājumus par pašvaldību problēmām un šī brīža ak-
tualitātēm Latvijā, kā arī interesējās par LPS viedokli 
par Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu. 

13. martā notika uzņēmējdarbības atbalsta tīk-
la diskusija par tēmu „Kā atbalstīt draudzīgu un 
ekonomisku attiecību veidošanos starp visu veidu 
ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un koopera-
tīviem kā pašvaldību, tā nacionālajā līmenī”. Dis-
kusijas videoierakstu un prezentācijas skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=
view&article_id=3028 .

18. martā notiks Latvijas Pašvaldību savienības 
sarunas ar Satiksmes ministriju (SM), kurās tiks 
apspriesti divu jautājumu bloki – autoceļu noza-
res jautājumi un sabiedriskā transporta pakalpo-
jumu jautājumi. Sarunas varēs vērot tiešraidē LPS 
mājaslapā – Semināri un video: http://www.lps.
lv/Pasakumi/Tiesraide/ 

Ceļu nozares jautājumu blokā tiks meklēti risinā-
jumi papildu finansējumam pašvaldību mērķdotā-
cijām saistībā ar autoceļu un ielu uzturēšanu šajā 
ziemas sezonā. Apspriedīs ceļu finansēšanas mo-
deļa izveidi – ceļu finansējumam piesaistot konkrē-
tus procentus no akcīzes nodokļa naftas produk-
tiem un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa 
maksājumiem. Sarunu gaitā mēģinās vienoties par 
minimālo nepieciešamo apjomu autoceļu un ielu 
uzturēšanā turpmākajiem gadiem, jo šobrīd gadu 
no gada tas nav noteikts. Sarunās apspriedīs arī ie-
spējamo finansējumu nākamajā ES fondu plānoša-
nas periodā pašvaldību autoceļiem un ielām.

Jautājumu blokā par sabiedrisko transportu sprie-
dīs par nenosegto pakalpojumu apmaksu par 
2012. gadā sniegtajiem sabiedriskā transporta pa-
kalpojumiem un iespējām piešķirt papildu finan-
sējumu sabiedriskā transporta pakalpojumiem 
pašvaldībās. Tālāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3030 

19. martā plkst. 13.00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde, 
kurā plānots izskatīt vairākus jautājumus. 

Sēdē runās par izglītības juridiskajiem aspektiem, 
apspriedīs aktuālās sarunu tēmas ar Izglītības un 
zinātnes ministriju un Kultūras ministriju, kā arī pre-
zentēs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku aso-
ciācijas (LIZDA) pētījumu par mazajām lauku skolām. 
Sēdes otrajā daļā LPS padomniece Ināra Dundure 
informēs par aktualitātēm darbā ar jaunatni.  

Noslēgumā LPS padomniece Olga Kokāne infor-
mēs par aktualitātēm likumdošanā izglītības jomā 
(agrākas izglītības iegūšanas iespēja; profesionālās 
izglītības joma; grozījumi Izglītības likumā un notei-
kumu projekti saistībā ar bezmaksas izglītības no-
drošinājumu; VARAM topošais noteikumu projekts 
par valsts un pašvaldību līdzfinansējumu privāto 
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem). 

22. martā no plkst. 10.00 līdz 13.30 notiks Lat-
vijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas sēde. Šoreiz sēde notiks 
Eiropas Savienības mājā (Rīgā, Aspazijas bulvā-
rī 28, 2. stāvā). Darba kārtībā plānots apspriest 
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Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas 
politiku un plānus, kā arī runās par „Nacionālajā 
attīstības plānā 2014–2020” ietvertajiem ES fondu 
līdzfinansētajiem uzdevumiem labklājības nozarē. 
Sarunā par šiem jautājumiem piedalīsies labklā-
jības ministre Ilze Viņķele un LM valsts sekretāre 

Ieva Jaunzeme.

Vēl komitejā apspriedīs sarunu ar Veselības ministriju 
un Labklājības ministriju jautājumus un grafiku. Sē-
des noslēgumā skatīs jautājumu par priekšlikumiem 
grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, 
kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu 
no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publi-
cē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzē-
tajiem nekustamajiem īpašumiem”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozī-

jumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta no-
teikumos Nr. 802 „Noteikumi par nekustamā īpašu-
ma nodokļa prognozi””, 3. pielikums.

Par likumprojektu „Grozījumi Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā” (VSS-165), 4. pieli-
kums.

VSS-252 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
aviāciju””  

VSS-253 – Likumprojekts “Grozījums Valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likumā” 

VSS-254 – Rīkojuma projekts “Par neapdzīvojamās 
telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašu-
mā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” 

VSS-233 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Mežvidi”- 1A, Ropažos, Ropažu novadā 
nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā” 

VSS-237 – Rīkojuma projekts “Par Latvijas valsts ka-
roga lietošanu XXV Vispārējo latviešu dziesmu un 
XV Deju svētku norises laikā” 

VSS-236 – Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” 

VSS-241 – Plāna projekts “Sirds un asinsvadu ve-
selības uzlabošanas rīcības plāns 2013. - 2015.ga-
dam” 

VSS-263 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā tiek 
aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no 
pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavo-
šanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns 
saņem šo pakalpojumu privātā izglītības iestādē” 

VSS-256 – Noteikumu projekts “Meža ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība”

VSS-257 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā” 

VSS-258 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 
“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēša-
nas noteikumi”” 

LPS NESASKAņo

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKuMENtu PRoJEKtI

Biedrība „ICoMoS Latvija” sadarbībā ar Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izsludina 
pieteikšanos Kultūras mantojuma gada balvai 2013.

Kultūras mantojuma gada balvu plānots piešķirt par 
ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabā-
šanā laikā no 2011. līdz 2012. gadam piecās nomi-
nācijās: 

Kultūras mantojuma izpēte;- 
Kultūras mantojuma popularizēšana;- 
Kultūras mantojuma restaurācija;- 

PRoJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI
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Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;- 
Lielā gada balva kultūras mantojumā.- 

Atbilstoši nolikumam pieteikumi jāiesniedz vienā 
eksemplārā, aizpildot pieteikuma anketu un snie-
dzot informāciju par kandidātu. Pieteikumi jāie-
sniedz personiski vai pa pastu biedrībai „ICOMOS 
Latvija” Rīgā, M. Pils ielā 19, LV-1050.

Pieteikumu pieņemšanas termiņš – 2013. gada 
19. aprīlis (pasta zīmogs).

Vairāk informācijas par Kultūras mantojuma gada 
balvu, Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama 
VKPAI un biedrības „Icomos Latvija” mājaslapās: 
www.mantojums.lv, www.icomos.lv, pa tālruni 
67326602, kā arī rakstot icomos@icomos.lv.

Tradicionālajām Meža dienām aprit jau 85 gadi, tā-
pēc ar devīzi „Kopā nākotnes mežam!” AS „Latvijas 
valsts meži” arī šogad aicina skolas un citus dabas 
draugus piedalīties mežu stādīšanā, putnu būru iz-
likšanā un dabas sakopšanas talkās visā Latvijā. Šajā 
pavasarī AS „Latvijas valsts meži” organizē vairāk nekā 
244 dažādus publiskus izglītojošus pasākumus – atpū-
tas vietu sakopšanu, mežu stādīšanu un putnu būrīšu 
izlikšanu. Šogad īpašas aktivitātes būs Dullās Paulīnes 
sēņu stādīšanas talka un skudru ligzdu iežogošana.

Aicinām arī pašvaldības ierakstīt kalendārā savus 
Meža dienu ietvaros rīkotos pasākumus. Tabula 
5. pielikumā. Līdz 25. martam aizpildītu tabulu var 
sūtīt Zemkopības ministrijas Meža departamenta 
pārstāvei Mārai Mīkulei: mara.mikule@zm.gov.lv. 

Sīkāku informāciju par Meža dienām lasiet: http://
www.mammadaba.lv/mammadaba-jaunumi/663-
svinesim-meza-dienu-jubileju-darot-labus-darbus-
latvijai 

Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” sadarbī-
bā ar nodibinājumu „Mārtiņa Freimaņa fonds” 
2012. gada 3. septembrī ir uzsākusi Eiropas Savienī-
bas ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību līdzfinan-
sētu projektu „Dzīvnieku aizsardzības organizāci-
ju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzī-
bas jomā” (līguma id. Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/
SIF/205/ 101), kura ietvaros tiek veidots vienots 
informatīvs portāls dzīvnieku aizsardzības jautāju-
mos – http://www.dzivniekupolicija.lv. 

2013. gada 21. martā Latvijas Pašvaldību savienī-
bas telpās Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē no 
11.00 līdz 17.00 notiks seminārs, kurā interesenti 
klātienē vai arī, izmantojot videokonferences iespē-
jas, varēs detalizēti uzzināt par www.dzīvniekupo-
licija.lv lietošanas iespējām, uzzināt par pašreizējo 
situāciju dienestu un institūciju darbā saistībā ar 
dzīvnieku aizsardzību un labturību, kā arī apmainī-
ties viedokļiem par turpmākas sadarbības pilnvei-
došanas modeļiem starp dienestiem, iestādēm un 
dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Informēs par 
jautājumiem, kas saistīti ar dzīvniekiem (klaiņojo-
ši dzīvnieki, dzīvnieku līķu savākšana, citi jautāju-
mi par dzīvnieku uzturēšanu pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā), kā arī sniegs informāciju par 
jaunām iespējām atrasto un pazudušo dzīvnieku 
meklēšanā, par dzīvnieku patversmju iespējām 
pievienoties portālam.

Pieteikumu anketas lūdzam sūtīt elektroniski uz 
info@dzivniekupolicija.lv, norādot, vai organizāci-
jas pārstāvis (pārstāvji) piedalīsies klātienē vai iz-
mantos videokonferences iespēju. Dalībniekiem, 
kas pieteiksies videokonferencei, elektroniski tiks 
nosūtīta informācija, kā to nodrošināt tehniski.

Tie dalībnieki, kas vēlas redzēt semināru tiešraidē, 
to varēs izdarīt, atverot LPS mājaslapā sadaļu „Se-
mināri un video; Tiešraide” vai izmantojot šo saiti: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/  

Tie dalībnieki, kas vēlas attālināti no sava datora 
ne tikai skatīties, bet arī aktīvi iesaistīties ar jau-
tājumiem vai komentāriem un kam dators ir aprī-
kots ar mikrofonu un videokameru, var uzinstalēt 
bezmaksas rīku Lync (līdzīgs Skype) un pilnvērtīgi 
piedalīties seminārā. Lai to varētu veikt, dators ir 
jāsagatavo darbam ar Lync:

• Video instrukcija – kā aktivizēt savā datorā bez-
maksas Lync rīku: http://www.youtube.com/wa
tch?v=elkyS8cIDC4&feature=youtu.be

• Lync instalācija – http://www.microsoft.com/lv-
lv/download/details.aspx?id=15755 

Kad esat instalējuši datorā Lync rīku, pirms sēdes 
atveriet šo saiti un pievienojieties diskusijai.
Pievienoties semināram ar Lync    (https://meet.
lync.com/lpslv/guntars/Z5K35DL1 )
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Pielikumā:

1) 21.03.2013. semināra darba kārtība, 6. pieli-
kums;

2) pieteikuma anketa, 7. pielikums.

Kontaktinformācija jautājumiem un priekšlikumiem: 
info@dzivniekupolicja.lv; tālrunis: 29216113.

Izsludināta KF apakšaktivi-
tātes „Pasākumi centrali-
zētās siltumapgādes sistē-
mu efektivitātes paaugsti-
nāšanai” projektu iesnie-
gumu atlases 5. kārta

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra paziņo, ka 
no 2013. gada 8. aprīļa līdz 31. jūlijam notiks at-
klātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšana 
apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltum-
apgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 

projektu iesniegumu atlases 5. kārtā.

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltum-
enerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltum-
enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās 
un sekmēt fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjauno-
jamo vai citu veidu kurināmo.

Projektu iesniegumu atlases 5. kārtā pieejamais 
Kohēzijas fonda finansējums – 5 150 111,66 lati.

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteik-
šanās kārtību pieejama LIAA interneta mājas lapā.

Izsludināts konkurss „Energo-
efektīvākā ēka Latvijā 2013”

Ekonomikas ministrija, Vides 
aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija un žurnāls 
„Būvinženieris” jau trešo gadu 

pēc kārtas izsludina konkursu „Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2013”.

Šogad projektus konkursam var iesniegt piecās ka-
tegorijās:

Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka-jaunbūve; •	

Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka; •	

Energoefektīvākā sabiedriskā ēka; •	

Energoefektīvākā vienģimenes ēka; •	

Energoefektīvākā industriālā ēka. •	

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Lat-
vijā 2013” var iesniegt līdz 2013. gada 17. maijam 

plkst. 17.00, nosūtot tos pa pastu Latvijas Būvinže-
nieru savienībai, K. Barona ielā 99 1a; Rīgā, LV-1012 
(pasta zīmogs: 2013. gada 17. maijs), kā arī elektro-
niski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013” noli-
kums publicēts interneta vietnē www.energoefek-
tivakaeka.lv. Papildu informāciju par konkursu var 
saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, ine-
se.berzina@em.gov.lv, 67013240).

Informācijas avots: Ekonomikas ministrija

Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām no 
reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu 
informācijas centriem skatīt www.esfinanses.lv 

Informācijas avots: www.esfinanses.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) aicina uzņēmējus piedalīties bez-
maksas seminārā „E-prasmes uzņēmējiem”, kas 
notiks 2013. gada 22. martā Rēzeknē. Semināru 
organizē VARAM sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas 
domi, un tas norisināsies E-prasmju nedēļas lai-
kā.

Seminārs „E-prasmes uzņēmējiem” notiks Aus-
trumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļi” 
Krasta ielā 31 Rēzeknē. tā atklāšana plkst. 10.30, 
reģistrācija no plkst. 10.00. Lai piedalītos seminā-
rā, aicinām uzņēmējus līdz 2013. gada 20. martam 
reģistrēties VARAM mājaslapā – http://www.va-
ram.gov.lv/lat/reg. 
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Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā 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

„ES māja” aicina debašu klubus piedalīties kon-
kursā „ES debates tiešsaistē”

Aprīlī un maijā „ES māja” dosies pie četriem vi-
dusskolas debašu klubiem Kurzemē, Zemgalē, 
Latgalē un Vidzemē, lai tiešsaistē diskutētu par ES 
aktuāliem tematiem.

Savukārt septembrī visus dalībniekus aicināsim uz 
ES māju, kur noskaidrosim divus labākos debašu 
klubus programmā „Euroscola”, tiem būs iespēja 
doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Strasbūru. 
Temati, par kuriem debatēs skolēni, būs saistīti ar 
ES politiku un tiks sagatavoti, sadarbojoties ar no-
zares profesionāļiem. 

Četri debašu klubi tiks izraudzīti konkursā. Dalību 
aicinām pieteikt līdz 20. martam. Sīkāku informā-
ciju skatiet šeit: http://www.esmaja.lv/diskusija/
es-maja-aicina-debasu-klubus-piedalities-konkur-
sa-es-debates-tiessaiste 

Sācies projektu konkurss 
par tūrisma pieejamību cil-
vēkiem ar īpašām vajadzī-
bām – aicina arī pašvaldības 
pieteikt projektus

Eiropas Komisija sadarbībā 
ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru ir izsludinājusi 
projektu konkursu, lai izvērtētu tūrisma galamērķus 
un to pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projektā savus pieteikumus var iesniegt jebkura 
pašvaldība vai to apvienība, valsts vai pašvaldības 

aģentūra, kura ir atbildīga par kādas konkrētas tū-
risma vietas attīstību. Šī gada projekts nav tikai in-
struments līdzsvarotas attīstības izvērtēšanai, bet 
arī iecerēts tam, lai pievērstu uzmanību ceļotājiem 
ar īpašām vajadzībām (invalīdi, gados vecāki cilvē-
ki, ģimenes ar bērniem, grūtnieces u.c.).

„EDEN Latvia 2013” projekta informācija un noli-
kums pieejams Tūrisma attīstības valsts aģentūras 
mājaslapā http://www.tava.gov.lv/lv/projektu-
konkurss-par-turisma-pieejamibu-cilvekiem-ar-
ipasam-vajadzibam-%E2%80%93-sacies
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