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LĪDZ 1. JŪLIJAM 
PAGARINĀTS 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 
KONKURSAM „EIROPAS 

GADA PAŠVALDĪBA 2013”

Uzklausot pašvaldību lūgumus un apzinoties 
saspringto darba gaitu pirms pašvaldību vēlēša-

nām un pēc tām, konkursam „Eiropas Gada paš-
valdība 2013” pieteikšanās termiņš pagarināts 
līdz 1. jūlijam. Pašvaldības savus pieteikumus 
var sūtīt uz jau iepriekš norādītajām Latvijas plā-
nošanas reģionu pārstāvju e-pasta adresēm. Arī 
plānošanas reģioniem vērtēšanas termiņš tiek 
pagarināts līdz 14. augustam (rezultātu paziņo-
šanas diena).

Plašāku informāciju skatiet šeit: http://www.lps.
lv/Eiropas_Gada_pasvaldiba/ 

Kuldīgā notika Novadu dienas sapulce 

17. maijā Kuldīgā notika Novadu diena, kurā pie-
dalījās novadu un pilsētu pašvaldību pārstāvji. No-
vadu dienas sākumā notika īsa Latvijas Pašvaldību 
savienības Domes sēde, kurā pieņēma lēmumu 
sasaukt LPS 24. kongresu 9. augustā. LPS Dome 
deleģēja funkcijas un kongresa sagatavošanu LPS 
Valdei. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, izman-
tojot izdevību, pateicās šim pašvaldību deputātu 
sasaukumam par smago darbu šajā četru gadu 

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicina pašval-
dības RAKSTISKI pieteikties uz LPS 24. kongresa rī-
košanas vietu. Pieteikumus brīvā formā sūtīt LĪDZ 

22. MAIJAM LPS priekšsēža padomniecei Olgai Ko-
kānei (olga@lps.lv). Kongresu plānots rīkot 9. au-
gustā.
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posmā, kas ir bijis sarežģītākais un grūtākais pēc 
deviņdesmito gadu sākuma.

Novadu dienas sapulces darbs turpinājās trīs dar-
ba grupās: Finanšu, Uzņēmējdarbības attīstības un 
Normatīvisma novēršanas un apkarošanas darba 
grupā. Plenārsēdē notika debates par darba grupu 
sagatavotajiem secinājumiem.

Finanšu darba grupā sniedza informāciju par vir-
zību saistībā ar pēdējā laika aktuālajiem jautāju-
miem pašvaldību finanšu jomā. Lielākā aktualitāte 
ir pašvaldībām pieejamais finanšu resursu apjoms 
pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei vidējā 
termiņā – 2014. gadā un turpmākajos gados, un 
LPS viedoklis ir noteikt pašvaldībām piekrītošo no-
dokļu ieņēmumu proporciju attiecībā pret visu no-
dokļu ieņēmumu kopsummu, tādējādi nepieļaujot 
pašvaldību finansējumu pēc pārpalikuma principa. 
LPS arī sekos līdzi valdības solījumam, ka pašvaldī-
bu budžets turpmākajos gados pieaugs līdzvērtīgi 
valsts pamatbudžeta valsts pamatfunkciju izdevu-
mu pieaugumam.

Uzņēmējdarbības darba grupā apsprieda pašvaldī-
bu lomu un iespējas atbalstīt uzņēmējdarbību savā 
teritorijā. LPS padomniece uzņēmējdarbības jautā-
jumos Andra Feldmane, noslēdzot prezentāciju, ai-
cināja domāt par to, ka nacionālās ekonomikas at-

tīstība un ilgtspēja ir atkarīga no Latvijas vietējiem 
uzņēmējiem. Pašvaldības ir tās, kas, pagaidām pa-
līdzot tikai organizatoriski, var atbalstīt uzņēmējus, 
veidojot klasterus, kooperatīvus, taču ir normatīvie 
akti, kas aizliedz atbalstīt finansiāli. Kopīgiem spē-
kiem nepieciešams meklēt ceļus, kā jebkādā veidā 
varam atbalstīt savus uzņēmējus. Kā arī svarīgi ir 
pirkt vietējo produkciju, lai nodokļi paliktu Latvijā. 
Labs piemērs uzņēmēju kooperācijas veicināšanā 
savā novadā ir Beverīnas novads.

Savukārt Normatīvisma novēršanas darba grupā 
runāja par galvenajiem izaicinājumiem normatīvo 
aktu daudzuma un birokrātijas mazināšanā. Galve-
nā problēma ir normatīvisma un birokrātijas iero-
bežojošā ietekme uz pašvaldību darbu, attīstību un 
iniciatīvu. Tāpēc, atsaucoties uz LPS vairākkārtējiem 
aicinājumiem ilgākā laika posmā, Valsts prezidents 
ir izdevis rīkojumu Nr. 7 – līdz šā gada beigām Ties-
lietu ministrijai ir jāsagatavo plāns, kā samazināt 
likumu grozījumu, likumu, noteikumu un normu 
augošo skaitu. Tāpēc LPS aicina visas pašvaldības 
iesūtīt savus priekšlikumus normatīvisma, notei-
kumu un likumu mazināšanā. Aptauju varat atrast 
šeit: http://www.lps.lv/LPS/Aptauja/. 

Visas prezentācijas meklējiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3163.

24. maijā plkst. 10.00 notiks Latvijas Pašvaldību 
savienības un Veselības ministrijas sarunas. No-
rises vieta – LPS ēkā, 4. stāva zālē. Sarunas varēs 
vērot un piedalīties arī tiešsaistē internetā: http://
www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/. 

Sarunās plānots apspriest abu pušu akceptētas tē-
mas: 

primārās veselības aprūpes pakalpojumu •	
pieejamība;
sekundārās ambulatorās veselības aprūpes •	
pakalpojumu pieejamība, NMP izsaukumu 
skaita samazināšana;
sadarbība ar pašvaldībām sociālo pakalpoju-•	
mu sniegšanā, t.sk. veselības aprūpes mājās 
nodrošināšana;
veselības aprūpes finansējuma plānošana, fi-•	
nansējuma sadalījums reģionos un novados;

veselības obligātā apdrošināšana un iedzī-•	
votāju ienākuma nodokļa daļēja novirzīšana 
veselības aprūpei;
Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada •	
plānošanas periods atbilstoši Nacionālā attīs-
tības plāna 2014.–2020. gadam noteiktajiem 
uzdevumiem;
nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveide un •	
attīstība;
pašvaldību loma tuberkulozes izplatības iero-•	
bežošanā.

28. maijā plkst. 10.00 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības Finanšu un ekonomikas komitejas sēde. 
Tā notiks LPS ēkā, M. Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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Attīstības sadarbības izglītība – arī Latvijas 
pašvaldībās

Vai diskusijas par attīstības izglītību sasniedz vietē-
jo kopienu un aktivitātes, jo īpaši krīzes laikā, uzru-
nā tieši vietējos iedzīvotājus? Šis retoriskais jautā-
jums vairākkārt izskanēja 17. maijā Dublinā (Īrija) 
notikušajā seminārā „Attīstības izglītība – atbildot 
globālajai krīzei?”. Tajā piedalījās nevalstiskās orga-
nizācijas, kuras īsteno attīstības sadarbības aktivi-
tātes un piedāvā attīstības izglītības apmācības, kā 
arī akadēmiķi. 

Gluži kā Latvijas augstākā izglītība piedzīvo zināmus 
pārmaiņu laikus, šķiet, ka arī attīstības sadarbības 
izglītība nonākusi krustcelēs, meklējot jaunus vei-
dus, lai ekonomiskās lejupslīdes laikā tiešāk uzru-
nātu un iesaistītu Eiropas valstu sabiedrību. Īpašas 
cerības tiek liktas uz jauniešiem un viņu patieso 
vēlmi palīdzēt ne tikai vienaudžiem, bet arī citām 
sabiedrības grupām. De Montfortas Universitātes 
Apvienotajā Karalistē pasniedzējs Momodu Salla 
(Momodou Sallah) norādīja, ka attīstības izglītību 
varētu izmantot kā pedagoģisku metodi, lai jaunie-
šus rosinātu uz atbalstu attīstības sadarbības valstīs. 
Tāpat Salla uzsvēra, ka panākumu atslēga rezultātu 
sasniegšanai attīstības izglītībā ir tieši darbs vietējā 
līmenī: „Strādājot ar cilvēkiem vietējā līmenī, mēs 
varam viņus iedvesmot ticībai, ka viņu rokās ir ie-
spēja radīt pārmaiņas,” norādīja pasniedzējs.

To, ka šai iniciatīvai jārodas tieši vietējā līmenī, in-
tegrējot diskursu par attīstības izglītību un katram 
indivīdam vienkārši saprotamām un ikdienišķām 
problēmām, norādīja Eiropas valstu pārstāvji, dalo-
ties savā pieredzē. Tā, piemēram, Vācijā nav iespē-
jams cilvēkus ieinteresēt tikai ar globālo krīzi, dis-
kusiju neuzsākot vietējā kopienā un to nesasaistot 
ar vietējo situāciju un problēmām. Tieši patlaban 
aizsākusies Tūkstošgades attīstības mērķu pārskatī-
šana, kurus 191 ANO dalībvalsts apņēmās sasniegt 
līdz 2015. gadam. Lai panāktu sabiedrības līdzda-
lību to apspriešanā un jaunu mērķu definēšanā, 
diskusijas sākumpunkts bija vietējā līmenī, sākumā 
iesaistot jauniešus un tad politiķus, no vietējā dis-
kursa par katra personīgo un savas valsts labklājību 
pakāpeniski virzoties uz globālo perspektīvu.

Arī Latvijas Pašvaldību savienība un virkne Latvijas 
pašvaldību projekta „Strādājot kopā attīstībai” ie-

tvaros iesaistījusies attīstības izglītības veicināšanā 
vietējā līmenī, stāstot interesentiem par savu labās 
prakses pieredzi attīstības sadarbības jomā. Tāpat 
projektā vietējās pašvaldības tiek mudinātas gūt 
jaunu pieredzi un zināšanas attīstības sadarbībā, jo 
īpaši tādās jomās kā informēšanas kampaņas par 
attīstības sadarbības jautājumiem, jauniešu un brīv-
prātīgo darbs, kā arī tīklu veidošanas aktivitātes at-
tīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai. Kopumā 
projektā iesaistījušies partneri no septiņām Eiropas 
Savienības valstīm, kā arī asociētie partneri no devi-
ņām valstīm ārpus Eiropas Savienības robežām.  

Semināra laikā tapa „Vizuālais ražas lauks”, kurā tika ie-
tvertas atziņas par attīstības izglītības rezonansi vietējā 
sabiedrībā globālās krīzes laikā.

Austrumu partnerības valstu pašvaldībās 
joprojām problēmas ar finanšu neatkarību

14. maijā Briselē (Beļģija) Reģionu komitejas, Ei-
ropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa un Austrumu partnerības pilsoniskās sa-
biedrības foruma organizētajā konferencē „Fiskālā 
decentralizācija Austrumu partnerībā – izaicināju-
mi un iespējas” atzinīgi tika novērtēts Latvijas paš-
valdību panāktais fiskālās decentralizācijas veicinā-
šanā Latvijā.

Latvijas Pašvaldību savienība iepazīstināja Reģionu 
komitejas Austrumu partnerības valstu un Eiropas 
Savienības valstu reģionālo un vietējo pašvaldību 
konferences (CORLEAP) biedrus ar fiskālās decen-
tralizācijas līmeni Latvijā patlaban, kā arī LPS Do-
mes rezolūciju palielināt pašvaldību nodokļu ieņē-
mumu daļu no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem 

INFORMĀcIJA NO LPS PĀRSTĀVNIEcĪBAS BRISELĒ
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par vienu procentu gadā, 2020. gadā sasniedzot 
25%. „Tādējādi mēs spētu panākt mūsu pašvaldību 
budžetu stabilitāti ilgtermiņā,” plānotās izmaiņas 
skaidroja LPS padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos Sanita Šķiltere. Šādu stratēģiju ļoti atzi-
nīgi novērtēja Reģionu komitejas biedrs Koldingas 
(Kolding) pašvaldības Dānijā mēra vietnieks Pers 
Bedkers Andersens (Per Bødker Andersen): „Esmu 
sekojis līdzi pašvaldību attīstībai Latvijā vēl pirms 
jūsu iestāšanās Eiropas Savienībā un ļoti pozitīvi 
vērtēju fiskālās decentralizācijas progresu šo gadu 
gaitā,” norādīja Bedkers Andersens.

Fiskālās decentralizācijas joma izvirzīta kā viena no 
svarīgākajām, kurā Austrumu partnerības valstis 
vēlētos gūt labās prakses pieredzi no Eiropas Savie-
nības valstīm, jo tā ir pamats pašvaldību pakalpo-
jumu nodrošināšanai vismaz minimālā apmērā un 
ievērojot vismaz minimālus kvalitātes standartus. 
Tā, piemēram, patlaban Azerbaidžānas, Armēnijas 
un Gruzijas pašvaldībās ienākumu no nodokļiem 
sadale pašvaldībām ir centrālais jautājums. Mi-
nētajās valstīs ir centralizēta finanšu sistēma, un 
pašvaldību finanšu neatkarība ir šķietama. Tā kā 
pašvaldībām nav tiešas pieejas finanšu tirgiem, lai 
iegūtu aizņēmumus un kredītus, tās ir ļoti atkarīgas 
no centrālajām subsīdijām, kas kavē stabilas finan-
šu decentralizācijas sistēmas izveidi.

Tāpat fiskālās decentralizācijas pozīcijas ir vājas 
Moldovā. Aleksandru Osadci (Alexandru Osadci), 
Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa programmu 
vadītājs, atklāja, ka pašvaldību darbības neatkarība 
praktiski nepastāv, jo pašvaldību struktūras un dar-
binieku algu līmeni nosaka likumi vai centrālā valdī-
ba. Tāpat daudz pašvaldību pašu resursu tiek izlietoti 
konkrētu deleģēto funkciju īstenošanai, piemēram, 
izglītības jomai tiek tērēts aptuveni 90% no finansē-
juma. „Mēs nebijām mierā ar esošo situāciju, tāpēc 
pašvaldību mēri gada sākumā organizēja demons-
trācijas pie parlamenta un ieguva visu prasīto – gan 
augstākas algas mēriem, gan fiskālo decentralizāci-
ju. Taču patlaban visas reformas, par kurām esam 
vienojušies, ir „iesaldētas”, jo divas varas partijas 
iesaistījušās cīņā par varu, radot valdībā pilnīgu ha-
osu,” Moldovā notiekošo raksturo Osadci.

Diskusijas par fiskālo decentralizāciju turpināsies 
CORLEAP ikgadējā konferencē, kas 3. septembrī 
norisināsies Viļņā, Lietuvā.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozī-
jumi Ministru kabineta 2001. gada 25. septembra 
noteikumos Nr. 414 „Dabas lieguma „Zvārde” indi-
viduālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, 
1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozī-
jumi Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra no-
teikumos Nr. 44 „Dabas lieguma „Ukru gārša” indi-
viduālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas 
parka „Ragakāpa” individuālie aizsardzības un iz-
mantošanas noteikumi”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra 
noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts auto-
ceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašval-
dībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””, 
4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

https://twitter.com/LPSBrux
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3174&document_id=3174
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3173&document_id=3173
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3172&document_id=3172
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3171&document_id=3171


VSS-486 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 
“Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada 
perioda vadības noteikumi”” 

VSS-475 – Rīkojuma projekts “Par telpu Klijānu ielā 
4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
“Kikboksa un boksa skola “Rīga””” 

VSS-462 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Raiņa ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā, no-
došanu Zilupes novada pašvaldības īpašumā”  

VSS-473 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves 
punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkoša-
nu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu 
pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu” 

VSS-465 – Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu li-
kumā” 

VSS-491 – Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā” 

VSS-492 – Noteikumu projekts “Grozījumi Civilpro-
cesa likumā” 

VSS-457 – Plāna projekts “Pasākumu plāns admi-
nistratīvā sloga samazināšanai un administratīvo 
procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakal-
pojumu jomā” Plāna projekts “Pasākumu plāns ad-
ministratīvā sloga samazināšanai un administratīvo 
procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakal-
pojumu jomā” 

VSS-466 – Informatīvais ziņojums “Par zemes dzīļu 
izmantošanu”

Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti un 
citi interesenti aicināti piedalīties starptautiskā 
konferencē „Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītī-
ba. Bizness.”, kas notiks šā gada 30. maijā Biznesa 
augstskolā „Turība”, Graudu ielā 68, Rīgā.

Konferenci organizē „Turības” Sabiedrisko attiecību 
fakultāte sadarbībā ar Hāgas Universitāti, Latvijas 
Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameru, Valsts kanceleju, Latvijas 
Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem, 
Latvijas Biznesa konsultantu asociāciju, Latvijas Paš-
valdību savienību un ideju grupu „Radošuma pils”.

Konferences plenārsēdē varēsiet uzklausīt un dis-
kutēt ar visā pasaulē atzītiem komunikācijas un 
sabiedrisko attiecību ekspertiem:

Deniss Vilkokss (Sanhosē Universitātes profesors, 
ASV). Latvijas stāsta perspektīva zīmolu žurnālistikā.

Aleksejs Jefimovs („Baltijas mediju alianses” attīs-
tības projektu vadītājs, Krievija). Televīzija un nā-
kotne. Kurš kuru?

Barijs Verbeks (Hāgas Universitātes docents, Nī-
derlande). Zaļo atnākšana: vides komunikācijas 
virzība.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
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Karlo Beki (Aģentūra „77”, Itālija). Informācijas 
tehnoloģijas: iespējamā robežas.

Konferences valodas: latviešu, angļu un krievu. 
Sinhronā tulkošana plenārsēdē.

Pēc plenārsēdes darbs paralēli notiks zinātnieku 
un studentu sesijā un deviņās laboratorijās, kurās 
tiks atbildēts uz Latvijas nākotnei svarīgiem jautā-
jumiem:

Kurās nākotnes tehnoloģijās varam būt spēcīgi pa-
saulē? Kādi ir risinājuma varianti vienota Latvijas 
sabiedriskā medija izveidei? Kā mērīt atdevi no 
sabiedriskajām attiecībām? Kā nopelnīt, rūpējo-
ties par dabu? Kādas ir ilgtspējīga biznesa versijas? 
Kādas ir inovatīvas idejas radoša un profesionāla 
valsts civildienesta izveidei? Kas jādara skolotājam, 
lai skolēns būtu konkurētspējīgs? Kā Latvijas zināt-
nei attīstīt valsti? Kas ir darāms, lai kultūra netiktu 
uzskatīta par elitāru nodarbi?

Vairāk informācijas: www.turiba.lv

Konferences sadarbības partneru organizāciju 
biedriem dalības maksa ir Ls 10, tātad pašvaldību 
pārstāvjiem dalības maksa būs 10 Ls, citiem intere-
sentiem – 20 Ls.

Studentiem no jebkuras augstskolas un „Turības” 
absolventiem ieeja ir par brīvu – tad, ja piedalās arī 
laboratorijās vai studentu sesijā. 

Pieteikties aicinām līdz 25. maijam šeit:

http://aurora.turiba.lv/conference/cprogramme.
aspx?lang=LV

Ja rodas kādi jautājumi par pieteikšanos, aicinām 
sazināties ar Lienīti Renci (67619460; lienite.ren-
ce@turiba.lv).

Saite uz konferences programmu attēlos:

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/119347/
Konference-Radit-nakotni-Komunikacija.-Izglitiba.-
Bizness/

Konferences programma 5. pielikumā.

Latvijas uzņēmējiem, izglītības un ārstniecības 
iestādēm, kā arī kultūras institūcijām būs pie-
ejams finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai

Pirmdien, 13. maijā, valdība atbalstīja Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas ini-
ciatīvu par finansiālu atbalstu Latvijā reģistrētiem 
komersantiem, izglītības, ārstniecības iestādēm, 
kā arī kultūras institūcijām ēku energoefektivitā-
tes pasākumu īstenošanai. 

Šādu iespēju sniegs Klimata pārmaiņu finanšu in-
strumenta (KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi risi-

nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināša-
nai” trešā kārta.

Atšķirībā no konkursa iepriekšējām kārtām, šajā 
kārtā atbalsts būs pieejams arī kultūras institūci-
jām, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru dar-
bības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, iz-
platīšana vai saglabāšana. Savukārt atbalsts, līdzīgi 
kā iepriekš, paredzēts tām ārstniecības iestādēm, 
kas sniedz budžeta apmaksātus vai citus veselības 
aprūpes pakalpojumus.

Vairāk lasiet šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/ak-
tual/preses_relizes/?doc=16955

Pašvaldībām būs pieejams finan-
siāls atbalsts publisko teritoriju ap-
gaismojuma infrastruktūras uzlabo-
šanai 

Pirmdien, 13.maijā, valdība atbalstīja Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas priekš-
likumu novirzīt papildu finansējumu atbalstam 
pašvaldībām publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras uzlabošanai. Šādu iespēju sniegs 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta 
konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” 2. kārta.

Sīkāk lasiet: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/
preses_relizes/?doc=16957
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Aprīļa beigās noritēja jau 
trešais pasākums Eiropas 
mājā par energoefektivitātes 
tematiku. Šoreiz – konferen-

ce „Energoefektivitāte 2013.–2020. – politikas un 
finanšu izaicinājumi”. Interese par dalības iespējām 
konferencē bija liela. Konferences moderators bija 
„Providus” pētnieks Reinis Āboltiņš. Konferences 
dienaskārtību un dalībnieku sarakstu skatīt šeit. Savu 
viedokli par konferences sesiju tematiku izklāstīja arī 
oficiālie diskusiju dalībnieki V. Ķirsis, N. Stancioff un 
S. Purgaile. Diskusijas izvērtās visai aktīvas.

Prezentācijas satur daudz svarīgas informācijas, 
tādēļ ar tām ieteicams iepazīties vērīgi. Prezentā-

cijas pieejamas šeit: http://www.rea.riga.lv/com-
ponent/content/article?id=640. 

Par galveno konferences tēmu izvirzījās saruna 
par ēku renovāciju un tās aktivizēšanas iespējām, 
ko jau samērā pārdomāti iesaka gan vadošā valsts 
ie stāde – Ekonomikas ministrija –, gan banku pār-
stāvji un citi. Tika nosaukts sākotnēji organizējamā 
valsts rotācijas fonda līdzekļu apjoms – 50 milj. LVL. 
Pārdomāts arī valsts atbalsts energoservisa kom-
pāniju darbībai, kam būs pieejami nepieciešamie 
līdzekļi. Atbalstu sola arī banku sistēma. 

Informācija no Rīgas enerģētikas aģentūras  
mājaslapas

ES iedzīvotāji līdz 30 gadu vecumam var pieteik-
ties Eiropas Jaunatnes balvai. Tās mērķis atbilst ES 
Digital Agenda – padarīt digitālās tehnoloģijas pie-
ejamas visiem pilsoņiem. Attiecīgi piedalīties var 
dizaineri, producenti, aplikāciju veidotāji, žurnālisti 
un rakstnieki, kas darbojas ANO Tūkstošgades mēr-

ķu sasniegšanai (izglītība, sieviešu tiesības, kultūra, 
vide, taisnīgums). Pieteikšanās līdz 1. jūlijam! Avots 
un sīkāka informācija: http://www.fundsforngos.
org/turkey/european-youth-award-2013/

Eiropas Kustība Latvijā

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

Informē reģionālie Eiropas Savienības struktūr-
fondu informācijas centri – www.esfinanses.lv

  Sākas pieteikumu pieņemšana 
konkursam „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstī-
bai”. No 1. maija Rietumu bankas labdarības fonds 
pieņem pieteikumus konkursam „Apdāvinātu bēr-
nu muzikālajai attīstībai”. Konkursa mērķis – piln-

veidot muzikālās izglītības iespējas apdāvinātiem 
bērniem, veicināt dalību konkursos un festivālos, 
piedāvāt bērniem pilnveidot savas zināšanas un 
paplašināt attīstības iespējas muzikālajā jomā.

Vairāk informācijas: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/15548 un: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums.

VARAM aicina uz informatīvu semināru par Vides 
politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam sa-
daļas „Dabas aizsardzība” projektu š.g. 31. maijā 
plkst. 10.30 Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, 409. telpā.

Darba kārtība 6. pielikumā.

Semināram pieteikties līdz š.g. 27. maijam (valdi-
marts.slaukstins@varam.gov.lv, 67026523).
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