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Informatīvais biļetens nr. 1
Projekta ietvaros EUROCHAMBRES (Association of European Chambers of Commerce and Industry)
un 35 Tirdzniecības un rūpniecības kameras no 10 dažādām Eiropas valstīm (tajā skaitā Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera) sniegs atbalstu un apmācības, lai MVU samazinātu savu
energoefektivitāti. STEEEP projekta aktivitāšu rezultātā iesaistītajos MVU sagaidāms patērētās
enerģijas ietaupījumus 10 – 15% apmērā, kā arī labāka izpratne enerģijas pārvaldības jautājumos.
Energoefektivitāte attiecas uz tādu tehnoloģiju izmantošanu, kas patērē mazāk enerģijas, lai sasniegtu
to pašu rezultātu vai pildītu to pašu funkciju;
-tā koncentrējas uz tehnoloģijām, aprīkojumu vai iekārtām, kas tiek izmantotas ēkās;
-enerģijas saglabāšana koncentrējas uz cilvēku rīcību, lai patērētu mazāk enerģijas(piem. dabiska
apgaismojuma izmantošana mākslīga apgaismojuma vietā)
Energoefektivitāte ir būtiska, jo;
-pieaug globālās enerģijas patēriņš;
-palielinās enerģijas izmaksas;
-ir augsta atkarība no enerģijas importa;
-ar savu darbību/bezdarbību mēs veicinām klimata izmaiņas.
Seminārs
STEEEP ietvaros(26.03.2015)
Energopārvaldes sistēma
(ISO 50001-2011) vadīs
G.Kazinovska (BV)
Pasākumu
namā Rīgā

kalendārs

LTRK

Labas prakses biznesa skola
05.02. plkst. 15:00
Kā restartēt sašļukušu
komandu un atjaunot enerģiju
uzņēmumā
***************************
Labas prakses biznesa skola
10.02. plkst. 15:00
Kāpēc uzņēmuma Preses
relīzes žurnālisti izmet pat
nelasot?!
***************************
17.02. plkst. 15:00
e-KLUBS
20 nepieciešamības web
lapai, lai nodrošinātu
apmeklētāju plūsmu,
pieteikumus un pirkumus
***************************

SIA “EKODOMA” aicina mazos un vidējos uzņēmumus piedalīties

starptautiskajās sacensībās par efektīvu enerģijas un
resursu izmantošanu. Uzņēmums, kas panāks vislielāko
enerģijas patēriņa samazinājumu, iegūs balvu 2000 EUR
vērtībā un iespēju prezentēt savu uzņēmumu starptautiski!
Pieteikšanās sacensībām līdz 2015. gada martam. Papildu
ieguvumi:
•
samazināts enerģijas patēriņš un izmaksas;
•
bezmaksas energoaudits;
•
konsultācijas un padomi energoefektivitātes
jautājumos;
•
iespēja izmantot tiešsaistes enerģijas patēriņa
monitoringa sistēmu (iESA);
•
darbinieku uzvedības maiņa un motivācija;
•
pirmie soļi veiksmīgas energopārvaldības ieviešanā;
•
korporatīvās sociālās atbildības veicināšana un
publicitāte.
Ja esat ieinteresēti piedalīties sacensībās, sūtiet epastu ar pieteikumu uz liga@ekodoma.lv!

18.02. plkst. 14:00
Komunikāciju trešdiena
Audio/video/foto materiālu
izmantošana komunikācijā
***************************
19.02. plkst. 15:00
Finanšu diena
PVN pārrobežu darījumos
***************************
24.02. plkst. 15:00
Cilvēka spēka avots
Dzīves kvalitāte. Prāts, loģika
un "veselais saprāts" kā
instrumenti mūsu ikdienas
dzīves kvalitātes uzlabošanai
***********************************
**********
25.02 plkst. 15:00
Labas prakses biznesa skola
Vienkāršots komercķīlu
reģistrācijas process
**************************
26.02.plkst. 15:00
DROŠĀK, ĀTRĀK, LĒTĀK
jeb būtiskais, kas vadītājiem
jāzina par mūsdienīgu
dokumentu pārvaldību
Semināros ir iespējams
piedalīties attālināti

www.chamber.lv
Sociālie mēdiji

5. un 6.februārī notiks 3.starptautiskā Kvalitātes konference.
Konferenci rīko Latvijas Kvalitātes biedrība, un šis ir
vienīgais pasākums Latvijā, kas veltīts tieši kvalitātes
vadības jomai. Par šīgada konferences tēmu izvēlēta
„Izrāviena vadība”. Plašāka informācija www.kvalb.lv

JAUNUMI LIKUMDOŠANĀ
Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi
uz vidi
13.01.2015. pieņemti jauni MK noteikumi Nr.18 „Kārtība,
kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē
paredzēto darbību”, kuri stājās spēkā 22.01.2015., līdz ar to
atceļot MK noteikumus Nr.83/2011 un Nr.200/2011.
Noteikumi nosaka:
1.paredzētās darbības iesnieguma saturu;
2. kārtību, kādā veic sākotnējo izvērtējumu;
3. kārtību, kādā organizē paredzētās darbības, arī
būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu;
4. kārtību, kādā izstrādā paredzētās darbības ietekmes
uz vidi novērtējuma programmu, un minimālās prasības
tās saturam;
5. kārtību, kādā sagatavo paredzētās darbības ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojumu, ziņojuma saturu, kārtību,
kādā sabiedrību informē par ziņojumu, un paziņojuma
publicēšanas kārtību;
6. kārtību, kādā Vides pārraudzības valsts birojs ziņojumu nosūta
ierosinātājam pārstrādāšanai un sniedz atzinumu par ziņojumu

Sekot STEEEP Facebook.com!
Join the energy clubs
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