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4. oktobrī Siguldā notika Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā 
apsprieda LPIA Valdē izskatītos jautājumus, skatīja 
Siguldas novada pašvaldības piemēru darbinieku 
novērtēšanā un motivēšanā. Sanāksmes darba kār-

tībā bija iekļauts arī jautājums par interešu konfliktu 
novēršanu pašvaldībās. Bija iespēja redzēt arī šķel-
das apkures tehnoloģiju prezentāciju un apmeklēt 
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas kompleksu un 
Laurenču sākumskolu. 

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ

8. oktobrī plkst. 10 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) Finanšu un ekonomikas jautāju-
mu komitejas sēde. Darba kārtībā plānots skatīt 
2014. gada budžetu pavadošos likumprojektus: 
“Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma no-
dokli””; “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli””; “Grozījumi likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā””, “Grozījumi Elek-
troenerģijas tirgus likumā” un “Grozījumi valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā”. Citi temati: pašvaldību budžets 
2014. gadā saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa ieņēmumiem; aizņēmumi, galvojumi, ilgtermiņa 
saistības; mērķdotācijas pašvaldību ceļiem (ielām) 
un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins. Sēde 

notiks LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu 
zālē.

LPS aicina pašvaldību 
pārstāvjus piedalīties 
ES programmas “Eiro-
pa Pilsoņiem” projek-

ta “Eiropas pilsonis” (The BEE) noslēguma konfe-
rencē, kas norisināsies 15. oktobrī “Islande Hotel” 
(Ķīpsalas ielā 20 Rīgā). Darba kārtību skatīt un dalību 
pieteikt līdz 9. oktobrim LPS mājaslapā http://www.
lps.lv/Seminari_un_video/?task=view&event_
id=30.

ŠoNEDĒĻ uN TuRPmĀK
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http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Eiropas Komisija atbalsta tērauda 
rūpniecības pastāvēšanu

2. oktobrī Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas Sa-
vienības Reģionu komitejas (RK) Ekonomikas un 
sociālās politikas komisijas sanāksmē, diskutējot 
par rīcības plānu konkurētspējīgai un ilgtspējīgai 
Eiropas tērauda ražošanas nozarei, Latvijas delegā-
cijas RK pārstāvis Grobiņas novada domes deputāts 
Jānis Neimanis vērsa uzmanību uz nepieciešamību 
Eiropas Savienībā saglabāt pašreizējos metalurģijas 
nozares uzņēmumus un tajos esošās darbavietas.

Neimanis uzsvēra, ka nebūtu tālredzīgi atteikties no 
stratēģiski tik svarīgas nozares tikai tāpēc, ka pat-
laban metalurģijas uzņēmumi Eiropas Savienībā 
piedzīvo grūtības, samazinoties pieprasījumam pēc 
tērauda: “Tieši otrādi – mums būtu jācenšas sagla-
bāt esošās darbavietas nozarē un nozares darbinie-
ku gadu desmitos uzkrātās zināšanas un prasmes.” 
Vairākums sanāksmes dalībnieku atbalstīja viņa 
aicinājumu nepiekrist Zviedrijas delegācijas RK pār-
stāvju iesniegtajiem ierosinājumiem pārstrukturizēt 
nozari, kurā patlaban ir liels jaudas pārpalikums, un 
sagatavot metalurģijas nozarē nodarbinātos dar-
bam citās nozarēs, kur vērojama izaugsme. “Ilgter-
miņā tāds ierosinājums izraisītu negatīvas sociālas 
un ekonomiskas sekas. Šādus draudus šobrīd varam 
vērot arī Liepājā, jo patlaban mūsu pilsētā esošais 
metalurģijas uzņēmums ir bankrota priekšā,” norā-
dīja Latvijas delegācijas pārstāvis.

Eiropas Komisija šā gada jūnijā nākusi klajā ar 
priekšlikumu “Rīcības plānam konkurētspējīgai un 
ilgtspējīgai tērauda rūpniecībai Eiropā”, uzsverot, 
ka ir būtiski, lai Eiropa paliktu nozīmīgs tērauda 

ražošanas reģions, kurā joprojām darbotos tā-
das rūpniecības nozares kā autobūve, būvniecība 
un elek tronika. Komisijas pārstāvis RK sanāksmē 
atbal stīja Latvijas delegācijas pārstāvja pausto 
domu, ka industrijas pārstrukturizācija un jo īpa-
ši darbinieku atlaišana nav atbalstāma, jo tas va-
rētu radīt negatīvas ekonomiskas un sociālas se-
kas. Patlaban Eiropas Savienība ieņem otro vietu 
pasaules mērogā tērauda ražotāju vidū, taču par 
arvien spēcīgākiem konkurentiem kļūst Ķīna un 
Indija. Pro gnozes liecina, ka pasaulē pieprasījums 
pēc tērauda līdz 2025. gadam atkal pieaugs, jo īpa-
ši transporta jomā.

Foto: a/s “Liepājas metalurgs”.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

INFoRmĀcIJA No LPS PĀRSTĀvNIEcīBAS BRISELĒ

VSS-1815 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā” 

VSS-1813 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu Mazās Juglas tilta rekonstrukcijas 
projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P8 Inciems 
– Sigulda-Ķegums 47,7.km” 

VSS-1811 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteik-
šanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo 
smaku izplatīšanos” 
VSS-1818 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts nodevu akvakultūras darbībai nepieciešamo 
iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai li-
cences laukumā jūrā”  

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASīTIE DoKumENTu PRoJEKTI
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29.–30. oktobrī Latvijas Republikas vēstniecība 
ukrainā rīko Latvijas dienas Dņepropetrovskā. 
vēstniecība aicina ieinteresētos pašvaldību pār-

stāvjus un uzņēmējus piedalīties pasākumos Ki-
jevā un Dņepropetrovskā. Sīkāku informāciju un 
kontaktus skatiet 1. pielikumā.

PRoJEKTI, SEmINĀRI, FINANSĒJumS, DAŽĀDI

NvA aicina jauniešus 
vecumā no 15 līdz 
24 gadiem pieteikties dalībai 
“Darbnīcās jauniešiem”.

Kopš šā gada vasaras sākuma Nodarbinātības valsts 
aģentūra Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompleksi 
atbalsta pasākumi” īsteno “Darbnīcas jauniešiem”, 
piedāvājot jauniešiem bezdarbniekiem iespēju de-
viņu nedēļu laikā mācību iestādē iepazīt trīs profe-
sionālās izglītības programmas, katrā no tām dar-
bojoties trīs nedēļas. Jaunieši, apmeklējot teorētis-
kās un praktiskās nodarbības, gūst priekšstatu par 

katras profesionālās izglītības programmas specifi-
ku, kā arī iegūst pirmo praktisko pieredzi, lai vēlāk 
mērķtiecīgāk varētu izvēlēties sev piemērotu turp-
mākās izglītības un profesionālās darbības jomu. 
Dalībai šajā apmācību pasākumā jau ir pieteikušies 
144 jaunieši bezdarbnieki, no tiem 33 apmācību 
jau ir uzsākuši.  Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.
lv/lv/a/lapa/jaunumi/15712.

Par dažādiem ES projektu konkursiem un 
pasākumiem skatiet reģionālo ES struktūrfondu 

informācijas centru mājaslapā:  
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums.

video konkurss par pieredzes apmaiņu 
Eiropā un ārpus tās

Ja esat kādreiz piedalījies “Youth in Action” pro-
grammā, “Erasmus”, “Grundtvig” vai citā līdzīgā 
pieredzes apmaiņas programmā, kas saistīta ar 
mācībām vai darbu Eiropā un ārpus tās, tad esat 
aicināts piedalīties video konkursā, kurā ir iespē-
ja apkopot savu pieredzi nelielā video un laimēt 
naudas summu 500 eiro apmērā, kā arī ceļojumu 
uz Briseli! Naudas summu un braucienu uz Briseli 
piešķirs žūrijas izraudzītam uzvarētājam, savukārt 
tiešsaistes balsojuma uzvarētājs balvā iegūs iPad 
un ceļojumu uz Briseli.

Uzvarētāji tiks uzaicināti uz apbalvošanas ceremo-
niju Briselē, un viņiem būs iespēja parādīt savus vi-
deo starptautiskai auditorijai konferencē “Europe-
mobility”, kas notiks šā gada novembrī.

Reģistrētie dalībnieki ir aicināti augšupielādēt sa-
vus video “Europemobility” mājaslapā līdz 15. ok-
tobrim.

Sīkāka informācija šeit: http://www.mladiinfo.
com/2013/09/25/win-500-euros-in-europemobili-
ty-video-contest/.

Informācijas avots: 
Eiropas Kustības Latvijā “Ziņu Lapa”
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ES māja aicina uz diskusiju par līdzsvarotu 
attīstību

17. oktobrī, Starptautiskajā dienā nabadzības ma-
zināšanai, plkst. 13.30 ES mājā Aspazijas bulvārī 28 
notiks diskusija “Kāda ir pareizā ieguldījumu for-
mula līdzsvarotai attīstībai?”, kuru organizē “Latvi-
jas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) un kurā 
aicināts piedalīties ikviens interesents.

Diskusijā pieaicinātie eksperti aplūkos tematu no 
dažādu resursu perspektīvām – cilvēkresursi, mate-
riālie, finanšu, dabas resursi un savstarpējā sadar-
bība: vai ir iespējams atrast ieguldījumu “veiksmes 
formulu”, kas mazinātu nabadzību un nevienlīdzī-
bu? Diskusiju vadīs LAPAS direktore Inese Vaivare.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām interesentus 
pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi es-
maja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.

Seminārs “Inovatīvi 
ilgtspējīgas enerģētikas 
risinājumi viedām 
pilsētām un novadiem”

2013. gada Rīgas enerģētikas dienas rit Eiropas 
Savienības jaunās enerģētikas politikas nostād-

ņu zīmē. Tas iezīmējis arī “Rīgas enerģētikas die-
nu 2013” galvenā starptautiskā semināra tema-
tiku. Seminārs “Inovatīvi ilgtspējīgas enerģētikas 
risinājumi viedām pilsētām un novadiem” notiks 
18. oktobrī Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Sīkāk lasiet 
šeit: http://www.rea.riga.lv/component/content/
article?id=709.

madonā no 27. līdz 
31. oktobrim jau 17. reizi 
notiks ģitāristu rudens 
sesija!

Pasākums ir ar tradīcijām – 
meistarklases vokālistiem, bun-

dziniekiem, basģitāristiem, taustiņinstrumentālis-

tiem un ģitāristiem. Programmā arī konkursi, kon-
certi, jamsession un noslēguma lielkoncerts! Sesija 
notiks Madonas kultūras namā un jauniešu centrā 
KUBS. Lūdzu, informējiet mūzikas skolotājus paš-
valdībās un jauniešu centru muzikālos vadītājus! 
Vairāk informācijas šeit: www.gitaristusesija.lv.

Madona – pilsēta, kur esi gaidīts!

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
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