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IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ  
 
LPS valdes pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu, premjeru un finanšu ministru  

17.janvārī, pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas 
Melngalvju namā notika sanāksme, kurā piedalījās Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis, finanšu ministrs Andris Vilks, 
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, 
valdības vadītāja biroja, Finanšu ministrijas un LPS vadības 
pārstāvji. 

Sanāksmes mērķis - vienoties par kompromisu iespējām 
jautājumos, kas skar vidēja termiņa budžeta prognozi un 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumu starp valsti un 

pašvaldībām vidēja termiņa periodā. Sarunās tika izskatīti arī jautājumi par pašvaldību īpašumā esošā 
dzīvojamā fonda iespējami ātrāku siltināšanas gaitu, par ceļu uzturēšanas izdevumu kompensēšanas 
iespējām, kā arī pasažieru pārvadājumu plānošanu un izmaksām. Sarunas noslēgumā puses īsumā 
pieskārās jautājumiem par iespējamiem risinājumiem saistībā ar pašvaldību deputātu skaitu, to statusu 
un amatu savienošanas kārtību. 

Valsts prezidents A.Bērziņš, novērtējot tikšanās gaitu un 
rezultātus, izteica atzinību pusēm par konstruktīvu un 
argumentētu sarunu, kuras rezultātā tika izteiktas apņemšanās 
panākt kompromisa risinājumus visos minētajos jautājumos. Arī 
turpmāk pašvaldībām nozīmīgos jautājumus Valsts prezidents 
aicināja risināt šāda formāta sarunu ceļā, kur ieinteresēts 
piedalīties pats personīgi. „Ir svarīgi sanākt kopā arī turpmāk un 
izskatīt tos jautājumus, ko šodien nepaguvām. Mērķis ir meklēt 
kopīgus risinājumus, nevis nostāties vienam pret otru,” sarunas 
noslēgumā uzsvēra Andris Bērziņš. 

Gan valdības vadītājs, gan finanšu ministrs, atbildot uz LPS iniciētajiem problēmjautājumiem, apliecināja, ka 
ir atvērti diskusijām ar pašvaldībām un nenoraida iespējas panākt kompromisu. Arī jautājumos par nākamā 
plānošanas perioda struktūrfondu projektu realizēšanas noteikumiem un pašvaldību iespējām veikt 
aizņēmumus šādu projektu realizēšanai no valdības pārstāvju puses tika pausta apņemšanās meklēt 
risinājumus, ar izpratni vērtējot pašvaldību lomu šo jautājumus virzīšanā. Ministru prezidents atzina, ka 
aizņemšanās sistēma būs jāveido daudz elastīgāka ar mērķi pašvaldību aizņemšanās procesus pēc iespējas 
vienkāršot. Vienlaikus Finanšu ministrijas pārstāvji pauda gatavību pārņem to Vides un reģionālās attīstības 
ministrijas likumprojekta par pašvaldību izlīdzināšanas fondu izstrādāšanu, kas šobrīd nepamatoti ilgi 
aizkavējusies. 
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Jautājumos par apspriešanā nodotajām likumdošanas izmaiņām attiecībā uz pašvaldību deputātu skaitu, 
statusu un amatu savienošanas kārtību LPS vadītājs aicināja valdību nesasteigt izmaiņas un neattiecināt tās 
uz gaidāmo pašvaldību vēlēšanu periodu. Valdības vadītājs pauda sapratni un solīja ņemt vērā arī 
pašvaldību viedokli šajā jautājumā. 

Sarunā piedalījās Ministru prezidenta biroja vadītāja Olita Augustovska, Ministru prezidenta ārštata 
padomnieks ekonomikas jautājumos Ingars Zustrups, Finanšu ministrijas valsts sekretāre Sanita Bajāre, 
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece Baiba Bāne, LPS priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš, LPS 
priekšsēža vietnieks Edvīns Bartkevičs un LPS padomniece Sanita Šķiltere. 

Informācijas avots: Valsts prezidenta Preses dienests 

*** 
Otrdien, 15.janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde, Reģionālās politikas pamatnostādņu līdz 2020. gadam projektu; jautājumu par Meliorācijas 
likuma grozījumi, kā arī apsprieda Meliorācijas kadastra darbību un Eiropas Savienības investīcijas 
meliorācijas sistēmu sakārtošanā. 

LPS padomnieks Jānis Piešiņš informēja par Reģionālās politikas pamatnostādņu projektu un citiem 
normatīvajiem aktiem. Jānis Piešiņš raksturoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
gatavoto projektu kā pašvaldībām nozīmīgu un no LPS puses ļoti rūpīgi vērtētu dokumenta projektu. 
Diemžēl dokumentā ietverti daudzi neizstrādāti priekšlikumi, piemēram, par pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanu, par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu un par plānošanas reģionu nākotni. Visi 
pamatnostādņu materiāli tika nosūtīti visām pašvaldībām atsauksmēm, tika saņemtas 20 atbildes, kuras 
satur 178 dažādus priekšlikumus un iebildes. Šis materiāls tika vērtēts LPS valdē, kur pieņēma lēmumu 
pamatnostādnes pilnveidot. Tika sagatavota arī detalizēta teksta analīze.  
Jautājumā par Meliorācijas likuma grozījumiem komitejas dalībniekus informēja, ka izskatāmie 
Meliorācijas likuma grozījumi tapuši pēc Carnikavas novada domes ierosmes un risina vairāku meliorācijas 
sistēmu problēmas gadījumos, kad polderi un meliorācijas sistēmas dažādu zemes īpašnieku atšķirīgas 
darbības rezultātā netiek koptas. Lai problēmu risinātu, likumā paredz izveidot jaunu meliorācijas sistēmu 
veidu – pašvaldību nozīmes meliorācijas sistēmas. Sēdes gaitā arī vienojās, ka meliorācijas sistēmu 
uzturēšanā ir vēl neatrisinātas problēmas, kuras nepieciešams risināt, piemēram, nepieļaujamība novadīt 
kanalizācijas ūdeņus meliorācijas sistēmās, cīņa ar meliorācijas sistēmu atsevišķu posmu īpašnieku 
bezdarbību. 
Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas departamenta direktors  Edgars 
Griķītis atzīmēja, ka meliorācijas sistēmu kopējā vērtība Latvijā ir apmēram 7 miljardi latu un ka tās 
nesakārtotība rada 75 miljonus latu zaudējumu. Savulaik valsts budžetā bija paredzēts, ka 4% no 
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem jāizlieto meliorācijas sistēmu uzturēšanai. Atsakoties no šī 
principa, sistēma strauji deformējās. Tika demonstrēta ar Eiropas Savienības atbalstu veidotā meliorācijas 
kadastra informācijas sistēma www.meliorācija.lv, kurā ievadīti dati par vairākumu valstī eksistējošām 
meliorācijas sistēmām. Grūtības rada nesakārtotais datu apmaiņas process starp pašvaldību būvvaldēm un 
meliorācijas kadastru, jo ja kadastrs nesaņem datus no būvvaldēm par jaunizveidotām meliorācijas 
sistēmām, datu nav arī kadastrā. Vēlami būtu semināri būvvaldēm par meliorācijas problēmām. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte gatavo melioratorus, tos pieņem ūdenssaimniecības firmas, jo pašvaldībās 
nav tādu speciālistu.  

LPS padomnieks  
Jānis Piešiņš 
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Otrdien, 15.janvārī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde. Darba kārtībā apsprieda Latvijas Sarkanā Krusta projektu „Mūža atvasara” aktivitātēm un tā rezultātā 
tapušajiem produktiem, kā arī nolēma arī turpmāk sadarboties arī Latvijas Sarkano Krustu. 
 
LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par pārtikas iepirkumiem pašvaldību institūcijās.  
 
Jautājumā par Reģionālās politikas pamatnostādņu līdz 2020.gadam projekta pielikumu - „Vēlamais 
publisko fizisko pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši apdzīvojuma līmenim (infrastruktūra un 
pakalpojumi)” nolēma Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un komitejas locekļi iesūtīt 
apkopotos priekšlikumus LPS padomniecei S.Šimfai 
 

*** 
17.janvārī LPS organizēja tikšanos ar Eiro projekta vadītāju Daci Kalsoni, kura informēja par eiro 
ieviešanas aspektiem: sniedza vispārēju informāciju un detalizētāk informēja par vadlīnijām pašvaldībām 
saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jomu. 

Eiro semināra videoieraksts ievietots LPS mājas lapas sadaļā „Semināri-Videoieraksti” vai, atverot šo saiti:  
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=2919  

Pieejamas arī prezentācijas. 

*** 
Pielikumā Nr.3 lasiet Finanšu ministrijas skaidrojošu vēstuli par konstatētajām neatbilstībām pašvaldību 
īstenotajos projektos. 

 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK 

Otrdien, 22.janvārī, Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde NENOTIKS. 

*** 
14. februārī plānots sasaukt Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdi.  
 

*** 
29.janvārī notiks Latvijas Pašvaldību savienības Tehniskā komiteja, kā arī LPS Finanšu un ekonomikas 

komiteja.  
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INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

Latvijas pašvaldību pārstāvji diskutēs Briselē par eiro ieviešanu un kohēzijas politiku 

23. – 24. janvārī Briselē (Beļģija) 19 Latvijas novadu domju priekšsēdētāji piedalīsies Eiropas Komisijas organizētā 

vizītē, kuras ietvaros ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem un Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā diskutēs par 

pašvaldībām būtiskām tēmām kā plānotā eiro ieviešana, kopējā lauksaimniecības politika, energoefektivitāte un 

kohēzijas politika nākamajā plānošanas periodā. Tāpat Latvijas delegācijas Eiropas Savienības Reģionu komitejā 

pārstāves Nellija Kleinberga un Ligita Gintere iepazīstinās kolēģus ar interesantākajiem pēdējā laikā skatītajiem 

jautājumiem to pārstāvētajās komisijās jauniešu, kultūras un attīstības sadarbības jomās. 

 

Īrijas prezidentūra atklājusi savas prioritātes 

Janvārī sākusies Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, kas ilgs līdz jūnija beigām, kā turpmākā pusgada 

prioritātes noteikusi ekonomikas stabilitāti, izaugsmi un nodarbinātību. Detalizētāk savas jomas prioritātes norādījuši 

arī virkne Īrijas nozaru ministri.  

 

Vides, sabiedrības un pašvaldību lietu ministrs Fils Hogans (Phil Hogan) norādījis, ka turpmākajos sešos mēnešos īpaši 

rūpīgi sekos diskusijām par Septīto vides rīcības programmu un klimatu, kā arī likumdošanas gaitai Eiropas Savienības 

institūcijās saistībā ar prioritārām vielām ūdens resursu politikas jomā. Savukārt komunikāciju, enerģijas un dabas 

resursu ministrs Pats Rabbitte (Pat Rabbitte) par savas nozares prioritātēm izvirzījis tādus jautājumus kā iekšējais 

enerģijas tirgus, atjaunojamie resursi un biodegviela.  

 

Kipras prezidentūras, no kuras stafeti pārņēmusi Īrija, pārstāvji izteikušies, ka tieši lauku attīstības jomā panākts 

vislielākais progress sarunās par nākamo plānošanas periodu. Taču daudz neskaidrību vēl ir par kopējās 

lauksaimniecības politikas budžetu, kas ir arī viens no Īrijas prezidentūras prioritārajiem darba kārtības jautājumiem. 

Tāpat lauksaimniecības ministrs Simons Kovenejs (Simon Coveney) starp būtiskākajiem jautājumiem prezidentūras 

laikā min daudzgadu finanšu ietvaru un kopējās lauksaimniecības politikas reformu.  

 

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

 
LPS NESASKAŅO 
 
Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību 
padotībā (Pielikums Nr.1) 
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 
VSS-43 - Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  
 
VSS-44 - Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.23 "Par nekustamo 
īpašumu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā""  
 
VSS-41 - Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  
 
VSS-51 - Pamatnostādņu projekts "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu 
pamatnostādnes 2013.–2019.gadam"  
 
VSS-36 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par 
kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasībām 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  
 
VSS-31 - Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  
 
VSS-38 - Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas 
pašvaldības īpašumā"  
 
VSS-32 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai" nolikums""  
 
VSS-33 - Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  
 

 
PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 
 
Izsludināts konkurss par Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos  

 

Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu par līdzfinansējuma  Latvijas Tautas frontes (LTF) 25 

gadu jubilejas pasākumu īstenošanu. Konkursa mērķis ir, sadarbojoties „atmiņas institūcijām” (muzejiem, 

bibliotēkām, arhīviem) un izglītības iestādēm, Latvijas reģionos veidot tematiskās izstādes, kas palīdzēs apzināt un 

popularizēt LTF darbību un ar to saistītos kultūrvēsturiskos materiālus. Tematiskās izstādes ļaus izjust jubilejas 

gaisotni ne tikai Rīgā, kur notiks centrālie pasākumi, bet visos Latvijas reģionos.  

Vairāk lasiet šeit: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3038 
 

*** 
Izsludināts konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija" 

Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā izsludinājis projektu konkursu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Programmas mērķis ir veicināt efektīvu darba metožu 
harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. 

Konkursa ietvaros projekta pieteikumus var iesniegt valsts iestādes, pašvaldības un to institūcijas. Tagad 
projekta pieteikumu drīkst iesniegt arī pašvaldību asociācija. 

Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15362  

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273674
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273675
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273675
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273667
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273658
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273658
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273660
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273660
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273660
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273614
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http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273653
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273653
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273654
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3038
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15362


 

Izsludināts mikro-grantu konkurss aktivitāšu organizēšanai starpkultūru festivāla 

„Otrpus Vidusjūrai” ietvaros. 

Annas Lindes fonda Latvijas tīkls izsludina mikro-grantu konkursu aktivitāšu 
organizēšanai starpkultūru festivāla „Otrpus Vidusjūrai” ietvaros (no 2013. gada 19. līdz 28. aprīlim). 
Konkursa ietvaros jebkurai organizācijai (biedrībai, valsts, pašvaldības vai izglītības iestādei, utml.) ir iespēja 
saņemt nelielu finansējumu, lai noorganizētu pašiniciētu pasākumu starpkultūru festivāla „Otrpus 
Vidusjūrai” ietvaros.  

Vairāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15364. 

 

*** 
Izglītības un zinātnes ministrija plāno izsludināt vairākus projektu konkursus 

2013.gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno izsludināt vairākus projektu 
konkursus Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam ietvaros, kur projektu 

iesniedzēji ir pašvaldības un jaunatnes organizācijas. 

Atklāti projektu konkursi Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam ietvaros: 
Sīkāk lasiet: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15358.  
 

*** 
Vairāk par dažādiem projektiem, pasākumiem lasiet šeit: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi 

  

*** 
Latvijas Riteņbraucēju apvienība izsludina Latvijas skolēnu 

projektu konkursu 
Ar mērķi veicināt velosipēda kā droša un ērta ikdienas 
transporta plašāku lietošanu Latvijā, Latvijas Riteņbraucēju 
apvienība izsludina projektu konkursu 7-12. klašu skolēniem. 

Konkursa darbi tiks vērtēti 4 nominācijās: Drošs ceļš uz skolu, velo un internets, riteņbraukšanas 
veicināšanas kampaņa, kā arī brīvās izvēles tēma, kas atbilst velosipēda kā ikdienas transportlīdzekļa 
lietošanas veicināšanas idejai. 

Ar katru gadu riteņbraukšana kļūst arvien populārāka. Par to liecina arī socioloģisko aptauju dati - Rīgā 
ikdienā ar velosipēdu pārvietojas ap  8% iedzīvotāju, bet 15,3% brauc ar velosipēdu vismaz reizi nedēļā. 
Latvijas Riteņbraucēju apvienības un velovortāla Divritenis.lv veiktā ikgadējā riteņbraucēju skaitīšana uz 
Rīgas tiltiem un pārvadiem parāda, ka riteņbraucēju skaits pieaug par aptuveni 10% gadā (citās Latvijas 
pilsētās līdz šim nav veikti mērījumi ar salīdzinošiem datiem). Diemžēl, kā liecina policijas dati, pieaug arī 
velosipēdu zādzību skaits un dzērumā braucošo riteņbraucēju skaits, bet Ceļu Satiksmes drošības direkcija 
konstatējusi, ka pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti riteņbraucēji. 

Sīkāk lasiet pielikumā Nr. 2 
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Biedrība „Baltijas Vides Forums” rīko semināru-diskusiju pašvaldību pārstāvjiem 

„Pilsētvides kvalitātes aspekti: ilgtspējīgi mobilitātes plāni un velotransporta 

attīstība”, kas notiks š.g. 23. Janvārī. Laipni aicināti piedalīties! 

Mērķis ir iepazīstināt un pārrunāt ar pasākuma dalībniekiem ilgtspējīgas mobilitātes 

plānošanu un velotransporta attīstību, kā arī veicināt pašvaldību pieredzes apmaiņu 

šajā jomā.  

Sīkāk lasiet šeit: http://www.bef.lv/165/1009/. 

*** 
”Montessori māja” aicina semināru par bērna apslēpto spēju atraisīšanu, kas notiks 9.-10. februārī Rīgas Kongresu 

namā. Mērķauditorija ir ģimenes, pedagogi, audzinātājas, bērnu fizioterapijas, psiholoģijas, rehabilitācijas u.c. 

speciālisti, kuru ikdiena saistīta ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 

Semināra pamatmērķis ir padziļināt izpratni par bērnu attīstību un viņu individuālā potenciāla realizēšanu, kā arī 

sākt runāt par bērnu pirmsskolas un sākumskolas izglītības svarīgumu ar plašu auditoriju, uzsverot gandrīz 

nemainīgas attīstības likumsakarības.  Seminārs, neskatoties uz sasaisti ar Marijas Montesori vārdu, šoreiz mazāk 

būs par Montesori metodi, bet gan vairāk par mijiedarbību starp bērniem un mums, pieaugušiem.  

Sīkāka informācija pielikumā Nr.4. Informācijai - Ņina Stepanova: +371 29450636. 

*** 

No 7. – 23.janvārim uzņēmumi, organizācijas un pašvaldības ir aicināti pieteikt 

vakances ikgadējai karjeras izglītības akcijai „Ēnu diena”, kas šogad notiks 13. februārī. 

Akciju ar Swedbank atbalstu organizē biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – 

Young Enterprise Latvija.  

Ēnu diena Latvijas skolu jauniešiem dod iespēju pavadīt vairākas stundas kopā ar interesējošas profesijas 
pārstāvi un praksē iepazīt savas nākotnes nodarbes visdažādākos aspektus. Darbiniekiem Ēnu diena ir 
lieliska iespēja iedvesmot savus nākamos kolēģus mērķtiecīgai karjerai, kā arī iespēja paskatīties uz savu 
profesiju un tās ikdienu no malas.  
Reģistrēt savas piedāvātās Ēnu dienas vakances līdz 23.janvārim vortālā www.enudiena.lv. Skolēnu 

pieteikumi Ēnu dienai tiks pieņemti līdz 30.janvārim. Līdz 5.februārim uzņēmumiem sistēmā būs 

jāapstiprina izvēlētās „ēnas”.  

Ja Jums rodas jautājumi par akcijas norisi, lūdzu sazināties ar JA-YE Latvija mārketinga vadītāju Sintiju Lasi. 

E-pasts: sintija@jal.lv; kontakttālrunis: +37122088990. 

 

 
PIELIKUMOS  

 Pielikums Nr.1 - LPS nesaskaņojums 
 Pielikums Nr.2 – Latvijas Riteņbraucēju apvienība izsludina projektu konkursu skolēniem 
 Pielikums Nr.2 – FM vēstule 
 Pielikums Nr.4 – Montesori seminārs 

 
 

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 

http://www.bef.lv/165/1009/
http://www.enudiena.lv/
http://janis@jal.lv/
http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv

