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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Šonedēļ 
Otrdien, 31.martā, notika LPS un Zemkopības ministrijas sarunas. Sarunu darba 
kārtībā bija šādas tēmas: Par skolas piena programmu (par Eiropas Savienības atbalsta 
izmantošanu); Par programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem; Par mājās 
ražotiem pārtikas produktiem un iespējām tos pārdot tirgū. Puses vienojās: 1) ”Skolas 
piena” programmas ietvaros lietotais termins „piena produktu ražotājs” saprotams kā 
piena produktu pārstrādes uzņēmums (nevis svaigpiena ražotājs), kas atzīts Pārtikas 
un veterinārajā dienestā. „Skolas piena” programmai ir atļauts piegādāt tikai termiski 
apstrādātu pienu un piena produktus; 2) Atbalstīt programmu Skolu apgāde ar 
augļiem un dārzeņiem; 3) Zemkopības ministrijai mainīt  MK noteikumos   Nr.470 
„Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei 
galapatērētājiem nelielā apjomā” nosacījumus  tā, lai  zemnieki  (bērnu vecāki)  varētu  
skolai piegādāt  savā saimniecībā  saražoto produkciju. Šo jautājumu vēlreiz izskatīt 
sarunās šī gada  septembrī; 4) Zemkopības ministrijai mainīt  MK noteikumos   
Nr.486 „Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas 
kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai”  
nosacījumus; 5) Zemkopības ministrijas un Pašvaldību   savienības speciālistiem  
aktīvi piedalīties Ekonomikas  ministrijas izveidotajā darba grupā,  lai  mainītu   MK 
noteikumos  Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu 
tirdzniecības vietās un izbraukumos”  nosacījumus  par  tirgiem un izstrādātu  
nosacījumus jaunam tirgus veidam (piem. brīvdienu, sestdienu tirdziņi u.tml.); 6) Rast 
risinājumus, lai veicinātu bioloģisko kautuvju izveidošanu.   
 
Otrdien, 31.martā, Kuldīgas slimnīcā notika valsts Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (NMP) dienesta, Kurzemes pašvaldību, kurām pieder NMP iestādes 
(brigādes), un NMP iestāžu (brigāžu) vadītāju sanāksme par Kurzemes NMP 
iestāžu (brigāžu) iekļaušanos valsts vienotajā NMP dienestā. Sarunās Kuldīgas 
pilsētas domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa apliecināja, ka Kuldīgas dome piekrīt, ka 
Kuldīgā tiek veidots NMP dienesta Kurzemes reģionālais centrs un ir gatava nodot 
centra rīcībā telpas un garāžas Kuldīgas slimnīcā. Interesi par savu NMP sniedzēju 
iekļaušanu valsts vienotajā NMP dienestā izteica arī citas Kurzemes pašvaldības, ar 
kurām NMP dienests ieplānoja atsevišķas tikšanās. Liepājas rajona padomes 
priekšsēdētājs Aivars Šilis un Priekules pagasta padomes priekšsēdētāja Arta 
Brauna atgādināja, ka Liepājas rajonā veselības aprūpes sistēmas māsterplāns jau 
vairākus gadus paredz izveidot jaunus NMP punktus Pāvilostā un Nīcā, bet tie 
joprojām nav izveidoti. NMP dienesta vadītāja Renāte Pupele atbildēja, ka NMP 
brigāžu racionāla izvietošana ir viena no būtiskākajām vienota NMP dienesta 
prioritātēm un ka NMP dienests noteikti veidos jaunus NMP punktus, izvērtējot 
attiecīgās teritorijas iedzīvotāju skaitu, ātrās palīdzības izsaukumu skaitu, attālumus 
un citus faktorus. 

Kuldīgas sanāksmē savā pieredzē dalījās arī Valmieras NMP valdes 
priekšsēdētājs Juris Memļuks. Valmieras NMP ir liela pieredze centralizētā 
izsaukumu pieņemšanā un brigāžu datorizētā vadībā apvienotu rajonu teritorijā – 
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Valkas un Valmieras rajonos. 17.martā Valmierā NMP dienesta direktore Renāte 
Pupele, Valmieras rajona padomes priekšsēdētājs Vitauts Staņa un Valmieras rajona 
pašvaldības SIA „Neatliekamā medicīniskā palīdzība” valdes priekšsēdētājs Juris 
Memļuks vienojās, ka Valmieras rajona pašvaldības SIA „Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība” iekļausies valsts vienotajā NMP dienestā un kļūs par NMP dienesta 
Vidzemes reģionālo centru. Ar 16.aprīli NMP dienestam pievienojas Rīgas Ātrās 
medicīniskās palīdzības stacija, kas nodrošina gandrīz pusi no valsts izsaukumiem. 

NMP dienesta un pašvaldību reģionālā sanāksme notiks arī Zemgales un 
Rīgas reģionā – plānota 29.aprīlī Jelgavā. Reģionālās sarunas noslēgs sanāksme 
Latgalē. 
 
Otrdien, 31.martā, notika LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde, kurā 
apstiprināja sarunu tēmas ar Satiksmes, Ekonomikas, Iekšlietu un Aizsardzības 
ministrijām. Komiteja vienojās, ka sarunas ar Satiksmes un Ekonomikas ministriju 
jāorganizē laikā no 22. aprīļa līdz 21 maijam saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2, 
savukārt ar Iekšlietu un Aizsardzības ministrijām pēc pašvaldību vēlēšanām. 

 
Komiteja izskatīja jautājumu par likumprojektu „Publiskās un privātās 

partnerības likums”. Prezentāciju par likumprojektu sniedza I.Lipovska – 
Ekonomikas ministrijas Valsts un privātās partnerības nodaļas vadītāja (sk. 
pielikumu Nr.3) un PPP asociācija (sk. pielikumu Nr.4). Komiteja nolēma: 
1. Kopumā atbalstīt likumprojekta tālāku virzību; 
2. Noteikt, ka konkursa dialoga procedūra nedrīkst būt izņēmuma procedūra, bet 

gan piemērojama uz līdzīgiem pamatiem kā konkurss bez pretendenta atlases 
vai konkurss ar pretendenta atlasi; 

3. Atbalstīt institucionālo partnerību, nepieļaujot pašvaldību kapitālsabiedrību 
izslēgšanu no likuma subjektu loka; 

4. Aicināt likumdevēju pārskatīt jautājumu par PPP resursu uzskaiti attiecībā pret 
pašvaldību ilgtermiņa saistībām;  

5. Aicināt likumdevēju PPP projektu īstenošanā veikt izmaiņas pievienotās 
vērtības nodokļa piemērošanā finanšu plūsmā starp PPP projektā iesaistītajiem 
uzņēmumiem ( pasūtītājs, finansētājs - mērķa uzņēmums – apakšuzņēmumi). 

Komiteja aicina visas pašvaldības līdz 8.aprīlim iesniegt priekšlikumus 
attiecībā uz šo likumprojektu Latvijas Pašvaldību savienībā, sevišķi saistībā ar 
institucionālo partnerību. Saeimas atbildīgā komisija šo likumprojektu 2.lasījumā 
sāks izskatīt pēc 14.aprīļa. 
 
Trešdien, 1.aprīlī, notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, veltīta 
atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitātei, tajā skaitā arī ēku 
siltināšanai. Ziņu par sanāksmi un prezentāciju par ES fondiem enerģētikai skatiet 
šeit: http://www.lps.lv/jaunumi_a.php?k=979&lang=lv  
 
Ceturtdien, 2.aprīlī, LPS telpās notika Latvijas Pilsētu savienības valdes sēde. 
 
Piektdien, 3.aprīlī, Rakverē, Igaunijā tiekas Baltijas valstu pašvaldību delegācijas 
ES Reģionu komitejā.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
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Otrdien, 7.aprīlī, pulksten 10 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. Darba 
kārtībā: 

1. LPS un FM sarunas par plānotajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 
2009.gadam”. 

2. Par likumprojektu „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzības sistēmu”. 

3. Par plānoto grozījumu likuma „Par budžeta un finansu vadību” 25.pantā. 
4. Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu”. 
5. Par pašvaldību problēmu ar savstarpējiem norēķiniem izglītības jomā 

risinājumu (LPS 19.kongresa lēmums „Par uzdevumu risināt jautājumu par 
savstarpējiem norēķiniem izglītības jomā”). 

6. Dažādi. 
 
Trešdien, 8.aprīlī, pulksten 14 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Sporta apakškomitejas 
sēde. Darba kārtībā:  

1. Tikšanās ar Latvijas Tautas sporta asociācijas pārstāvjiem. 
Gaļina Gorbatenkova, Latvijas Tautas sporta asociācijas 
ģenerālsekretāre 

2. Par sarunās ar Izglītības un zinātnes ministriju izskatāmajiem 
jautājumiem. 
Guntis Apīnis, LPS padomnieks 

3. Dažādi: 
- Par sarunu Saeimas Sporta apakškomisijas sēdē; 
- Par LOK Ģenerālās Asamblejas sesiju; 
- Par Bērnu futbola Attīstības centra piedāvājumu. 

 
Trešdien, 15.aprīlī, pulksten 1000 Latvijas Pašvaldību savienības telpās, Mazajā Pils 
ielā 1 (4.stāvā), Rīgā, notiks Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
apvienības (LPSAI) valdes sēde. Tajā paredzēts izskatīt jautājumu par situāciju 
ar pansionātu klientiem ar antisociālu uzvedību. Vispārējā tipa pansionātos nonāk 
arvien vairāk cilvēku ar kriminālu pagātni, ar alkohola un narkotisko vielu atkarībām. 
Šo klientu antisociālā uzvedība reāli apdraud pārējo pansionātu iemītnieku un 
personāla drošību un veselību. 
 
Sestdien, 18.aprīlī, LPS aicina pašvaldības piedalīties Latvijas Lielajā talkā. Lūdzu, 
piesakiet talkas koordinatorus, viņu tālruņus un e-pastus LPS priekšsēža palīdzei 
Olgai Kokāne pa e-pastu olga@lps.lv. Maisus un cimdus var saņemt Rīgā, Vidzemes 
priekšpilsētas izpilddirekcijā, Brīvības gatvē 266, šādos datumos: 8.aprīlī un 15.aprīlī 
no pulksten 15 līdz 17. katra pašvaldība saņem 100 maisus un 100 cimdu pārus. 
Plašāka informācija pielikumā Nr.10, pie Andra Stengrevica: 
andris.stengrevics@pedas.lv, tālr. 29835605 un www.talkas.lv.  

 
LPS nesaskaņo 

• RAPLM sagatavoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu „Par tiesiskā 
regulējuma izvērtēšanu” (Pielikums Nr.7) 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, 
kādā aprēķināma maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu” (VSS-453) (Pielikums Nr.8)  
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• RAPLM sagatavoto koncepcijas projektu „Pašvaldību vienotās informācijas 
sistēmas attīstības koncepcija 2009.-2013.gadam” (VSS-299) (Pielikums 
Nr.11) 

• Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Personas, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu 
līdzeklis, īpašuma nodošanas un aizsardzības kārtība” (VSS-418) (Pielikums 
Nr.12) 

• Ekonomikas ministrijas sagatavoto likumprojektu „Likumprojekts „Par 
enerģijas gala patēriņu”” (VSS-477) (Pielikums Nr.13) 

 
Pieprasītie dokumentu projekti 
 
Dokumentu projektus elektroniski atveriet, CTRL+klikšķinot uz nosaukuma, vai arī 
meklējiet tos www.mk.gov.lv sadaļā Valsts sekretāru sanāksmes/Izsludinātie projekti.  
 
VSS-516. Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda un pārdošanu"  
VSS-517. Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija"   
VSS-523. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.maija 
noteikumos Nr.362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas 
kārtību""   
VSS-524. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto 
projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu"   
VSS-521. Valsts civilās aizsardzības plāna projekts   
VSS-537. Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās 
komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci"   
VSS-538. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta 
noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un 
izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus""   
VSS-539. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra 
noteikumos Nr.396 "Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un ēku, 
kā arī to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma 
nodokli""    
VSS-509. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām īstenošanas pasākumu plāna projekts 2010.–2012.gadam   
VSS-530. Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.maija 
noteikumos Nr.438 "Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas 
materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un 
pašvaldību vēlēšanām""   
VSS-531. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""   
VSS-553. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"   
VSS-543. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"   
VSS-547. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 
Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, 
lauku un zivsaimniecības attīstībai un publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem"    
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Informācija no LPS Pārstāvniecības Briselē  
3.aprīlī Rakverē notiek ES Reģionu komitejas (RK) Baltijas valstu delegāciju 
tikšanās, ar mērķi dalīties pieredzē par darbu ar RK jautājumiem, kā arī pārrunāt 
sadarbības iespējas kopīga viedokļa izstrādē atsevišķos jautājumos, t.sk. par pašvaldību 
lomu ekonomikas atveseļošanā. No Latvijas piedalīsies Latvijas RK delegācijas vadītājs 
Edvīns Bartkevičš un RK locekļi Jānis Neimanis un Ligita Gintere, kā arī LPS 
priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis un LPS priekšsēža padomniece ES jautājumos Evita 
Gržibovska. 
Papildu informācijai: evita@lps.lv  
 
ES programmas: 
Jaunie uzņēmēji varēs pavadīt no 1-6 mēnešiem citas dalībvalsts uzņēmumā. Tas ir 
iespējams pateicoties Eirokameras koordinētajai jaunajai apmaiņas programmai, kuras 
mērķis ir apgūt kā labāk veidot un attīstīt savu uzņēmumu, kā arī nostiprināt saikni un 
sapratni starp dažādu ES valstu uzņēmējiem kā rezultātā radīt Eiropas uzņēmēju vidi. 
EK daļēji apmaksā jauno uzņēmēju ceļa un apmešanās izdevumus. Vecuma 
ierobežojuma uzņēmējiem nav. 2009.-2010. gadā EK plāno atbalstīt 870 uzņēmējus. 
www.erasmus-entrepreneurs.eu  - http://www.jeune-pme.eu.  
 
Eiropas Kopienas programma LIFE III 
Mērķis 
Vides politikas attīstība, pilnveidošana un ieviešana, sevišķi attiecinot to uz vides 
aizsardzības principu integrēšanu citās tautsaimniecības nozarēs, kas veicina 
ilgspējīgu attīstību Eiropas Kopienā.  
Apakšprogrammas: 
LIFE-Nature :  veicināt apdraudēto sugu un dabiskās vides aizsardzību. Mērķis ir 
ieviest direktīvu par savvaļas puntu aizsardzību (Birds, 79/409/EEC) un direktīvu par 
dabas, savvaļas floras un faunas aizsardzību (Habitats, 92/43/EEC), kā arī Natura 
2000 Eiropas tīkla veidošana. 
LIFE-Environment:  

- vides un ilgspējīgas attīstības principu integrēšana, 
- ūdens apsaimniekošana un gruntsūdeņu aizsardzība, 
- visa veida atkritumu samazināšana, 
- saimnieciskās darbības uz vidi ieteikmes mazināšana. 

Mērķgrupas 
Fiziskas un juridiskas personas. 
Finansējuma apjoms 
ES dalība LIFE-Nature projektiem līdz 75%, LIFE-Environment projektiem līdz 50%, 
peļņu nesošiem projektiem līdz 30%. 
Interneta saite: http://europa.eu.int/comm/LIFE/home.htm 
LIFE programmas uzsaukums tiks publicēts 2009. gada 15. maijā! 15. septembris 
būs noslēguma datums pieteikumu iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēm. 

 
Sagatavoja: Ilze Zilgalve, LPS Pārstāvniecība Briselē, brisele@lps.lv  

Dažādi  
Jaunumi pašvaldību sadraudzības projektu pieteikumu iesniegšanā  

No 30.aprīļa pārstās darboties pašvaldību sadraudzības „karstais telefons”, 
zvanot uz kuru, projektu pieteikumu gatavotāji un īstenotāji varēja konsultēties. 
Turpmāk atbildes uz neskaidrībām varēs saņemt, sazinoties ar nacionālo „Eiropa 
pilsoņiem” kontaktpunktu.  
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Latvijā kontaktpersona ir Kultūras ministrijas pārstāve Laura Turlaja (tālr. 67 
330 228; e-pasts: laura.turlaja@km.gov.lv). Pašvaldības, kuras gatavo projektu 
pieteikumu programmai „Eiropa pilsoņiem”, neskaidrību gadījumā joprojām aicinātas 
sazināties ar Latvijas Pašvaldību savienību (kontaktpersona: Agita Kaupuža, ārējo 
sakaru speciāliste, tālr. 67508535; e-pasts: agita.kaupuza@lps.lv).  

Tāpat no aprīļa pašvaldību sadraudzības projektu pieteikumus var iesniegt 
elektroniski. Ja Jums rodas tehniski jautājumi par tiešsaistes formas izmantošanu, 
varat sazināties ar EACEA Ārējās palīdzības dienestu (e-pasts: eacea-external-
helpdesk@ec.europa.eu; tālr. +32 2 29 90705 (pirmdien – piektdien 9:30 līdz 12:30 
un 14:00 līdz 16:30). 

Tā kā līdz 1.jūnijam var iesniegt projektu pieteikumus programmas „Eiropa 
pilsoņiem” pasākuma „Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās” ietvaros, 
aicinām tos, kuri plāno gatavot projektu pieteikumu, taču to kavē kādi neskaidri 
jautājumi, kā arī tos, kuri vēlas atrast sadraudzības pašvaldību, sazināties ar LPS ārējo 
sakaru speciālisti Agitu Kaupužu.  

____________________________________________________________________
Līdz 30.aprīlim Ziemeļvalstu Ministru padomes Igaunijas birojs aicina pieteikties 
Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2009-2013. Šī 
programma finansiāli atbalsta valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku mācību 
vizītes un stažēšanos Ziemeļu un Baltijas valstīs. Programmas vadlīnijas un 
pieteikuma veidlapu skatiet šeit: Programme’s website. Jautājumus varat uzdot: 
Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia.  

Iespēja pieteikties grantiem 
Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts izsludina 
pieteikšanos grantiem projektu īstenošanai 6 prioritātēs:  

• bērnu tiesību aizsardzība; 
• rasisma, ksenofobijas un antisemītisma apkarošana; 
• homofobijas apkarošana, tolerances veicināšana; 
• aktīva līdzdalība ES demokrātiskajās norisēs; 
• juridisko speciālistu apmācība un sadarbība; 
• datu aizsardzība un privātuma tiesības. 

Kopējais budžets EUR 5 800 000, no kura paredzēts atbalstīt 30 projektus. Vienam 
projektam piešķiramā summa no EUR 75 000 līdz EUR 500 000. EK finansējums 
nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām. Projektā jāiesaistās vismaz 
divām organizācijām no divām dažādām ES dalībvalstīm; projekta ilgums – līdz 18 
mēnešiem.  
Pieteikšanās līdz 2009.gada 22.aprīlim. Sīkāka informācija atrodama 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm  
vai rakstot uz JLS-FRC-Programme@ec.europa.eu  

No pirmdienas, 9.marta, Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A programma 
pieņem jaunus projektu pieteikumus no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas (un 
Ālandu salām). ES finansētās programmas budžetā ir pieejami vairāk nekā 80 miljoni 
eiro vides, konkurētspējas un inovāciju, kā arī reģiona pievilcības uzlabošanas 
finansēšanai. Otrais projektu konkurss būs atvērts no 9.marta līdz 15.aprīlim un 
trešais projektu konkurss būs atvērts no 15.septembra līdz 15.oktobrīm. Projektu 
pieteikuma veidlapa un programmas rokasgrāmata ir jau pieejamas Programmas 
mājas lapā www.centralbaltic.eu. Projektu pieteicējus Centrālā Baltijas jūras reģiona 
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pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina 
piedalīties semināros par projektu ideju attīstību (Project Development Seminar), kas 
notiks 10.martā Rīgā un 11.martā Cēsīs. Reģistrācija dalībai seminārā un papildu 
informācija pieejama programmas mājas lapā www.centralbaltic.eu.  Otrajā projektu 
konkursā var pieteikt projektu idejas prioritātēs: Droša un veselīga vide; Ekonomiski 
konkurētspējīgs un inovatīvs reģions; Pievilcīgas un dinamiskas kopienas. 
Jautājumiem lūdzu kontaktēties: Signe Raikstiņa, tel: 67350647; 2648296; Fax: 
67357372; e-pasts: signe.raikstina@centralbaltic.eu; www.centralbaltic.eu  

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  


