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ŠONEDĒĻ  

*** 
 

27.jūnijā Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komiteja tikās ar 
Izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli. Sarunā piedalījās arī LPS priekšsēdis 

Andris Jaunsleinis un ministrijas speciālisti. Kopumā sarunu gaitā tika aplūkoti pieci 

jautājumi. Kā pirmais no tiem skāra sarunas par grozījumiem vispārējās izglītības 

likumā (par pirmsskolas izglītības iestādēm). Jautājums par likumu „nauda seko 

skolēnam" izraisīja plašas diskusijas starp LPS, pašvaldību vadītājiem, pašu ministru 

un ministrijas pārstāvjiem.  

Viens no pirmajiem iemesliem diskusijām bija par plānotajiem grozījumiem, kas no 

pašvaldības viedokļa izraisītu tiešu iejaukšanos pašvaldību budžeta izlietojumā. 

Nākamās debates izraisīja neprecizitātes terminu formulējumos, kā, piemēram, "nauda 

seko skolēnam". Kā ieteikums termina maiņai ierosināja - "nauda seko skolēnam līdz 

mācību iestādei". Diskusijas beigās, tika atgādināts, ka līdz ar grozījumiem izglītības 

likumā, nedrīkst aizmirst citas sfēras, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē pašvaldību 

izglītības budžetu. Piemērs šim argumentam tika minēta nodokļu apiešana no 

iedzīvotāju puses, kā rezultātā cieš arī pašvaldību budžets. 

Kā otrais jautājums tika virzīts par profesionālo izglītības skolu finansēšanas moduli. 

Jautājums tika uzlūkots no diviem aspektiem, pirmkārt, kā tiek veikti nepieciešamo 

līdzekļu aprēķini mācību iestādēs un, otrkārt, kā tiek veikts līdzekļu izlietojums. 

Sarunu gaitā tika solīts, ka finansējums šajā sfērā netiks samazināts. Ministrijas sola, 

ka konceptuāli tikšot mainīta profesionālās izglītības reformas nostādne - neatkarīgi 

no skolas īpašumu formas tās uzturēšanas un pedagogu darba samaksas finansējums 

būšot valsts. 

Viens no pēdējiem sarunu tematiem skāra, jau iepriekš daudz diskutēto vaučeru 

sistēmas ieviešanu pašvaldību skolās. Izglītības ministrs aicināja izveidot konkrētu 

sadarbības modeli starp visām pašvaldībām un pašu ministriju, piemēram, īpašas 

komisijas vai grupas izveidi. Tomēr no pašvaldību puses par labāko veidu, lai 

sasniegtu rezultātus tika ierosināts plānot īpašas sarunas. Jāatgādina, ka starp 

pašvaldībām joprojām dalās uzskati par vaučeru sistēmas ieviešanu. 

Pašvaldības saņēma informāciju par speciālo internātskolu finansējumu, ko ministrija 

sola cīnīties par 100% normatīvo izpildi, bet 77% sola noteikti. Ministrs sola, ka 

reformas notiks šajā izglītības sektorā gan optimizējot skolas, gan pārskatot 
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programmu finansējumu un finanšu plūsmu. Ar pēdējo saprotot, ka speciālajās skolās 

audzēkņus apmāca arī pēc vispārējās izglītības programmām. 

Kā pēdējais jautājums tika apskatīts - finansējums un audzēkņu uzņemšana 

2012./2013.māc.g. arodskolās. 

*** 

27.jūnijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Kultūras ministrijas 

sarunas. Sarunās no ministrijas puses vadīja kultūras ministre Žanete Jaunzeme - 

Grende, bet no LPS puses - priekšsēdis Andris Jaunsleinis un pašvaldību pārstāvji. 

Sarunā piedalījās arī ministrijas speciālisti.  Tika apskatīti sekojoši jautājumi: 

1. Par profesionālās ievirzes izglītības (mūzikas un mākslas) programmu finansējumu. 

Pašlaik darba grupa, kuras sastāvā ir arī pašvaldību un mācību iestāžu pārstāvji, veic 

jaunu finansēšanas modeļa izstrādi. Iepriekšējā gada, tā sauktais „krīzes modelis" 

neapmierina vairākas pašvaldības. Jaunā modeļa ietvaros tiekot izstrādātas jaunas 

programmas. Diemžēl ministrija nesola 100 % apmaksu, pret ko LPS pārstāvji iebilda. 

2. Par finansējumu Vispārējo Dziesmu un Deju svētku nepārtrauktības nodrošināšanā 

(dotācijas pašdarbības kolektīviem). Uz šo brīdi ministrijas veidotā darba grupa, kurā 

bija iesaistīti arī pašvaldību pārstāvji un speciālisti, ir beigusi darbu. Ministrija ir 

iesniegusi Saeimā un valdībā Dziesmu svētku likuma grozījumus, kas pieļaus 

plašākas iespējas pašvaldībām izmantot paredzēto valsts līdzfinansējumu pašdarbības 

kolektīviem. Pirmkārt, tiek arī grozīts likums tā, lai līdzfinansējumu atjaunotu jau no 

šī gada 1. oktobra un tam nolūkam paredzēti nepilns pusmiljons LVL. Saeimas 

Izglītība un kultūras komisija 20.jūnijā izskatīja minētos grozījumus Dziesmu svētku 

likumā, tos atbalstīja un nolēma aicināt valdību tos iekļaut šī gada budžeta grozījumu 

pavadošo dokumentu projektu paketē. 

Sarunu gaitā apsprieda arī kultūras iestāžu vadītāju,  pašvaldību kultūras organizatoru 

un ministrijas darbinieku savstarpējo sadarbību metodiskās palīdzības jomā. Abas 

sarunu puses pozitīvi novērtēja jau izveidojušos sadarbību starp LPS, pašvaldībām un 

Nemateriālās kultūras mantojuma centru. Puses vienojās par kopēju darbu jautājumā 

par vairāku kultūras iestāžu digitalizāciju, jo drīz pasaulē pārtrauks lenšu filmu 

ražošanu, bet filmas izplatīs digitālā formā. Tas nozīmē, ka demonstrēšana prasīs 

speciālas iekārtas, bet to iegāde - līdzekļus. 

*** 
 27. jūnijā Latvijas Pašvaldību priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis piedalījās Latvijas 

Valsts prezidenta regulāri rīkotājā pasākumā „Ģerboņu svētki Rīgas Pilī”. Pasākuma 

laikā notika ģerboņu svinīgā pasniegšana. Šoreiz ģerboņi tika izsniegti Aizkraukles, 

Aizputes, Alsungas, Engures, Krāslavas, Mērsraga, Olaines, Priekuļu, Rojas un 

Vaiņodes novadiem un Mētrienas pagastam (Madonas novads).  

 

Fotoattēli no šī pasākuma ir apskatāmas Latvijas Valsts prezidenta mājas lapā.  

 

 *** 



28. jūnijā notika  VAS „Latvijas Dzelzceļš” („LDz”) vadības un speciālistu tikšanās 

ar pašvaldību pārstāvjiem. Bija ieradušies 42 pārstāvji no 35 pašvaldībām. Latvijas 

Pašvaldību savienību pārstāvēja priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Ievadā sanāksmes 

dalībnieki noskatījās īsu filmu par „LDz” darbību. Turpinājumā „LDz” viceprezidents 

tehniskās ekspluatācijas jautājumos Ēriks Šmuksts pastāstīja par dzelzceļa nozares 

attīstību valstī, par VAS „LDz” struktūru, pašreizējo darbību un nākotnes vīziju. Kā 

trīs izaicinājumus turpmākajai darbībai viņš nosauca pilsētu teritoriālo plānošanu 

dzelzceļa tuvumā, sliežu un auto ceļu šķērsojumu sakārtošana un dzelzceļa staciju 

nākotni tehnoloģiju attīstības laikmetā.  

Kā labas sadarbības piemērus Ē.Šmuksts minēja sadarbību ar Rīgas, Siguldas, 

Carnikavas un Saulkrastu pašvaldībām. Ē.Šmuksta prezentācija pievienota pielikumā. 

„LDz” Tehniskās inspekcijas galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners 

pastāstīja par to, kā „LDz” risina drošības jautājumus – izveidoto informēšanas 

sistēmu, regulārām mācībām ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un 

pašvaldību dienestu līdzdalību. 

Viņš uzsvēra nepieciešamību iekļaut „LDz” pārstāvjus civilās aizsardzības komisijās. 

Neskatoties uz ieguldīto darbu, drošības jautājumus pilnībā atrisināt neizdodas, jo 

cilvēku izpratne un atbildība nav pietiekama. Piemēram, 10 dienas pēc informatīvās 

kampaņas Cēsīs beigām uz pārbrauktuves notika negadījums ar cilvēku upuriem. 

„LDz” Ārkārtējo situāciju un atjaunošanas līdzekļu daļas vadītājs Aivars Straume 

informēja, ka „LDz” vadības uzdevumā viņš apmeklē un arī turpmāk apmeklēs 

pašvaldības, lai uz vietas iepazītos ar gatavību novērst ārkārtas situācijas. Viņš 

aicināja pašvaldības rast iespēju tikties un izrunāt dažādu dienestu sadarbības 

jautājumus, civilās aizsardzības komisijās iekļaut stacijas priekšniekus.  

„LDz” speciālisti atbildēja uz pašvaldību iesniegtajiem jautājumiem. Tika analizēta 

gada sākumā Daugavpilī notikusī dzelzceļa avārija. LPS priekšsēdis Andris 

Jaunsleinis uzsvēra, ka par ārkārtas situācijām nekavējoties būtu informējami 

pašvaldību vadītāji, pie tam tieši no „LDz” puses, bez starpposmiem. Tāpat viņš 

ierosināja „LDz” apzināt informāciju par vides un ģeoloģisko stāvokli visā sliežu ceļu 

garumā, lai avārijas gadījumos šī informācija būtu nekavējoties pieejama pieņemot 

lēmumus par nepieciešamajām darbībām. Pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka svarīgi ir 

zināt arī par dzelzceļa kravu saturu – kādas ķīmiskas vielas tiek pārvadātas un kāda ir 

to iespējamā ietekme uz vidi un cilvēkiem.  

Tikšanās norisinājās konstruktīvā gaisotnē, „LDz” pārstāvji uzsvēra, ka ir gatavi 

dialogam un šādas sanāksmes jau par konkrētām problēmām tika nolemts rīkot arī 

turpmāk. 

 

 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

 
3.jūlijā plkst. 10.00 Latvijas Pašvaldību savienības mītnē notiks Novadu 

apvienības valdes sēde, kurā plānots aplūkot jautājumus par pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem, kā arī citas aktualitātes. 

 

LPS NESASKAŅO 

 
 „Par likumprojektu "Euro ieviešanas likums" (Pielikums Nr.1) 

 



 „Par likumprojektu „Zemes pārvaldības likums”( Pielikums Nr.2) 

 

 „Par likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” (Pielikums Nr.3.) 

 

 „Par likumprojektu „Grozījumi Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā”" (Pielikums Nr.4) 

 

 Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un 

nodevām” (Pielikums Nr.5.)  
 

 

 

 

LPS SASKAŅOŠANAI  PIEPRASĪTIE DOKUMENTU 

PROJEKTI 
 

VSS-665 – Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru  

VSS- 666 – Par finansējuma piešķiršanu 2013.gada pašvaldību vēlēšanu 

nodrošināšanai  

VSS-674– Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, 

uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība  

VSS-676 – Par valsts nekustamā īpašuma "Gāršas – Stuģi" Ogres novadā 

nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā   

VSS-677 – Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības   
 

 

 

 

 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina 

 

Latvijas uzņēmējus piedalīties LR Zemkopības ministres Laimdotas 

Straujumas oficiālajā darba vizītē uz Gruziju, Tbilisi š.g. jūlijā. Precīzi 

datumi tiks paziņoti pēc pieteikuma termiņa beigām. Plānots 19.-20. jūlijs 

vai 26.-27. jūlijs.  

 

                Aicinām izmantot piedāvājumu. Latvijas uzņēmējiem būs 

iespēja piedalīties Laimdotas Straujumas kundzes darba programmā. 

Uzņēmējiem sadarbībā ar LR vēstniecību Gruzijas Republikā tiks 

organizētas individuālās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem 

(vadoties pēc uzņēmēju definētajām biznesa interesēm).  

 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255220
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255221
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255221
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255252
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255252
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255253
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255253
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40255254


Vairāk informācijas un pieteikšanās kārtība Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras mājas lapā  

 http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/valsts_vizite_uz_tbilisi/ 

 

                                                                                  Ilze Silamiķele, 

ZM Meža departamenta direktora vietniece,67027548 mob.t. 29408573 
 
 

 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

 

Lētāka elektroenerģija: mīts vai realitāte? 

28. jūnijā Briselē (Beļģija) norisinājās Eiropas Savienības Reģionu komitejas (RK) 

Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas sanāksme, kuras ietvaros tika 

atbalstīts Latvijas delegācijas pārstāvja, Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna 

Bartkeviča ierosinājums ņemt vērā pašvaldību rīcības plānus, izvēloties ilgtermiņa 

ieguldījumu mērķus energoefektivitātes jomā. 

Sanāksmē visaktīvākās diskusijas raisījās par Eiropas Komisijas sagatavoto 

„Enerģētikas ceļvedi 2050”. Tajā piedāvāti vairāki scenāriji, lai līdz 2050. gadam 

samazinātu emisijas par 80-95%. Būtiski gan, ka šos scenārijus nevajag uztvert kā 

politiskus lēmumus, bet gan iespējamos risinājumus turpmākajām desmitgadēm. 

Reģionu komitejas Beļģijas delegācijas pārstāvis Ksavjers Degāns (Xavier Desgain) 

ierosināja kā vienu no scenārijiem arī atteikšanos no fosilo enerģijas avotu 

izmantošanas. Šādu iespēju pretrunīgi vērtē Bartkevičs, norādot, ka Baltijas valstīm 

tas nozīmē liegumu perspektīvā izmantot kūdru un degslānekli. „Jautājums ir – vai 

varēsim kombinēt savus vietējos kurināmos resursus ar zaļo enerģiju? Patlaban tas 

mums nodrošina lielāku neatkarību no Krievijas gāzes un akmeņoglēm, vienlaikus 

ļaujot pašiem saražot lētāku siltuma un elektroenerģiju,” norāda Ogres novada domes 

priekšsēdētājs. 

Eiropas Parlamenta deputāte Niki Tzavela, kas ziņojumu par minēto ceļvedi gatavo 

Parlamentam, uzsvēra vēl vienu būtisku aspektu – pirms jaunu saistošu mērķu 

noteikšanas energoefektivitātes jomā 2050. gadam, jāpārskata, vai un kā sasniegti 

2020. gadam izvirzītie mērķi. „Dalībvalstīm būtu jāpārorientē sava domāšana, lai 

pārtaptu no enerģijas atkarīgām valstīm par neatkarīgām. Tas palīdzētu Eiropai 

uzlabot savas ģeopolitisko pozīcijas,” sanāksmē uzsvēra Tzavela. 

Tāpat „Enerģētikas ceļvedī 2050” secināts, ka elektroenerģijas cenas paaugstināsies 

līdz 2030. gadam, bet pēc tam pazemināsies, jo tiks dažādotas energoapgādes 

tehnoloģijas, kā arī 60 - 65% elektroenerģijas patēriņa tiks nodrošināti no 

atjaunojamajiem energoresursiem. Itālijas pārstāvis Florenco Silvestri (Fiorenzo 

Silvestri) gan aicināja aizdomāties par to, kā īstenībā veidojas elektroenerģijas cena, 

jo patlaban daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs lielu daļu no cenas veido valsts 

noteiktais nodoklis. Tā, piemēram, Itālijā 51% no cenas ir tieši nodoklis, nevis ar 

elektroenerģijas iegūšanu saistītas izmaksas. 

 
Agita Kaupuža  

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

 LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 

http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/valsts_vizite_uz_tbilisi/
http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/


 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

 
 

Magņitogorskas pilsēta Krievijā vēlas atrast sadraudzības pilsētu Latvijā 
Magņitogorska sevi pozicionē kā "tiltu starp Eiropas un Āzijas kontinentiem 

gan sava ģeogrāfiskā novietojuma, gan kultūras daudzveidības dēļ. Magņitogorskas 

pilsētā regulāri notiek virkne starptautisku kultūras pasākumu. Viens no galvenajiem 

projektiem ir Magņitogorskas pilsētas dzīvojamo namu apgleznošana dažādu valstu 

nacionālajās krāsās. 

Magņitogorska aizņem 375.8 km2 lielu platību Čeļabinskas apgabalā aptuveni 2000 

km attālumā no Maskavas, un ir viens no lielākajiem melnās metalurģijas centriem. 

Kontaktpersona: Maija Bišofa. E-pasts: maija.bisofa@mfa.gov.lv , tel. 00 798 517 

666 02 (LR vēstniecība Krievijas federācijā). 

*** 
 Iespēja pieteikties konkursam “Gada reģions, kas veicina 

uzņēmējdarbību” 

Kas ir EER? 
“Eiropas Reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER — 

European Entrepreneurial Region) ir projekts, kas ļauj apzināt un 

apbalvot ES reģionus, kuriem ir tālejošs redzējums uzņēmējdarbības jomā, 

neatkarīgi no to lieluma, labklājības un kompetencēm. Reģioniem, kas izstrādājuši 

vispārliecinošāko un vistālredzīgāko rīcības plānu, tiks piešķirts nosaukums “Gada 

reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”. Iniciatīvas mērķis ir dinamiskus, “zaļus” un 

uzņēmējdarbību veicinošus reģionus radīt visur Eiropā. Pasākumu īstenošanu regulāri 

uzraudzīs EER žūrija. 

EER balva radīta sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar tādu ES ieinteresēto 

pušu atbalstu kā Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija 

(UEAPME), Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības palātu apvienību (Eurochambres) 

un Social Economy Europe. Šajā projektā var iesaistīties ikviena organizācija, kas 

vēlas atbalstīt izvirzīto mērķu īstenošanu.  

Projekta balva jau ir piešķirta deviņiem reģioniem, proti, trīs reģioni apbalvoti 

par 2011. gadu (Brandenburga (DE), Kerri/Kiarī (IE), Mursija (ES)), trīs — par 

2012. gadu (Katalonija (ES), Trnava (SK), Helsinki-Ūsimā (FI)) un trīs reģioni 

apbalvoti par 2013. gadu (Ziemeļfrancija-Padekalē (FR), Dienviddānija (DK), Štīrija 

(AT)). Ņemot vērā reģionu lielo interesi, RK 2012. gada 25. jūnijā izsludinās 

konkursu “EER 2014”.  

Konkursa “EER 2014” norises grafiks:  

 2012. gada 25. jūnijs: konkursa izsludināšana Reģionu komitejas 

ECOS komisijas sanāksmē  

 2012. gada 26. oktobris: pieteikumu iesniegšanas termiņš, pēc tam kandidātu 

novērtēšana (žūrijas darbs)  

 2013. gada sākums: EER balvas pasniegšanas ceremonija  

Sīkāka informācija pielikumā Nr.7. 

*** 
  

mailto:maija.bisofa@mfa.gov.lv


Sākusies reģistrācija Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes 

(CEMR) Ģenerālai asamblejai  

CEMR Ģenerālā asambleja notiks no 2012.gada 26.līdz 28.septembrim Kadizā 

(Spānija). Dalībnieki, kuri paspēs reģistrēties līdz šī gada 1.augustam, saņems 

reģistrēšanās maksas atlaidi. Pasākumam varat reģistrēties šeit: www.cemr2012.eu. 

Tēmas, kuras skatīs pasākumā saistītas ar decentralizāciju, demokrātiju, 

attīstību un inovācijām. Piemēram: Kādā stadijā šobrīd pasaulē ir decentralizācija un 

vietējā demokrātija? Kā piemērot publiskos pakalpojumus mainīgajai politiskajai, 

sociālajai un finansiālai videi? Kā veicināt integrāciju starp dažādu paaudžu 

cilvēkiem? Kāda loma ir pašvaldībām uz vienlīdzības jautājumu risināšanas? 

Vairāk lasiet šeit: www.cemr2012.eu. 
 

*** 
Līdz 1. septembrim iespējams iesniegt projektus „Eiropas Pilsoņiem” 

programmas pašvaldību sadraudzības pasākumā  
Līdz 1. septembrim ir iespējams iesniegt projektu pieteikumus „Eiropa 

Pilsoņiem” programmā – apakšpasākumos „Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju 

tikšanās” un „Sadraudzības pašvaldību tīklojumi”. Ja projekti tiks apstiprināti, tos 

varēs realizēt, sākot ar 2013. gada 1. janvāri. Pirmā tipa projektos var paredzēt 

atbalstu tikšanām starp sadraudzības pilsētu iedzīvotājiem, lai sekmētu pilsonisko 

līdzdalību vietējā un Eiropas līmenī, stiprinātu pilsoņu atbalstu Eiropas integrācijai. 

Otrā veida projektos savukārt var ietvert atbalstu sadraudzības pilsētu tīkliem. Visa 

informācija par programmu un par pieteikšanos ir atrodama ES Kultūras 

kontaktpunkta Latvijā lapā: http://www.kkplatvija.lv/index.php?section=4. Kultūras 

kontaktpunkts piedāvā arī savu palīdzību partneru meklēšanā, par to informāciju 

skatiet šeit:  

http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=53. 

Informācijas avots: Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa: Nr. 2012-24, 2012. gada 12. 

jūnijs 

 

*** 

 

 

VRAA informē 

 

 
 

 

Aicinām uz ESPON NORBA noslēguma konferenci 

Konference "Teritorial cohesion in Europe and in the BSR" 

(Teritoriālā kohēzija Eiropā un Baltijas jūras reģionā) norisināsies 

š.g. 30.-31. augustā Jūrmalā, Baltic Beach Hotel. Konferencē 

aicināti piedalīties reģionālo politiku veidotāji, īstenotāji, pētnieki un citi interesenti, 

kuru profesionālā darbība ir saistīta ar kohēzijas, stratēģiskās plānošanas vai 

teritoriālās pārvaldības jautājumiem. Lasīt vairāk 

http://www.cemr2012.eu/
http://www.cemr2012.eu/
http://www.kkplatvija.lv/index.php?section=4
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=53
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=27486


 

PIELIKUMOS 

 
 Nr.1 ; 2 ;3 ;4 ; 5 - LPS nesaskaņojumi 

 Nr.6 – Konkurss “Gada reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” 

 Nr.7 – „VAS Latvijas dzelzceļš” prezentācija. 

 

 

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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv  

Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece, olga@lps.lv 

 

http://www.lps.lv/
http://twitter.com/lps_lv
mailto:olga@lps.lv

