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 Latvijas Pašvaldību savienība 
Informācijai un darbam! 

        www.lps.lv   
 

Latvijas jaunās pašvaldību sistēmas – 118 pašvaldību – kontaktinformāciju 
skatiet šeit: http://www.lps.lv/Pasvaldibas/ 

 
Jaunā administratīvā dalījuma apzīmējumi angļu un krievu valodā 

118 vietējās pašvaldības –118 local governments  
109 novadi un 9 pilsētas – 108 municipalities and 9 cities 
Likumā minēta arī novada pilsēta – town un novada pagasts – pagasts (vai rural 
territory, ja nepieciešams skaidrojums)  
  
118 vietējās pašvaldības – 118 местные самоуправления  
109 novadi un 9 pilsētas – 109 муниципалитетов и 9 городов  
novada pilsēta – местный город un novada pagasts – волость 
  
Termini vācu un franču valodā pašlaik vēl tiek precizēti. Diskusijās par terminiem 
piedalījās Valsts valodas centrs un LPS. 

 
Uzmanību grāmatvežiem! 

 
LPS skaidrojošo vēstuli par nekustamā īpašuma nodokļa 2010.gada prognozes 
iesniegšanu skatiet pielikumā Nr.2. 
 
Piektdien, 11.septembrī, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars 
Zalāns aicinās valdību pašvaldībām piešķirt finansējumu, lai izmaksātu atlaišanas 
pabalstus izglītības reformas rezultātā darbu zaudējušajiem pedagogiem. 
Apkopojot pašvaldību iesniegto informāciju, konstatēts, ka kopumā 1719 pedagogu 
atlaišanas pabalstu izmaksai nepieciešami 1,19 miljoni latu, teikts RAPLM 
informācijā. 
 
Valsts kase informē, ka 24.augustā Finanšu ministrijā ir apstiprināts rīkojums, 
saskaņā ar kuru Valsts kasei ir atļauts, pamatojoties uz pašvaldības iesniegtu 
pieprasījumu un tam klāt pievienotu pašvaldības domes lēmumu par valūtas maiņu, 
veikt pašvaldībām iepriekš izsniegtu valsts aizdevumu valūtas maiņu no latiem uz 
eiro. Līdz ar to pašvaldībai, lai mainītu saņemtā valsts aizdevuma nosacījumus, nav 
jāvēršas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles padomē, bet gan Valsts kasē 
jāiesniedz rakstisks pieprasījums par konkrētu aizdevumu valūtas maiņu un 
pieprasījumam klāt jāpievieno attiecīgs pašvaldības domes lēmums par atbalstu 
valūtas maiņai. 
 

11.augustā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts protokola lēmums „Par 
fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”, kurā iekļauts arī 
šāds punkts: „Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” 58.panta 
pirmajā daļā noteikto, ka jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās 

     Nr.34 

04.09.2009.



 2

sēdes, atļaut pašvaldībām  līdz 2009.gada 1.novembrim nesniegt informāciju par 
pašvaldību plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem turpmākajām divām 
nedēļām un faktiskajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem par iepriekšējām 
divām nedēļām (atskaite par divām nedēļām)”. 
 
Šonedēļ 
 

Otrdien, 1.septembrī, LPS nosūtīja Saeimai un RAPLM priekšlikumus 
grozījumiem likumā „Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu”. LPS priekšlikumus 
skatiet pielikumā Nr.1. 
 
Trešdien, 2.septembrī, notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, veltīta 
veselības aprūpes nodrošināšanai krasi sašaurinātos slimnīcu un ambulatoro 
pakalpojumu apstākļos.  
 
Jaunnedēļ un turpmāk 
 
Pirmdien, 7.septembrī, pulksten 12 LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
Ekonomikas ministrijā (EM) piedalās EM, LPS un Latvenergo kopīgā preses 
konferencē par plānotajiem atvieglojumiem trūcīgajiem iedzīvotājiem.   
 
Otrdien, 8.septembrī, pulksten 10.30 LPS 4.stāva zālē notiks LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas sēde. Plānotais komitejas sēdes darba laiks 2-2,5 
stundas. Darba kārtībā: 

 Likumprojekts „Par pašvaldību darbību no 2009. gada līdz 2012. gadam” un 
RAPLM priekšlikumi par grozījumiem likumos un Ministru kabineta 
noteikumos, lai nodrošinātu šī likumprojekta piemērošanu. (Ziņo: LPS 
vecākais padomnieks M. Pūķis); 

 Nodarbinātības pasākums „Darba praktizēšana ar stipendiju”.  
(Ziņo: Nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja B.Paševica); 

 Latvijas Pensionāru federācija – aktīvs partneris sociālajā dialogā.  
(Ziņo: Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja A.Verze); 

 Komitejas nākamās sēdes darba kārtības plānošana. 
 
Otrdien, 8.septembrī, pulksten 13 LPS 4.stāva zālē notiks LPS valdes sēde. Darba 
kārtībā: 
1. Par LPS domes sēdes sasaukšanu un darba kārtību;    
2. Par domes lēmuma projektu „Par Latvijas pašvaldību  

delegāciju ES Reģionu komitejā”;      
3. Par domes lēmuma projektu „Par Latvijas pašvaldību pārstāvjiem  

Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā”;    
4. Par Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 

nolikuma projektu;       
5. Par Novadu apvienības nolikuma projektu;    
6. Dažādi. 
 
Trešdine, 9.septembrī, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē notiks tikšanās ar Valsts arhīvu 
ģenerāldirekcijas un RAPLM pārstāvjiem par dokumentu apriti novadu pašvaldībās 
pēc administratīvi teritoriālās reformas. 
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Trešdien, 16.septembrī, pulksten 11 LPS 4.stāva zālē notiks tikšanās ar Datu valsts 
inspekcijas pārstāvjiem par pašvaldību informācijas sistēmu pārreģistrāciju pēc 
administratīvi teritoriālās reformas. 
LPS nesaskaņo 
 

• RAPLM sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra 
noteikumos Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības attīstībai”” (Pielikums Nr.3) 

• RAPLM sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 27.maija 
Nr.377 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 
papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”” (Pielikums Nr.4) 

• Kultūras ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” 
(Pielikums Nr.5) 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu 
vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās 
informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, 
atjaunojot minētos dokumentus” (VSS-1185) (Pielikums Nr.6) 

• Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 
Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 „Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā”” 
(VSS-1235) (Pielikums Nr.7) 

 
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-1281. Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus   
VSS-1299. Būvniecības likums  
VSS-1302. Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam   
VSS-1277. Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes 
izstrādā, Finanšu ministrija izvērtē un finanšu ministrs apstiprina ministriju 
pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un 
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem   
VSS-1298. Par Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu Nr.79 "Dzimumu 
līdztiesības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem   
VSS-1303. Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību 
infrastruktūras attīstībai   
VSS-1304. Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi 
teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai   
VSS-1282. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 
„Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem 
pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā”   
VSS-1293. Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola 
elastīgajos mehānismos”   
VSS-1284. Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas 
programmā 2007.–2013.gadam   
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VSS-1285. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 
„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”   
   
 
Latvijas Vēstnesī 
 

LV, 01.09.2009., Nr.138: 
Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa 
piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem 
lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās 
Ministru kabineta noteikumi Nr.952  

 
LV, 04.09.2009., Nr.141: 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums 
Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.970  

Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.981  

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi 
par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 
riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"" 
Ministru kabineta noteikumi Nr.982  

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Latvijas un 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un Igaunijas, Latvijas un Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas vadības informācijas sistēmu izmantošanas kārtība 
Ministru kabineta noteikumi Nr.984 
 
Informācija no LPS pārstāvniecības Briselē  
 
Pielikumā Nr.8 skatiet Eiropas Ārējās Austrumu robežas tīkla (Neebor) ikgadējās 
konferences deklarācijas projektu, kuru Vidzemes pašvaldības ir aicinātas komentēt, 
rakstot Ms. Papunen Annastiina (annastiina.papunen@eastfinland.eu) līdz 
pirmdienas (07.09.09.)vakaram. Šo deklarāciju Neebor tīkls izmantos ES ārējās  
robežas reģionu interešu lobēšanai ES iestādēs. 
  
Eiropas Komisijas DG Vide rīko kapacitātes paaugstināšanas seminārus, lai 
rosinātu MVU izmantot "Environmental Compliance Assistance" programmu.  
Plašāk skatiet šeit: http://ec.europa.eu/environment/sme/   

ECAP semināri ir 1.solis, lai nodibinātu kontaktus ar un starp pašvaldībām, 
tirdzniecības kamerām, Uzņēmumu Eiropas tīkla kontaktpunktiem, MVU atbalsta 
organizācijām, NVO un citiem interesentiem, kas sniedz vai sniegs tālāku vides 
apmācību vai konsultācijas MVU. Semināri veicinās informācijas un pieredzes 
apmaiņu par ECAP programmu, vides likumdošanu, finansējuma iespējām ES līmenī 
un labāko pieredzi saistībā ar MVU videi draudzīgas darbības uzlabošanu. 

ECAP kapacitātes celšanas projekti tiks rīkoti 2009.gada 7.oktobrī arī 
Latvijā. Semināru mērķis būs veidot Eiropas/nacionālo/vietējo vides ekspertu tīklu 
MVU jautājumos, kā arī īstenot dažas komunikācijas/info aktivitātes ar mērķi uzlabot 
informētību par vides problēmām un likumdošanu MVU vidū. 
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Info par semināriem: 
http://ec.europa.eu/environment/sme/news_events/news25_en.htm  
Reģistrācijai: http://www.rso.it/ecap/index.php?option=com_performs&Itemid=4  
Papildu info: 
http://www.rso.it/ecap/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Ite
mid=8  
Papildus info par Latvijas semināru: ecaptraininglv@rso.it    
Par loģistiku: Anita Ābola, Enterprise Europe Network Latvia koordinatore, LIAA, 
anita.abola@liaa.gov.lv, +37167039430  
  
"Globāli izaicinājumi-Eiropas risinājumi" - 124 bezmaksas izglītojošie semināri 
no 5.-8.oktobrim Briselē! Reģistrējieties šodien, jo brīvās vietas semināros nav 
atlikušas daudz! 
Laika posmā no 5.-8.oktobrim Briselē norisinās ikgadējās Open Days jeb Reģionu 
Atvērto durvju dienas. Semināri ir bez maksas. Reģistrēties semināriem šajā mājas 
lapā: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/reg_frame.cfm  

Eiropas mobilitātes nedēļa no 16.-22.novembrim. Pašvaldības ir aicinātas 
piedalīties! Pašvaldības aicinātas nodrošināt satiksmes ierobežojumus pilsētā (piem., 
slēdzot atsevišķas ielas), sagatavot salīdzinošos ziņojumus par gaisa kvalitāti, trokšņu 
piesārņojumu utt. Idejas smelties un pieteikties var šajā mājas lapā: 
http://www.mobilityweek.eu/ 
 

Evita Gržibovska, evita@lps.lv  
 

Dažādi  
 
LPS aicina pašvaldības informēt iedzīvotājus, ka, lai veicinātu nodarbinātības un 
darba tirgus attīstību, 13. un 14. novembrī Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, pirmo reizi notiks nodarbinātības un profesionālās izaugsmes izstāde “Darbs 
un karjeras iespējas”. Izstādi organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un interneta portālu “CV Online”. Plašāk 
ar izstādes tematiku un pasākumiem var iepazīties www.bt1.lv/dki. 
 
No 1. līdz 25. septembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs 23.09.2009.) 
VKKF pieņem projektus šā gada 3.kultūras projektu konkursā Literatūras, 
Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, 
Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras nozarēs, kā arī Starpnozarē. Konkursa 
nolikumā ir izmaiņas – tas papildināts ar punktiem 5.2.7.4. un 5.2.8.. Konkursa 
rezultāti – pēc 22. 
oktobra. Informācija ir pieejama http://www.kkf.lv/#43 

Līdz 2. oktobrim  pulksten 12.00 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs 30.09.2009.) 
VKKF pieņem pieteikumus mūža stipendiju programmā. Informācija ir pieejama: 
http://www.kkf.lv/#94 

Noslēdzies šā gada 2. kultūras projektu konkurss Literatūras, Mūzikas un dejas 
mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, 
Tradicionālās kultūras nozarēs, kā arī Starpnozarē. Finansējuma saņēmējiem līgums 
ar VKKF jānoslēdz līdz 11. septembrim. Informācija ir pieejama: 
http://www.kkf.lv/#43 
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7.oktobrī pulksten 9.30 LIAA telpās, Pērses ielā 2, Rīgā, LIAA aicina uz semināru 
„Eiropas Komisijas Vides prasību ievērošanas palīdzības programma MVU 
(ECAP)”. Plašāku informāciju un pieteikuma veidlapu skatiet šeit: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/seminars_eiropas_komisijas_vid/  
 
Eiropas Savienības fondu mājas lapā www.esfondi.lv tiek ievietoti dažādi skaidrojoši 
materiāli par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem. Ar 
jaunāko informāciju variet iepazīties http://www.esfondi.lv/page.php?id=613 
 
"Sorosa fonds – Latvija" programmai "Pārmaiņu iespēja skolām" piešķirs 1,38 
miljonus eiro jeb 975,5 tūkstošus latu 40 līdz 50 skolu pārveidei par kultūras un 
izglītības centriem. Atbalstam konkursa kārtībā varēs pieteikties pašvaldības ar 
savām izglītības iestādēm. Līdzekļi skolu atbalstam būs piešķirti no Džordža Sorosa 
izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda. 

Programmas mērķis ir veicināt skolu pārveidi par izglītības, sociālā atbalsta, 
kultūras centriem, veidojot partnerību starp pārvaldes, uzņēmējdarbības un nevalstiskā 
sektora organizācijām. "Esam pārliecināti, ka, pārveidojot mazās skolas par 
daudzfunkcionāliem kultūras un izglītības centriem, nevis vienkārši piešķirot 
līdzekļus to īslaicīgai funkcionēšanai, mēs varam palīdzēt reģionu nostiprināšanai un 
attīstībai," sacījis "Sorosa fonds - Latvija" direktors Andris Aukmanis.
 Pieteikumus programmai projektu konkursa pirmajai kārtai var iesniegt līdz 
2009.gada 15.septembrim, savukārt pirmo kārtu izturējušie – līdz 2009.gada 
10.oktobrim. Fonds norāda, ka projekta laikā pašvaldībām tiks piešķirti 40-50 granti 
25 000 eiro (18 000 latu) apjomā. 

No 2009.gada 25.augusta projekta pieteikuma anketa būs pieejama SFL 
interneta vietnes www.sfl.lv  sadaļā "Aktualitātes". 

Iesniedzot konkursam projektu pieteikumus, pretendentiem nepieciešams veikt 
izglītības un sociālo vajadzību analīzi, vēršot uzmanību uz bērnu un skolēnu 
interesēm. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, prioritātes būs bērnu un jauniešu 
izglītība, bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītības konsultācijas. Atbalstīto 
projektu ieviešanas stadijā pašvaldībām un skolām tiks sniegtas vietējo un ārvalstu 
speciālistu konsultācijas izglītības, kopienu sociālās attīstības un uzņēmējdarbības 
jautājumos. 
 
2009.gada oktobrī Vides ministrija plāno izsludināt nākamo projektu konkursu 
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”. 
Papildu informācija ir pieejama Vides ministrijas mājas lapā 
http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=9278.  
 
27.augustā klajā nācis elektroniskā žurnāla „Energo Forums” 20.numurs. Šis 
analītiskais AS „Latvenergo” izdevums reizi divos mēnešos informē par aktualitātēm 
un tendencēm enerģētikas jomā. Skatiet šeit:  
http://www.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/LATVIAN/ENERGOFORUMS1/En
ergoForumsLV_09_04.pdf 
 
20.-21.oktobrī Permā, Krievijā, notiks Eiropas Savienības reģionu un Krievijas 
Federācijas reģionu forums. Foruma programmas projektu skatiet pielikumā Nr.5. 
Intereses gadījumā, lūdzu, sazinieties ar kontaktpersonu: 
Arkady A.Arianoff 
General Manager 
Belgian Luxembourg Chamber of Commerce for Russia & Belarus 
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Brussels- Belgium 
tel: +32 473 948655 
fax: +32 2 353 1311 
Email: ccblr@belgacom.net 
web site: www.ccblr.org 
Skype: ccblrb 
 
Pielikumi 
 
Nr.1 – LPS vēstule Saeimai un RAPLM par priekšlikumiem grozījumiem likumā „Par 
pašvaldību finansu izlīdzināšanu” 
Nr.2 – LPS skaidrojums pašvaldībām par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi 
Nr.3 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavotajiem grozījumiem 
Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 „Noteikumi par 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti 
„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””  
Nr.4 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par RAPLM sagatavotajiem grozījumiem 
Ministru kabineta 2008. gada 27.maija Nr.377 „Noteikumi par darbības programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti „Nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 
attīstībai 
Nr.5 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Kultūras ministrijas sagatavoto 
likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” 
Nr.6 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par sākotnējā plūdu riska novērtējumā, 
iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības 
plānā sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas 
iekļaujama, atjaunojot minētos dokumentus” (VSS-1185) 
Nr.7 – LPS atzinums (nesaskaņojums) par Vides ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija 
noteikumos Nr.199 „Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
izveidošanas kritēriji Latvijā”” (VSS-1235) 
Nr.8 – Eiropas Ārējās Austrumu robežas tīkla (Neebor) ikgadējās konferences 
deklarācijas projekts 
 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv 
 

Dace Zvirbule, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,  

29356019, dace.zvirbule@lps.lv  
 
 


