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2. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
valdes sēde, kurā skatīja jautājumu par noti-
kušajām LPS un Satiksmes ministrijas sarunām 
(par sarunām varat lasīt šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3030). 

Sēdē iepazīstināja ar MK noteikumu projektu „Kār-
tība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts 
bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai 
bērna sagatavošanai pamatizglītības ieguves uzsāk-
šanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglī-
tības iestādē”, kā arī informēja, ka no LPS puses ir 
nesaskaņojums šiem MK noteikumiem ar vairākām 
iebildēm. (Nesaskaņojumu skatiet 1. pielikumā). 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis informēja 
par jauno valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu pārvaldes kārtību MK likumprojekta 
paketē.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis sēdē informēja 
arī par plānoto LPS valdes tikšanos ar Ministru pre-
zidentu Valdi Dombrovski, lai runātu par šādiem 
jautājumiem: vidēja termiņa budžeta ietvars paš-
valdībām; valsts un pašvaldību budžeta proporci-
jas; pašvaldību finanšu izlīdzināšana; iespējamais 
veselības nodoklis un sabiedriskā transporta or-
ganizācija plānošanas reģionos. Tikšanās plānota 
22. aprīlī. 

3. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā notika kār-
tējās uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba disku-
sijas pašvaldību pārstāvjiem saistībā ar jautāju-
miem par ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda projektos konstatētām neatbilstībām un 
piemērotām finanšu korekcijām. Diskusijas laikā 
priekšplānā izvirzījās vairāki jautājumi, kurus ne-
pieciešams steidzami atrisināt iepirkumu jomā, 
projektu uzraudzībā pēc to ieviešanas 5 gadu pe-
riodā, vērtēšanas procesā, kā arī nepieciešama fi-
nanšu korekciju vadlīniju precizēšana. Diskusijas 
videoieraksts: http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoi
eraksti/?task=view&article_id=3080.

LPS vēlas akcentēt, ka būtiskākā lieta, kas šobrīd jā-
sakārto, ir preventīvi pasākumi, lai pašvaldībām sa-
mazinātos atlikušo kļūdu risks. Tāpat visām iesaistī-
tajām pusēm jāvienojas par nākamajiem soļiem, lai 
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nepieļautu šī perioda klasiskākās kļūmes un kopīgi 
sasniegtu iespējami labākos rezultātus nākamajā 
ES struktūrfondu plānošanas periodā. 

Diskusijas noslēgumā arī aicināja pašvaldības rak
stīt par konkrētām problēmām, ar kurām ir nācies 
saskarties projektu darbības un vērtēšanas perio-
dā. Rakstiski problēmu izklāstu var sūtīt uz epastu: 
andra.feldmane@lps.lv.

4. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības un 
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sarunas 

par izglītības budžetu 2014. gadā – par mērķdo-
tācijām pedagogu darba algām 2014. gadā; par 
mērķdotācijām interešu izglītībai 2014. gadā; par 
5–6 gadīgo izglītībā nodarbināto pedagogu un sā-
kumskolas ped agogu darba algu 2014. gadā; par 
mērķdotācijām profesionālās ievirzes sporta izglītī-
bas programmām 2014. gadā; par mērķdotācijām 
speciālo izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem 
2014. gadā; par bezmaksas izglītības nodrošināša-
nu (mācību grāmatu u.c. mācību līdzekļu iegāde).

Jautājumā par dotācijām pedagogu algām infor-
māciju sniedza IZM valsts sekretāra vietniece No-
drošinājuma un finanšu departamenta direktore 
Svetlana Batare. Pedagogu algu palielinājums tik-
šot panākts ar Motivācijas programmā iekļauto 
iniciatīvu – diferencēt piemaksas algām atkarībā 

no kvalitātes pakāpes. LPS un LIZDA viedoklis ir, 
ka jāpalielina arī bāze. LPS arī uzskata, ka piecu un 
sešgadīgo izglītībā nodarbināto un sākumskolas pe-
dagogu algas ir kritiski zemas un ka jāpalielina koe-
ficients no 0,75 līdz 1, un LPS prasa, lai 2014. gadā 
šo pedagogu algas tiktu palielinātas.

Jautājumā par interešu izglītības finansējumu mi-
nistrijas pārstāvji sola, ka kopējā naudas summa 
netiks mainīta, kaut gan audzēkņu skaits samazi-
nās. IZM valsts sekretāra vietniece Izglītības depar-
tamenta direktore Evija Papule informēja, ka pa-
beigta speciālo skolu tīkla izvērtēšanas metodikas 
sagatavošana un ka tuvākajā laikā sāksies speciālo 
izglītības iestāžu izvērtēšana, tai skaitā finanšu re-
sursu efektivitātes noteikšana, skolu tīkla blīvuma 
jeb skaita izvērtēšana. Tiekot veidota ekspertu gru-
pa, kas šā gada beigās sniegs atbildes, tad arī skatī-
šot finansējuma modeļa reformu, pārskatīšot koefi-
cientus. Pavisam noteikti skaršot speciālo izglītības 
iestāžu 2014. gada budžetu. Plaša diskusija izvērtās 
jautājumā par mērķdotācijām profesionālās sporta 
izglītības programmām. IZM Sporta un jaunatnes 
departamenta direktore Ulrika AuniņaNaumova 
prezentēja sagatavotās sporta pamatnostādnes, 
kuras izraisīja pašvaldību pārstāvjos šaubas par fi-
nansiālo segumu iecerētajiem projektiem. Prioritā-
ri būšot nacionālas nozīmes sporta infrastruktūras 
objekti un brīvpieejas sporta laukumi, kas aprīkoti 
ar lauka trenažieriem. Palielinājumu sporta tre-
neru algām ministrija nav paredzējusi, tas izraisīja 
pašvaldību pārstāvju neapmierinātību. LPS prasa 
valstij pilnībā finansēt sporta skolu trenerus. Saru-
nās apsprieda arī problēmu par bezmaksas izglītī-
bas nodrošinājumu. Tika uzsvērts, ka finansējums 
mācību līdzekļu iegādei ir neliela daļa valsts garan-
tētajā bezmaksas vispārējā izglītībā. Ministrija esot 
Saeimai iesniegusi paketi ar grozījumu projektiem 
Izglītības likumā un Vispārējā izglītības likumā, 
tikšot precīzi definētas vairākas neskaidras lietas, 
piemēram, kas ir mācību līdzekļi, individuālie mā-
cību līdzekļi u.c. lietas. LPS sekos Saeimā līdzi, kā 
šie likumprojekti virzās. Jautājumu par Mazo skolu 
programmu pārcēla uz nākamo LPS un IZM tikša-
nos, ko paredz aprīļa beigās. 

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Olga Kokāne

4. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
un Iekšlietu ministrijas (IeM) sarunas, kurās 
piedalījās LPS pārstāvji, IeM vadība, ministrijas 
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struktūrvienību pārstāvji, Valsts policijas un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pār-
stāvji. Sarunās skatīja jautājumu par valsts institū-
ciju un pašvaldību sadarbību un veicamajiem pa-
sākumiem kūlas dedzināšanas apkarošanā, kā arī 
apsprieda Valsts policijas un pašvaldību policijas 
sadarbības pilnveidošanas jautājumus.

Pašvaldības aicina pastiprināt Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) atbildību, apsekojot un nosakot neap-
strādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
Pašvaldības vienas to finansiālu iemeslu dēļ izda-
rīt nevar, bet sadarbībā ar LAD tas ir iespējams. Kā 
arī sadarbībā ar VARAM un Zemkopības ministriju 
pašvaldību saistošajos noteikumos būtu jānosaka 
vienotas zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas 
prasības, lai novērstu kūlas veidošanos. 

Attiecībā uz sadarbību ar Valsts policiju LPS pār-
stāvji atzina, ka IeM ir jāveicina pašvaldību polici-
jas nostiprināšanās, jāveicina sadarbība pašvaldību 
policijas apmācībā. LPS atzinīgi vērtē, ka Likumā 
par policiju ir izdarītas izmaiņas, kas nosaka, ka vai-
rākas pašvaldību domes var izveidot kopīgas paš-
valdību policijas iestādes, kas ir veiksmīgas pašval-
dību sadarbības veidošana, kā arī finanšu resursu 
racionāla izmantošana.

Sarunās puses vienojās, ka tiks izstrādāti MK notei-
kumi par informācijas apmaiņas kārtību starp valsts 
un pašvaldību policiju. 

IeM prezentācija – Priekšlikumi par pasākumiem 
kūlas dedzināšanas apkarošanā (2. pielikums).

IeM prezentācija – Par Valsts policijas un pašvaldī-
bas policijas sadarbību (3. pielikums).

4. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības un 
Zemkopības ministrijas sarunas. Tajās apsprieda 
lauku attīstības, meliorācijas, zivsaimniecības un 
meža nozares jautājumus, kā arī runāja par admi-
nistratīvo un politisko šķēršļu mazināšanu uzņē-
mējdarbības veicināšanai laukos.

Sarunu puses vienojās, ka budžeta prioritātes nā-
kamajam plānošanas periodam būs lauku teritoriju 
attīstība, uzņēmējdarbības veicināšana lauku teri-
torijās un meliorācija. Tāpat vienojās par sadarbību 
lauku attīstības speciālistu darbības nodrošināša-
nai. Sarunās vienojās arī par lauksaimniecības un 
meža zemes tirgus ierobežojumiem.

Sarunās apsprieda uzņēmējdarbības veicināšanas 
pasākumus laukos ar administratīvo un politisko 
šķēršļu mazināšanu. Piemēram, veicinās vietējās 
produkcijas realizēšanu vietējā tirgū, pārdodamās 
produkcijas koncentrēšanu dalībai gadatirgos, iz-
stādēs, lielveikalu ķēdēs u.c. Plānota arī pārstāvnie-
cības veicināšana publiskajos iepirkumos. Strādās 
arī pie sadarbības ar Lauksaimniecības datu centru 
datu pieejamības jautājumā.

ŠoNEDĒĻ uN TuRPMĀK

otrdien, 9. martā, plkst. 13.00 notiks Latvijas 
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde. Darba kārtībā plā-
nots skatīt jautājumu par VARAM investīciju pie-
dāvājumu nākamajam plānošanas periodam, kā 
arī apspriest metodoloģisko ietvaru ilgtspējīgai 
pilsētu attīstībai. Sēde notiks LPS ēkā (M. Pils ielā 
1, 4. stāva zālē).

   22. aprīlī notiks LPS valdes tikšanās ar Ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski, lai runātu par šā-
diem jautājumiem: vidēja termiņa budžeta ie-
tvars pašvaldībām; valsts un pašvaldību budžeta 
proporcijas; pašvaldību finanšu izlīdzināšana; 
iespējamais veselības nodoklis un sabiedriskā 
transporta organizācija plānošanas reģionos.
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Latvijas delegācija Reģionu komitejā pārstāvēta 
3. sanāksmē par attīstības sadarbības jautājumiem

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvji 9.–
10. aprīlī Briselē (Beļģija) piedalās 3. sanāksmē par 
attīstības sadarbības jautājumiem, kuru organizē 
Eiropas Komisija un Reģionu komiteja. Sanāksmē 
pārstāvēti vairāki simti pašvaldību pārstāvju no Ei-
ropas Savienības un attīstības sadarbības valstīm, 
lai diskutētu par fiskālo decentralizāciju, pārrobežu 
sadarbību un nākotnes attīstības sadarbības priori-
tātēm. Atsaucoties uz Latvijas delegācijas Reģionu 
komitejā vadītāja Andra Jaunsleiņa aicinājumu, tajā 
piedalās arī vairāki Latvijas Pašvaldību savienības 
sadarbības organizāciju vadītāji, proti, Gruzijas Na-
cionālās vietējo pašvaldību asociācijas prezidents 
Mamuka Abuladze, Moldovas Vietējo pašvaldību 
kongresa prezidente Tatjana Badana un Azerbai-
džānas Pilsētu asociācijas priekšsēdētājs Abulfazs 
Babajevs.

Latvijas delegācija Reģionu komitejā diskutēs par 
sociālās politikas jautājumiem 

11.–12. aprīlī Briselē notiekošajā Reģionu komi-
tejas 100. plenārsēdē Latvijas delegācija Reģionu 
komitejā tiekas ar Eiropas Komisijas Nodarbinā-
tības, sociālo jautājumu un iekļaušanas ģenerāl
direktorāta pārstāvi Lindu Adamaiti, lai diskutētu 
par Eiropas Komisijas pausto viedokli par Latvijas 
izaicinājumiem sociālajā jomā, kā arī Eiropas Soci-
ālā fonda prioritātēm 2014.–2020. gadā. Tikšanās 
laikā īpaša uzmanība tiks veltīta tādiem pašvaldī-
bām aktuāliem jautājumiem kā pabalsta finansēša-
nas principi garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un pāreja no bērnunamiem uz al-
ternatīvo aprūpi.

Sākusies gatavošanās šā gada Atvērtajām dienām 
Briselē

7.–10. oktobrī Briselē ikgadējās Atvērtajās dienās 
jeb Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā šoreiz Lat-
vijas pašvaldības pārstāvēs Vidzemes plānošanas 

reģions un Rīgas pilsēta, organizējot divus seminā-
rus no kopumā 100 notiekošajiem. Vidzemes plā-
nošanas reģions kopīgi ar Flandrijas reģionu (Beļģi-
ja), Basku zemi un Estremaduras reģionu (Spānija), 
Pikardijas reģionu (Francija) un Tamperes reģionu 
(Somija) organizēs semināru „Viedi klasteri jaunai 
industriālajai revolūcijai”. Savukārt Rīga šoreiz se-
mināra organizēšanā sadarbosies ar vairākām gal-
vaspilsētām un reģioniem, proti, BerlīnesBranden-
burgas reģionu (Vācija), Briseles reģionu (Beļģija), 
Budapeštu (Ungārija), Tallinu (Igaunija), Zagrebu 
(Horvātija), Amsterdamu, Hāgu, Roterdamu un 
Utrehtu (Nīderlande), Ildefransas reģionu (Franci-
ja), Londonu (Apvienotā Karaliste), Oslo (Norvēģi-
ja), Prāgu (Čehija) un Vīni (Austrija).

Kopumā dalība Atvērto dienu pasākumos apstip-
rināta 29 pilsētām, tostarp 13 galvaspilsētām, kā 
arī 162 reģioniem un pašvaldībām. Interesentiem 
pieteikšanās Atvērto dienu pasākumiem sāksies 
8. jūlijā.

Tāpat Atvērto dienu meistarklasē (Atvērto dienu 
universitātes ietvaros) aicināti piedalīties pēcdiplo-
ma studenti un jaunie pētnieki, kuriem būs iespēja 
diskutēt ar Eiropas Savienības reģionālās politikas 
komisāru Johannesu Hānu, kā arī citiem Eiropas 
Komisijas Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāl-
direktorāta un Reģionu komitejas pārstāvjiem. Pie-
teikumi jānosūta līdz 15. aprīlim, aizpildot anketu 
šajā vietnē:

http://www.regionalstudies.org/news/article/
opendays2013.

Apstiprinātajiem dalībniekiem tiks segti ceļa un uz-
turēšanās izdevumi Briselē.

Reģionu komiteja gaida jūsu viedokli par 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu 
„Eiropas digitalizācijas programma”

Lai izvērtētu stratēģijas „Eiropa 2020” pamatinicia-
tīvu „Eiropas digitalizācijas programma”, Reģionu 
komiteja 2013. gada 2. jūlijā Briselē rīko konferen-
ci. Lai tajā tiktu pārstāvēts pašvaldību redzējums un 
lai sniegtu ieguldījumu patlaban notiekošajā stra-
tēģijas „Eiropa 2020” izvērtēšanā, aicinām jūs:

piedalīties aptaujā, kuras rezultātus ap--	
spriedīs konferencē, un šajā nolūkā aizpildīt 
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aptaujas anketu (termiņa beigas — 2013. gada 
27. maijs); 

dalīties savā labākajā praksē-	 , kas saistīta ar 
izaugsmes veicināšanu un darba vietu izveidi 
un tiek īstenota, uzturot un atbalstot stipru, 
daudzveidīgu un konkurētspējīgu rūpniecisko 
pamatu. Šim nolūkam lūdzam aizpildīt elektro-
nisku formu (lai reģistrētos, ievadiet lietotāj-
vārdu (europe2020guest@cor.europa.eu) un 
paroli (Europe2020)). Lai jūsu labākās prakses 
piemērus varētu izskatīt iespējamai iekļauša-
nai Briseles konferences izstādē, informācija 
jāiesniedz līdz 2013. gada 17. maijam.

Aptaujas anketa visās valodās un veidlapa, kurā 
izklāstīt jūsu labāko praksi, atrodama šeit: https://
portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlag
ships/Pages/DigitalAgendaforEurope.aspx 

Reģionu komiteja ar interesi gaidīs jūsu ieguldīju-
mu un jau iepriekš pateicas par līdzdalību!

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, 
kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bēr-
niem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna 

sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, 
ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības 
iestādē” (1. pielikums).

LPS NESASKAņo

VSS316 – Informatīvais ziņojums “Valsts akciju sa-
biedrības “Privatizācijas aģentūra darbības izbeig-
šanas stratēģija”” 

VSS325 – Rīkojuma projekts “Par Apguldes Profe-
sionālās vidusskolas reorganizāciju” 

VSS326 – Rīkojuma projekts “Par Zaļenieku Profe-
sionālās vidusskolas reorganizāciju” 

VSS313 – Rīkojuma projekts “Par mērķdotācijas 
sadalījumu pašvaldībām  māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām 2013.gadā” 

VSS315 – Likumprojekts “Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā” 

VSS319 – Rīkojuma projekts “Par Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo 
īpašumu “Dūņezers”, “Lilastes ezers”, “Lielais Balt
ezers”, “Mazais Baltezers” un “Gauja” nodošanu 
Ādažu novada pašvaldības valdījumā” 

VSS320 – Informatīvais ziņojums “Par pašvaldību 
budžeta plānošanas vidējā termiņā ieviešanu” 

VSS321 – Likumprojekts “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums”

VSS322 – Informatīvais ziņojums “Par pārrobežu 
sadarbības stiprināšanu LatvijasIgaunijas un Latvi-
jasLietuvas Starpvaldību komisijās” 

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASīTIE DoKuMENTu PRoJEKTI
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Valsts kanceleja 2013. gada 12. aprīlī organizē se-
mināru „Eiropas Savienības fondu projektu īste-
nošanas pārkāpumu tiesiskās sekas”. Semināra 
mērķis ir apskatīt galvenos pārkāpumu veidus Ei-
ropas Savienības fondu projektu īstenošanā, kā arī 
skaidrot pārkāpumu tiesiskās sekas un meklēt risi-
nājumus to pieļaušanas riska mazināšanā. Seminā-
ru vadīs amatpersonas no:

Valsts kancelejas,ü	
Iepirkumu uzraudzības biroja,ü	
Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes,ü	
Korupcijas novēršanas un apkarošanas ü	
biroja,
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas ü	

pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkaroša-
nas pārvaldes. 

Semināra darba kārtību un informāciju par lek-
toriem skatīt pielikumā. Seminārs notiks viesnī-
cas „Radisson Blu Hotel Latvija” konferenču zālē 
„Beta 2” (Elizabetes ielā 55 Rīgā).

Lūdzam jūsu iestādi nominēt savus pārstāvjus da-
lībai šajā seminārā, aizpildot pieteikuma anketu 
tīmekļa vietnē https://docs.google.com/forms/d
/1oc3AvBpZBp6UIl5TRx0yLstSRPHvVjXxipbcDBn_
w3E/viewform. 

Pieteikumus lūdzam iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2013. gada 
9. aprīlim! Dalība seminārā ir bez maksas!

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vid
zemes Augstskolu aicina piedalīties konferencē 
„Starpnozaru sadarbība veselīgai Vidzemei”, kas 
notiks šī gada 19. aprīlī Vidzemes Augstskolā. 

Konferences mērķis ir rast iespējas, kā veicināt 
mazo un vidējo uzņēmēju izaugsmi, piedāvājot 
kvalitatīvus produktus un pakalpojumus veselības 
veicināšanā un uzlabošanā. Tāpat būtiski ir stipri-
nāt sadarbību starp organizācijām no uzņēmējdar-
bības, valsts un pašvaldību sektora. Savstarpējā 
sadarbība ir svarīgs priekšnosacījums sekmīgai uz-

ņēmējdarbības vides attīstībai konkrētajā nozarē. 
Konferencei var pieteikties līdz 16. aprīlim. Sīkāku 
informāciju, darba kārtību, visu par pieteikšanos 
un citu informāciju meklēt šeit: http://www.vidze-
me.lv/lv/seminari_vpr/115_konference_starpno-
zaru_sadarbiba_veseligai_vid/ 

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, ES struktūr-
fondu informācijas centra Tehniskās palīdzības 
projekta 2012.–2013. gadam speciālists, epasts: 
kristaps.rocans@vidzeme.lv.

Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu 
asociācijas informāciju par problēmām tuber-
kulozes apkarošanā valstī skatīt 4. pielikumā un 
5. pielikumā.

PRoJEKTI, SEMINĀRI, fINANSĒJuMS, DAŽĀDI

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

https://docs.google.com/forms/d/1oc3AvBpZBp6UIl5TRx0yLstSRPHvVjXxipbcDBn_w3E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1oc3AvBpZBp6UIl5TRx0yLstSRPHvVjXxipbcDBn_w3E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1oc3AvBpZBp6UIl5TRx0yLstSRPHvVjXxipbcDBn_w3E/viewform
http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/115_konference_starpnozaru_sadarbiba_veseligai_vid/
http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/115_konference_starpnozaru_sadarbiba_veseligai_vid/
http://www.vidzeme.lv/lv/seminari_vpr/115_konference_starpnozaru_sadarbiba_veseligai_vid/
mailto:kristaps.rocans@vidzeme.lv
http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3087&document_id=3087
http://www.lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3086&document_id=3086

