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PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 
KONKURSAM „EIROPAS 

GADA PAŠVALDĪBA 2013”

Uzklausot pašvaldību lūgumus un apzinoties sa-
springto darba gaitu pirms pašvaldību vēlēšanām 

un pēc tām, konkursam „Eiropas Gada pašvaldī-
ba 2013” pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 
1. jūlijam. 
Lai pieteiktos konkursa pirmajai kārtai, pašvaldī-
bām konkursa pieteikums jānosūta uz savu plāno-
šanas reģionu.
Arī plānošanas reģioniem vērtēšanas termiņš tiek 
pagarināts līdz 14. augustam (rezultātu paziņoša-
nas diena). Plašāku informāciju skatiet šeit: http://
www.lps.lv/Eiropas_Gada_pasvaldiba/.

VĒLĒTĀJI IZVĒLĒJUŠIES DARĪTĀJUS

Nav divu vienādu vēlētāju, divu vienādu pašvaldību, 
divu vienādu situāciju pirms vēlēšanām. Pašvaldība 
tieši tāpēc ir pašvaldība, ka tā saglabā daudzveidī-
bu. Šī daudzveidība izpaudās arī vēlēšanās. Ir izvei-
dojusies veselīga pirmo reizi ievēlēto un atkārtoti 
ievēlēto deputātu proporcija.

Vairumā Latvijas teritoriju vēlētājs ir izrādījies gud-
rāks, nekā daži polittehnologi cerēja. Nav izdevies 
vēlētāju apmuļķot ar tukšiem solījumiem.

Nav izdevies vēlētāju sakūdīt uz iepriekšējā darba 
noliegšanu, rosinot dažādus fantastiskus finansiāli 
neiespējamus projektus. Nav izdevies vēlētājus sa-
rīdīt pret cilvēkiem, kas iepriekšējā sasaukuma laikā 
ļoti smagā ekonomiskā situācijā nodrošināja valstī 
sociālo mieru un neļāva pilnīgi sabrukt infrastruk-

tūrai. Nav izdevies iestāstīt, ka vajag tikai iepriekšē-
jos politiķus sodīt un tūlīt iestāsies leiputrija.

Nākamais pašvaldību darba periods nebūs viegls. 
Vairākas līdzšinējās centrālās valdības ieceres ir 
vērstas pret pašvaldībām. Nav atgūtas vairākas 
pašvaldību brīvības, kas Latvijā pastāvēja pirms 
krīzes. ES ekonomiskajā telpā nav sagaidāms pirkt-
spējas pieaugums, līdz ar to samazinot ekonomis-
kās atveseļošanās iespējas Latvijā.

Šādos apstākļos svarīga ir vēlētāju attieksme pret 
darītājiem. Vēlētāji ir apliecinājuši savu atbalstu. 
Tas dos gan jaunajiem, gan atkārtoti ievēlētajiem 
deputātiem pārliecību, ka ir vērts strādāt un cilvēki 
to novērtēs.

Ar to arī visus apsveicu!

Andris Jaunsleinis,
LPS priekšsēdis
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LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejā

LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
sēdē, kas notika š.g. 28. maijā, tika skatīti jautāju-
mi par kases aparātu pielāgošanu eiro (par kases 
aparātu noteikumu grozījumiem un praktiskajām 
vadlīnijām), sagatavotie grozījumi Ministru kabine-
ta 1999. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 250 „Kārtī-
ba, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” un Finanšu ministri-
jas izstrādātais informatīvais ziņojums „Priekšliku-
mi ienākumu nevienlīdzības mazināšanai”.

Par kases aparātu pielāgošanu eiro informēja Fi-
nanšu ministrijas pārstāvji, un viņu stāstījumu ie-
rakstā var noskatīties LPS mājaslapā.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 250 
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie no-
rēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes ie
stāžu sniegtajiem pakalpojumiem” paredz būtisku 
izmaiņu izdevumu aprēķinā uz vienu audzēkni – pa-
redzēts, ka aprēķins par audzēkni konkrētā izglītības 
iestādē balstīsies uz iepriekšējā budžeta gada faktis-
kajām izmaksām, nevis uz sagaidāmajām izmaksām 
budžeta gadā, kā tas bijis līdz šim. Tāpat precizētas 
aprēķinā iekļaujamās izdevumu pozīcijas.

Komitejas sēdē tika sniegta arī informācija par infor-
matīvo ziņojumu „Priekšlikumi ienākumu nevien-
līdzības mazināšanai”, kurā rosināts no 2014. gada 
1. janvāra minimālo darba algu palielināt līdz 
225 latiem, atvieglojumu par apgādībā esošu per-
sonu noteikt 98 latu apmērā, bet neapliekamo mi-
nimumu noteikt robežās no 45 līdz 84 latiem. Ne-
apliekamais minimums 84 latu apmērā būtu tiem 
strādājošajiem, kam darba samaksa ir minimālās 
darba algas apmērā, savukārt 45 latu apmērā – tiem 
darbiniekiem, kuru ienākumi ir 400 latu vai vairāk. 
Strādājošajiem, kuriem darba alga ir lielāka par 
225 latiem, bet mazāka par 400 latiem, neaplieka-
mais minimums tiks aprēķināts pēc īpašas formu-
las – palielinoties darba algai, samazināsies neap-
liekamais minimums. Šo pasākumu fiskālā ietekme 
uz pašvaldību budžetu aprēķināta šāda (ar nosacī-
jumu, ka pašvaldībām piekrīt 80% IIN ieņēmumu): 
minimālās darba algas paaugstināšana: +2,04 milj. 
latu; atvieglojuma par apgādībā esošu personu no-
teikšana: -9,79 milj. latu; diferencēta neapliekamā 
minimuma ieviešana: -18,17 milj. latu.

LPS sagatavojusi alternatīvu likumprojektu par 
sabiedrisko transportu

Latvijas Pašvaldību savienība sagatavojusi alterna-
tīvu likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu likumā” (sk. 1. pielikumu) un 
nosūtījusi to izvērtēšanai Ministru prezidentam, 
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio-
nālās politikas komisijai, kā arī Valsts prezidentam.

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka šis piedā-
vājums ne tikai ļaus saglabāt plānošanas reģionu 
kompetenci vietējo reģionālo maršrutu plānošanā, 
bet dos iespēju uz paritātes principiem plānošanas 
reģioniem plānot arī reģionālos starppilsētu marš-
rutus un dzelzceļa pārvadājumus.

Izstrādātie grozījumi Sabiedriskā transporta pakal-
pojumu likumā piedāvā noteikt, ka Satiksmes mi-
nistrijas institucionālā pārraudzībā tiek izveidota 
Sabiedriskā transporta padome, kuras sastāvā ir 
pieci satiksmes ministra iecelti pārstāvji un pieci 
plānošanas reģionu attīstības padomju deleģēti 
pārstāvji, un padome nodrošina sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu pārzināšanu un organizēšanu 
vienotā maršrutu tīklā reģionālajos starppilsētu un 
reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos, kā arī at-
bilstoši savai kompetencei uzrauga likumu un citu 
normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā transporta 
nozarē. Tādējādi piedāvāts noteikt, ka Sabiedriskā 
transporta padome ir svarīgākā lēmējinstitūcija at-
tiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu or-
ganizēšanu un maršrutu tīklu pārzināšanu reģionā-
lajos starppilsētu un reģionālajos vietējas nozīmes 
maršrutos, kā arī dzelzceļa maršrutos.

Ābelīte – LPIA dāvana GORAM

Ar vērienīgu atklāšanas koncer-
tu, kuru tiešraidē vēroja daudzi 
Latvijas Televīzijas skatītāji, maija 
beigās savas durvis kultūras cie-
nītājiem vaļā vēra Latgales vēst-
niecība GORS – Austrumlatvijas 
koncertzāle Rēzeknē. Vasarā, kad 
vairākums kultūras iestāžu bauda 
atpūtu, „goriešiem” būs ražīgs 
darba cēliens, lai piedāvātu plašu 

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ
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atklāšanas pasākumu klāstu – gan profesionālās 
mākslas un populārās mūzikas koncertus, gan kino 
demonstrēšanu un mākslas darbu izstādes.

2012. gada augustā izbraukuma sēdes laikā topo-
šās koncertzāles būvlaukumu apmeklēja Latvijas 
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) biedri. 
Piedaloties saistošā viktorīnā, pareizo atbilžu autori 
saņēma balvu – iespēju klātienē noskatīties atklā-
šanas koncertu. 30. maijā LPIA pārstāvji ciemojās 
Rēzeknē, sev līdzi vedot dāvanu – dekoratīvo ābelī-
ti, ko iestādīja Vipingas mežaparkā kā skaistu papil-
dinājumu Meža dienās iestādītajam parkam.

Lai GORAM un ābelītei ilgs un ražens mūžs!

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Otrdien, 4. jūnijā, plkst. 10 LPS ēkas 4. stāva zālē 
notiks LPS Valdes sēde. Novadu dienu laikā Kuldī-
gā notika LPS Domes sēde, kas pieņēma lēmumu 
par LPS 24. kongresa sasaukšanu 9. augustā, kā arī 
deleģēja Valdei funkcijas un LPS 24. kongresa saga-
tavošanu. Tam arī būs veltīta 4. jūnija sēde.

Piektdien, 7. jūnijā, Carnikavā notiks Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) izbrau-
kuma sēde. Diskusiju centrā būs meliorācijas un 
atkritumu apsaimniekošanas problēmas, kā arī ie-
pazīšanās ar Carnikavas novadu.

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

Reģionu komitejā karstas diskusijas par piena 
kvotu sistēmas izbeigšanu

30. maijā Briselē (Beļģijā) notikušajā Eiropas Savie-
nības Reģionu komitejas plenārsēdē Latvijas dele-
gācijas pārstāvis Mālpils novada domes priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Lielmežs aizstāvēja Latvijas pozīciju 
par nepieciešamību izbeigt piena kvotu sistēmu 
2015. gadā. Viņš asi kritizēja atzinuma sagatavotāja 
Francijas Overņas reģiona padomes priekšsēdētā-
ja Renē Sušona priekšlikumu saglabāt piena kvotu 
sistēmu vismaz līdz 2019. vai 2020. gadam. A. Liel-
mežs uzsvēra, ka Latvijas lauksaimnieki gatavoju-
šies kvotu atcelšanai, ticot, ka tā būs laba tiesiskā 
paļāvība un nodrošinās konkurenci pasaules tirgū. 
„Kvotu sistēmas turpmāka saglabāšana bremzēs 
lopkopības attīstību un Eiropas Savienības ietekmi 
piena ražošanā pasaulē,” uzsvēra Latvijas delegāci-
jas pārstāvis.

Sušons klātesošos iepazīstināja ar ASV pieredzi, kur 
ir liberālākais un konkurētspējīgākais tirgus pasau-
lē, taču tas aizsargā savus ražotājus: „Nebūsim nai-
vi, ir pilnīgi skaidrs, kas notiks pie mums! Makro-
ekonomiskā analīze nezīmē nekādus cerību starus 

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

Latvijas delegācija, pirms plenārsēdes diskutējot par 
piena kvotu jautājumu ar Zemkopības ministrijas noza-
res padomnieci Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāv-
niecībā Eiropas Savienībā Daci Arāju.

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


mūsu mazajiem un vidējiem ražotājiem, ja notiek 
deregulācija,” norādīja Sušons.

Jau iepriekš ziņots, ka Eiropas Komisija savā 
2012. gada nogalē publicētajā paziņojumā rosinā-
jusi atcelt piena kvotas 2015. gadā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 
arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

Par likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu likumā”, 1. pielikums

Par Ministru kabineta protokollēmumu un Infor-
matīvo ziņojumu par zemes dzīļu izmantošanu, 
2. pielikums

Par Finanšu ministrijas publiskai apspriešanai no-
dotajiem 2014.–2020. gada perioda Eiropas Savie-
nības fondu plānošanas dokumentu projektiem, 
3. pielikums

Par Ministru kabineta noteikumu „Vispārīgie būv-
noteikumi” projekta saskaņošanu, 4. pielikums

LPS NESASKAŅO

Seminārs par darbu ar trešo valstu 
valstspiederīgajiem

Sabiedrības integrācijas fonds uzaicina šāgada 
5. jūnijā plkst. 14.30 kinoteātra „KSuns” telpās 
(Rīgā, Elizabetes ielā 83/85) piedalīties e-platfor-
mas www.ngolatvia.lv atklāšanas pasākumā un 
pieredzes apmaiņas seminārā par darbu ar trešo 
valstu valstspiederīgajiem.

Radošās tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar e-
platformas resursa piedāvātajām iespējām ikvienai 
Latvijas nevalstiskajai organizācijai (NVO) un sa-
biedrībai kopumā. Pasākuma dalībnieki varēs no-

skatīties arī atraktīvus video sižetus par trešo val-
stu valstspiederīgo dzīvi Latvijā, par nevalstiskajām 
organizācijām, kas strādā ar šiem pilsoņiem, kā arī 
uzklausīt jomas ekspertu viedokļus.

Atklāšanas pasākumā NVO aicinātas dalīties savā 
pieredzē darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, 
stāstot par savas organizācijas pakalpojumiem, kā 
arī pieredzi, iesaistot viņus organizācijas darbā.

Pasākuma laikā būs unikāla izdevība uzzināt par 
iespējām paplašināt savas organizācijas darbību 
un uzdot jautājumus ekspertiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri apmeklēs šo notikumu.

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI

ES māja aicina uz semināru „Gatavojoties 
atvaļinājumam jeb Kas noteikti jāzina, plā-
nojot ceļojumu?”

7. jūnijā plkst. 14 ES māja aicina ikvienu inte-
resentu apmeklēt semināru „Gatavojoties at-
vaļinājumam jeb Kas noteikti jāzina, plānojot 
ceļojumu?”. Tajā būs iespēja vairāk uzzināt par 
dokumentu sagatavošanu ceļojumam, vīzu nokār-
tošanu, iespējām saņemt palīdzību, esot ārvalstīs, 
komplekso tūrisma pakalpojumu iegādi un citiem 

praktiskiem padomiem, kas var noderēt, plānojot 
atvaļinājumu.

Lai ceļojums būtu patīkamiem iespaidiem bagāts 
un nekļūtu par negaidītu situāciju un stresa vir-
puli, ieteicams ieklausīties vienkāršos, tomēr bū-
tiskos padomos. ES mājas organizētajā seminārā 
varēs vairāk uzzināt par personas dokumentu sa-
gatavošanu ceļošanai, vīzu nokārtošanu, konsulā-
ro palīdzību, komplekso tūrisma pakalpojumu ie-
gādi, pirkumiem internetā (tūrisma pakalpojumu 
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piedāvājums kolektīvās iepirkšanās portālos, vies-
nīcu rezervācija un aviobiļešu iegāde internetā), 
automašīnu nomas pakalpojumu izmantošanu ār-
valstīs, strīdu un pārrobežu strīdu risināšanu ES, 
drošu maksājumu karšu lietošanu ārvalstīs, Eiropas 
veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) piedāvāta-
jām iespējām u.c.

Seminārā interesentus informēs un uz jautājumiem 
atbildēs eksperti no Ārlietu ministrijas Konsulārā 
departamenta Konsulārās palīdzības nodaļas, Patē-
rētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC), Nacionālā 

veselības dienesta, Latvijas Komercbanku asociāci-
jas u.c.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām intere-
sentus pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta 
adresi: esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 
67085445.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas!

Juta Šteinerte, Eiropas Savienības mājas Zināšanu, 
sarunu un mākslas istabu vadītāja

Radošajā darbnīcā risinās bērnu un 
pusaudžu saskarsmes problēmas

Turpinot veiksmīgi aizsākto radošo darbnīcu ciklu, 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments 11. jū-
nijā no plkst. 10 līdz 14.30 VBTAI 3. stāva zālē Rīgā, 
Ventspils ielā 53, rīko radošo darbnīcu „Bērna sa-
skarsmes prasmju attīstīšana”.

Uz radošo darbnīcu „Bērna saskarsmes prasmju at-
tīstīšana” aicināti izglītības iestāžu psihologi, sociā-
lie pedagogi un citi speciālisti, kas savā ikdienā strā-
dā ar bērniem. Dalībniekiem mācīs apzināt biežāk 
novērotās bērnu un jauniešu saskarsmes grūtības, 
kā arī ar dažādu vingrinājumu palīdzību veicināt 
praktisku saskarsmes iemaņu apgūšanu.

VBTAI norāda, ka saskarsmes prasmju trūkums ir 
viena no aktuālākajām problēmām, ar ko sastopas 
bērni un pusaudži. Šī tēma ir aktuāla gan jaunie-
šiem, gan viņu vecākiem un pedagogiem. Par to lie-
cina Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 
2012. gada statistikas dati. Speciālisti par dažādām 
saskarsmes grūtībām telefoniski ir konsultējuši 
1295 bērnus un pusaudžus.

Lai pieteiktos dalībai radošajā darbnīcā, lūdzam līdz 
7. jūnijam zvanīt pa tālruni 67359147 vai izman-
tot e-pasta adresi: edgars.caics@bti.gov.lv. Dalība 
radošajā darbnīcā ir bez maksas, tomēr aicinām 
pasākumam reģistrēties savlaicīgi, jo vietu skaits ir 
ierobežots.

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vasaras akcija apmācībām – aicinām 
iesaistīties mazos un mikrokomersantus!

Lai paaugstinātu IKT tehnoloģiju izmantošanu mikro 
un mazajos uzņēmumos, aicinām mazos un mik-
rokomersantus arī vasarā iesaistīties Latvijas Infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas 
(LIKTA) īstenotajā ESF projektā „Informācijas tehno-
loģiju apmācības mazajiem un mikrouzņēmumiem 
konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai”.

Projekta ietvaros trīs gadu laikā (no 2012. gada au-
gusta līdz 2014. gada beigām) paredzētas vairākas 
apmācību aktivitātes, kas paaugstinās IKT tehno-
loģiju pielietošanu, veicinās IKT rīku izmantošanu 
Latvijas mazajos un mikrouzņēmumos, kas savu-

kārt palīdzēs uzņēmumiem nodrošināt gan finanšu 
un cilvēkresursu ekonomiju, gan vieglāku un efektī-
vāku darbu ar klientiem un piegādātājiem.

Uzņēmumu darbiniekiem ir dota iespēja apgūt vie-
nu vai vairākas apmācību programmas, ņemot vērā 
uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāci-
ju un intereses.

Ar IKT nozares atbalstu piesakies apmācībām līdz 
21. jūnijam un mācies līdz 1. septembrim tikai par 
10 latiem (+ PVN 21%) jebkurā no 2. līmeņa apmā-
cību kursiem!

Vairāk par projektu un akciju lasiet mājaslapā www.
mmu.lv!

mailto:esmaja@esmaja.lv
mailto:edgars.caics@bti.gov.lv
http://www.mmu.lv/
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ES iedzīvotāji līdz 30 gadu vecumam var 
pieteikties Eiropas Jaunatnes balvai

Eiropas Jaunatnes balvas mērķis atbilst „ES Digital 
Agenda” – padarīt digitālās tehnoloģijas pieejamas 
visiem pilsoņiem.

Balvai var pieteikties dizaineri, producenti, aplikā-
ciju veidotāji, žurnālisti un rakstnieki, kas darbojas 

ANO Tūkstošgades mērķu sasniegšanai (izglītība, 
sieviešu tiesības, kultūra, vide, taisnīgums).

Pieteikšanās – līdz 1. jūlijam.

Plašāka informācija šeit: http://www.fundsforngos.
org/turkey/european-youth-award-2013/.

Eiropas Kustība Latvijā

Pateicības raksti Latvijas muzeju 
darbiniekiem
24. maijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 
Rīgā notika Latvijas Muzeju biedrības rīkotā Starp-
tautiskajai muzeju dienai veltītā darbinieku sanāk-
sme, kurā kultūras ministre Žaneta JaunzemeGren-
de pasniedza Kultūras ministrijas Pateicības rakstu 
darbiniekiem, kuri nostrādājuši muzejā 25 gadus.
Kultūras ministrijas Pateicības raksts par nozīmīgu 
ieguldījumu nozares izaugsmē piešķirts pavisam 18 
valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem no visas 
Latvijas.

Pateicības rakstu saņēma vairāki muzeju pārstāvji 
no pašvaldībām – Memoriālo muzeju apvienības 
Andreja Upīša memoriālā muzeja muzejpedagoģe 
Ināra Odiņa, Gulbenes novada Vēstures un mākslas 
muzeja dekoratore Valentīna Brūniņa, Jaunmoku 
pils muzeja vadītāja Daiga Šmitenberga, Kārļa Ul-
maņa piemiņas muzeja „Pikšas” direktors Gunārs 
Ulmanis, Kuldīgas novada muzeja galvenā krājuma 
speciāliste Elita Pūrīte, Rundāles pils muzeja gal-
venā speciāliste Iveta Ārmane, galvenā speciālis-
te fotogrāfe Velta Leijere un eksponātu uzraudze 
Vēsma Štelmahere un Valmieras muzeja Krājuma 
nodaļas vadītāja Indra Vīlistere.

Kooperācijas birzs Alsungā

24. maijā Alsungas novadā notika Meža dienu 2013 
centrālais pasākums – Kooperācijas birzs stādīšana, 
lai izceltu vairākus notikumus pagājušā gada laikā, 
kas veicinājuši meža īpašnieku kooperācijas attīstību.

Šogad Meža dienām 85. gadskārta. Meža dienu 
2013 moto ir – „Kopā nākotnes mežam!”, līdz ar to 
šogad Meža dienu pamatmērķis ir meža īpašnieku 
kooperācijas idejas popularizēšana Latvijā. Alsun-
gas apkārtnē dzīvojošie meža īpašnieki ir pirmie, 
kas atjaunojuši meža īpašnieku kooperācijas kus-
tību, nodibinot meža īpašnieku kooperatīvu „Mež-
saimnieks”. Meža dienu pasākuma laikā mežinieki 
kopīgi ar lauksaimnieku kooperatīvu pārstāvjiem 

stādīja simbolisku kooperācijas bērzu birzi, tādē-
jādi apliecinot, ka Latvija un meža nozare var būt 
stipra tikai savstarpējā sadarbībā.

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” redaktore, gunta@lps.lv
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