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19. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā 
piedalījās kultūras ministre Dace Melbārde un citi 
ministrijas darbinieki, kā arī Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra (LNKC) pārstāvji. Ministre apskatīja 
vairākas tēmas, kas ir Kultūras ministrijas pārziņā 
un skar pašvaldības. 

Muzeju nozares attīstības jautājumā ministre runā-
ja par valsts lielāko muzeju vērtību saglabāšanu re-
montu laikā, jo gandrīz visus muzejus nepieciešams 
remontēt, bet jautājums ir par finansēm. Kultūras 
pieminekļu restaurācijai izdevies iegūt finansēju-
mu 0,7 milj. EUR apmērā. Pieteikumu projektus 
var iesniegt līdz šā gada 30. jūnijam. Nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas jomā ministre 
sola risināt nemateriālā kultūras mantojuma likum-
projekta izstrādi un virzīšanu Saeimā pieņemšanai. 
Nacionālās identitātes stiprināšanā ministre uz-
sver Nacionālās bibliotēkas lomas paplašināšanu 
un tās kalpošanu Latvijas mērogā. Nozīmīga ir arī 
koncertzāļu celtniecība gan reģionos, gan Rīgā. Bez 

esošās koncertzāles Rēzeknē un topošajām kon-
certzālēm Cēsīs un Liepājā arī Ventspils pašvaldība 
izteikusi vēlmi attīstīt multifunkcionālu kultūras 
centru, kurā būtu profesionālās izglītības iestādes 
un arī koncertzāle.

Kultūrkapitāla fonda attīstībā nepieciešama stabila 
finansējuma bāze, turklāt fonda darbību paredzēts 
vairāk orientēt uz aktivitātēm reģionos. Svarīgi atjau-
not muzeju fondus un grāmatu fondus bibliotēkās. 
Lai panāktu ieceru piepildīšanos, svarīgs ir pašvaldī-
bu un reģionos mītošo cilvēku atbalsts. Jānostiprina 
un jādefinē radošā cilvēka statuss, problemātisks ir 
atalgojuma jautājums kultūras darbiniekiem. Kul-
tūrizglītībā valsts ieguldot lielus līdzekļus, paredzot 
panākt kvalitātes celšanu, ko ministre atzīmē kā pri-
māro, bet interešu izglītībai par primāro atzīst pie-
ejamību. Kultūrizglītības kompetenču centrus plāno 
veidot un attīstīt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. 

Gatavošanās Latvijas Republikas simtgadei notiek 
ar ieceri, lai valsts jubileja izskan visos novados un 
apdzīvotajās vietās. Ministre rosina bez liekas kavē-
šanās sākt diskusiju par tēmu – ko dāvāsim Latvijai 
simtgadē. Katram jāformulē savs un jāveido valsts 
skatījums. Ministre aicina svinēt novadu daudzvei-
dību. 

Kultūras ministrijas atbildībā ir arī mediju politika 
valstī. Ministre uzsver, ka informācijai jābūt pieeja-
mai visā valstī un nevar pieļaut, ka informācijas tel-
pu aizņem citas valstis. 

IEPRIEKŠĒJĀ NEDĒĻĀ



Pašvaldību pārstāvjus satrauc pedagogu algu jautā-
jums. Algas profesionālajā izglītībā strādājošajiem 
pedagogiem ir ievērojami zemākas nekā vispārējās 
izglītības sistēmā. Ministre atbild, ka valsts finansē-
jums nepalielinās gadu no gada, turpretī audzēkņu 
skaits palielinās, jo atveras jaunas skolas. Ministre 
aicina piesaistīt vecāku līdzfinansējumu lielākā ap-
mērā.

Par kultūrpolitikas attīstības pamatnostādnēm 
“Radošā Latvija” 2014.–2020. LNKC direktores 
vietniece Signe Pujāte uzsvēra četrus galvenos uz-
devumus: 2014.–2018. gada plāna, LNKC vadlīniju, 
tautas mākslas attīstības vadlīniju un nemateriālā 
kultūras mantojuma likumprojekta izstrādi. LNKC 
darbinieki savu plānu realizācijā lielu nozīmi saska-
ta sadarbībā ar pašvaldībām. Dziesmu un deju svēt-
ku sagatavošanā liela nozīme ir pasākumiem starp 
svētku sarīkojumiem, tiem jābūt labā kvalitātē, tā-
pēc LNKC izstrādās kopīgu nolikumu vokālajiem an-
sambļiem, amatieru teātriem un lietišķās mākslas 
darbiniekiem. Pašvaldības var iesniegt LNKC priekš-
likumus dažādu projektu izstrādāšanai. 

ES fondu apguvē izšķiroša loma kultūras projektos 
būs projekta saistība ar uzņēmējdarbības attīstību 
novadā vai pilsētā.

Olga Kokāne,
LPS padomniece

18. martā notika LPS Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejas sēde. Darba kārtībā skatīja: Valsts 
sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu 
(SPOLIS) un Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas 
sistēmas noteikumi”; veselības aprūpes finansēša-
nas likumprojektu 2. lasījumam; likumprojektu “Par 
valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām māj-
saimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai”; 
jautājumus sarunām ar Labklājības ministriju un 
Veselības ministriju; preventīvo piespiedu līdzekļu 
koncepciju un topošo likumprojektu.

21. martā notika pašvaldību uzņēmējdarbības 
atbalsta tīkla darba diskusija “Pašvaldību loma 
finanšu kooperācijas veicināšanā reģionā”. Paš-
valdībām arvien aktuālāk ir meklēt veidus, kā ne-
tieši veicināt uzņēmējdarbību savā reģionā. Viens 
no lielākajiem šķēršļiem saimnieciskās darbības 
attīstībai, jo īpaši lauku reģionos, ir pasīvā komerc-
banku kreditēšanas politika un pat aiziešana no 
reģioniem. Eiropas un Latvijas pieredze ir pierādī-
jusi, ka “cilvēki seko naudai” un iet prom no tiem 
reģioniem, kur nav pieejami finanšu pakalpojumi. 
Pašvaldības nevar tieši ietekmēt finanšu resursu 
pieejamību savā reģionā, tomēr katrā reģionā ie-
spējams veidot finanšu kooperatīvu jeb krājaizdevu 
sabiedrību. Pašvaldībai ir jābūt tiesībām mobilizēt, 
organizatoriski un juridiski atbalstīt vietējos uzņē-
mējus, kas vēlas veidot kooperatīvo krājaizdevumu 
sabiedrību. Diskusijas videoierakstu un prezentāci-
jas atradīsiet šeit: http://www.lps.lv/Pasakumi/Vi
deoieraksti/?task=view&article_id=3772.

21. martā notika “GRISI Plus” projekta (Lauku 
ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva 
PLUS) ietvaros LPS organizētais informatīvais se-
minārs pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālis-
tiem “Vietas pievilcības veicināšana caur komu-
nikāciju”. Seminārā skatīja tādas tēmas kā “Vietas 
pievilcība un zīmolvedība – izaicinājumi vietas iz-
augsmei”; “Saturs ir karalis jeb Kā sagatavot garšīgu 
stāstu par vietu”; “Mūsdienīgu stāstīšanas metožu 
izmantošana komunikācijā”. Prezentāciju par vietas 
pievilcību un zīmolvedību skatīt 1. pielikumā.

http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=3772
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=3772
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3792&document_id=3792


Otrdien, 25. martā, notiks Latvijas Novadu apvie-
nības Valdes sēde, kurā savu dalību apstiprinājis to-
pošais vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Romāns Naudiņš. Viens no apspriežamajiem 
jautājumiem būs jaunā pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas modeļa tapšana, skatīs arī iecerētos grozīju-
mus likumos, kuri skar pašvaldību darbības jomas. 

Sēde notiks LPS telpās, 4. stāva zālē, sākums 
plkst. 10:00.

Latvijas novadu apvienība ir organizācija, kas izvei-
dota uz Latvijas Pašvaldību savienības statūtu bā-
zes, un tajā sadarbojas novadu pašvaldības kopīgu 
jautājumu un problēmu risināšanā.

ŠONEDĒĻ uN tuRPMĀK

INfORMĀcIJa NO LPS PĀRStĀVNIEcīBaS BRISELĒ

Gaidāmas pārmaiņas publiskajos 
iepirkumos

Vienkāršākas publiskā iepirkuma procedūras, ma-
zāk dokumentu no pieteikumu iesniedzējiem, pie-
teikumu iesniegšana elektroniskā formā, kā arī 
vienkāršota procedūra pašvaldībām sociālajiem, 
veselības un kultūras pakalpojumiem. Šādas iz-
maiņas paredzamas pēc jauno publiskā iepirkuma 
direktīvu stāšanās spēkā, ar kurām plašāka audito-
rija tika iepazīstināta Eiropas Komisijas 19. martā 
Briselē (Beļģijā) organizētajā konferencē “Jauni ES 
noteikumi iepirkumam un koncesijām”.

Eiropas Padome šā gada februārī apstiprināja trīs 
pārskatītās direktīvas publiskā iepirkuma jomā, 
proti, publiskā iepirkuma direktīvu, direktīvu, ar 
ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, kā arī 
direktīvu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Šie trīs tiesību akti, kuru mērķis ir pa-
darīt iepirkumu vienkāršāku gan publiskajām insti-
tūcijām, gan uzņēmējiem, dalībvalstīm kļūs saistoši 
2016. gada martā, izņemot noteikumus par eiepir-
kumu, kuri jāievieš līdz 2018. gada septembrim.

Eiropas Parlamenta deputāts un ziņotājs jautājumā 
par publiskā iepirkuma reformu Marks Tarabella 
(Marc Tarabella) norādīja, ka pārstrādātie publiskā 
iepirkuma tiesību akti paredz arī vienkāršotas pub-
licēšanas prasības vietējām un reģionālajām paš-
valdībām. Tāpat būtiski, ka saimnieciski izdevīgākā 
piedāvājuma noteikšanā līdztekus zemākās cenas 
principam jaunie noteikumi ļaus kā kritēriju izman-
tot arī preču un pakalpojumu dzīves cikla izmaksas 
un ražošanas procesu, piemēram, vai tiek nodarbi-
nāti cilvēki ar invaliditāti, vai izmantoti videi drau-
dzīgi materiāli. “Lai gan zemākā cena vienalga pa-

stāv kā variants, taču svarīgākais būs saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums, tas ir, kvalitātes un ce-
nas attiecība. Ideja ir, ka tiek piedāvāts instrumen-
tu kopums un iepirkuma iestāde var izvēlēties, cik 
liela nozīme būs cenas, dzīves cikla izmaksu vai so-
ciālajiem kritērijiem,” skaidroja Tarabella. Viņš at-
klāja, ka pārlieku zemu izmaksu piedāvājumu varēs 
noraidīt, ja tajā nebūs ņemtas vērā darba vai vides 
aizsardzības likumdošanā noteiktās saistības. 

Jaunās direktīvas tekstā vairs nav pakalpojumu 
iedalījuma A un B daļas, bet ir jauns regulējums – 
vienkāršota procedūra sociālajiem pakalpojumiem, 
kuras slieksnis ir 750 000 eiro. Pasūtītājs varēs slēgt 
līgumu ar uzņēmumu, kurš vislabāk spēs nodroši-
nāt tieši sociālo pakalpojumu kvalitātes kritērijus, 
piemēram, pieejamību, ilgtspēju, ievērot pakalpo-
juma lietotāju vajadzības. Tarabella arī norādīja, ka 
Apvienotajā Karalistē pašvaldību izsludinātajos ie-
pirkuma konkursos jau patlaban tiek daudz ietverti 
sociālie kritēriji, lai pakalpojumu sniegšanā vairāk 
mēģinātu iekļaut cilvēkus, kuri atrodas nelabvēlīgā-
kā situācijā, ir invalīdi vai bezdarbnieki. 

Vairāki konferences dalībnieki gan atzina, ka nepie-
ciešama juridiskā skaidrība, lai saprastu, kā piemē-
rot šos sociālos kritērijus. Jo īpaši vērīgiem jābūt, 
pārņemot iepirkuma direktīvas nacionālajā likum-
došanā. Tā, piemēram, juridiskā biroja “Public and 
Private Law Consulting” pārstāvis Ēriks Mežalis 
vērsa uzmanību uz to, ka sociālie kritēriji varētu ra-
dīt problēmas valstīs, kurās nav tradicionāli kolektī-
vie līgumi: “Neiebilstam, ka kompānijai jāņem vērā 
minimālās sociālās prasības un jāmaksā nodokļi, 
taču jaunā direktīva paredz izvērtēt sociālo kritē-
riju ar punktu palīdzību. Jautājums ir, vai var pie-
šķirt papildu punktus par kolektīvajiem līgumiem, 
vai tas ir taisnīgi un neradīs šķēršļus mazo un vi-
dējo uzņēmumu līdzdalībā?” Eiropas Arodbiedrību 



konfederācijas pārstāve Veronika Nilsone (Veroni-
ca Nilsson) atzina, ka viņai sociālie kritēriji neliekas 
sarežģīti, taču viss atkarīgs no tā, kā direktīvas tiks 
interpretētas nacionālajā likumdošanā: “Tagad jā-
raugās, lai attiecīgo direktīvas pantu neuzskatītu 
par pārlieku sarežģītu īstenošanai. Mēs nevaram 
iekļaut direktīvā pilnīgi visus sociālos aspektus un 
apsvērumus un nevaram paredzēt visu, ko var ie-
kļaut valsts līmenī,” norādīja Nilsone. 

Būtiski uzsvērt, ka arī pēc direktīvu pārņemšanas 
nacionālajā likumdošanā tas joprojām būs dalībval-
stu lēmums, kā organizēt publiskos pakalpojumus, 

un iekšējais (“inhouse”) princips tiks saglabāts. Ie
stāde pati varēs izvēlēties, vai nodrošināt pakalpoju-
mu pašai vai to deleģēt uzņēmumiem, un tikai šajā 
gadījumā uz pakalpojuma nodrošināšanu attieksies 
publiskā iepirkuma un koncesijas noteikumi.

Agita Kaupuža
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

PaŠVaLDīBu IEVĒRīBaI!

Atgādinām, ka 17. februārī 
ir veikti grozījumi norma-
tīvajos aktos, kā rezultātā 
valsts un pašvaldību ie

stādes turpmāk uzņēmējiem, biedrībām un citiem 
uzņēmumu reģistra subjektiem vairs nedrīkst pra-
sīt uzrādīt reģistrācijas apliecību vai iesniegt tās 
kopijas. Par to, vai konkrētais subjekts ir reģistrēts 
Uzņēmumu reģistrā, operatīvi un bez maksas var 
pārliecināties uzņēmumu reģistra mājaslapas 
meklētājā (www.ur.gov.lv), ievadot subjekta nosau-
kumu vai reģistrācijas numuru un izvēloties sada-
ļu “uzņēmumi/organizācijas”. 

Latvijas Politiski represēto apvienības 
aicinājums pašvaldībām

Šogad aprit 65 gadi kopš komunistiskā režīma veik-
tajām politiskajām represijām pret Latvijas pilso-
ņiem 1949. gada 25. martā. 

Latvijas Politiski represēto apvienība iesūtījusi Lat-
vijas Pašvaldību savienībā vēstuli ar lūgumu izplatīt 
biedrības aicinājumu pašvaldībām organizēt piemi-
ņas pasākumus Latvijas novados, iesaistot vietējo 
sabiedrību, kā arī organizēt pašvaldību teritorijās 
esošo piemiņas zīmju sakopšanu. 

LPS NESaSKaņO

Par informatīvā ziņojuma projektu par Ministru 
kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumu nr. 497 
“Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” izpildi attiecī-
bā uz paveikto vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanas 
un izvērtēšanas procesā, kā arī uzsākto vietējā ģeo-
dēziskā tīkla pilnveidošanu, rezultātiem un iespēja-
mām problēmām, 2. pielikums.

Par plāna projektu “Pamatnostādņu “Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 
2014.–2020. gadam” īstenošanas plāns 2014. ga-
dam”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un 
nodibinājumam piederošās ēkas vai inženierbūves 
netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”, 
4. pielikums.

https://twitter.com/LPSBrux
http://www.ur.gov.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3791&document_id=3791
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3790&document_id=3790
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_3789&document_id=3789


VSS253 – Informatīvais ziņojums “Valsts energo-
efektivitātes rīcības plāns 2014. – 2016. gadam”

VSS251 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 
“Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 
piemērošanas kārtība””

VSS255 – Noteikumu projekts “Kārtība un apjoms, 
kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsnie-
dzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”

VSS271 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 
“Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu peda-
goģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obli-

gāto dokumentāciju”” 

VSS250 – Programmas projekts “Darbības pro
gramma Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām īstenošanai Latvijā 2014.2020.gada plā-
nošanas periodā”

VSS263 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta 
īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis –Vecpie
balgaMadona 32,3.km”

VSS265 – Informatīvais ziņojums “Par publisko 
pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstinā-
šanas izvērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas 
termiņa vai maksas diferencēšanu”

LPS SaSKaņOŠaNaI PIEPRaSītIE DOKuMENtu PROJEKtI

PROJEKtI, SEMINĀRI, fINaNSĒJuMS, DaŽĀDI

Pašvaldības var palīdzēt apgūt ES 
finansējumu baznīcu–kultūras pieminekļu 
saglabāšanai

Kultūras ministrija 2014. gada 1. ceturksnī plāno 
izsludināt papildu atlases kārtas Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā 
ietekme” 3.4.3.3. aktivitātes “atbalsts kultūras 
pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminek-
ļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciā-
la efektīvā izmantošanā”. Atlases kārtās atbalsts 
tiks sniegts nelielu mantojuma objektu (tostarp 
baznīcu) neatliekamu glābšanas, restaurācijas un 
remonta darbu veikšanai, kas ir paveicami pa-
redzētajā īstenošanas periodā (līdz 2015. gada 
30. jūnijam).

uz līdzfinansējuma piešķīrumu 5. atlases kārtā va-

rēs pretendēt biedrības, nodibinājumi un reliģis-
kas organizācijas.

Kopējais 5. atlases kārtā pieejamais finansējums: 
457 187 eiro. Vienam projektam pieejamais finan-
sējums: 10 000–50 000 eiro (ERAF līdzfinansējuma 
apmērs – ne vairāk kā 85% no kopējām attiecinā-
majām izmaksām).

uz līdzfinansējuma piešķīrumu 6. atlases kārtā va-
rēs pretendēt juridiskas vai komercreģistrā reģis-
trētas fiziskas personas. Kopējais 6. atlases kārtā 
pieejamais finansējums: 304 792 eiro. Vienam pro-
jektam pieejamais finansējums: 10 000–50 000 eiro 
(ERAF līdzfinansējuma apmērs – ne vairāk kā 50% 
no kopējām attiecināmajām izmaksām).

Sīkākai informācijai: Agnese Rupenheite, Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Kultūras 
mantojuma politikas daļa, +371 67229272; www.
mantojums.lv.

Turpinās bezmaksas mācības izglītības programmā 
“Latvijas meža nozares sadarbība ar pašvaldībām”, 

kura veidota sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts meži” 
(LVM), jo LPS noslēgusi sadarbības memorandu ar 
LVM par pašvaldības darbinieku izglītošanu.
Nākamās mācību dienas: 26. un 27. marts, tad 3., 
9., 10. un 16. aprīlis. Mācības notiks līdz 2014. gada 
jūnija vidum.

LPMC
Latvijas Paðvaldîbumâcîbu centrs
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Lūdzu, sekojiet līdzi izsūtītajiem uzaicinājumiem un 
LPMC mājaslapā ievietotajai informācijai.

Sīkāka informācija LPMC mājaslapā: http://lpmc.
lv/lv/aktualitates/zina/article/iespejapiedalities
pilsoniskassabiedribasforumapilsoniskalidzdali-
balatvijaiuneiropa.html.

Katrā mācību grupā ir 25 vietas.

Gaidām jūs mācību centrā Rīgā, Biķernieku ielā 4, 
tel. 67551217, mob. tel. 29111659, epasts: lpmc@
lpmc.lv.

Eprasmju nedēļā “Swedbank” 
vairākās pilsētās rīkos apmācības par 
internetbankas lietošanu 

Arī šogad eprasmju nedēļā, kas visā Latvijā norisi-
nāsies no 24. līdz 28. martam, “Swedbank” sadarbī-
bā ar novadu bibliotēkām un pašvaldībām rīko ap-
mācības par internetbankas lietošanu. Apmācības 
šonedēļ notiks Aizputē, Dižstendē, Ērgļos, Liepājā, 
Madonā, Pāvilostā, Rīgā, Smiltenē un Ventspilī. To 
laikā apmeklētāji uzzinās ne vien to, kā ērtāk un 
ātrāk saņemt ikdienas bankas pakalpojumus elek-

troniskajā vidē, bet arī to, kā izdevīgāk apmaksāt 
rēķinus.

Apmācību dalībniekiem tiks sniegta arī informācija 
par dažādu uzņēmumu, valsts un pašvaldību epa-
kalpojumu ērtu un izdevīgu pieejamību ar internet-
bankas palīdzību. Mācības notiks divās daļās – pir-
majā bankas speciālisti iepazīstinās ar dažādām ie-
spējām, kā iedzīvotāji ērti un izdevīgi var izmantot 
bankas pakalpojumus. Praktiskajā daļā dalībnieki 
būs aicināti apgūt internetbankas lietošanas pama-
tus.

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 

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