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Konkursa “Eiropas 
Gada pašvaldība 
2014” pirmajā 
kārtā pieteikušās 
22 pašvaldības 
Ir noslēgusies pašvaldību 
pieteikšanās konkursam 
“Eiropas Gada pašvaldība 
2014”. Kā ziņo Latvijas plā-

nošanas reģioni, ar kuriem sadarbībā tiek rīkota 
konkursa pirmā kārta, kopā ir pieteikušās 22 paš-
valdības. Zemgales plānošanas reģionā uz pirmo 
kārtu pieteicies Jelgavas novads, Rundāles novads, 

Jelgavas pilsēta un Jēkabpils pilsēta. Kurzemes plā-
nošanas reģionā ir pieteicies Pāvilostas novads, 
Nīcas novads un Ventspils pilsēta. Vidzemes plāno-
šanas reģionā pašvaldības šogad ir bijušas visaktī-
vākās, un pieteikumi iesniegti no 7 pašvaldībām – 
Valmieras pilsētas, Burtnieku novada, Smiltenes 
novada, Priekuļu novada, Valkas novada, Cēsu no-
vada un Raunas novada. Rīgas plānošanas reģionā 
pirmajā kārtā sacentīsies Tukuma novads, Stopiņu 
novads, Baldones novads, Jaunpils novads un Jūr-
malas pilsēta. Latgales plānošanas reģionā pietei-
kumi saņemti no Daugavpils pilsētas, Dagdas no-
vada un Viļakas novada. Plašāk lasiet: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3925/.

IEPrIEKŠējā nEdēļā

Sarunās ar VArAM – par vides jautāju-
miem, pašvaldību attīstības politiku un in-
vestīcijām reģionos

2014. gada 7. un 8. maijā notika Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) un Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas ikgadējās sarunas, 
kurās uzmanības lokā bija vides jautājumi, nepie-
ciešamība pēc pašvaldību ilgtermiņa attīstības po-
litikas, kā arī investīcijas reģionos.

Sarunu ievadā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
atzīmēja: lai gan ministrijas un LPS sadarbībā ir arī 

virkne strīdīgu jautājumu, šo sarunu uzdevums ir 
rast kompromisus un kopīgi strādāt pie problēmu 
risināšanas. Sarunās piedalījās pašvaldību pārstāv-
ji un ministrijas speciālisti, tās vadīja A. Jaunsleinis 
un vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Romāns Naudiņš. Diskusijās ar ministrijas 
speciālistiem aktualizēta nepieciešamība veidot 
ilgtermiņa politiku pašvaldību sistēmas attīstībai, 
kā arī nostiprināt pašvaldību principus Satversmē. 
LPS un ministrijas speciālisti bija vienisprātis, ka 
pārmaiņas pašvaldību sistēmā nedrīkst virzīt bez 
ilgtermiņa stratēģijas, ekspertu un arī pašu pašval-
dību sniegta detalizēta izvērtējuma.
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Plašāk par pirmās dienas sarunām lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3914, in-
formācija par otrās dienas sarunām atrodama šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3918/.

LPS Sporta jautājumu apakškomiteja tikās 
ar Latvijas Speciālās olimpiādes un Latvijas 
Sporta federāciju padomes vadību

2014. gada 6. maijā notika LPS Sporta jautājumu 
apakškomitejas sēde. Tajā Latvijas Speciālās olim-
piādes (LSO) valdes priekšsēdētāja Gaļina Kaņēje-
va un LSO valdes locekle Gaismas internātskolas di-
rektore Vita Felsberga informēja par LSO darbību 
un problēmām, kas saistītas ar finanšu piesaisti, 
LSO lomas noteikšanu valsts likumdošanā un ie-
spējamajām sadarbības formām ar pašvaldībām 
un LPS. Komiteja nolēma pieņemt informāciju 
zināšanai, kā arī turpināt sadarbību informācijas 
apmaiņas un likumdošanas jomā.

Komitejas sēdē piedalījās arī Latvijas Sporta fede-
rāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis un 
valdes izpilddirektors Māris Liepiņš. LSFP vadība 
informēja, ka LSFP no šā gada uzdots pārņemt at-
bildību par valsts sporta bāzu reģistru, un aicināja 
pašvaldības sadarboties šā reģistra aktualizēšanā. 
Ar sēdes dalībniekiem tika pārrunāti sporta bāzu 
reģistra uzturēšanas un informācijas apkopošanas 
tehniskie aspekti. LSFP pārstāvji iepazīstināja ar 
savu pozīciju jautājumā par Murjāņu sporta ģim-

nāzijas rekonstrukciju un par IZM izveidotās sporta 
internātu sistēmas izveides darba grupas darbu. 
Notika diskusija. Komiteja nolēma izstrādāt un ie-
sniegt LPS Valdei kongresa rezolūcijas projektu par 
sporta nozares un īpaši sporta infrastruktūras attīs-
tību valstī un pašvaldībās.

Komiteja iepazinās un apsprieda 2014. gada 
21. marta Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālās 
asamblejas aicinājumu.

Vietējo un reģionālo pašvaldību padomē 
diskutē par otrā un trešā līmeņa pašvaldību 
lomu Eiropas daudzlīmeņu pārvaldes 
sistēmā

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede 6. un 7. maijā Hāgā piedalījās Vie-
tējo un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) di-
rektoru un ģenerālsekretāru sanāksmē, kurā notika 
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debates par otrā un trešā līmeņa pašvaldību lomu 
Eiropas daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā, kā arī tika 
pieņemti lēmumi par organizācijas turpmāko dar-
bu, dalību pētījumos un projektos.

CEMR veido 57 nacionālās pašvaldību asociācijas 
no 41 Eiropas valsts. CEMR ir nozīmīgākā loma vie-
tējās demokrātijas un pārvaldības veicināšanā Ei-
ropā.

Padomes darbība balstās uz diviem galvenajiem 
pīlāriem: pašvaldību interešu lobēšanu Eiropas Sa-
vienības un Eiropas Padomes institūcijās un piere-
dzes apmaiņu starp biedriem.

LPS padomnieki aktīvi piedalās CEMR pozīciju saga-
tavošanā, kā arī LPS piedalās projektā PLATFORMA, 
kurš vērsts uz pašvaldību lomas paaugstināšanu at-
tīstības sadarbībā.

LPS un Iekšlietu ministrijas sarunās 
diskutēs par Valsts un pašvaldības policijas 
sadarbību

Pirmdien, 12. maijā, notiek ikgadējās LPS un 
Iekšlietu ministrijas sarunas, kurās plānots pie-
vērsties gan pašvaldības un Valsts policijas sadar-
bībai apreibinošo vielu izplatības apkarošanā, gan 
arī citiem sadarbības jautājumiem. Par izskatā-
majiem jautājumiem sīkāk skatīt: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3913/.

novadu apvienības Valde tiksies ar Valsts 
prezidentu

Latvijas novadu apvienības Valde 14. maijā Meln-

galvju namā rīgā tiksies ar Valsts prezidentu An
dri Bērziņu.

Novadu vadītāji ar Valsts prezidentu plāno runāt par 
Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguves plānu 
2014.–2020. gadam un reģionu attīstību. Tāpat ie-
cerēts runāt par priekšlikumiem Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas likumā, pašvaldību iebildumiem pret 
tiem un priekšlikumiem, ko novadi vēlētos sagaidīt 
no likuma grozījumiem. 

Ikgadējās sarunas ar Labklājības ministriju

Trešdien, 14. maijā, notiks LPS un Labklājības mi-
nistrijas ikgadējās sarunas. Darba kārtība: http://
www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_
id=3921/.

InFOrMācIjA nO LPS PārSTāVnIEcīBAS BrISELē

ŠOnEdēļ un TurPMāK

Eiropas Savienības reģionu komitejas 
Baltijas valstu delegāciju sanāksme 
Ventspilī

Piektdien, 9. maijā, Ventspilī par godu Eiropas die-
nai norisinājās Eiropas Savienības reģionu komi-
tejas Baltijas valstu delegāciju sanāksme, kuras 
dalībnieki diskutēja par aktualitātēm Eiropas fon-
du nacionālo plānošanas dokumentu sagatavoša-
nā, iepazinās ar Lietuvas pieredzi Eiropas Padomes 
prezidentūrā, kā arī apsprieda Reģionu komitejas 
plānotos pasākumus Latvijas gaidāmās preziden-
tūras laikā. Reģionu komitejas Lietuvas delegācijas 
vadītājs Arnolds Abramavičus dalījās pieredzē, kas 
gūta, īstenojot delegācijas iniciētos pasākumus 
Lietuvas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Pa-
domē. Lietuvas delegācija īstenojusi deviņus pasā-
kumus, kas patiešām ir liels skaits, lai gan sākumā 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3913/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3913/
http://www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3921/
http://www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3921/
http://www.lps.lv/Notikumi/LPS/?task=view&article_id=3921/


tika plānoti tikai pieci. Līdzīgi kā tas plānots arī 
Latvijā, Lietuva organizēja Reģionu komitejas biro-
ja sanāksmi un CORLEAP konferenci, jo Austrumu 
partnerība bija arī Lietuvas prezidentūras prioritā-
te. Plašāk: http://www.lps.lv/?task=view&article_
id=3923/.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

VSS-145 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 
15. maija noteikumos Nr. 341 “Kārtība, kādā nosa-
ka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpo-
jumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus 
un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma ta-
rifu””, 1. pielikums.

Par VARAM sākotnējo pozīciju par priekšlikumu 
direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu 

piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas 
sadedzināšanas iekārtām, 2. pielikums.

Par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām Eiropas 
Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā, 3. pielikums.

VSS-338 – Par Informatīvo ziņojumu “Par spe-
ciālās izglītības finansēšanas modeli”, 4. pieli-
kums.

LPS nESASKAņO

LPS SASKAņOŠAnAI PIEPrASīTIE dOKuMEnTu PrOjEKTI

VSS-408 – Plāna projekts “Detalizēts pasākumu 
plāns 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai 
un organizēšanai”; http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40321595 

VSS-396 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos 
Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodok-
li” normu piemērošanas kārtība””; http://www.
mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321516

VSS-397 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 
“Akcīzes preču elektroniskā administratīvā doku-
menta aprites un kontroles kārtība””; http://www.
mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321518

VSS-409 – Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likumā”; http://www.mk.gov.lv/
lv/mk/tap/?pid=40321590

VSS-402 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”” ; 
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321575

VSS-400 – Informatīvais ziņojums “Par sociālās re-
habilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazinā-
šanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā”; http://

www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321548

VSS-385 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 
“Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudē-
jumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā trans-
porta pakalpojuma tarifu””; http://www.mk.gov.
lv/lv/mk/tap/?pid=40321540

VSS-416 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.686 
“Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu 
par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem 
ar autobusiem””; http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40321581

VSS-389 – Likumprojekts “Grozījumi Vārda, uzvārda 
un tautības ieraksta maiņas likumā”; http://www.
mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321253

VSS-390 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos 
Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi””; http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321254

VSS-412 – Programmas projekts “Starpreģionu sadar-
bības programma URBACTIII 2014.-2020.gadam” ; 
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321577
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Partnerības meklēšanas 
pasākumi Eiropas Ekono-
mikas zonas (EEZ) finanšu 
instrumenta programmā 

“nacionālā klimata politika”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) aicina interesentus pieteikties dalībai Ei-

ropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 
programmas “Nacionālā klimata politika” atklāto 
konkursu partnerības meklēšanas pasākumos, kas 
notiks 27. maijā jūrmalā. Tā kā vietu skaits ir iero-
bežots, lūdzam pieteikties ne vairāk kā divus pār-
stāvjus no vienas institūcijas vienam pasākumam 
un savlaicīgi reģistrēties forumam līdz 15. maijam 
plkst. 17. Sīkāka informācija: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/pasakumi/16030_657/.

Atvēta projektu 
ie sniegšana ES 
pro grammā “Ei-

ropa pilsoņiem” (2014–2020)

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informāci-
jas punkts Latvijā informē, ka ir atvērta projektu 
ie sniegšana ES programmā “Eiropa pilsoņiem” 
(2014–2020). Pašvaldības un tām padotās iestā-
des, kā arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas 
iesniegt projektu pieteikumus.

PrOjEKTI, SEMInārI, FInAnSējuMS, dAŽādI

Pasaules pilsētu asociācija izsludina pie-
teikšanos nabadzības mazināšanas un ilgt-
spējīgas pilsētu attīstības projektu līdzfi-
nansēšanai
Pasaules pilsētu asociācija “united cities and Lo-
cal Governments” (ucLG) ir izsludinājusi pieteikša-

nos 2014. gada grantu programmā, kas šogad vēr-
sta uz tādiem projektiem, kas stiprina pilsētu lomu 
nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgā pilsētvides 
attīstībā. Šā gada tēma – “Know your city: Informa-
tion for transformation”. Plašāku informāciju lasiet 
šeit: http://www.uclg.org/en/node/22318#sthash.
V8pn9tpz.dpuf/.

Rīgas enerģētikas aģentūra un Latvijas Pašvaldī-

bu savienība aicina visas pašvaldības piedalīties 
pirmajā mācību seminārā-diskusijā “Ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plāna izstrāde viedai pilsētai”, 
kas notiks Rīgas domes telpās 16. maijā. dar-
ba kārtība 5. pielikumā. Pieteikties dalībai se-
minārā līdz 14. maijam telefoniski: I. nokalna, 
tel. 67012444; 26435501 vai pa epastu: rea@
riga.lv.
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Vēl pēdējās bezmaksas mācības izglītības 
programmā “Latvijas meža nozares sadar-
bība ar pašvaldībām”!

Šī programma tika veidota sadarbībā ar VAS “Latvi-
jas valsts meži” (LVM), jo LPS noslēgusi sadarbības 
memorandu ar LVM par pašvaldības darbinieku iz-
glītošanu.

14. maijā – Meža zemju īpašumtiesības, karjeru 
saimniecība. Šķeldas izmantošana. Mācību centra 
telpās Biķernieku ielā 4 Rīgā.

15. maijā – Meža un vides apsaimniekošanas plā-
nošana. Izbraukuma seminārs Tukumā vai Engurē, 
vieta tiks precizēta.

21. maijā – Meža ekonomiskā vērtība, tās paaugsti-
nāšana. Mežaudzes vērtība un taksācija. Izbrauku-
ma seminārs Latvijas valsts mežzinātnes institūtā 
“Silava”.

Lūdzu, sekojiet līdzi izsūtītajiem uzaicinājumiem 
un LPMC mājaslapā ievietotajai informācijai. Sīkā-
ka informācija LPMC mājaslapā: http://lpmc.lv/lv/
aktualitates/zina/article/iespeja-piedalities-pilso-
niskas-sabiedribas-foruma-pilsoniska-lidzdaliba-
latvijai-un-eiropa.html/. Izmantojiet piedāvāto ie-
spēju un piesakieties! Katrā mācību grupā ir 25 vie-
tas. Gaidām jūs Latvijas Pašvaldību mācību centrā 
Rīgā, Biķernieku ielā 4, tel. 67551217, mob. tel. 
29111659, e-pasts: lpmc@lpmc.lv; www.lpmc.lv.

28. maijā Bonnā (Vācijā) 
notiks Eiropas atvērto 
durvju dienu pasākums 
“Resilient Cities 2014”, 

kas varētu būt saistošs pilsētu attīstības plāno-
tājiem un citiem ekspertiem. Sīkāku informāci-
ju atradīsiet šeit: http://resilient-cities.iclei.org/
bonn2014/open-european-day/.

Latvijas darba devēju konfederācijas Biz-
nesa resursu centrs aicina uz bezmaksas 
semināriem darba devējiem Ķekavā, Mār
upē un Bauskā

Šogad vēl pēdējo reizi Latvijas Darba devēju kon-
federācijas Biznesa resursu centrs darba devējiem 
visā Latvijā piedāvā iespēju vienkopus tikties nefor-
mālā gaisotnē bezmaksas semināros Ķekavā, Mār
upē un Bauskā.

Ķekavā:•	  sadarbībā ar Ķekavas novada uzņē-
mēju padomi un Ķekavas novada pašvaldību 
Doles tautas namā 15. un 16. maijā notiks 
divu dienu seminārs “uzņēmuma attīstība 
un korporatīvā sociālā atbildība” (KSA), tajā 
būs iespēja noskaidrot: Kā strādāt, lai uzņē-
mums nebankrotētu pēc 7,5 gadiem? Kāpēc 
sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs? Kā paš-
valdība var atbalstīt godīgu biznesu? Semi-
nāru vadīs Agnese Alksne.

Mārupē:•	  sadarbībā ar biedrību “Mārupes 
uzņēmēji” un Mārupes novada pašvaldību 
Mārupes kultūras namā 16. un 30. maijā no-
tiks divu dienu seminārs “Publiskās–privātās 
partnerības veicināšana un stratēģiskā va-
dība” (PPP), tajā būs iespēja noskaidrot: Kā 
veidot reģiona stratēģiju? Kas ir PPP? Kā īs-
tenot projektu, lai ieguvēji būtu gan valsts, 
gan uzņēmēji, gan sabiedrība? Kas ir izdevī-
gāk – publiskais iepirkums vai PPP projekts? 
Semināru vadīs Gaļina Sušiņina.

Bauskā:•	  sadarbībā ar Bauskas novada domi 
pašvaldības telpās 16. un 21. maijā notiks 
divu dienu seminārs “divpusējais un trīspu-
sējais sociālais dialogs (Sd) un cilvēkresursu 
vadība”, šajos kursos jūs uzzināsiet: Kāpēc 
nepieciešama darba devēju iesaistīšanās sa-
biedriskās aktivitātēs? Kas jāzina un jāprot 
mūsdienīgam vadītājam? Kā atrisināt strī-
dus sarunu, samierināšanas un mediācijas 
ceļā? Semināru vada Aivars Kalniņš.
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Atgādinām, ka kursi ir bezmaksas, pateicoties ESF 
un Latvijas valsts atbalstam. 2014. gads projek-
tam ir noslēdzošais, tāpēc aicinām Latvijas dar-
ba devējus vēl pēdējo reizi izmantot šo iespēju 

un pieteikties, iegūstot aktuālāko informāciju 
un ceļot savu profesionalitāti. Tālrunis uzziņām: 
26569525, informācija mājaslapā: http://compe-
rio.lv/?id=346/.

rTu aicina vidusskolēnus pieteikties 
stipendijai “Topošais profesionālis”

Vidusskolēniem, kuri uzrādījuši izcilas sekmes mā-
cībās un vēlas studēt Rīgas Tehniskajā universitātē 
(RTU), bet kuriem nav pietiekama materiālā nodro-
šinājuma studijām, ir iespēja pieteikties stipendi-
jai “Topošais profesionālis”. Ikmēneša stipendijas 
145 EUR vērtībā konkursa kārtībā tiks piešķirtas 
astoņiem skolēniem.

Stipendiju konkursu, veicinot izglītības pieejamī-
bu, organizē RTU Attīstības fonds sadarbībā ar AS 
“Olain farm” un AS “RBSSKALS”.

Stipendijai “Topošais profesionālis” no 28. ap-
rīļa līdz 31. jūlijam aicināti pieteikties Latvijas 
vidējās izglītības iestāžu 12. klases skolēni, kuri 
2014./2015. studiju gadā vēlas studēt RTU pamat-
studiju programmas 1. kursā.

Konkurss norisināsies divās atlases kārtās. Pirmajā 
kārtā skolēnam jāiesniedz pieteikuma anketa, CV, 
informācija par ģimenes materiālo stāvokli, sek-
mes apliecinošs dokuments un motivācijas vēstule, 
kurā jānorāda vēlamā RTU studiju programma un 

jāieskicē nākotnes plāni pēc studijām. Otrā kārta 
notiks augustā, kad jau būs zināmi uzņemšanas re-
zultāti. Tad uz klātienes intervijām tiks aicināti kon-
kursa finālisti – stipendiju pretendenti, kas jau būs 
kļuvuši par RTU 1. kursa studentiem.

Pretendentu sniegumu vērtēs konkursa komisi-
ja, kurā būs pārstāvēts RTU Attīstības fonds, AS 
“Olain farm”, AS “RBSSKALS”, kā arī RTU zinātnis-
kais un akadēmiskais personāls. Konkursa rezultā-
ti tiks paziņoti līdz augusta beigām, un stipendiju 
ieguvēji finansiālo atbalstu saņems pirmajā studi-
ju gadā.

“Atbalsts profesionālās izglītības jomā ir apzināts 
lēmums sniegt ieguldījumu būvniecības nozares 
profesionālisma un prestiža paaugstināšanā. Mums 
ir patiess prieks un gods kā pieredzējušam un val-
stiski domājošam uzņēmumam veicināt jaunu un 
talantīgu cilvēku izglītības iegūšanas iespējas. Mēs 
viņiem ticam un ceram, ka šī ir tālredzīga investīcija 
mūsu kopējā nākotnē,” saka AS “RBSSKALS” valdes 
priekšsēdētājs Edgars Štrauss.

Sīkāka informācija par dalību konkursā pieejama 
RTU Attīstības fonda mājaslapā www.fonds.rtu.lv.

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@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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