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Iepriekšējā nedēļā
Šonedēļ un turpmāk
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

LPS kopīgi ar arodbiedrībām un darba 
devējiem aicina salāgot Eiropas Parlamenta 
un pašvaldību vēlēšanu ciklu
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba 
devēju konfederācijas (LDDK) vadība pirmdien, 9. jū-
nijā, parakstīja vienotu vēstuli valsts augstākajām 
amatpersonām ar rosinājumu Latvijas pašvaldību vē-
lēšanas pielāgot Eiropas Parlamenta vēlēšanu ciklam 
un turpmāk tās rīkot vienā dienā reizi piecos gados.

LPS un tās sadarbības partneres – LBAS un LDDK – 
vēstulē norāda, ka tās uztrauc pēdējos gados novē-
rotais zemais aktivitātes līmenis Eiropas Parlamenta 

un arī pašvaldību vēlēšanās. “Kā apliecina arī pēdē-
jās EP vēlēšanas, ir nepieciešams vairot vēlētāju un 
deputātu kandidātu izpratni par EP un pašvaldību 
kompetenci un atbildību izaugsmes, nodarbinātības 
un labklājības sekmēšanā,” norādīts aicinājumā.

LPS, LDDK un LBAS uzskata, ka Latvijas pašvaldību 
vēlēšanu pielāgošana Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
ciklam (5 gadi) un to rīkošana vienā un tajā pašā die-
nā paaugstinātu pilsoņu līdzdalību šajās vēlēšanās.

“Esam pārliecināti, ka piecu gadu cikls pašvaldību 
darbā ļaus vairāk laika veltīt sociāli ekonomiskās 
attīstības vadīšanai, tajā skaitā uzlabojot plāno-
šanu, budžeta un politisko atbildību par pieņemto 
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lēmumu īstenošanu dzīvē,” uzsvērts vēstulē. Kā 
pozitīvie aspekti ir jāmin arī pašvaldību deputātu 
atbildības palielināšanās par paveikto.

Vēstuli parakstījuši LPS priekšsēdis Andris jaunslei-
nis, LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs un LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris krīgers, tā adresēta Valsts 
prezidentam Andrim Bērziņam, Saeimas priekšsē-
dētājai Solvitai Āboltiņai, Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldību komisijas priekšsēdētājam Sergejam 
Dolgopolovam un Ministru prezidentei Laimdotai 
Straujumai.

Par Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanu cik-
la salāgošanu sprieda arī 30. maijā notikušajā LPS 
25. kongresā, un šāds aicinājums iekļauts arī kon-
gresa rezolūcijā.

Piekrastes pašvaldības uzstāj uz taisnīgāku 
līdzekļu sadali piekrastes publiskās 
infrastruktūras attīstībai

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
vadība otrdien, 10. jūnijā, tikās ar vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministru romānu nau-
diņu, kā arī kultūras ministrijas pārstāvjiem un sa-
runā uzstāja uz nepieciešamību Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus pārdalīt proporcionāli taisnīgāk un 
lēmumu pieņemšanā ciešāk sadarboties ar pašval-
dībām.

Nacionālajā attīstības plānā piekraste ir noteikta 
kā nacionāla vērtība un viens no Latvijas attīstības 
virzītājspēkiem. Sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izstrādātas 
un valdībā pieņemtas Piekrastes telpiskās attīstības 
pamatnostādnes 2011.–2017. gadam. To īstenoša-
nai bija paredzēts finansējums sākotnējā ES fondu 
sagatavošanas periodā.

Taču saskaņā ar koalīcijas lēmumu piekraste tika ie-
kļauta Kultūras ministrijas pārziņā esošajā specifis-
kajā attīstības mērķī, kas paredz veicināt reģionālo 
attīstību, sekmējot starptautiski nozīmīga kultūras 
un dabas mantojuma un ar to saistīto pakalpojumu 
ilgtspējīgu attīstību.

Līdz ar to piekrastes attīstībai paredzēta krietni 
vien mazāka summa, nekā sākotnēji plānots, un 
otrdien sarunā ar ministru izskanēja, ka no pro
grammā iezīmētajiem 35 miljoniem eiro tie varētu 
būt apmēram 20% – piekrastes pašvaldību ieskatā 
nepieņemami maz. Taču procentuālais sadalījums 
vēl būtu nopietni diskutējams. Pārējā summa iezī-
mēta kultūras objektiem.

LPPA priekšsēdis Māris dadzis sarunā uzsvēra, ka 
piekrastē dabas un kultūras vērtības ir nesarauja-
mi saistītas un kopīgi veido vidi, kas piesaista tū-
ristus un rada ienākumus vietējiem iedzīvotājiem. 
Piekrastes infrastruktūru izmanto ne tikai kādas 
konkrētas pašvaldības, bet gan visas Latvijas iedzī-
votāji un ārvalstu tūristi. Latvijas tūrisma attīstības 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam visa piekras-
te noteikta kā Latvijas tūrisma eksportam konku-
rētspējīga teritorija. 

“Mūsu ieskatā šāda pieeja finansējuma pārdalei ir 
nepieņemama, turklāt nav arī skaidrs, kurš un kā 
par šo pārdali lemj, jo pašvaldības šajā procesā nav 
iesaistītas,” atzīmē M. Dadzis.

Pašvaldību pārstāvji uzsver, ka LPPA, līdzīgi kā 
VARAM, iestājas par divām atsevišķām kārtām 
programmas īstenošanā, nodalot noteikta apjoma 
finansējumu piekrastei.

Publiskās infrastruktūras uzlabošana 496 km garajā 
piekrastē plānota kompleksi attīstāmās vietās, lai 
sekmētu uzņēmējdarbību, panākot, ka tiek izveido-
tas darbavietas saistībā ar tūrisma produktu izveidi, 
pakalpojumiem, tradicionāliem uzņēmējdarbības 



veidiem. Lai ieguvēji būtu gan iedzīvotāji, gan uzņē-
mēji un atpūtnieki, nepieciešama sadarbība starp 
valsti, pašvaldībām, komersantiem un visu ieinte-
resēto pušu, tai skaitā ES fondu, atbalsts piekrastes 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem te-
ritoriāli integrētajiem attīstības pasākumiem. 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs un LPPA 
valdes loceklis dagnis Straubergs atzīmēja, ka šāda 
pieeja finansējuma pārdalē rada īpašu neizpratni 
arī tādēļ, ka pašvaldības patlaban savu iespēju ro-
bežās apsaimnieko pludmales, kas juridiski ir valsts 
īpašums. Jautājums par pludmales īpašumtiesībām 
nav atrisināts jau vairāk nekā desmit gadus, un paš-
valdības cer, ka skaidrību šajā jautājumā vismaz da-
ļēji varētu viest Saeimā iesniegtais Zemes pārvaldī-
bas likums.

Sarunā ar R. Naudiņu un VARAM speciālistiem paš-
valdību pārstāvji bija vienisprātis, ka līdztekus liku-
ma skatīšanai Saeimā jāmeklē arī citi risinājumi, kā 
nodrošināt gan pludmales ikdienas apsaimniekoša-
nu, gan pludmales infrastruktūras attīstību.

Alojā ar Latvijas Pašvaldību savienības 
atbalstu izveidota uzņēmēju konsultatīvā 
padome

Alojas novadā ar LPS atbalstu izveidota uzņēmēju 
konsultatīvā padome, kas gan sadarbosies ar paš-
valdību uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidoša-

nā, gan kopīgi īstenos projektus novada attīstībai. 
Padomē darbosies desmit uzņēmēji, kuri izvirzīti 
no visām pašvaldību veidojošajām teritorijām – 
Alojas pilsētas un pagasta, Staiceles pilsētas un 
pagasta, Braslavas pagasta, Brīvzemnieku pagasta, 
kā arī Ungurpils, kurā koncentrējies lielākais skaits 
uzņēmēju.

Uzņēmēji pārstāv visas Alojas novadā darbojošās 
nozares, padomē darbosies arī lielākais novada 
uzņēmējs “Aloja Starkelsen”. Padome sadarbosies 
ar pašvaldību, lai lemtu par nozīmīgu attīstības un 
investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko 
attīstību novadā un atbilstību attīstības plānā no-
teiktajām prioritātēm. Iecerēts arī kopīgi ar domes 
struktūrvienībām īstenot projektus, tāpat uzņēmē-
ji piedalīsies novada tēla veidošanā.

Alojas novada domes 28. maija sēdē apstiprināts 
konsultatīvās padomes nolikums. Padomes gal-
venais uzdevums ir izskatīt un iesniegt pašvaldībā 
priekšlikumus šādu jautājumu risināšanai:

• pasākumi labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides 
veidošanai;

• nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietek-
me uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu pilsē-
tā un atbilstība pilsētas attīstības plānā noteik-
tajām attīstības prioritātēm;

• kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar domes 
struktūrvienībām, lai veicinātu pilsētas sociāli 
ekonomisko attīstību;

• uzņēmēju līdzdalība pilsētas tēla veidošanā;
• citi uzņēmējiem aktuāli jautājumi. 



Arī citās pašvaldībās uzņēmēji sadarbojas ar paš-
valdību domēm uzņēmēju konsultatīvajās pado-
mēs vai uzņēmēju klubos.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
iepazīstina ar pedagogu atalgojuma modeli

IZM pagājušajā nedēļā Saeimu iepazīstināja ar tās 
izstrādātajiem priekšlikumiem pedagogu atalgoju-
ma modelim. Piedāvājam iespēju arī Infolapas la-
sītājiem iepazīties ar IZM izstrādāto dokumentu – 
lasiet to Infolapas 1. pielikumā.

Projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” reģionālas diskusijas

12. jūnijā Valmierā (fotoattēlā) 
un 13. jūnijā Preiļos LPS pro-
jekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” ietvaros organizē-

ja reģionālās diskusijas, kurās piedalījās pašvaldību 
pārstāvji, deputāti un darbinieki. 

Projekta gaitā tiek veidoti pašvaldību sadarbības 
tīkli, kas būs ”mācīšanās salīdzinot” diskusiju plat-
forma. Diskusijās tika sniegta informācija par ie-
spējām pieteikties dalībai pilotpašvaldības statusā 
šādos tematiskajos tīklos: pašvaldību sociālā darba 
un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas 

tīkls; pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mā-
jokļu politikas tīkls; pašvaldību izglītības un kultū-
ras tīkls. Dalībnieki diskutēja arī par Latvijas pašval-
dību sadarbības tīklu iespējamajām tēmām. Dalībai 
sadarbības tīklos varēs pieteikties ar anketas palī-
dzību no jūnija beigām līdz pat septembrim.

Diskusiju dalībnieki tika iepazīstināti ar “mācīties 
salīdzinot” sistēmas Latvijas modeli. “Mācīties sa-
līdzinot” (benchlearning) sistēma tiek veidota pro-
jekta gaitā. Tā balstās uz datubāzē apkopotas infor-
mācijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, 
lai meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu 
konkrētā nozarē un pilnveidotu pašvaldības stratē-
ģisko vadīšanu, līdz ar to veiksmīgāk sadarbojoties 
ar tādām mērķa grupām kā iedzīvotāji, uzņēmēji 
un apmeklētāji. 

Reģionālās diskusijas notiks arī 25. augustā Skrun-
dā un 26. augustā Jelgavā. 

Diskusiju prezentācijas lasiet šeit: http://www.lps.lv/
Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4009/.

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldī-
bu veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 
2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu in
strumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Ka-
pacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt in-
stitucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, 
vietējā un reģionālajā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mā-
cīties salīdzinot” sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās 
bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo 
datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostip-
rinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, “mācīties salī-
dzinot” sistēmā tiks ieviesta arī pašvaldību stratēģiskā 
vadīšana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu 
kā vienu no stratēģiskās vadības formām.

http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4009/
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http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4009/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4012&document_id=4012


kongresā Viesītē aicina izveidot Sēlijas 
reģionu

Maija beigās Viesītē noritēja VII Sēlijas kongress, 
kurā dalībnieki dalījās zināšanās par novada vēstu-
ri, sēļiem un ieskicēja iespējamos kultūrvēsturiskā 

mantojuma nākotnes scenārijus. Kongress pieņē-
ma rezolūciju, kurā aicina atteikties no diskrimi-
nējošas attieksmes pret Sēlijas kultūrvēsturisko 
novadu, izveidot Sēlijas plānošanas reģionu, no-
sakot Sēlijā attīstības centrus.

Aicinām iepazīties ar kongresa rezolūciju Info
lapas 2. pielikumā!

diskusija par investīciju piesaisti 
pašvaldībām

Piektdien, 20. jūnijā, LPS notiks diskusija “Proaktī-
va investīciju piesaiste pašvaldībām”, kas turpinās 
LPS un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) iesākto diskusiju ciklu “Pašvaldības loma 
uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesais-
tes veicināšanā”.

Gada sākumā pirmās šā cikla diskusijas tika veltītas 
investīciju lomai reģionālās attīstības veicināšanā un 
LIAA darbam investīciju piesaistē, tai skaitā “Polaris” 
procesa priekšrocībām un LIAA ieteikumiem. Disku-
sijās piedalījās arī VARAM pārstāvji, jo ministrija ir 
atbildīga par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 
līdz 2020. gadam un konkrētām ES fondu aktivitātēm, 
kas paredz atbalsta instrumentus pašvaldībām.

Apzinoties, ka pašvaldības mērķtiecīgi veic novadu 
ekonomiskās izaugsmes un mazāk attīstīto teritori-
ju uzņēmējdarbības potenciāla un investīciju vides 
izpēti, LPS piedāvā turpināt iesākto diskusiju.

Plašāka informācija par diskusiju šeit: http://
www.lps.lv/?task=view&article_id=4008/.

LPS pārstāvji piedalīsies konferencē 
“Pieaugušo izglītība: sistēma indivīda un 
reģionu izaugsmei”

LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģi-
menes jautājumos Ināra dundure, Jaunpils nova-
da pašvaldības priekšsēdētāja un LPS Izglītības un 
kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere 
piedalīsies konferencē “Pieaugušo izglītība: sistē-
ma indivīda un reģionu izaugsmei”. L. Gintere būs 
viena no darba grupas “Izglītības vajadzību realizā-
cijas iespējas pašvaldībās dažādām pieaugušo mēr-
ķa grupām” vadītājām, šajā darba grupā piedalīties 
aicināti pašvaldību un plānošanas reģionu, kā arī 
ministriju un to padotības iestāžu, sociālo partneru 
pārstāvji. Konferencē piedalīsies arī citi LPS Izglītī-
bas un kultūras komitejas locekļi.

konferences darba kārtība šeit: http://izm.izm.
gov.lv/nozarespolitika/izglitiba/muzizglitiba/pro-
jekts/11282.html/.

VSS536 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos 
Nr.508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts 
aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platu-
mu”” 

VSS518 – Noteikumu projekts “Noteikumi par dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energo-
efektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 

ēkās” 1.atlases kārtu “Energoefektivitātes pasāku-
mi dzīvojamās ēkās””

VSS519 – Noteikumu projekts “Noteikumi par dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt finansē-
juma pieejamību komercdarbības attīstībai komer-
santiem dažādās attīstības stadijās un veicināt jau-
nu komersantu veidošanos” aktivitāti “Reģionālie 
biznesa inkubatori””
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VSS520 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu” 

VSS521 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”

VSS522 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos 
Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”” 

VSS523 – Informatīvais ziņojums “Par Jaunatnes 
politikas pamatnostādņu 2009. –2018.gadam īste-
nošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam”

VSS527 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Sa-
vienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa 
“Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pār-
traukšanas gadījumu skaitu, īstenojot preventīvus 
un kompensējošus pasākumus” 1.kārtas īstenoša-
nu””

VSS541 – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas zi-
nātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.

gada 1.jūlijam”

VSS529 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Sa-
vienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas 
maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo 
ielu fragmentāro raksturu” 1.kārtas projekta “Salu 
tilta kompleksa rekonstrukcija” ieviešanu”

VSS530 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga 
(Tīnūži)Koknese rekonstrukcijas projekta īsteno-
šanai”

VSS546 – Likumprojekts “Grozījums Civillikumā”

VSS547 – Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu li-
kumā”

VSS548 – Likumprojekts “Grozījumi Notariāta liku-
mā”

VSS549 – Likumprojekts “Grozījumi Tiesu izpildītā-
ju likumā”

VSS535 – Likumprojekts “Grozījumi Publisku izklai-
des un svētku pasākumu drošības likumā”

Latvijas kopienu iniciatīvu fonds (LkIF) 
izsludina projektu konkursu programmā 
“Plaukstošu kopienu attīstībai”

LKIF jau ilgus gadus atbalsta 
biedrības un nodibinājumus, 
kuri veic kopienu centru funk-
cijas Latvijas reģionos; kuru 
darbības mērķis ir vietējo ie-
dzīvotāju dzīves kvalitātes uz-
labošana; kuri īsteno dažādas 
iniciatīvas sociālā atbalsta vai 
pakalpojumu, veselības veici-

nāšanas un izglītības jomā un kuriem ir stabila un 
ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai 
vietējiem uzņēmējiem.

Turpinot iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF izsludina 
projektu konkursu jaunā programmā “Plaukstošu 
kopienu attīstībai”. Tajā īpaša uzmanība būs pievēr-
sta kopienu centru darba ilgtspējīgai nodrošināša-
nai un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbal
stam.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16073/.

ProjEktI, SEMInārI, FInAnSējuMS, dAŽādI

daudzdzīvokļu ēku renovācijas atbalstam 
turpmākajos septiņos gados plānoti 
176 miljoni eiro

Latvijas dzīvojamā fonda energoefektivitātes pa-
augstināšana ir viena no 2014.–2020. gada ES 
fondu plānošanas perioda prioritātēm – kopumā 
plānots atbalsts daudzdzīvokļu ēku renovācijai 
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176,47 miljonu eiro apmērā, t. sk. 150 miljonu eiro 
ERAF finansējums un 26,47 miljoni eiro – valsts 
līdzfinansējums. Savukārt ES fondu atbalsts ener-
goefektivitātes pasākumu īstenošanai valsts ēkās 
plānots 97 miljonu eiro apmērā, industriālās ēkās – 
32 miljonu eiro apmērā, un atbalsts centralizēto 
siltumapgādes sistēmu modernizācijai plānots 
53 miljonu eiro apmērā.

Finansējuma pieejamība energoefektivitātes pa-
augstināšanas projektiem ir būtiska, lai nodrošinā-
tu ilgtspējīgu energoresursu izmantošanu, sama-
zinātu ēku enerģijas patēriņu un siltumnīcefektu 
gāzu emisijas. Arī šajā periodā, tāpat kā 2007.–
2013. gada ES fondu plānošanas periodā, energo-
efektivitātes atbalsts tiks sniegts no Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda resursiem.

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

Izsludināts konkurss par līdzfinansējumu 
nVo un sociālo partneru īstenotiem 
attīstības sadarbības projektiem

9. jūnijā Ārlietu ministrija izsludina granta projek-

tu konkursu “Atbalsts Eiropas komisijas un citu 
starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem 
attīstības sadarbības, attīstības izglītības un sa-
biedrības izpratnes veicināšanas projektiem Lat-
vijas republikā un Latvijas republikas noteiktajās 
saņēmējvalstīs”. Aicinām nevalstiskās organizācijas 
(biedrības un nodibinājumus) un sociālos partne-
rus iesniegt sagatavotos projektus līdz 2014. gada 
4. jūlija pulksten 17.00.

Saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas plānu 
2014. gadam kopējais paredzētais līdzfinansējums 
NVO un sociālajiem partneriem, kas ieguvuši finan-
sējumu projektu īstenošanai no starptautiskajiem 
donoriem, arī Eiropas Komisijas, ir 25 813 eiro.
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