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Līdz budžeta pieņemšanai vēl jārod 
vairāki kompromisi pašvaldībām būtiskos 
jautājumos

Līdz 2015. gada valsts budžeta pieņemšanai konsul-
tācijās ar Finanšu ministriju un Ministru kabinetu 
vēl jārod kompromisi pašvaldībām būtiskos jautāju-
mos, būtiskākais no tiem – ieņēmumi no iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa 2015. gadā un pašvaldībām 
piekrītošie nodokļu ieņēmumi vidējā termiņā.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece 
finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele 
skaidro, ka Ministru kabineta un LPS vienošanās un 
domstarpību protokolā LPS iekļāvusi vairāk nekā 
divdesmit jautājumus, līdz šim vienošanās panākta 
tikai dažos no tiem.

Vienota nostāja ir par principiem, kā sadalīt eso-
šos resursus starp pašvaldībām (pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas aprēķins), par būvatļaujas nodevas 
satura paplašināšanu un par 100% finansējuma 
nodrošināšanu profesionālās ievirzes sporta skolu 
treneriem no 2015. gada 1. septembra.

Tomēr tādos būtiskos jautājumos kā ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2015. gadā, pašval-
dībām piekrītošie nodokļu ieņēmumi vidējā termi-
ņā, mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām, 

finansējums pašvaldību profesionālās izglītības ie
stāžu profesionālās izglītības programmām jopro-
jām kompromiss nav rasts.

Vēl ir jādiskutē arī par pašvaldību īpašumu iznomā-
šanas regulējuma problemātiku, Valsts ieņēmumu 
dienesta datu nodošanu pašvaldībām attīstības 
plānošanas, pašvaldību funkciju pildīšanas un bu-
džeta ieņēmumu plānošanas vajadzībām, par bez
īpašnieka un bezmantinieku mantas juridiskā sta-
tusa sakārtošanu un citiem jautājumiem.

Jāatzīmē, ka kārtējo reizi ir izveidojusies situācija, kad 
pašvaldībām ir uzlikti papildu pienākumi, bet valsts 
budžetā finansējums tam nav paredzēts, – piemē-
ram, ar jauno Zemes pārvaldības likumu pašvaldībām 
valdījumā un apsaimniekošanā nodoti valsts īpašu-
mā esošā piekraste un publiskie ūdeņi, bet līdzekļi šā 
pienākuma veikšanai nav atvēlēti. Finansējums nav 
paredzēts arī likuma “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” izpildei, saskaņā ar kuru pašvaldībām būs 
jāuzrauga darījumi ar lauksaimniecības zemi u.c.

LPS turpina sarunas ar Finanšu ministriju un arī iek-
šējās konsultācijas, lai rastu kompromisus šajos un 
arī citos ar nākamā gada budžeta veidošanu saistīta-
jos jautājumos. Atgādinām, ka par 2015. gada Minis-
tru kabineta un LPS vienošanās–domstarpību pro-
tokolu plānots lemt LPS Domes sēdē 9. decembrī.
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Latvijas pārstāvji pirmo reizi piedalās 
Ķīnas organizētajā sadraudzības pilsētu 
konferencē

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji pirmo reizi 
uzaicināti piedalīties Ķīnas organizētajā sadraudzī-
bas pilsētu konferencē, kura notiek novembra bei-
gās un decembra sākumā Guandžou jeb Kantonas 
pilsētā Ķīnas dienvidos, kas ir viens no lielākajiem 
reģiona ekonomikas centriem.

Latviju konferencē pārstāv LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis un abi LPS priekšsēža vietnieki – Auces 
novada domes priekšsēdētājs Gints kaminskis un 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rā-
viņš. Pa četriem pārstāvjiem ir no Lietuvas un Igau-
nijas pašvaldībām un asociācijām.

Starptautiskā saieta vairāku dienu programmā pa-
redzēta Guandžou starptautiskā urbāno inovāciju 
konference, diskusijas par urbanizāciju un vieda-
jām pilsētām, valdību un pašvaldību sadarbību, kā 
arī Guandžou Inovāciju balvas pasniegšana un sa-
darbības līgumu noslēgšana.

Delegācijas apmeklēs arī citas Ķīnas pilsētas, to 
starpā Beihai, Naņdzjinu un Guiliņu.

Pašvaldību pārstāvji iepazīstas ar Jelgavas 
pieredzi bezskaidras naudas norēķinu 
ieviešanā sabiedriskajā transportā

LPS Tehnisko pro
blēmu komiteja otr-
dien, 25. novembrī, 
izbraukuma sēdē 
iepazinās ar Jel-
gavas pieredzi, ie-
viešot bezskaidras 
naudas norēķinus 
sabiedriskajā trans-
portā un arī samak-
sā par citiem pa-
kalpojumiem, par 
kuriem paredzēti 
pašvaldības noteik-
ti atvieglojumi.

Foto: Baltijas valstu delegācija Ķīnas Starptautiska-
jā sadraudzības pilsētu konferencē  kopā ar Ķīnas 
Tautas ārvalstu sadraudzības asociācijas galveno 
direktoru Sunu Dzjinvu.



Bezskaidras naudas norēķiniem sabiedriskajā trans-
portā ir divas pieejas – Rīgas izvēlētais variants ar e
talonu, ko izmanto arī Alūksnē, Dobelē un Saldū, un 
Jelgavas pieeja ar banku sīkmaksājumu kartēm. Dis-
kusija par sīkmaksājumu sistēmas ieviešanu arī citās 
pašvaldībās ilgst jau vairāk nekā gadu, un tai pretojas 
gan Satiksmes ministrija, gan arī citas ministrijas.

Atvieglojumu administrēšanai ar bankas infrastruk-
tūru ir vairāki plusi, tajā skaitā zemie administratī-
vie izdevumi un tas, ka pašvaldībām nav jāveic lieli 
ieguldījumi tehniskajā aprīkojumā. Turklāt ar šo 
sistēmu visi atvieglojumu saņēmēji tiek precīzi uz-
skaitīti, bet pakalpojuma sniedzējs apmaksu saņem 
vienas dienas laikā. Šī metode noteic, ka atvieglo-
jumu saņem pats pakalpojuma saņēmējs, nevis pa-
kalpojuma sniedzējs kā līdz šim. Šādu sistēmu var 
izmantot ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī 
sociālajos, veselības un vēl citos pakalpojumos. Jel-
gavā, piemēram, sīkmaksājumu karte darbojas kā 
brīvpusdienu apmaksas līdzeklis.

Starpinstitūciju saskaņošanā patlaban ir trīs Minis-
tru kabineta noteikumi par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu apmaksas kārtību un atvieglojumiem, 
un tie paredz, ka sistēma, kas jau kopš 2012. gada 
darbojas Jelgavā, no 2015. gada 1. oktobra darbo-
sies visā Latvijā un pašvaldības varēs brīvprātīgi iz-
lemt par pievienošanos tai.

LPS Tehnisko problēmu komiteja pēc iepazīšanās ar 
Jelgavas pieredzi nolēma atbalstīt Ministru kabineta 
noteikumu par bezskaidrajiem norēķiniem virzīšanu 
tālāk un brīvprātības principu sistēmas ieviešanā, kā 
arī atzīmēja, ka šādu praksi vajadzētu ieviest ne tikai 
sabiedriskā transporta jomā, bet arī citās.

LPS izsaka pateicību Jelgavas domes priekšsēdētāja 
vietniekam Jurijam Strodam un Jelgavas autobusu 
parka vadītājam Pēterim Salkazanovam par uz-
ņemšanu un izsmeļošo izklāstu.

Ar plašāku informāciju par sistēmas darbību var 
iepazīties prezentācijās Infolapas 1. pielikumā, 
2. pielikumā, 3. pielikumā un 4. pielikumā.

Pāvesta Franciska runu klātienē Strasbūrā 
klausījās arī Latvijas delegācija CLRAe

Šonedēļ Eiropas Parlamentā vēsturiskā vizītē ie-
radās Romas pāvests Francisks, kurš sacīja uzru-

nu gan EP deputātiem Strasbūrā, gan arī atsevišķi 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresam (CLRAE). Šajos pasākumos klāt bija arī 
Latvijas pārstāvji – Priekuļu novada domes priekš-
sēdētāja Māra Juzupa un Gulbenes novada domes 
priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs.

M. Juzupa atzīst, ka tas bija ļoti saviļņojošs noti-
kums un Latvijas delegācijai bija liels gods būt klāt, 
kad pāvests sacīja runu par aktualitātēm Eiropas 
sociālajā, politiskajā un cilvēktiesību jomā.

Priekuļu novada domes priekšsēdāja stāsta, ka 
Francisks uzrunā pievērsies tādām sociālpolitikas 
aktualitātēm kā bēgļi, jauniešu bezdarbs, izglītība, 
vienlīdzīgas iespējas.

Pāvesta Franciska vizītes noslēgumā CLRAE prezi-
dents Žans klods Frekons atzinīgi novērtēja pāves-
ta runu un viņa aicinājumu turpināt dialogu, lai sa-
glabātu mieru, ko tik ļoti vēlējās Eiropas Padomes 
dibinātāji. “Šis dialogs jāveicina visos politiskajos lī-
meņos – Eiropas, nacionālajā, reģionālajā un vietē-
jā –, un tam arī jāietver starpkonfesiju aspekts, lai 
tādējādi ietvertu visus mūsu sabiedrības līmeņus,” 
teica Frekons. 

Savā runā pāvests aicināja izveidot “jauna veida 
forumu, kurā visas pilsoniskās un reliģiskās grupas 
varētu brīvi apmainīties domām, respektējot atšķi-
rības un pozīciju dažādību”.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4336&document_id=4336
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4335&document_id=4335
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4334&document_id=4334
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4333&document_id=4333


Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un 
kultūras komitejas sēde

LPS mītnē 2. decembrī plkst. 13.00 notiks LPS Iz-
glītības un kultūras komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par pašvaldību kultūras centru darbības vadlīni-

ju projektu.
2. Aptaujas par valsts mērķdotāciju rezultāti.
3. Par mērķdotāciju sadali pašvaldībām pedagogu 

atalgojumam 2015. gada janvārim–augustam 
(ziņo: IZM Nodrošinājuma un finanšu departa-
menta pārstāve Initra Pavloviča).

4. Tikšanās ar Grāmatnieku biedrības pārstāvi.

Sēdē piedalīsies: Nacionālā kultūras centra direk-

tora p. i. Mārīte Grebzde; Nacionālā kultūras cen-
tra direktora vietniece Signe Pujāte; Nacionālā kul-
tūras centra projektu koordinatore Aiga Vasiļevska; 
Kultūras centru asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Dace Jurka; Kultūras centru asociācijas valdes lo-
cekle Dita Pfeifere.

LPS Domes sēde

Rīgas Rātsnamā 9. decembrī notiks LPS Domes 
sēde. Darba kārtībā – jautājumi par 2015. gada bu-
džetu un Ministru kabineta un LPS vienošanās un 
domstarpību protokolu.

ŠoNeDēļ uN tuRPMāk

INFoRMāCIJA No LPS PāRStāvNIeCīBAS BRISeLē

Pašvaldībām 2014.–2020. gadā daudz 
iespēju iesaistīties starptautiskos 
projektos

Pašvaldībām un citām institūcijām ir liela interese 
par Eiropas Savienības fondu finansējuma izman-
tošanu dažādiem projektiem, taču ne visas zina par 
“COSME”, “Apvārsnis 2020”, Eiropas teritoriālās sa-
darbības, Eiropas kaimiņattiecību instrumenta un 
citu programmu iespējām.

Ar šādu atziņu klajā nāca projektu vadītājs Filips 
Švarcs (Philipp Schwartz), kurš 26. novembrī Brise-
lē atklāja Eiropas reģionu sadarbības veicināšanas 
programmas INTERACT konferenci “Ko, kāpēc un 
kā”.

Viens no runātājiem, Eiropas Komisijas pārstāvis 
Matjē Hūberigss (Mathieu Hoeberigs), uzsvēra: 
kaut arī “COSME” programma galvenokārt domāta 
mazo un vidējo uzņēmumu starptautiskas konku-
rētspējas veicināšanai, arī pašvaldības var preten-
dēt uz finansējumu sociālās uzņēmējdarbības un 
tūrisma jomā. Piemēram, līdz 2015. gada 15. jan-
vārim programmas sekretariāts no visām ES val-
stīm gaida projektu pieteikumus par jauniešu un 
senioru tūrisma attīstību.

Budapeštas Tehnoloģiju un inovāciju institūta pār-
stāvis vasku De oliveira Žaneiru (Vasco De Olivei-
ra Janeiro) uzsvēra, ka arī programmas “Horizon 
2020” finansējumu var izmantot, veidojot veiksmī-
gu sadarbību starp universitātēm, uzņēmējiem un 
pašvaldībām.

kā liecina vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas sagatavotā informācija, 2014.–
2020. gadā Latvijai būs pieejams eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda finansējums šādām program-
mām (uzklikšķinot uz saites, pieejams programmas 
apraksts):

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības pro•	

gramma;
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības pro•	

gramma;
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadar-•	

bības programma;
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbī-•	

bas programma;
INTERREG EUROPE •	 programma;
Pilsētvides attīstības programma •	 URBACT III;
ESPON 2020 •	 programma (Eiropas telpiskās plā-
nošanas un teritoriālās kohēzijas novērojumu 
tīkls).

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/igaunijas_latvijas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18275
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/igaunijas_latvijas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18275
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/centrala_baltijas_juras_regiona_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18276
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/centrala_baltijas_juras_regiona_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18276
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/baltijas_juras_regiona_transnacionalas_sadarbibas_programma/?doc=18277
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/baltijas_juras_regiona_transnacionalas_sadarbibas_programma/?doc=18277
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/interreg_europe_programma_visai_eiropas_savienibas_teritorijai/?doc=18278
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/pilsetvides_attistibas_programma_urbact_3/?doc=18279
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/espon_2020_programma/?doc=18280
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/espon_2020_programma/?doc=18280
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/espon_2020_programma/?doc=18280


Ar eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstu 
tiks īstenotas:

Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas programm•	 a;
Latvijas–Krievijas programma•	 .

Bieži vien pašvaldībām nav pietiekamu zināšanu un 
resursu, lai sagatavotu starptautisku projektu. Tādā 
gadījumā var izmantot dažādus projektu partneru 
meklējumu portālus. Viens no tādiem atrodas Eu-
rope Direct informācijas tīkla pārziņā. Tajā var atrast 
sadarbības partnerus kopīgu projektu ideju izstrā-
dei dažādās pārrobežu sadarbības programmās, kā 
arī “COSME”, “Apvārsnis 2020”, “Erasmus +”, “Eiro-
pa pilsoņiem”, “Radošā Eiropa”, “Tiesiskums” u.c.

Europe Direct informācijas centru pārstāves Dau-
gavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Krāslavā, Liepājā, Ludzā, 

Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī lab-
prāt palīdzēs pašvaldību pārstāvjiem atrast nepie-
ciešamos partnerus un informāciju par ES fondiem 
un programmām.

Eiropas reģionu sadarbības veicināšanas program-
mas INTERACT konference “Ko, kāpēc un kā” norisi-
nājās 26. novembrī Briselē (Beļģijā). Tajā piedalījās 
vairāk nekā 70 dalībnieku: dažādu ES programmu 
sekretariātu un Eiropas Komisijas darbinieki, pro-
jektu vadītāji, kā arī pārstāvji no dažādām Eiropas 
pašvaldībām.

Inta Rimšāne,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos

E-pasts: inta.rimsane@lps.lv

PRoJektI, koNkuRSI, SeMINāRI, FINANSēJuMS, PASākuMI

Praktiskais seminārs par dokumentu 
pārvaldību nevalstisko organizāciju darbā

Trešdien, 3. decembrī, 
plkst. 14.00–17.00 Laim-
dotas ielā 42 (ieeja no 
Ieriķu ielas) NVO namā, 
128. telpā, aicinām uz 
praktisko semināru 
“Dokumentu pārvaldība 
Nvo darbā un eS pro-
jektos”. Semināru vadīs 

Valsts administrācijas skolas lektore, dokumentu un 
arhīvu pārvaldības eksperte Mg. sc. Ilga Robežniece.

Lektore tēmu sagatavojusi, balstoties uz 15 gadu 
praktisko pieredzi darbā ar nevalstiskajām organi-
zācijām un to dokumentu un arhīvu pārvaldības 
jautājumiem. Seminārā dalībnieki iegūs praktiskas 
prasmes dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanā 
(kuri dokumenti jāglabā, cik ilgi, kurus var iznīcināt). 
Kā strādāt ar ES struktūrfondu projektu dokumen-
tiem? Kā dokumentus sistematizēt iespējami ātrāk 
un kvalitatīvāk? Kādi ir riski un kā tos novērst? Da-
lībnieki saņems izdales materiālus, ko varēs izman-
tot praktiskajā darbā.

Plašāk skatīt šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16249_775/.

Notiks seminārs pilsētu un novadu 
izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības 
speciālistiem

Valsts izglītības attīs-
tības aģentūra 9. de-
cembrī organizē semi-
nāru pilsētu un nova-
du izglītības pārvalžu 

vadītājiem un izglītības speciālistiem par Erasmus+ 

2015. gada projektu konkursu. 

Seminārā tiks sniegta informācija par pašvaldību, 
izglītības pārvalžu un skolu iespējām veidot un ie-
saistīties Erasmus+ skolu sektora mobilitātes un 
stratēģisko partnerību projektos.

Seminārā aicināti piedalīties pilsētu un novadu iz-
glītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti. 
Plašāka informācija un darba kārtība: http://esfi-
nanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16236_755/.

http://www.enpi-cbc.eu/go.php/rus/IMG/2
mailto:inta.rimsane@lps.lv
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16249_775/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16249_775/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16236_755/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16236_755/


VSS693 – Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. no-
vembra noteikumos nr. 1075 “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs””, 5. pielikums.

VSS867 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteiku-
mos nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu””, 6. pielikums.

VSS499 – Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Adresācijas noteikumi”, 7. pielikums.

VSS886 – Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un lēmumu 
pieņemšanu darījumos ar lauksaimniecības zemi”, 

8. pielikums.

VSS831 – Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi”, 
9. pielikums.

VSS987 – Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-
ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” pasākuma “Deinstitucio-
nalizācija” īstenošanas noteikumi”, 10. pielikums.

Par grozījumiem Izglītības likumā, 11. pielikums.

LPS SASkAņoŠANAI PIePRASītIe DokuMeNtu PRoJektI

LPS NeSASkAņo

VSS1083 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS1087 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 
“Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.2014.gada 
perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas 
jomā” īstenošanas kārtība””

VSS1088 – Likumprojekts “Gada pārskatu un kon-
solidēto gada pārskatu likums”

VSS1089 – Likumprojekts “Likums par ieguves rūp-
niecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu ko-
mercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem 
valstu pārvaldes struktūrām”

VSS1077 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemēroša-
nu bērniem””

VSS1078 – Noteikumu projekts “Ugunsdrošības 
noteikumi”

VSS1072 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos 

Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasā-
kumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pa-
sākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem””

VSS1073 – Noteikumu projekts “Darbības pro
grammas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības 
sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.2020.
gada plānošanas periodā” īstenošanas uzraudzības 
un novērtēšanas noteikumi”

VSS1092 – Noteikumu projekts “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienes-
tu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti 
darbam ar riska situācijā esošām personām” pasā-
kuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašval-
dībās” īstenošanas noteikumi”

VSS1074 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 
“Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos””

VSS1075 – Pamatnostādņu projekts “Latvijas Zušu 
krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.–2020.
gadam”

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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