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Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
Īsziņas par LPS nesaskaņoto likumprojektu virzību
Projekti, semināri, finansējums, dažādi

25. februārī notika Latvijas Novadu apvienības 
Valdes sēde, kurā apsprieda aktuālus pašvaldību 
attīstības un finanšu jautājumus un LPS padomnie-
ce Sniedze Sproģe iepazīstināja ar zemes pārvaldī-
bas likumprojektu.

Ar pašvaldību pārstāvjiem tikās arī Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra direktora p.i. Mārīte Grebzde 
un viņas kolēģes. Sēdē apsprieda aktualitātes tau-
tas mākslas kolektīvu un kultūras centru darbības 
kontekstā un plānotos pasākumus kultūras jomā 
2015. gadā, kā arī kultūrizglītības mērķdotācijas.

Novadu apvienības Valde nolēma iesniegt Latvi-
jas Pašvaldību savienības Valdei lēmuma projektu, 
kurā akcentēta atbalsta instrumenta nepiecieša-
mība uzņēmējdarbības attīstībai, pamatojot to ar 
izaicinājumiem publiskās infrastruktūras kvalitātē 
un ar to saistītām loģistikas izmaksām, gan veicot 
izejvielu piegādi, gan arī galaproduktu pārvadāša-
nu, tāpat apzinoties, ka industriālās teritorijas, kur 
nav sakārtoti pievadceļi un nav pilnīgas inženierko-
munikācijas, ir ne tikai nacionālas un reģionālas no-

zīmes attīstības centru pašvaldībās, bet arī pilnīgi 
visās pašvaldībās ārpus 9 + 21.

Lēmumā jāaicina Ministru kabinets izveidot valsts 
atbalsta mērķprogrammu uzņēmējdarbības atbal
stam 2015.–2020. gadam. Valsts atbalsta mērķpro
gramma ietvertu papildu līdzekļus šādām uzņēmēj-
darbības attīstību veicinošām aktivitātēm: esošo 
industriālo zonu pielāgošana (ceļi, komunikācijas, 
stāvlaukumi, meliorācija u.c.) un ceļu un inženier-
komunikāciju (elektrība, ūdensvads, kanalizācija, 
gāze, apgaismojums u.c.) sakārtošana līdz ražoša-
nas objektiem (ārpus industriālajām zonām).

26. februārī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
piedalījās Vietējo un reģionālo pašvaldību kon-
gresa Monitoringa komitejas sēdē Nikosijā (Kip-
rā), kur tika apstiprināti vairāku valstu pašvaldību 
un reģionu demokrātijas ziņojumi (t. sk. Zviedrijas, 
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Nīderlandes, Lielbritānijas un Armēnijas). Darba 
kārtībā bija iekļauti arī jautājumi par cilvēktiesībām 
un situāciju Ukrainā.

Aizvadīts pirmais izpētes brauciens 
projekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uz-
labošana” ietvaros

No 24. līdz 27. februārim deviņu projektā iesaistīto 
pilotpašvaldību pārstāvji, Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji 
projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašval-
dību veiktspējas uzlabošana” ietvaros devās izpētes 
braucienā uz Poliju, kur, tiekoties gan ar Polijas paš-
valdību, gan pašvaldību asociāciju pārstāvjiem, guva 
ieskatu poļu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, 
lai uzlabotu to darba efektivitāti dažādās jomās.

Lai arī Latvijā izveidotu “mācīties salīdzinot” sis-
tēmas modeli, pirmais solis ir izpētīt, kā šī sistēma 
darbojas Polijā, kā tika vākti dati, apkopoti, izdarīti 
secinājumi un pielietoti darbībā, piemēram, sastā-
dot pašvaldības attīstības stratēģiju.

Polijas pilsētā Poznaņā notika tikšanās ar Polijas 
Pilsētu asociācijas vadību, iepazīstināšana ar da-
tubāzes darbību, sākot no tās izveidošanas un bei-
dzot ar uzturēšanu. Poznaņas pilsētas domē bija 
iespēja iepazīties ar izsmeļošu prezentāciju par pil-
sētas attīstības stratēģiju, kura sastādīta, balstoties 
uz informāciju, kas iegūta no datubāzes. Savukārt 
Polijas Lauku pašvaldību asociācijā bija iespēja ie-
pazīties ar labās pieredzes datubāzi, kas ir visiem 
interesentiem pieejama mājaslapa, kurā apkopota 
dažādu pašvaldību labā pieredze saistībā ar reali-
zētajiem projektiem. Šajā mājaslapā ir arī iespēja 
iegūt gan sīku labās prakses aprakstu, gan dažādu 
dokumentāciju, lai varētu līdzīgu projektu realizēt 
kādā citā pašvaldībā.

Polijā bija iespēja paviesoties Kutno, kas pazīstama 
kā rožu pilsēta un strauji attīstās, pateicoties apjo-
mīgiem investīciju projektiem. Polijas pašvaldībās 
paralēli dažādu datu apkopošanai tika organizētas 
arī pašvaldību pieredzes apmaiņas grupas, konkrē-
ti Kutno pašvaldība līdzdarbojās izglītības, kultūras 
un komunālo pakalpojumu pieredzes apmaiņas 
darba grupās, kas arī ļoti palīdzēja pareizi plānot 
pašvaldības attīstību, kā arī smelties iedvesmu jau-
nām idejām.

Savukārt Varšavā tika apspriesti Polijas valdības un 
pašvaldību sadarbības instrumenti. Tikšanās laikā 
Polijas Infrastruktūras un attīstības ministrijā iepa-
zināmies ar pašreizējo pieeju reģionālajai attīstībai 
Polijā, kā arī Latvijas delegācijai bija iespēja ap-
meklēt Nacionālo statistikas biroju un iepazīties ar 
Vietējo un reģionālo datubanku, kur glabājas rūpīgi 
gadu gaitā vāktie dati par pašvaldībām.

Vizītes noslēguma dienā Polijas pilsētā Sohačevā 
uzklausījām pieredzi par pieeju pašvaldības stra-
tēģiskajā vadībā un pieredzes apmaiņas grupās, kā 
arī viesojāmies Sohačevas sociālajā dienestā.

Pateicoties šim izpētes braucienam, projektā varēs 
sekmīgāk norisēt darbs pašvaldību sadarbības tīk-
los: pašvaldību stratēģiskās vadīšanas; pašvaldību 
sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšanā; pašvaldību sabiedrisko pakalpoju-
mu un mājokļu politikas tīklā; pašvaldību izglītības 
un kultūras tīklā. Līdzīgs izpētes brauciens tiks or-
ganizēts uz Norvēģiju, jo uz šo valstu pieredzes tiks 
uzlabota arī Latvijas pašvaldību veiktspēja.

Pieredzes izpētes braucienā piedalījās Amatas 
novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija 
Kleinberga, Valmieras pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Ineses Boķis, Gulbenes novada domes priekš-
sēdētājs Nikolajs Stepanovs, Preiļu novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Ventspils novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, Vents-
pils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas analītiķis 
Austris Galindoms, Mālpils novada domes Taut-
saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs 
Valts Mihelsons, kā arī Valentīna Locāne un Jānis 
Bruņenieks no Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ras un LPS pārstāvji – priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, ģenerālsekretāre Mudīte Priede, projekta vadī-
tāja un padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita 
Pudža un padomnieki Silvija Šimfa, Ināra Dundure, 
Lāsma Ūbele, Aino Salmiņš, Guntars Krasovskis un 
Ilze Mutjanko.

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, iz-
mantojot 2 111 820 eiro piešķīrumu no Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 
programmas “Kapacitātes stiprināšana un insti-
tucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām ie
stādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo 
kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā 



un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties 
salīdzinot” sistēmu, kas balstīta uz salīdzināmās 
bāzes metodes principiem un izmanto salīdzinā-
mo datubāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. 
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, 
“mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks iekļau-

ta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, 
par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā 
vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Ilze Mutjanko,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK

4. martā notiks LPS Valdes sēde, kurā apspriedīs paš-
valdību attīstības vadlīnijas un jautājumus, kas jāvir-
za apspriešanai Pašvaldību savienības Domes sēdē 
un ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu.

5. martā Ārlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību sa-
vienība un Kultūras ministrija organizē semināru 
“Latvijas pašvaldību sadarbība ar tautiešiem ār-
zemēs. Veiksmes stāsti un izaicinājumi”, lai disku-
tētu par iespējām veicināt pašvaldību un Latvijas 
diasporas ciešāku komunikāciju. Seminārs notiks 
Ārlietu ministrijas vadītajā darba grupā diasporas 
jautājumos, pieaicinot Latvijas pašvaldību vadītā-
jus, speciālistus, ministriju un nevalstisko organizā-
ciju pārstāvjus. Darba kārtība 1. pielikumā.

7. martā notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) seminārs Ķeguma un Lielvārdes 
novadā. Tā darba kārtības galvenais jautājums – 
meža zemes izmantošanas efektivitātes palielinā-
šanas un meža atjaunošanas un meža ieaudzēša-
nas iespējas.

12. martā Pašvaldību savienībā notiks LPS uzņē-
mējdarbības atbalsta diskusija “Ieskats program-
mā Horizonts 2020”, kas ir Eiropas Komisijas pro
gramma pētniecības atbalstam un vērsta uz Eiropas 
konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. LPS 
diskusijā piedalīsies programmas “Horizonts 2020” 
nacionālā kontaktpunkta eksperti. Darba kārtība 
2. pielikumā.

LPS NESASKAŅo

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteiku-
mos Nr. 341 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu sais-
tītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedris-
kā transporta pakalpojuma tarifu””, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteiku-
mi par darbības programmas “Infrastruktūra un pa-
kalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti “Publis-
ko interneta pieejas punktu attīstība””, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Statistikas likums”, 5. pielikums.

Par ziņojumu turpmākai rīcībai “Par Eiropas Savie-
nības fondu darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa “At-
balstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, 
perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garī-

gās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstī-
bas vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselī-
bas uzlabošanai” ieviešanu”, 6. pielikums.

Par Plāna projektu “Attīstības sadarbības politikas 
plāns 2014. gadam”, 7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Vispā-
rīgie būvnoteikumi”, 8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ēku 
būvnoteikumi”, 9. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobe-
žo šo smaku izplatīšanos”, 10. pielikums.
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Valsts sekretāru sanāksmē pagarināts 2013.08.15. 
iesniegtā MK noteikumu projekta “Teritorijas at-
tīstības plānošanas informatīvās sistēmas no-
teikumi” (VSS1640) iesniegšanas termiņš līdz 

2014. gada 1. jūnijam.

Jānis Piešiņš,
LPS padomnieks

VARAM aicina pieteikties finansiālam 
atbalstam elektromobiļu un to uzlādes 
infrastruktūras ieviešanai Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) aicina Latvijā reģistrētus komersantus, 
pārvaldes iestādes un atvasinātas publiskas perso-
nas pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta (KPFI) finansiālam atbalstam elektromobiļu 
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Projekta iesniegumus aicinām iesniegt KPFI finan-
sēto projektu atklātā konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – 
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktū-
ras ieviešanai” līdz 1. aprīlim (ieskaitot).

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu 
aicinām sūtīt elektroniski uz epastu: kpfi@lvif.gov.
lv. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar 
konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzē-

jiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un publicē-
tajiem biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Lai informētu potenciālos atbalsta saņēmējus par 
šā konkursa nosacījumiem un iespējām saņemt fi-
nansiālu atbalstu elektromobiļu un to uzlādes in-
frastruktūras ieviešanai Latvijā, VARAM 7. martā 
rīko semināru, kas notiks ministrijā Peldu ielā 25, 
409. telpā. Ar semināra programmu var iepazīties 
VARAM mājaslapā www.varam.gov.lv.

Lai piedalītos seminārā un saņemtu izdales mate-
riālus, aicinām pieteikties, norādot vārdu, uzvārdu, 
organizāciju, epasta adresi un semināra nosauku-
mu, līdz 6. martam nosūtot epastu uz adresi: razo-
sana_kpfi@varam.gov.lv.

Kristīne Barševska,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Statistika par ienākumiem un 
dzīves apstākļiem

Centrālā statistikas pārvalde martā 
uzsāks apsekojumu “Statistika par ie-

dzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem”, lai 
iegūtu informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīves 
apstākļiem, ienākumiem, kā arī materiālās neno-
drošinātības risku.

Apsekojumā iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par 
mājsaimniecības sastāvu un tās locekļu sociāleko-
nomisko raksturojumu, mājokļa apstākļiem, ienā-
kumiem, veselības stāvokļa pašvērtējumu, sociālās 

atstumtības un materiālās nenodrošinātības ris-
kiem u.c. Izlasē iekļautas 8500 mājsaimniecību visā 
Latvijā.

Vairāk lasi: http://ej.uz/silc.

LAtVI JAS REPuBLIKAS CENtRĀLĀ StAtIStIKAS 
PĀRVALDE

Rīgā, Lāčplēša ielā 1, LV 1301
epasts: info@csb.gov.lv

tālrunis: 67366912
http://www.csb.gov.lv

ĪSzIŅAS PAR LPS NESASKAŅoto LIKuMPRoJEKtu VIRzĪBu

PRoJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

mailto:kpfi@lvif.gov.lv
mailto:kpfi@lvif.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/
http://ej.uz/silc
mailto:info@csb.gov.lv
http://www.csb.gov.lv


Iespēja izņemt skaidru naudu ar Swedbank 
karti – tagad arī veikalā

Latvijā cilvēki arvien vairāk iepērkas ar maksājumu 
kartēm – pērn decembrī 77% no visiem darījumiem 
ar Swedbank izdotajām kartēm jau bija norēķini, 
nevis skaidras naudas izņemšana bankomātā. To-
mēr privātpersonu ikdienas darījumos skaidra nau-
da joprojām ik pa brīdim ir vajadzīga. Visizplatītā-
kais risinājums skaidras naudas saņemšanai ir ban-
komāts. Pilsētās bankomāts ir viegli sasniedzams, 
bet lauku novados vai nelielās apdzīvotās vietās to 
nodrošināt it visur nebūs iespējas.

Daudzās vietās, kur nav bankomātu, tagad ir alter-
natīva nelielu naudas summu izņemšanai no sava 
konta. Swedbank jau kādu laiku piedāvā pakalpo-
jumu – skaidras naudas izņemšana tirdzniecības 
vietā. Klients ar savu bankas karti var veikalā pie 
kases izņemt skaidru naudu – līdzīgi kā norēķino-
ties ar karti par pirkumu. Šādas tirdzniecības vietas 
var pazīt pēc īpašas uzlīmes uz veikala durvīm, bet 
pilns adrešu saraksts ir pieejams bankas interneta 
mājaslapā šeit.

Izvērtējot savu klientu vajadzības, uzņēmumi pie-
sakās šim risinājumam, tādējādi vienlaikus sama-
zinot arī savas izmaksas par inkasāciju. Tā, piemē-
ram, ņemot vērā uzņēmēja lūgumu, kopš šāgada 

janvāra arī Mālpils novada Viesturos, kur tuvākais 
bankomāts atrodas Siguldā, tagad veikalā “Side-
gunde” tiek piedāvāta šī iespēja.

Ja attiecīgajā apdzīvotajā vietā nav uzņēmuma, kas 
nolemtu piedāvāt iedzīvotājiem iespēju izņemt 
skaidru naudu, tad, izvērtējot iedzīvotāju vajadzī-
bas, tai pieteikties var arī pašvaldība.

Kā notiek skaidras naudas izmaksa tirdzniecības 
vietās?

Skaidras naudas izņemšana tiek noformēta kā at-
sevišķs darījums pirms vai pēc iepirkšanās pie tir-
gotāja. Minimālā izmaksas summa ir 1 eiro cents, 
maksimālā – 75 eiro.

Klientam ir tiesības veikt vairākus secīgus naudas 
izņemšanas darījumus. Nauda var tikt izmaksāta 
gan banknotēs, gan monētās. Katram darījumam 
tiek piemērota bankas cenrādī noteiktā komisi-
jas maksa. Tirgotājam ir tiesības atteikt skaidras 
naudas izmaksu, ja nav iespējams nodrošināt tā 
izpildi, piemēram, kasē nav atbilstošas skaidras 
naudas.

Lai arī par skaidras naudas izņemšanu pie tirgotāja 
ir komisijas maksa (0,71 EUR), tā atsver laika pa-
tēriņu un transporta izdevumus, ja cilvēks brauktu 
tikai pēc skaidras naudas uz bankomātu.

Kristīne Jakubovska,
AS “Swedbank” preses sekretāre

Kocēnu novada dome – pirmā pašvaldība, 
kas piedāvā pakalpojumu “Naudas izmaksa”

Lai paaugstinātu klientu apkalpošanas kvalitāti, 
drošību un ērtības, Kocēnu novada dome piedāvā 
iedzīvotājiem un sadarbības partneriem iespēju vi-
sās pašvaldības ciemu kasēs veikt bezskaidras nau-
das norēķinus ar maksājumu kartēm, izmantojot 
POS termināli – elektronisku ierīci, kas nodrošina 
visu banku izdoto maksājumu karšu pieņemšanu. 
Šis pakalpojums ir bez komisijas maksas.

Kā paskaidroja Kocēnu novada domes finanšu di-
rektore Svetlana Greka, Latvijas komercbanku kar-
šu lietotājiem tiek piedāvāts arī pakalpojums “Nau-
das izmaksa”. Tas nozīmē, ka, norēķinoties kasē ar 
maksājumu karti par jebkuru summu, papildus no 
kases var izņemt arī skaidru naudu. Šo pakalpoju-

mu var izmantot Citadeles, DnB bankas, Nordea un 
SEB bankas klienti.

Minimālā naudas summa, ko var izņemt vienā reizē, 
ir 1 cents, bet maksimālā – 71,14 eiro. Naudas iz-
maksa atkarīga no tā, vai pieprasītā naudas summa 
ir pieejama kasē. Lai izņemtu skaidru naudu, kartes 
lietotājam pirms norēķina veikšanas jāinformē ka-
siere par vēlmi izmantot šo pakalpojumu. Informā-
cija par naudas izņemšanu būs atspoguļota čekā.

Jau 2012. gadā Kocēnu novada dome pievienojās 
elektronisko rēķinu sistēmai. Elektroniskie rēķini 
jeb erēķini ir mūsdienīgs, ērts un ātrs veids, kā 
neatkarīgi no atrašanās vietas ātri saņemt vai ap-
maksāt noformētos erēķinus. Erēķini saņēmējam 
ir bezmaksas. Reģistrēties erēķinu saņemšanai ie-
spējams vairākos veidos – interneta portālā www.

https://www.swedbank.lv/pakalpojumi_uznemumiem/skaidras_naudas_darijumi/
http://www.rekini.lv/


rekini.lv, savā internetbankā vai rakstiski aizpildot 
pieteikuma anketu Kocēnu novada domes admi-
nistrācijā vai pagasta pārvaldē. Lai pieteiktos Kocē-
nu novada domes rēķinu automātiskai apmaksai, 

klientam jānoslēdz līgums par automātisko rēķinu 
apmaksu savā bankā.

Eva Eglīte,
Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Apmācības jauniešiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas reģionālais 
fonds” organizē Rīgas reģiona jauniešu apmācības 
divās daļās “Mērķē augstāk!”:

1. daļa – 14.–16. martā Babītes novada Salas pa-
gasta Spuņciema “Vecupeniekos”,
2. daļa – 25.–27. aprīlī Līgatnes novada Līgatnes pa-

gasta Augšlīgatnes “Ezerniekos” (kopā ar Vidzemes 
reģiona “Mērķē augstāk” 1. daļas dalībniekiem).

Pieteikties var, aizpildot anketu elektroniski, līdz 
5. martam (http://ejuz.lv/rigas)!

● Rīgas reģiona skolēnu pašpārvaldes pārstāvju 
un to konsultantu neformālās izglītības apmācī-
bas “Pašpārvalde tuvplānā”

19.–21. martā viesnīcā “Baltvilla” Garkalnes nova-
da Baltezerā, Senču prospektā 45.
Piesakieties, aizpildot pieteikuma anketu līdz 
7. martam!

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu in-
formācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet Rīgas reģio-
na apmācību koordinatorei Līgai Siliņai (tālrunis: 
26808042; epasts: apmacibas@brfonds.lv)!

● Apmācības organizācijām par projektu sagatavo-
šanu programmā “Erasmus+” “Projektu darbnīca” –
Rīgas reģionā – 28.–30. martā Ogres apkārtnē.
Vidzemes reģionā – 28.–30. martā Cēsu apkārtnē.

Pieteikties var, aizpildot anketu elektroniski līdz 
10. martam (http://ejuz.lv/darbnica1)!

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu infor-
mācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet Rīgas reģionālajai 
koordinatorei Līgai Siliņai (26808042; apmacibas@
brfonds.lv) vai Vidzemes reģionālajai koordinato-
rei Laurai Riekstiņai (22046231; laura.riekstina@
redcross.lv)!

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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