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Latvijas Pašvaldību savienība rūpīgi vērtēs 
FM piedāvāto jauno pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas modeli

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) rūpīgi vērtēs Fi-
nanšu ministrijas pagājušajā nedēļā atsūtīto jauno 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, uzklau-
sot savu biedru viedokli.

Lai diskutētu par FM piedāvājumu, ir sasaukta LPS 
Valdes ārkārtas sēde, kas notiks 17. martā, kā arī 
plānota Finanšu komitejas sēde 20. martā. Iecerēts 
par to diskutēt arī LPS Domes sēdē aprīļa pirmajā 
pusē.

Jāuzsver, ka joprojām spēkā ir 2013. gada 27. feb-
ruāra LPS Domes sēdes rezolūcija “Par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas modeli”, kurā izteiktas būtis-
kākās pašvaldību prasības jaunajam finanšu izlīdzi-
nāšanas modelim:

•	 finanšu nepieciešamību nosaka proporcionāli 
visu nodokļu kopsummai, un tā pieaug līdz ar 
pašvaldību nodokļu daļas pieaugumu kopējos 
valsts un pašvaldību ieņēmumos;

•	 papildus 4 demogrāfiskajiem izlīdzināšanas kri-
tērijiem tiek ievests 5. kritērijs – teritorija;

•	 ieviešot 5. kritēriju un palielinot kopējās pašval-

dību finanšu nepieciešamības proporciju, vienā-
do aprēķina algoritmu republikas pilsētām un 
novadiem;

•	 atteikšanās no pašvaldību dalījuma grupās un 
5. kritērija ieviešana veicama, tikai nodrošinot 
pietiekamu valsts budžeta dotāciju.

Rīgā norisināsies Eiropas Savienības 
Reģionu komitejas ārkārtas Biroja sēde

Rīgā 17. un 18. martā norisināsies Eiropas Savienī-
bas Reģionu komitejas Biroja ārkārtas sēde, kurā 
piedalīsies 28 ES dalībvalstu vietējo un reģionālo 
pašvaldību delegāciju RK pārstāvji.

Biroja sēdē plānotas debates, kurām izvēlēta tēma 
„Investējot Eiropas savienošanā: digitālā program-
ma kā galvenais teritoriālais elements”. Debatēm 
izvēlētā tēma ir viena no Latvijas prezidentūras ES 
Padomē prioritātēm.

Par digitālās programmas nozīmi izaugsmes vei-
cināšanā un jaunu darba vietu radīšanā ES runās 
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jaunievēlētais RK prezidents Marku Markula un 
Latvijas delegācijas RK vadītājs LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis. Savukārt Latvijas Republikas Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
valsts sekretāra vietnieks Arnis Daugulis iepazīsti-
nās ar prezidentvalsts Latvijas skatījumu uz digitā-
las Eiropas veidošanos. Ar paziņojumu uzstāsies arī 
no Latvijas ievēlētā Eiropas Parlamenta deputāte 
inese Vaidere. 

Tāpat debatēs plānota Komunikācijas tīklu, satura 
un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta pārstāvja uzstā-
šanās par digitālo programmu. Debatēs piedalī-
sies arī RK komisiju priekšsēdētāji un Rīgas domes 
priekšsēdētājs Nils ušakovs.

Birojs ir RK vadošā struktūrvienība. To veido 
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks, 
28 priekšsēdētāja vietnieki (viens no katras ES da-
lībvalsts), RK politisko grupu priekšsēdētāji un citi 
locekļi no valstu delegācijām, un tas dod iespēju 
atspoguļot valstu un politisko līdzsvaru. Biroja sē-
des parasti notiek septiņas vai astoņas reizes gadā, 
un tajās tiek izstrādāta RK politikas programma un 
norādījumi administrācijai par Biroja lēmumu īste-
nošanu.

Lai sēdes dalībniekiem dotu iespēju iepazīt un iz-
baudīt īstu Latvijas garšu, pasākumus ar savu pro-
dukciju kafijas pauzēs atbalsta Latvijas uzņēmēji: 
SIA “Very Berry”, SIA “Matss”, SIA “Pie Mimi”, SIA 
“Saldus maiznieks”, AS “Jaunpils pienotava”, AS 
“Smiltenes piens”, ZS “Mežābeles” un ZS “Adzelvie-
ši”.

turpinās diskusijas par 
deinstitucionalizācijas jautājumu

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
otrdien, 10. martā, turpinājās diskusijas par dein-
stitucionalizācijas tēmai veltītām aktualitātēm – 
sākotnējo plānu, kā arī sociālās aprūpes iestāžu 
klientu novērtējumu.

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu 
asociācijas vadītāja Ārija Baltiņa iepazīstināja ar 
“Pilngadīgas personas pašaprūpes, neatkarības un 
pastāvīgās dzīves prasmju izvērtējuma instrumen-
tu”. Izmantojot šo izstrādāto algoritmu punktu pa 
punktam, uzdodot dažādus jautājumus par Valsts 
sociālās aprūpes centru (VSAC) klientu spējām 

patstāvīgi rūpēties par sevi, iespējams noskaidrot, 
kāda tieši aprūpe katrai klientu grupai nepiecieša-
ma un vai viņi ir spējīgi paši par sevi rūpēties. Ar 
ā. Baltiņas prezentāciju varat iepazīties infolapas 
1. pielikumā.

Ir jau veikts arī izmēģinājuma projekts “Priekšliku-
mi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpo-
jumu apjoma noteikšanai”, kura mērķi bija noteikt 
nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu sociālās 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti VSAC klientiem, iz-
vērtēt, vai esošajiem VSAC klientiem tas ir labākais 
un viņu vajadzībām atbilstošākais pakalpojums, un 
iegūt pierādījumus, ka daļai VSAC klientu piemēro-
tāks būtu institūcijām alternatīvs pakalpojums.

Projekta norises vietas bija VSAC “Rīga” filiāles 
“Rīga”, “Baldone”, “Ezerkrasti”, “Jugla” un VSAC 
“Zemgale” filiāle “Jelgava”.

Ar rezultātiem var iepazīties šajā LM speciālistu 
sagatavotajā prezentācijā infolapas 2. pielikumā.

LPS turpinās rūpīgi sekot līdzi deinstitucionalizāci-
jas procesa aktualitātēm, arī turpmāk aicinot un iz-
taujājot speciālistus un piedaloties sanāksmēs, lai 
paustu pašvaldību viedokli par šo jautājumu.

Vienojas par LPS virzītajām sarunu tēmām 
ar VARAM

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas sēdē 10. martā tika apspriestas iespējamās 
2015. gada sarunu tēmas ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, ņemot vērā, ka 
sarunas šogad plānots veidot koncentrētākas – iz-
virzot vienu būtiskāko jautājumu katrā ministrijas 
tematiskajā jomā.

Komitejas locekļi vienojās, ka būtiskākie jautājumi, 
par ko nepieciešams diskutēt ar VARAM, ir pašval-
dību finansējuma daļa valsts budžetā, administratī-
vi teritoriālā reforma un pašvaldību sistēmas piln-
veidošana, pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbības 
stimulēšanā un attīstības novērtēšana.

Vides blokā LPS interesējošo tēmu loks būs nedaudz 
plašāks: vides un dabas aizsardzības plānošanas ie-
saiste kopējā attīstības plānošanā, ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu likumprojekts un tā piemērošana 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu zem 2000, 
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zemes pārvaldības likuma iedzīvināšana, tajā skaitā 
pludmales apsaimniekošanas jautājumi, kā arī paš-
valdību loma sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Elektroniskās pārvaldes jomā kā viens no būtis-
kākajiem jautājumiem jāuzsver datu un sistēmu 
savietojamība. Sarunām ar VARAM iecerēts virzīt 
tēmas par valsts informācijas sistēmu iesaisti paš-
valdību attīstības plānošanā un ikdienas darbā, pie-
kļuves nodrošināšanu valsts informācijas sistēmās 
uzkrātiem datiem, tehnisko infrastruktūras attīstī-
bu un datu drošību, kā arī vienotajiem pakalpoju-
mu centriem.

Savu viedokli par sarunās apspriežamajām tēmām 
vēl izteiks arī VARAM.

LPS un Zinātņu akadēmija atkārtoti aicina 
uz vēsturiskajai pašvaldību deputātu 
sanāksmei Daugavas stadionā veltītu 
zinātnisku konferenci

LPS kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju 21. aprī-
lī rīko konferenci “Vietējo padomju loma Latvijas 
valsts neatkarības atgūšanā”, kas veltīta vēsturiska-
jai pašvaldību deputātu sanāksmei Daugavas sta-
dionā.

Jāatgādina, ka 1990. gada 21. aprīlī Rīgā, “Dauga-
vas” stadionā, notika Vislatvijas tautas deputātu 
sapulce, kurā 8002 deputāti nobalsoja par neatka-
rības dokumenta projektu un pieņēma aicinājumu. 
Būtībā tika pasludināta Latvijas neatkarība, ko juri-
diski 1990. gada 4. maijā apstiprināja jaunievēlētā 
Augstākā Padome pirmajā sesijā.

Augstākās Padomes deklarācija “Par Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanu” tika apstiprinā-
ta, “ņemot vērā Latvijas PSR Augstākās Padomes 
1989. gada 28. jūlija “Deklarāciju par Latvijas valsts 
suverenitāti”, 1990. gada 15. februāra “Deklarāci-
ju jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību” un 
1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu 
sapulces aicinājumu, ievērojot Latvijas iedzīvotāju 
gribu, kas nepārprotami pausta, ievēlot vairākumā 
tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu program-
mā izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas 
valstisko neatkarību, nostājoties uz brīvas, demo-
krātiskas un neatkarīgas Latvijas Republikas de fac-
to atjaunošanas ceļa”.

Zinātniskā konference notiks 2015. gada 21. aprīlī 
Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē.

Lūdzam pašvaldības domes priekšsēdētāju, kā arī, 
vēlams, 3–5 deputātus un 1990. gada 21. aprīlī 
Daugavas stadionā notikušās tautas deputātu sa-
pulces dalībniekus piedalīties konferencē un par 
dalību līdz 10. aprīlim reģistrēties LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/Seminari_un_video/.

ielūgums uz konferenci atrodams infolapas 3. pie-
likumā, darba kārtība – 4. pielikumā.

LPS priekšsēdis kirgīzijā piedalās 
konferencē par pārvaldes un sabiedrības 
sadarbību

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 13. un 14. mar-
tā Biškekā (Kirgīzijā) piedalījās starptautiskā aug-
sta līmeņa konferencē “Konsolidācija un efektīva 
visa līmeņa pārvaldes un sabiedrības sadarbība”. 
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Konferencē Kirgīzijas parlamenta deputāti, valdības 
un pašvaldību pārstāvji uzklausīja ārzemju kolēģu 
pieredzi un meklēja risinājumus valsts, pašvaldību 
un sabiedrības sadarbības pilnveidošanai valstī.

LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis konferencē dalījās 
LPS pieredzē sadarbībā ar valdību un parlamentu, 
kā arī pēc kirgīzu kolēģu ierosinājuma pastāstīja par 
administratīvi teritoriālās reformas norisi Latvijā.

ŠoNEDēļ uN tuRPMāk

PRoJEkti, koNkuRSi, SEMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

LPS Valdes ārkārtas sēde

Otrdien, 17. martā, notiks LPS Valdes ārkārtas 
sēde, kurā pašvaldību priekšsēdētāji diskutēs par 
Finanšu ministrijas prezentēto jauno pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas modeli.

Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Piektdien, 20. martā, plkst. 10.00 LPS ēkā (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS Finanšu 
un ekonomikas jautājumu komitejas sēde. Sēdes 
darba kārtībā ir viens jautājums: par jauno pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas modeli.

tiek izsludināta projektu konkursa ii 
kārta vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” 
aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida 
popularizēšana” finansējuma saņemšanai 
2015.gadā

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrā-
cija saskaņā ar LVAF padomes 2015. gada 2. marta 

sēdes 2. lēmumu izsludina projektu konkursu vadlī-
nijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi drau-
dzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta finansē-
juma saņemšanai 2015. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuros tiek veicināta sabiedrības vides izglītī-
ba un audzināšana.

Plašāka informācija par konkursu un pieteikšanos: 
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16365_
tiek-izsludinata-projektu-konkursa-ii-karta-vadli-
nijas-atbildigs-dzivesveids-aktivitate-videi-drau-
dziga-dzivesveida-popularizesana-finansejuma-
sanem sanai-2015gada/.

Biedrība “SAtEkA” izsludina pieteikšanos 
Gulbenes Mazo projektu konkursā 2015 
“kopā visu varam!”

No š.g. 9. marta biedrība “Sateka” izsludina pie-
teikšanos mazo projektu konkursā 2015 “Kopā visu 
varam!”. Iesniegšanas termiņš: no 9. marta līdz 
10. aprīlim plkst. 16.00.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un 
inovatīvus Gulbenes novada vietējo iniciatīvas gru-
pu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, spor-
ta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopša-
nas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju 
iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Plašāka informācija par konkursu un pieteikšanos: 
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16370_
biedriba-sateka-izsludina-pieteiksanos---mazo-
projektu-konkursa-2015-kopa--visu-varam/.
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Pāvilostas novada pārstāvji viesojas ukrainā

Jau vairākus gadus Pāvilostas novada pašvaldībai ir 
sadraudzība ar Smiltenes novada pašvaldību, kuru 
līdz 2014. gada rudenim vadīja Ainārs Mežulis. 
2014. gada Saeimas vēlēšanās no Zaļo un zemnie-
ku savienības 12. Saeimā tika ievēlēts arī toreizējais 
Smiltenes domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis, 
kurš veiksmīgi darbojas dažādās Saeimas komisijās, 
tostarp vada arī Saeimas deputātu grupu sadarbī-
bai ar Ukrainas parlamentu.

Pēc Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar Uk-
rainas parlamentu vadītāja Aināra Mežuļa, Ļvovas 
apgabala Valsts pārvaldes departamenta starptau-
tiskajā sadarbībā un tūrismā direktora vietnieka 
L. Zaharčina, Čerņigovas apgabala administrācijas 
vadītāja M. Zvereva un Latvijas Goda konsules Čer-
ņigovas apgabalā E. Višņakovas ielūguma Pāvilos-
tas novada pašvaldības delegācija un uzņēmēji no 
Smiltenes novada februāra beigās viesojas Ukrai-
nā, kur apmeklēja Ļvovas un Čerņigovas apgabalus.

NoVADu uN PiLSētu VēStiS

Daugavpils domē notika apvienotās civilās 
aizsardzības komisijas sēde

Daugavpils domē 10. martā notika Daugavpils pil-
sētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada apvie-
notās civilās aizsardzības komisijas sēde. Tēma bija 
gatavošanās pavasara paliem.

Daugavpils domes CA organizators Vladislavs Rus-

kuls informēja klātesošos par situāciju. Viņa praksē 
šis ir pirmais gads, kad ledus aizgājis jau 1. mar-
tā. Ūdens līmenis Daugavā ir 145–137 cm. Sekot 
ūdens līmenim var portālā meteo.lv, kur tiek veikts 
pastāvīgs monitorings. Plūdus šogad speciālisti ne-
prognozē. Tomēr visi dienesti ir gatavi, pašvaldības 
apzina situāciju, tehniku, aprīkojumu. Sēdes noslē-
gumā tika apstiprināts pretplūdu, preventīvo un re-
aģēšanas pasākumu plāns.

Amatas novada domē notiks diskusija 
“āraišu forums”

Amatas novada dome 17.–18. aprīlī rīko publisko 
diskusiju “Āraišu forumu”, kas notiks Amatas nova-
da domes zālē, Drabešu pagastā “Ausmās”, lai ko-

pīgiem spēkiem rastu vislabāko veidu, kā izmantot, 
uzturēt un attīstīt visu Āraišu arheoloģiskā muzej-
parka potenciālu.

Ievadvārdus teiks Elita Eglīte, Amatas novada domes 
priekšsēdētāja. Paneļdiskusijā aicināti piedalīties 



kultūrvēstures, tūrisma speciālisti, muzeologi. Pre-
zentācijas sniegs Āraišu ezerpils liktenī iesaistīto or-
ganizāciju. Sagaidāmais rezultāts – konkrēta Āraišu 
arheoloģiskā muzejparka nākotnes vīzija. Diena 
noslēgsies ar ekskursiju pa Āraišiem.

18. aprīlī paredzēta iedzīvotāju diskusija par Āraišu 

vērtībām, problēmām un dzīves kvalitātes uzlabo-
šanas iespējām.

Plašāka informācija par pasākumu: http://www.
amatasnovads.lv/blog/2015/03/13/vai-lausim-
araisu-ezerpilij-nogrimt-vai-attistisim/.

Valmieras Valsts ģimnāzija paraksta 
sadarbības līgumu ar Rīgas tehnisko 
universitāti

Rīgas Tehniskās universitātes Mazajā aulā 10. mar-
tā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valmieras 
Valsts ģimnāziju (VVĢ) un Rīgas Tehnisko universi-
tāti (RTU). Divpusējo sadarbības līgumu parakstīja 
VVĢ direktors Jānis Zemļickis un RTU rektors aka-
dēmiķis Dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis.

Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Zemļic-
kis skaidro, ka noslēgtais līgums paredz sadarbību 
izglītības kvalitātes paaugstināšanā, no kā iegu-
vējas būs ne tikai abas izglītības iestādes, bet arī 
pārējās Valmieras pilsētas skolas. “Rīgas Tehniskā 

universitāte vēl vairāk atbalstīs VVĢ notiekošās pa-
pildu izglītības iespējas, piemēram, Jauno ķīmiķu 
un Jauno fiziķu skolu, nodrošinot tajās profesionāla 
mācībspēka dalību. RTU maijā organizēs dažādus 
lekciju kursus, ko būs iespējams apmeklēt ne tikai 
VVĢ skolēniem, bet arī citiem interesentiem, savu-
kārt aprīlī RTU savās telpās uzņems vidusskolēnus, 
rīkojot atvērto durvju dienas. Tāpat sadarbība pa-
redzēta, nodrošinot VVĢ skolēniem iespēju apgūt 
dažādas zināšanas RTU laboratorijās, gan īstenojot 
zinātniski pētnieciskos darbus, gan apmeklējot lek-
cijas, gan piedaloties citās izglītojošās nodarbībās. 
RTU ir ieinteresēta atbalstīt Valmieras skolas robo-
tikas pulciņos un citās nodarbībās, kas saistītas ar 
mūsdienu informācijas tehnoloģijām.”

VSS-185 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-
15 “Mazstāvu dzīvojamās mājas”” (5. pielikums).

VSS-184 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 “Ģeodēzis-
kie darbi būvniecībā”” (6. pielikums).
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VSS-225 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivi-
tātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 
4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veici-
nāt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās 
ēkās” īstenošanas noteikumi”

VSS-227 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 
“Vispārīgie būvnoteikumi””

VSS-228 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr. 443 
“Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas 
iegādei vai būvniecībai””

VSS-229 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos 
Nr.312 “Kārtība un apmēri, kādos veicami maksāju-
mi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzī-
vojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai””
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VSS-230 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos 
Nr.445 “Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzī-
vojamo māju privatizācijas objektiem””

VSS-221 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos 
Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 
aizsardzības noteikumi””

VSS-219 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā 
situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba 
tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņē-
mējdarbībai” īstenošanas noteikumi”

VSS-220 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos 
Nr.272 “Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, 
iekasēšanas un administrēšanas kārtība””

VSS-235 – Likumprojekts “Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta projektu vadības li-

kums”

VSS-224 – Noteikumu projekts “Darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monito-
ringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu 
vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību 
vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsar-
dzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi”

VSS-236 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā paš-
valdībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāci-
ju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpoša-
nas centru izveidei”

VSS-237 – Programmas projekts “Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.ga-
dam”

VSS-215 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos 
Nr.1455 “Medību saimniecības attīstības fonda 
nolikums””

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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