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AktuALitāteS

LPS Valde nolemj sasaukt Domes sēdi 
par rīcības plānu patvēruma meklētāju 
uzņemšanai

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde 6. ok-
tobrī nolēma sasaukt LPS Domes sēdi par rīcības 
plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā 
un uzaicināt uz to Ministru prezidenti Laimdotu 
Straujumu un ministriju pārstāvjus.

Valde arī nolēma iesniegt precizējumus MK saga-
tavotajā rīcības plānā, paredzot, ka integrācijas 
process Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” 
vai citā patvēruma meklētāju izmitināšanas vietā 
noslēdzas, kad sasniegti rezultatīvi rādītāji – nokār-
tots latviešu valodas eksāmens, atrasta dzīvesvieta 
un darbs, kā arī noslēgts līgums ar uzņemošo paš-
valdību un apmācīti tās darbinieki, savukārt indivi-
duālais konsultants vai mentors sniedz atbalstu ne 
tikai patvēruma procedūras gaitā, bet arī divus ga-
dus pēc lēmuma par statusa piešķiršanu.

Tāpat jānodrošina, ka no valsts budžeta līdzekļiem 
tiek apmaksātas bāriņtiesas un sociālo darbinieku 
atlīdzības izmaksas 4 gadus kopš statusa piešķirša-
nas patvēruma meklētājam, kā arī no valsts budže-
ta līdzekļiem pirmajā mācību gadā tiek apmaksāti 

asistenta pakalpojumi izglītības iestādē 20 stundas 
nedēļā visiem bērniem, ne tikai bērniem ar speciā-
lām vajadzībām.

LPS Valde arī uzsver, ka no valsts budžeta līdzekļiem 
jāapmaksā šādi pakalpojumi: 

tiek atmaksāti tulka pakalpojumi pieaugušajām •	
personām, kā arī nodrošināta valsts valodas ap-
mācība, līdz persona nokārtojusi valsts valodas 
eksāmenu;
tiek atmaksāti bērnam vajadzīgie tulka pakalpo-•	
jumi;
paredzēt, ka tiek veikti aprēķini un atbildīgā ie•	
stāde slēdz līgumu ar uzņemošo pašvaldību par 
šādu faktisko izdevumu pēcfinansēšanu:

sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi bēg-o 
ļiem un personām ar alternatīvu statusu;
papildu izdevumi, kas radīsies pašvaldībai, o 
nodrošinot izglītību (piemēram, pirmsskolas 
izglītības nodrošināšana bērniem līdz 4 gadu 
vecumam, transporta pārvadājumi, mācību 
līdzekļi u.c.);
pašvaldības policijas papildu slodze.o 

LPS Domes sēdes datums vēl tiks nolemts.



LPS un eM sarunās spriež par grozījumiem 
būvniecības jomas regulējumā

Pagājušajā nedēļā aizvadītas LPS un ekonomikas 
ministrijas (eM) sarunas, kurās galvenā uzmanība 
bija pievērsta būvniecības jomas regulējumam un 
tajā nepieciešamajām izmaiņām.

Sarunās radies kopīgs viedoklis, ka ir jāizveido me-
hānisms, kā Būvniecības valsts kontroles birojs pār-
baudīs pašvaldību būvvalžu darbinieku veikto būv-
projektu un būvju ekspertīžu kvalitāti.

Jautājumā par publisko ēku ekspluatācijas kontroli 
LPS un EM bija vienisprātis, ka precīzāk jādefinē, ko 
nozīmē termins “publiskā ēka”. Neprecīza termina 
un formulēšanas jautājumu dēļ jau iepriekš ir bi-
jušas problēmas, atzina ekonomikas ministre Dana 
Reizniece-Ozola. Būvniecības valsts kontroles biro-
ja vadītājs Pēteris Druķis pauda, ka problemātiski 
būs ne vien rast definīciju, bet arī izlemt, kurš šādu 
statusu noteiks – līdz šim tās bijušas pašvaldību 
būvvaldes.

Runājot par patvaļīgas būvniecības jautājumu, LPS 
pauda, ka regulējumā būvinspektoriem jāparedz 
pienākums ne vien konstatēt pārkāpumu, bet arī 
noformēt pārkāpuma aktu. Pašreiz to dara pašval-
dības būvvalde, un šis darbs pārklājas. Saistībā ar 
patvaļīgu būvniecību ir ārkārtīgi daudz problēm-
jautājumu, lai gan viens ir skaidrs – nevienai no 
pusēm nav pieņemams risinājums, kas paredzētu 
prettiesiskas būvniecības legalizāciju.

Viena no problēmām ir būvinspektoru trūkums, 
tāpēc ministre atzina, ka būtu ar mieru mīkstināt 
būvinspektoru kvalifikācijas prasības, tomēr iebilda 
pret ierobežojumu atcelšanu amatu savienošanai, 
jo tas var radīt interešu konflikta riskus.

Pašvaldības deputāti sēdēs varēs 
piedalīties arī attālināti

Pašvaldības deputāts domes un komiteju sēdēs 
varēs piedalīties attālināti, izmantojot videokon-
ferences iespēju – to paredz Saeimā 8. oktobrī 
pieņemtie grozījumi Pašvaldību likumā. Deputāts 
domes sēdē varēs piedalīties attālināti, ja viņš ve-
selības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ieras-
ties uz attiecīgo sēdi un pašvaldības priekšsēdētājs 
vai komitejas priekšsēdētājs ir noteicis, ka sēdē tiek 
izmantota videokonference – attēla un skaņas pār-
raide reālajā laikā.

Videokonferenci varēs izmantot, ja tas būs noteikts 
pašvaldības nolikumā. Tāpat nolikumā būs jānosaka 
kārtība, kādā klātneesošais domes deputāts reģis-
trējas sēdei. Grozījumi noteic: domes deputāts būs 
uzskatāms par klātesošu domes vai komitejas sēdē 
un būs tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties 
sēdes norises vietā, ja viņam tehniski būs nodroši-
nāta iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību, kā arī tiešsaistē nodrošināta iespēja bal-
sot elektroniski.  

Videokonferenci nevarēs izmantot, ievēlot pašval-
dības domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru, pa-
gasta vai pilsētas pārvaldes vadītāju un viņu viet-
niekus.

Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk informācija par 
to, kur novada dome publicēs un kur iedzīvotājiem 
vienuviet būs pieejami pašvaldības saistošie notei-
kumi, būs jāpublicē oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”. Saistošo noteikumu publikācijas vieta, 
piemēram, vietējais laikraksts, pašvaldībām būs 
jānosaka līdz 2016. gada 30. jūnijam.

ŠONeDēļ uN tuRPMāk

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Otrdien, 13. oktobrī, plkst. 10.00–12.00 norisinā-
sies LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēde.

Darba kārtībā:

1. Pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes centru 
darba aktualitātes un problemātika (ziņo: Lat-
vijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju ap-
vienības pārstāvji).

2. Aktualitātes bēgļu jautājumu risināšanā (ziņo 
LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos I. Rudzīte).

3. Dažādi.



LPS Reģionālās attīstības komitejas sēdē 
diskutēs par jauno AtR piedāvājumu

Otrdien, 13. oktobrī, LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēdē iecerēts diskutēt par Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) izstrādāto jauno administratīvi teritoriā-
lās reformas piedāvājumu.

Darba kārtība:

1. “Upju baseinu apsaimniekošanas plāni 2016.–
2021.” (ziņo: Iveta Teibe, VARAM Ūdens resursu 
nodaļas vecākā konsultante; Gunta Lukstiņa, LPS 
padomniece vides aizsardzības jautājumos).

2. Par VARAM piedāvāto koncepciju diskusijai “Par 
administratīvi teritoriālā iedalījuma pilnveidoša-
nu” (ziņo: A. Draudiņš, Pašvaldību un Publisko 
pakalpojumu departamentu direktors).

Plašāk ar VARAM priekšlikumiem var iepazīties mi-
nistrijas mājaslapā: http://ieej.lv/0me3u.

Novadu dienas Priekuļos darba kārtība

Priekuļu novadā 23. oktobrī norisināsies tradicio-
nālā novadu diena. Šoreiz pašvaldību vadītāji un 
speciālisti un ministriju pārstāvji diskutēs par bēgļu 
uzņemšanu, pašvaldību sadarbību ar uzņēmējiem 
un izglītības sistēmas attīstību.

Novadu dienas programmā:
10.00–11.00 Dalībnieku un viesu ierašanās (rīta ka-
fija un reģistrācija)
11.00–11.45 Plenārsēde (Novadu dienas atklāša-
na, uzrunas)
11.50–14.00 Darba grupu sanāksmes:
I. Patvēruma meklētāju uzņemšana, atbildības sa-
dale starp valsti un pašvaldībām. 
II. Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, investo-
riem, organizācijām. Novada attīstību ietekmējošie 
faktori, tai skaitā specializācija kādā nozarē. 
III. Izglītības sistēmas attīstība:

izglītības tīkla optimizācija;•	
izglītības kvalitāte;•	
karjeras attīstības atbalsts – mērķi, pašreizējie •	
risinājumi un izaicinājumi.

Kafijas pauze
14.30–15.30 Plenārsēde (darba grupu ziņojumi un 
dokumentu pieņemšana)
15.30–18.00 Novada objektu apskate
18.30–Vakariņas

PROJekti, kONkuRSi, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Projektu konkurss aktivitātē “Sadarbības 
projekti starp NVO un vides institūcijām 
vides aizsardzības sistēmas kapacitātes 
palielināšanai vides jautājumu risināšanā” 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija iz-
sludina projektu konkursu vadlīnijas  “Multisek-
toriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti 
starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības 
sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu 

risināšanā”. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli 
atbalstīt sadarbības projektus starp nevalstiskajām 
organizācijām un vides institūcijām Vides politikas 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteiktā rīcī-
bas mērķa A5 “Palielināt vides aizsardzības sistēmas 
kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sek-
tora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistī-
šanai vides jautājumu risināšanā” sasniegšanai.

Konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas stiprina vi-
des aizsardzības iestāžu veiktspēju, risina aktuālas 
vides problēmas, vācot datus un veicot to analīzi, kā 
arī informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēša-
na un aktivitātes, kuru rezultātā tiks sagatavoti un 
izstrādāti izglītojoši materiāli un uzskates līdzekļi.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16657/.

http://ieej.lv/0me3u
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iespēja saņemt NVA atbalstu darbavietu 
izveidei jauniešiem!

Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) tur-
pina pieņemt darba 
devēju – komersantu, 
pašnodarbināto per-
sonu, kā arī biedrību 

vai nodibinājumu – pieteikumus jauniešu nodar-
bināšanai pasākumā “Pirmā darba pieredze jau-
nietim”, ko NVA īsteno pēc ES finansētās Jauniešu 

garantijas.

Pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunie-
ši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir iegūta 
profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd 
neapgūst pilna laika klātienes studiju programmas 
augstskolā. Pieņemot darbā jaunieti, darba devējs 
saņem finansiālu ES atbalstu un iespēju piesaistīt 
savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu 
darbinieku.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16661/.

NOVADu uN PiLSētu VēStiS

Alūksnē sākusies tūrisma informācijas 
centra un Bībeles muzeja skvēra 
labiekārtošana

Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar ie-
pirkumu konkursā uzvarējušo SIA “Ausmas serviss” 
par gājēju ceļu pārbūvi skvērā pie Alūksnes tūrisma 
informācijas centra un Bībeles muzeja Alūksnē, Pils 
ielā 25A, kas uzsākusi skvēra labiekārtošanu.

Kā informē Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhi-
tekte Laura Ozoliņa, skvērs pilnībā mainīs savu tēlu. 
Šobrīd paredzēts veikt skvēra pārbūves pirmo kārtu, 

kurā tiks paplašināti celiņi un mainīts to segums, kā 
arī izveidots laukums, kur uzstādīt soliņus. L. Ozoliņa 
uzsver, ka laika gaitā teritorijas funkcija ir papildinā-
jusies gan ar to, ka ir izveidota Baznīcas iela, gan ar 
to, ka Bībeles muzeja telpās atrodas tūrisma infor-
mācijas centrs. Teritorijai piemīt arī reprezentatīvā 
funkcija, tāpēc tai jābūt pieejamai jebkurā laikā. Šie ir 
galvenie aspekti, kas nosaka, ka teritorijas noslodze ir 
palielinājusies, līdz ar to ir svarīgi te veidot videi pie-
ejamāku un plašāku celiņu risinājumu gājēju kustībai.

Plašāk: http://www.aluksne.lv/info_data/info15/
okt09_01.htm/.

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16661/
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Ventspils novadā šogad notiks piecas 
iedzīvotāju sapulces
Ventspils novada pašvaldība rīkos iedzīvotāju sa-
pulces, aicinot izteikt dažādus priekšlikumus, aizrā-
dījumus un ierosinājumus. 19. oktobrī tikšanās pa-
redzēta Jūrkalnes tautas namā, 9. novembrī – An-
ces kultūras namā, 23. novembrī – Zlēku kultūras 
namā, 7. decembrī – Ugāles pagasta pārvades zālē, 

bet 21. decembrī – Popes kultūras namā. Sapulces 
sāksies plkst. 18. Pārējos pagastos iedzīvotāju sa-
pulces notiks nākamgad.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks aicina iedzīvotājus pirms sapulcēm pagastu 
pārvaldēs iesniegt konkrētus jautājumus, lai atbil-
dīgās amatpersonas varētu sagatavot atbildes un 
sarunas būtu konstruktīvas.

izsludināts konkurss “Cēsīm 810” 
vizuālajai identitātei

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Cēsu kultūras 
un tūrisma centrs” izsludinājusi konkursu lielāko no-
vada desmitgades svētku – Cēsīm 810 – vizuālo vad-
līniju izveidei. Atklātā konkursa nolikums publicēts 
Cēsu novada pašvaldības mājaslapā cesis.lv, sadaļā 
“Vakances, izsoles, konkursi”, un tā galvenā balva ir 
2800 eiro, ieskaitot nodokļus. Pretendentiem savi 
darbi jāiesniedz līdz 10. decembrim, konkursa re-
zultāti tiks izziņoti līdz 2016. gada 31. janvārim.

“Nākamais gads Cēsīm būs skaists, aizraujošs un 

aktīvs, un tas paies mūsu pilsētas apaļās jubilejas 
zīmē. Jau tuvākajos mēnešos iepazīstināsim ar ie-
spaidīgo svētku programmu, kas noteikti pulcēs lie-
lāko apmeklētāju skaitu pēdējos desmit gados. Tā-
pēc svarīgi, lai vērienīgo programmu paspilgtinātu 
arī izteiksmīgi un radoši grafiskie risinājumi, kuri 
ļautu Cēsu svētkiem izcelties starp visas Latvijas va-
saras pasākumiem un kurus varēsim izmantot arī 
nākamajiem gadiem,” norāda Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Informācija par pieteikšanos: http://www.cesis.
lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/izsludinats
konkursscesim810vizualaja/.

Romu integrācijas projekta rezultāti 
Valmierā

Noslēdzies Izglītības iniciatīvu centra īsteno-
tais projekts “Integrācijas inkubators romu bēr-
nu un jauniešu atbalstam” (nr. 2012.EEZ/PP/2/
MAC/041/011). Projekta mērķis bija sekmēt romu 
bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un 
darba tirgū un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, 
veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo 
atšķirību samazināšanai. Projektā aktīvi piedalījās 
Valmieras pilsētas pašvaldība.

No 2014. gada jūlija Valmierā strādāja romu me-
diatore Vija Korenovska, kuras darbība ir sekmējusi 

saziņu starp romiem un valsts pārvaldes un pašval-
dības iestādēm, palīdzējusi romiem pārvarēt soci-
ālās integrācijas barjeras un uzlabojusi pieejamību 
valsts un pašvaldību pakalpojumiem.

Romu mediatori darbojās arī citos Latvijas reģio-
nos. Katrā reģionā izveidoti resursu centri romu 
bērniem un jauniešiem. Valmierā tas darbojas 
jaunatnes centrā “Vinda”. Četri pedagogi no Val-
mieras darbam ar romu bērniem apguva inovatī-
vu norvēģu metodiku “Grunnlaget”. 19 Valmieras 
pedagogi apguva pedagogu profesionālās kompe-
tences pilnveides A programmu “Dažādības va-
dība” 24 stundu apjomā. Vairāk nekā 80 pedago-
gu, sociālo darbinieku un citu speciālistu Latvijas 
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reģionos pilnveidoja zināšanas par iekļaujošu un 
multikulturālu izglītību un praktiski apguva meto-

des, kā kultūru dažādību mācību procesā padarīt 
par ieguvumu.

Labiekārtota kolkas katoļu baznīcas 
apkārtne

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu 
draudze 4. oktobrī svinēja baznīcas iesvētīšanas 
18. gadadienu. Tieši pirms 18 gadiem senais koka 
guļbūves dievnams tika pārvests no Sakas pagasta 
Grīņiem uz Kolku, kur tas 1997. gada 4. oktobrī tika 
iesvētīts no jauna – Jūras Zvaigznes Dievmātes go-
dam. Skaista sakritība, ka šogad aprit tieši 80 gadu, 
kopš baznīcas ēkas celta tās iepriekšējā mājvietā – 
Grīņu rezervātā.

Jubilejas gadskārtā ar novada pašvaldības atbalstu 
un draudzes uzņēmību Kolkas katoļu baznīcas ap-
kārtne ieguvusi jaunu ārējo veidolu – glītus īvju dzīv-
žoga apstādījumus, dekoratīvu šķelto akmeņu sētas 
apmali un izlīdzinātu zemes slāņa uzbērumu, kas 
nākamajā pavasarī tiks apzaļumots ar zālienu. At-
saucoties Dundagas novada pašvaldības izsludinā-
tajam vietējo iniciatīvu projektu konkursam, Kolkas 
katoļu draudze pavasarī bija sagatavojusi projektu 
baznīcas teritorijas labiekārtošanai un apzaļumoša-
nai, lai atdalītu un vizuāli akcentētu baznīcai piegu-
lošās zemes robežas no tuvumā esošajām dzīvoja-
mām mājām, saimniecības ēkām un mazdārziņiem.

Salacgrīvas pusē tiekas tūrisma uzņēmēji

6. oktobrī notika Salacgrīvas novada tūrisma uz-
ņēmēju tikšanās. To organizēja Salacgrīvas novada 
tūrisma informācijas centrs, lai informētu uzņēmē-
jus par tūrisma sezonas norisi novadā un ieskicētu 
nākamā gada plānus, ieceres un kopējo sadarbību. 
Šādas tūrismā ieskaitīto uzņēmēju un tūrisma in-

formācijas centra (TIC) tikšanās notiek pavasarī un 
rudenī, pirms un pēc aktīvās tūrisma sezonas.

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra 
direktore Liene Tiesnese prezentācijā parādīja, ka 
vasaras periodā ir dienas, kad mājaslapu www.vis-
itsalacgriva.lv apmeklē pat 411 virtuālo viesu. Inte-
resanta bija diagramma, kurā parādīts, kuru valstu 

http://www.visitsalacgriva.lv
http://www.visitsalacgriva.lv


pārstāvji visbiežāk ierodas mūsu novadā un tūris-
ma informācijas centrā. Šogad 74% TIC viesu bijuši 
no Latvijas, 10% no Igaunijas, 8% no Vācijas, 5% no 
Somijas, 2% no Lietuvas, 1% no Krievijas. Vadoties 
pēc šiem datiem, Liene Tiesnese rosināja turpmāk 
tūrisma materiālus izdot arī vācu un igauņu valodā. 

Kempinga “Krimalnieki” pārstāvis Ingus Konstants 
ieteica materiālus sagatavot arī lietuviešu valodā, 
jo liela daļa viņa atpūtnieku ir no Lietuvas.

Plašāk: http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_
novads/?text_id=31906.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes noli-
kums”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumos nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības notei-
kumi””, 2. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu pub-
liskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 
2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārval-
des IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes pro-
cesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas notei-
kumi”, 3. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos nr. 134 
“Noteikumi par vienoto veselības nozares elektro-
nisko informācijas sistēmu””, 4. pielikums.

VSS1009 – Noteikumu projekts “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un at-
tīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritā-
rajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldī-
jumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei 
vai rekonstrukcijai” īstenošanas noteikumi”

VSS1002 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 

valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem ie-
pirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpil-
dīšanas kārtību”

VSS1013 – Noteikumu projekts “Darbības pro
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas 
noteikumi”

LPS NeSASkAņO

LPS SASkAņOŠANAi PiePRASītie DOkuMeNtu PROJekti

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

Ja vēlaties, lai jūsu novada aktualitātes tiktu atspoguļotas LPS Infolapas sadaļā “Novadu ziņas”, lūdzu, 
sūtiet informāciju uz e-pastu prese@lps.lv!
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