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LPS Valdes sēde

2019. gada pirmo Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēdi 8. janvārī ievadīja Finanšu ministri-
jas ES fondu stratēģijas departamenta direktors Ed-
gars Šadris, kurš cēla priekšā informatīvo ziņojumu 
par valsts budžeta dotāciju pieejamību pašvaldību 

īstenotajos ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projektos, kā arī plānotajiem grozījumiem Ministru 
kabineta noteikumos nr. 42 “Noteikumi par kritēri-
jiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai 
pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas pe-
riodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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LPS padomnieki iepazīstināja Valdes locekļus ar 
LPS tīkliņu darbību aizvadītajā gadā. Pašvaldību 
savienībā darbojas pieci sadarbības tīkli: Mājokļu 
politikas, Sociālo un veselības, Izglītības, Vides un 
Reģionālās attīstības un sadarbības jautājumu tīkls. 
Ņemot vērā to aktīvo darbību un praktisko piene-
sumu pašvaldību speciālistiem, LPS Valde atbalsta 
tīkliņu darbību arī šogad. Plašāk par sadarbības tīk-
liem lasiet šeit.

Valde arī iepazinās ar likumprojektu “Kultūras 
centru likums”, par ko pastāstīja LPS padomniece 
Ināra Dundure. Daži pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka 

šāda likumprojekta atbalstīšana būtu lieka norma-
tīvisma radīšana, pret ko LPS iestājas jau vairākus 
gadus.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis informēja par LPS 
Sapulces un kongresa sasaukšanas laiku un vietu. 
Valde nolēma, ka Pašvaldību savienības 30. kon-
gress notiks 17. maijā. Pašvaldības līdz 31. janvā-
rim var pieteikties kongresa norises vietai.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

9. janvārī norisinājās šogad pirmā LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā tika izskatīti 
divi jautājumi.

Pirmais no tiem – SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei” ieviešana un turpmāk īs-
tenojamās darbības – aktualizēts gan Veselības 
un sociālo jautājumu tīkla sanāksmē pērnā gada 
septembrī Jūrmalā, kas bija veltīta labās prakses 
piemēriem pašvaldību īstenotajos projektos, gan 
dažādos citos forumos un diskusijās. Tādēļ darba 
grupa apkopoja problēmas, ar kurām saskaras paš-
valdības, un LPS lūdza Veselības ministrijas (VM) un 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras speciālistus 
sniegt skaidrojumu un redzējumu par iespējama-
jiem risinājumiem. VM informēja, ka par virkni jau-
tājumu jau ir plānotas sarunas ar Eiropas Komisiju.

Komitejā tika diskutēts arī par Labklājības ministri-
jas virzītajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā saistībā ar sociālās 
palīdzības sniegšanu, kā arī klātesošie pārrunāja 
plāna projekta “Plāns minimālo ienākumu atbalsta 
sistēmas pilnveidošanai 2019.–2020. gadam” virzī-
bu un citus jautājumus.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4440-lps-pasvaldibu-sadarbibas-tikli-labi-iesakto-darbu-turpinas-ari-saja-gad
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Šajā dienā notika arī LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde, kurā tika analizēts gan 
līdzšinējais ES fondu ieguldījums, gan svarīgs do-
kuments, kas nosaka valsts attīstību, – Nacionālais 
attīstības plāns (NAP).

Par ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perio-
da ieguldījumiem un rādītājiem Latvijas adminis-
tratīvajās teritorijās informēja Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģio-
nālās politikas departamenta Reģionālās ekonomi-
kas nodaļas vecākais eksperts Dāvis Melnalksnis, 
iepazīstinot ar ikgadējo analītisko ziņojumu (intere-
sentiem pieejams Reģionālās attīstības indikatoru 
modulī šeit) un Reģionālās politikas departamenta 
direktors Raivis Bremšmits. Noklausoties šo ziņo-
jumu, vairāki iebildumi un priekšlikumi bija Ādažu 
novada domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžu-
kam, Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam Jānim Kovalam, Vidzemes plānošanas 
reģiona administrācijas vadītājai Gunai Kalniņai-
Priedei, Durbes novada pašvaldības vadītājam 
Andrejam Radzevičam un Rūjienas novada domes 
priekšsēdētājam Guntim Gladkinam. LPS padom-
niece Ivita Peipiņa rosināja ziņojuma izstrādātā-
jiem tikties ar pašvaldībām vēl pirms šā dokumen-
ta izstrādes uzsākšanas un kopā padomāt, ko šajā 
ziņojumā varētu uzlabot, lai tas būtu pilnīgāks un 
precīzāks, un ko vēl tajā ietvert, lai labāk saprastu, 

vai naudu ieguldām tiešām pareizi – visvajadzīgā-
kajās vietās un lietās.

Ar darba kārtības otro jautājumu – informatīvo zi-
ņojumu un priekšlikumiem par Nacionālā attīstī-
bas plāna 2021.–2027. gadam mērķiem, prioritā-
tēm un rīcības virzieniem – iepazīstināja Pārresoru 
koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks. 
Viņš prezentēja NAP 2027 kodolu jeb piedāvājumu 
diskusijai (ar to var iepazīties šeit). Tā galvenais at-
slēgvārds ir stabila izaugsme un dzīves kvalitātes 
pieaugums ikvienam iedzīvotājam, to ietverot se-
šās prioritātēs: tautas ataudze un dzīvildze; zināša-
nas un prasmes; materiālā labklājība; dzīves vide; 
kultūra, sports, atpūta; valstiskums un pilsoniskā 
apziņa.

Komitejas dalībniekiem bija būtiski iebildumi, ko 
pauda Reģionālo attīstības centru apvienības di-
rektors Uldis Vītoliņš, Ādažu novada pašvaldības 
vadītājs Māris Sprindžuks, Salas novada domes 
priekšsēdētāja Irēna Sproģe un Ikšķiles novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa. LPS 
padomniece Ivita Peipiņa minēja LPS sagatavotos 
priekšlikumus.

NAP 2027 kodola sabiedriskā apspriešana notiks 
visu janvāri. LPS pieprasīja PKC februārī organizēt 
piecas reģionālās diskusijas visos plānošanas re-
ģionos reizē ar reģionālās attīstības pamatnostād-
ņu apspriešanu, kurās pārrunāt, kā labāk nonākt 
līdz sarežģītajām izvēlēm un labākajiem ieguldī-
jumu virzieniem, NAP izstrādē reāli piedaloties 

https://raim.gov.lv/node/49
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027 kodols piedavajums.pdf
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arī pašvaldību pārstāvjiem. Jūsu priekšlikumus un 
ierosinājumus, lūdzu, sūtiet LPS padomniecei re-
ģionālās attīstības jautājumos Ivitai Peipiņai līdz 
22. janvārim!

Vairāk lasiet šeit. Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Apmācību seminārs par personas datu 
aizsardzību

LPS, īstenojot projektu “Vietējo pašvaldību saga-
tavošana jaunajam datu aizsardzības tiesiskajam 
regulējumam”, 9. un 10. janvārī organizēja apmācī-
bu semināru Latvijas pašvaldībām ar mērķi uzlabot 
pašvaldību speciālistu zināšanas un kompetenci 
atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas pra-
sībām.

LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautāju-
mos Guntars Krasovskis un LPS padomniece juri-

diskajos jautājumos Kristīne Kinča iepazīstināja ar 
ES personas datu aizsardzības reformu, Vispārīgo 
personas datu aizsardzības regulu, personas datu 
aizsardzības tiesisko regulējumu un juridisko pa-
matojumu personas datu likumīgai apstrādei, kā arī 
īpašu kategoriju personas datu apstrādi.

Savukārt Datu valsts inspekcijas Reģistrācijas lietu 
izskatīšanas nodaļas juriskonsults Raitis Augustāns 
informēja par datu aizsardzības pārvaldību, datu 
aizsardzības speciālista iecelšanu un funkcijām, 
datu aizsardzības ietekmes novērtējumu un atbil-
dēja uz dalībnieku jautājumiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju un mācī-
bu materiālus, lai uzlabotu datu aizsardzības spe-
ciālistu zināšanas un kompetenci. Projekts tiek īs-
tenots ar Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība” finansiālu atbalstu, un tā 
darbības vērstas uz vietējo pašvaldību administrā-
cijas darbinieku apmācību saistībā ar jauno ES per-
sonas datu aizsardzības tiesisko regulējumu.

Elita Kresse,
projekta vadītāja,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS vadības darba vizīte Olaines novada 
pašvaldībā

10. janvārī Olaines novada pašvaldībā notika LPS 
priekšsēža Ginta Kaminska un ģenerālsekretāres 
Mudītes Priedes tikšanās ar Olaines novada domes 
priekšsēdētāju Andri Bergu. Tika pārrunāti vairāki 
gan olainiešiem, gan visām pašvaldībām aktuāli 
jautājumi.

Vairāk lasiet šeit.

https://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4433-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-9-janvari-2019
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/328-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede-9-janvari-2019
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4444-lps-vadiba-darba-vizite-viesojas-olaines-novada-pasvaldiba
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Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) 2019. gada sanāksmju maratons sākās 
11. janvārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, taču nā-
kamo mēnešu maršrutos iezīmēta gan vēlreiz Rīga 
(1. februārī), gan arī Skrunda (1. martā), Nereta 
(3. aprīlī), Ropaži (3. maijā), Priekuļi (7. jūnijā), Rē-
zeknes novads (2. augustā), Zilupe (6. septembrī), 
Burtnieki (4. oktobrī), Ventspils (1. novembrī) un 
Mārupe (6. decembrī).

Šajā reizē pie pašvaldību izpilddirektoriem vieso-
jās ārsts kardiologs, Latvijas Universitātes profe-
sors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis 

Andrejs Ērglis, kurš stāstīja, kā iespējams nodzīvot 
līdz 120 gadiem. Savā prezentācijā viņš medicīnis-
kos terminus veikli savija ar plašākai sabiedrībai 
saprotamiem piemēriem, akcentējot, kas īsti cil-
vēkam būtu jādara, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un 
paildzinātu mūžu.

Par viedu pašvaldību veidošanu – vienotu intelek-
tuālu sistēmu datu vākšanai, uzkrāšanai un izman-
tošanai – stāstīja Kauņas pašvaldības un Telekomu-
nikāciju tehnoloģiju centra “Informatikos ir ryšių 
technologijų centras” mārketinga direktors Armins 
Šurkus un speciālisti Giedrjus Stirbags un Almants 
Aranausks. Šis centrs jau sadarbojas ar vairākām 
Latvijas pašvaldībām. Vieni no viņu partneriem ir 
Jēkabpils pilsēta, tāpēc par gudrajām tehnoloģijām 
energoefektivitātes jomā Jēkabpilī pieredzē dalījās 
energopārvaldnieks Ainārs Gulbinskis. Savukārt 
Kuldīgas novadā viedā sistēma ieviesta atkritumu 
apsaimniekošanas jomā: atkritumu apsaimnieko-
šanas sabiedrībā “Piejūra” izveidota atkritumu va-
dības informācijas sistēma “ASMILIS” un maksāju-
mu un norēķinu sistēma “MOKESTA”.

LPS padomniece ekonomikas un finanšu jautāju-
mos Lāsma Ūbele izpilddirektoriem pastāstīja par 
finansējumu pašvaldībām valsts pagaidu budžeta 
darbības laikā.

Vairāk skatiet šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Valdes tikšanās ar Ministru prezidenta 
amata kandidātu Kariņu

15. janvārī plkst. 13 Latvijas Pašvaldību savienībā 
(Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) notiks LPS 
Valdes un Ministru prezidenta amata kandidāta Ar-
tura Krišjāņa Kariņa tikšanās.

Plānots diskutēt par vairākiem pašvaldībām būtis-
kiem jautājumiem, tajā skaitā – kā veidot izpratni 
par pašvaldību funkcijām, Eiropas vietējo pašval-
dību hartu, pašvaldību vajadzībām, normatīvis-
ma mazināšanu valstī u.c. Sarunā paredzēts arī 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4439-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-11-janvari-2019
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akcentēt topošās valdības deklarāciju, kam LPS 
sagatavoja priekšlikumus un apstiprināja Domes 
sēdē jau pagājušā gada novembrī.

Plašāk skatiet šeit.
Gints Kaminskis,

LPS priekšsēdis

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

Foto: Sandra Bērziņa

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde notiks 18. janvārī plkst. 13 LPS mītnē.

Darba kārtība:

1. Par piekrastes joslas apsaimniekošanu Dabas 
aizsardzības pārvaldes pārvaldības teritorijās.

2. Par piekrastes apsaimniekošanas projekta gata-
vošanas gaitu.

3. Par nacionālo rīcības plānu dzīvnieku glābšanai 
piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā.

4. Par jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaim-
niekošanas plānu Latvijas piekrastē.

5. Citi.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos

Skaidras naudas iekasēšanas risinājuma 
videodemonstrācija

22. janvārī plkst. 13:30 LPS sadarbībā ar “ZZ dats” 
organizē skaidras naudas iekasēšanas risinājuma 
videodemonstrāciju.

To būs iespējams skatīties tiešraidē LPS vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

TIEŠRAIDE

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4445-15-janvari-notiks-lps-valdes-un-ministru-prezidenta-amata-kandidata-artura-krisjana-karina-tiksanas
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas 
un Izglītības un kultūras komitejas sēde

23. janvārī plkst. 13 Latvijas Pašvaldību savienībā 
notiks apvienotā LPS Tautsaimniecības komitejas 
un Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā iz-
skatīs jautājumu par Valsts kontroles veikto revī-
ziju “Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, 
nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un 
lietderīga?”. Ar revīzijas materiāliem varat iepazī-
ties šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos,

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

TIEŠRAIDE

LPS SNIEGTIE ATZINUMI

2019. gadā LPS sniegusi jau daudzus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Lielākā daļa no tiem ir sa-
skaņoti, taču četri dokumentu projekti nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīšanas 
datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-1266 – Noteikumu projekts “Maksātnespējas procesa ad-
ministratora darbības pārskata noteikumi”

02.01.2019. 13.12.2018. Jā

2. VSS-1267 – Noteikumu projekts “Maksātnespējas procesa ad-
ministratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās per-
sonas lietvedības noteikumi”

02.01.2019. 13.12.2018. Jā, ar 
iebildu-

mu
3. VSS-1243 – Par informatīvo ziņojumu “Par profesionālās izglītī-

bas programmu finansēšanu”
04.01.2019. 13.12.2018. Nē

http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai-pasvaldibu-riciba-ar-finansu-lidzekliem-nodrosinot-skolenu-parvadajumus-ir-likumiga-un-lietderiga/
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4. VSS-1275 – Par rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpa-
šuma Jūrmalā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas 
valdījumā un pārdošanu”

07.01.2019. 20.12.2018. Jā

5. VSS-1246 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”

07.01.2019. 13.12.2018. Jā

6. VSS-1292 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 633 “Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi””

10.01.2019. 20.12.2018. Jā

7. VSS-1288 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 2. septembra noteikumos nr. 530 “Dzelzceļa būv-
noteikumi””

10.01.2019. 20.12.2018. Jā

8. VSS-1285 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 501 “Elektronisko saka-
ru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība””

10.01.2019. 20.12.2018. Jā

9. VSS-1261 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2001. gada 17. aprīļa noteikumos nr. 175 “Noteikumi par aiz-
sargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem””

10.01.2019. 13.12.2018. Nē

10. VSS-1263 – Plāna projekts “Latvijas pielāgošanās klimata pār-
maiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam”

10.01.2019. 13.12.2018. Nē

11. VSS-1293 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 24. novembra noteikumos nr. 661 “Ar radiācijas 
drošību saistīto būvju būvnoteikumi””

10.01.2019. 20.12.2018. Jā

12. VSS-1291 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 631 “Latvijas Republi-
kas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekono-
miskās zonas būvju būvnoteikumi””

10.01.2019. 20.12.2018. Jā

13. VSS-1286 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2017. gada 9. maija noteikumos nr. 253 “Atsevišķu inženierbūv-
ju būvnoteikumi””

10.01.2019. 20.12.2018. Jā

14. VSS-1289 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 16. septembra noteikumos nr. 550 “Hidrotehnisko 
un meliorācijas būvju būvnoteikumi””

10.01.2019. 20.12.2018. Jā

15. VSS-1287 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 2. septembra noteikumos nr. 529 “Ēku būvnotei-
kumi””

11.01.2019. 20.12.2018. Nē

Janvāra sākumā nosūtītie četri atzinumi par nor-
matīvo aktu projektiem, kurus LPS nesaskaņo:

VSS-1243 – Par informatīvo ziņojumu “Par profe-
sionālās izglītības programmu finansēšanu” (ska-
tiet šeit);

VSS-1263 – Par plāna projektu “Latvijas pielāgo-
šanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 
2030. gadam” (skatiet šeit);

VSS-1261 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos 

nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģis-
kajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminek-
ļiem”” (skatiet šeit);

VSS-1287 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 
2. septembra noteikumos nr. 529 “Ēku būvnoteiku-
mi”” (skatiet šeit).

Šie dokumenti un LPS atzinumi pieejami Pašvaldību 
savienības interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par 
LPS/ LPS nesaskaņojumi, jeb šeit.

https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/241-vss-1243-par-informativo-zinojumu-par-profesionalas-izglitibas-programmu-finansesanu
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/242-vss-1263-par-plana-projektu-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-plans-laika-posmam-lidz-2030-gadam
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/243-vss-1261-par-noteikumu-projektu-grozijumi-ministru-kabineta-2001-gada-17-aprila-noteikumos-nr-175-noteikumi-par-aizsargajamiem-geologiskajiem-un-geomorfologiskajiem-dabas-pieminekliem
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/244-vss-1287-par-ministru-kabineta-noteikumu-projektu-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-2-septembra-noteikumos-nr-529-eku-buvnoteikumi
http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-nesaskanojumi/
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10. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-11 – Informatīvais ziņojums “Par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu Rēzeknes militārās bāzes 
paplašināšanai”

VSS-1 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu pārdošanu”

VSS-2 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru ka-
bineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 
“Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā 
piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentū-
ra” personā””

VSS-5 – Pamatnostādņu projekts “Azartspēļu un 
izložu politikas pamatnostādnes 2019.–2026. ga-
dam”

VSS-6 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašu-
ma J. Raiņa ielā 26, Tukumā, Tukuma novadā, pirk-
šanu”

VSS-8 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2011. gada 19. oktobra rīkojumā nr. 535 “Par 
Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju””

VSS-9 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos nr. 
788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, 
uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””

VSS-14 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos nr. 158 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrāla-
jiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu frag-
mentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsē-
tas integrētas transporta sistēmas attīstība” īsteno-
šanas noteikumi””

VSS-15 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr. 
859 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodro-
šināt vides monitoringa un kontroles sistēmas at-
tīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. 
pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistē-
mas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pār-
valdībā veicināšana” īstenošanas noteikumi””

VSS-16 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 375 
“Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums””

VSS-17 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2018. gada 18. aprīļa rīkojumā nr. 167 
“Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas 
LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 
2018.–2020. gadā””

VSS-18 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā”

Visi Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludinātie 
projekti atrodami Ministru kabineta interneta viet-
nē: Tiesību aktu projekti / Valsts sekretāru sanāk-
smes / Izsludinātie projekti jeb šeit.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468209
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468209
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468209
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468191
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468192
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468195
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468199
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468202
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468212
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468214
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468215
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468215
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
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Pašvaldības mežu kooperatīvā: ko tas dod, 
un kā to izdarīt?

Arī pašvaldībām, tāpat kā valstij un privātajiem 
apsaimniekotājiem, pieder viena no Latvijas lielā-
kajām bagātībām – mežs. Kā to prasmīgi apsaim-
niekot un gūt arī labumu no zaļās rotas, 9. janvārī 
sprieda diskusijas dalībnieki Zemkopības ministrijā. 
Šī diskusija tika organizēta, lai noskaidrotu, vai paš-
valdības var būt meža kooperatīvu biedri un kādas 
ir problēmas un risinājumi šajā jomā.

Pašvaldības mežs var būt gan publiskā daļa (parks, 
meža parks, zaļā zona ap apdzīvotām vietām un cits 
mežs ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem), 
gan privātā daļa (saimnieciskais mežs). Šajā reizē 
sarunas partneri sprieda tieši par saimnieciskā 
meža pārvaldību, kuras uzdevums ir saimnieciskā 
kārtā gūt ienākumus teritorijas iedzīvotāju vajadzī-
bu apmierināšanai.

Tas nozīmē, ka pašvaldībai savs īpašums jāapsaim-
nieko ilgstoši – jāseko līdzi meža inventarizācijai, jā-
izveido meža apsaimniekošanas plāns, pakāpeniski 
mežs jāieraksta zemesgrāmatā, jāplāno kopšanas, 
ciršanas un atjaunošanas darbi, lai gūtu ienākumus 
no savas “mantas” jeb pašvaldības meža.

Kā to izdarīt? Katra pašvaldība izvērtē, kas to var 
darīt:

• meža speciālists;

• pašvaldības iestāde, nodaļa vai tml.;

• pašvaldības komersants;

• vairāku pašvaldību kopīga komercsabiedrība (ie-
spējams arī in-house);

• nodibinājums vai fonds;

• katru reizi iepērk ārpakalpojumu;

• meža kooperatīvs, kas organizē darbus – sniedz 
pakalpojumu (ar deleģēšanas līgumu pašvaldība 
nodod īpašuma tiesību daļu – pārvaldīšanu – ko-
operatīvam; īpašums un augļi paliek pašvaldībai). 
Papildu kontroles mehānisms – kooperatīvā esošie 
meža īpašnieki raugās, lai viņu īpašumu apsaimnie-
ko ekonomiski izdevīgāk.

Pēc izvērtēšanas un tirgus izpētes dome lemj, kas 
apsaimniekos saimnieciskos mežus.

Šobrīd dažas pašvaldības izvēlējušās savus mežus 
uzticēt algotā darbā pieņemtam meža speciālis-
tam, bet trīs pašvaldības ir Latvijas Meža īpašnieku 
biedrības (LMĪB) biedri.

LPS aicina pašvaldības padomāt par sadarbību ar 
meža kooperatīviem, kam jau uzkrāta pieredze un 
ir profesionāli darbinieki. Bet, kamēr pašvaldības 
domā, kā rīkoties nākotnē, šobrīd var palīdzēt LLU 
izstrādātā apsaimniekošanas plānošanas sistēma – 
maplas.mf.llu.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS
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Eiropa piešķīrusi Latvijai 17,7 miljonus eiro 
plūdu seku novēršanai

2018. gada novembrī Eiropas Parlaments (EP) 
Strasbūrā gandrīz vienbalsīgi apstiprināja 17,7 mil-

jonu eiro finansējuma piešķiršanu Latvijai no ES So-
lidaritātes fonda 2017. gada plūdu seku likvidēša-
nai. Par šo līdzekļu piešķiršanu Eiropas Parlamentā 
atbildīga ir ETP frakcijas deputāte Inese Vaidere.

Eiropas Parlamenta deputāte profesore I. Vaidere 
uzsver, ka šis finansējums ir īpaši nozīmīgs Balti-
navas, Vārkavas, Kārsavas, Alūksnes, Rēzeknes un 
citiem Latgales novadiem, kuri 2017. gada plūdos 
cieta visvairāk.

Šobrīd no Solidaritātes fonda finansiālās palīdzības 
Zemkopības ministrijai ir piešķirti 13,7 miljoni eiro, 
lai novērstu plūdu rezultātā bojātās valsts nozīmes 
meliorācijas sistēmas, savukārt Satiksmes minis-
trijai piešķirti četri miljoni eiro valsts autoceļu un 
ūdens atvades sistēmu uzlabošanai un nostiprinā-
šanai. Latvijai šie līdzekļi obligāti jāizlieto 18 mēne-
šu laikā.

URBACT jaunais plānošanas tīklu konkurss

7. janvārī atklāts URBACT plānošanas tīklu kon-
kurss. Tajā tiks veidoti pašvaldību sadarbības tīkli, 

lai apmainītos ar pieredzi par pašu izvēlētu tēmu 
un ar ekspertu atbalstu izstrādātu darbības plānu 
savai pašvaldībai.

URBACT ir lieliska iespēja iegūt nepieciešamo in-
formāciju kvalitatīvu attīstības plānu sagatavošanai 
pašvaldībām un bāzes informācijas ieguvei inves-
tīciju projektu sagatavošanai. Plašāka informācija 
šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu 
konkursi

Izglītības, audiovizuālās 
jomas un kultūras izpild-
aģentūra (EACEA) ir pub-

licējusi pieteikuma dokumentāciju 1. februāra pro-
jektu uzsaukumiem:

1. darbība “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 
(European Remembrance): projekta iesniegšanas 
kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT;

2. darbības “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabied-

riskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic 
participation) 2.1. apakšpasākums “Pašvaldību sa-
draudzība” (Town Twinning): projekta iesniegšanas 
kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT; instrukci-
ja pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama 
EACEA vietnē ŠEIT; prezentācija PIC koda iegūšanai 
ŠEIT.

EACEA publicējusi arī pieteikuma dokumentāciju 
1. marta projektu uzsaukumam:

2.2. apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi” (Net-
works of Towns): projekta iesniegšanas kārtī-
ba un dokumentācija pieejama ŠEIT; instrukcija 

http://urbact.eu/urbact-latvija
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=47726eda50&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=b50a6d72ed&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=7502a72d96&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=8cf201cd34&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=453193bb56&e=c29645e246
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pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama 
EACEA vietnē ŠEIT; prezentācija PIC koda iegūšanai 
ŠEIT.

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veid-
lapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pil-
soņiem” informācijas punktu Latvijā vai rakstot uz 

Izpildaģentūras e-pasta adresi: eacea-helpdesk@
ec.europa.eu.

Kontaktinformācijai: Kultūras ministrijas ES 
pro grammas “Eiropa pilsoņiem” informācijas 
punkts: eiropapilsoniem@km.gov.lv; 67330228; 
67330289.

Var iegūt finansiālu atbalstu radošiem 
braucieniem

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
grammā “Kultūra” izsludināts pirmais šāgada pie-
teikšanās termiņš finansiālam atbalstam radošiem 
braucieniem.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma “Kultūra” atbalsta profesionālu māksli-
nieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, 
mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa 
sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pa-
matu inovatīvai, dinamiskai ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu 
kopīgi finansē ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un 
to administrē Ziemeļvalstu kultūras punkts Somijā.

Pieteikumus radošiem braucieniem (mobility fund-
ing) līdz 4. februārim var iesniegt profesionāli 
mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās 
mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā brau-
cienā uz kādu no Baltijas valstīm vai ziemeļvalstīm 
(brauciena ilgums 1–10 dienas). Finansiālais at-
balsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu seg-
šanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas gru-
pas (līdz sešām personām), ja visi grupas dalībnieki 
dodas uz vienu un to pašu vietu vienā un tajā pašā 
laikā.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

Programmā “Eiropas solidaritātes 
korpuss” Latvijai šogad pieejami teju 
1,3 miljoni un “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” – gandrīz 2,4 miljoni eiro

Lai visā Eiropā veicinātu solidaritāti kā vērtību, kā 
arī iesaistītu jauniešus sabiedrībā aktuālu problē-
mu risināšanā, Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus, nevalstiskā 
sektora biedrības un organizācijas un pašvaldību 
un valsts iestādes izmantot visas programmas 
“Eiropas solidaritātes korpuss” sniegtās iespējas. 
2019. gadā “Eiropas solidaritātes korpusa” projek-
tus varēs iesniegt trīs reizes: līdz 7. februārim, līdz 
30. aprīlim un līdz 1. oktobrim. Kopējais plānotais 
2019. gada Latvijas budžets “Eiropas solidaritā-

tes korpusa” projektu realizēšanai ir 1,128 miljoni 
eiro.

Programmā “Eiropas solidaritātes korpuss” jaunie-
šiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties 
brīvprātīgajā darbā (gan starptautiskā, gan atseviš-
ķos gadījumos nacionālā), strādāt atmaksātu praksi 
vai darbu, kā arī īstenot pašiem savus solidaritā-
tes projektus, lai risinātu kādu sabiedrībā aktuālu 
problēmu.

Savukārt dažādām institūcijām, kuras vēlas īste-
not starptautiskus jaunatnes jomas projektus, 
2019. gadā pieejami gandrīz 2,4 miljoni eiro. Arī 
šogad “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā 
norisināsies trīs projektu konkursi: līdz 5. febru-
ārim, līdz 30. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunieši 
vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbinieki 

https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=3afc61ad25&e=c29645e246
https://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=5ae7a82cbe&e=c29645e246
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:eiropapilsoniem@km.gov.lv
https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/mobility-funding
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un citas personas, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, 
sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, var iegūt jau-
nas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veido-
jot un īstenojot projektus. Šajā programmā iespē-
jams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: “Perso-
nu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids 
“Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku 
mobilitāte”); “Stratēģiskās partnerības jaunatnes 
jomā”; “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunat-
nes politikas veidotāju tikšanās”.

Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var 
uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”, 
savukārt par izglītības un mācību jomas projek-
tiem – www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.
17. janvārī plkst. 10:30 viesnīcā “Bellevue Park 
Hotel Riga” (Rīgā, Slokas ielā 1) notiks JSPA orga-
nizēts informatīvs seminārs projektu iesniedzēju 
atbalstam, kurā informēs par programmu “Eiropas 
solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā” jaunumiem.

Diskusija par atbalsta sistēmu pusaudzim 
un viņa ģimenei

Labklājības ministrija (LM) turpina tematisko disku-
siju ciklu, kas veltīts dažādiem aspektiem, kam ir 
būtiska ietekme uz sociālo dienestu darba efekti-
vitāti un sociālā darba speciālistu profesionalitāti. 
Ciklā jau notikušas piecas tematiskās diskusijas – 
par ētiku sociālajā darbā, sociālā darba izglītības 
ierosmēm un specifiku lauku vidē, kā arī sociālo 
darbinieku slodzi.

Cikla sestā diskusija “Atbalsta sistēma pusaudzim 
un viņa ģimenei Latvijā. Kurš un kā VĒLAS, SPĒJ un 
PROT atbalstīt?” notiks 18. janvārī plkst. 14 kinote-
ātrī “K. Suns” (Rīgā, Elizabetes ielā 83/85).

Diskusijas mērķis ir kopā ar izglītības un sociālās jo-
mas profesionāļiem meklēt atbildes uz jautājumu: 
kas notiek ar bērnu, kurš nonācis sarežģītā situāci-
jā un kura dzīves vide un tuvās attiecības ir trau-
mējošas un sāpinošas? Vai skolai būtu jānodrošina 
sociālais atbalsts, un vai skolā ir atbalsta personas, 
kas to spēj identificēt un sniegt atbilstošu atbalstu? 

Kāda ir skolotāju un audzinātāju loma, un kāda ir 
sociālo pedagogu un sociālo darbinieku vieta sko-
lā? Kādām ir jābūt skolas sadarbības formām ar 
sociālo dienestu, citām pieejamām atbalsta iespē-
jām?

Diskusijas ievadā būs Kaspara Gobas dokumentā-
lā filma “Inga dzird”, kas sniedz ieskatu dzirdīgas 
meitenes Ingas pieaugšanas stāstā un attiecībās ar 
nedzirdīgo ģimeni. Lai arī filma rada daudz pārdo-
mu attiecībā uz dzirdīgu bērnu augšanu nedzirdī-
gā vidē un šajā gadījumā vajadzīgo atbalstu, šoreiz 
diskusija pievērsīsies plašākam kontekstam – par 
iesaistīto pušu (skolas, sociālā dienesta, kopienas) 
lomu Ingas stāstā, attiecinot to uz jebkuru sarežģītā 
situācijā nonākušu pusaudzi.

Diskusijā aicināti piedalīties sociālie darbinieki, 
sociālo dienestu vadītāji un citi sociālā darba spe-
ciālisti, sociālie pedagogi, skolotāji un citi izglītības 
jomas pārstāvji un interesenti.

Dalībai diskusijā iespējams pieteikties, aizpildot re-
ģistrācijas anketu šeit.

http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
https://www.visidati.lv/aptauja/1416367993/
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti 
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
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