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1.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 

Lai veiksmīgi īstenotu Mazsalacas novada Attīstības programmu, jāievēro šādi priekšnoteikumi: 

 noteikts atbildīgais par Attīstības programmas ieviešanu; 

 organizēti tiek veikta Attīstības programmas realizācija; 

 Attīstības programmas realizācija tiek sasaistīta ar Mazsalacas novada pašvaldības 

ikgadējo budžetu. 

Attīstības programmas īstenošanu politiskā līmenī nodrošina Mazsalacas novada pašvaldības 

dome un domes komitejas. 

Mazsalacas novada pašvaldības Projekta vadītājs vada un koordinē Attīstības programmas 

uzraudzības procesu - regulāru, sistemātisku resursu, rīcību un rezultātu pārbaudi. Uzraudzības 

procesā iesaistās visas Rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu 

atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un institūcijas. 

Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras 

palīdzību ir iespējams izmērīt teritorijas attīstību, Attīstības programmas īstenošanas rezultātus 

un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt šo rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika posmā. 

2. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS 

UZRAUDZĪBA 

Uzraudzības sistēmas uzdevumi: 

 nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiņas 

pašvaldības situācijā kopumā un pa jomām (nozarēm); 

 identificēt, vai Attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit kā plānots; 

 parādīt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus; 

 nodrošināt ar informāciju par Attīstības programmas īstenošanas sasniegumiem 

sabiedrību, vietējos politiķus un citas ieinteresētās puses; 

 identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un 

kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to 

risināšanai; 

 pamatot Attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

 sekmēt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un sabiedrības 

koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos. 

Lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai, tiek izmantoti uzraudzības 

rādītāji: 

1) teritorijas attīstības rādītāji (skatīt 1.tabulu) – nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie 

sociālekonomiskie rādītāji;  
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2) darbības rezultātu rādītāji (skatīt 2.tabulu) – veikto darbību novērtējuma kvantitatīvie 

rādītāji, saskaņā ar kuriem tiek mērīta pašvaldības administrācijas un iestāžu darbības 

efektivitāte Attīstības programmas īstenošanā;  

3) politikas rezultātu rādītāji (skatīt 3.tabulu) – veikto darbību novērtējuma kvalitatīvie 

rādītāji, kas tiek iegūti veicot iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju un saskaņā ar kuriem tiek 

novērtēta pašvaldības administrācijas darbības efektivitāte Attīstības programmas 

īstenošanā. 

3. UZRAUDZĪBAS PROCESS 

KATRU GADU vienlaicīgi ar Mazsalacas novada pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiek veikts 

Attīstības programmas uzraudzības process: 

 tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām (pasākumi/aktivitātes) saskaņā ar Rīcības 

plānu; 

 tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati; 

 tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem. 

Tiek izstrādāts IKGADĒJAIS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS par Attīstības programmas ieviešanu 

(norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanai, ietverts attīstības rādītāju un 

darbības rezultātu rādītāju apkopojums). 

Ikgadējā uzraudzības ziņojumā jāietver šāda Attīstības programmas ieviešanas analīze: 

 veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virziens; 

 noteikto darbības rezultātu rādītāju izpildes tendence; 

 konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums; 

 secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus. 

REIZI TRIJOS GADOS papildus katru gadu veicamajām darbībām uzraudzības procesa laikā tiek 

veikts Attīstības programmas uzraudzības process, kurā: 

 veikta novada iedzīvotāju aptauja; 

 apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji; 

 iekļauta informācija par atbilstību Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā (IAS) izvirzītajiem mērķiem.  

Par iedzīvotāju aptaujas anketas pamatu var izmantot novada teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē izmantoto anketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtē pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti, kā arī vispārējās attīstības tendences un būtiskākās problēmas 

(ieteikumi). 

Izstrādājot TRĪS GADU UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMU par Attīstības programmas ieviešanu, tiek veikta 

padziļināta analīze par Attīstības programmas noteiktajiem rādītājiem, ietverot arī politikas 

rezultātu rādītājus.  

Trīs gadu uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta Attīstības programmas īstenošanas 

progresa analīze: 

 veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virziens; 

 konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums; 
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 izvērtējums par atbilstību Mazsalacas novada IAS izvirzītajiem mērķiem; 

 secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus. 

PRIEKŠLIKUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA STRUKTŪRAI 

Uzraudzības ziņojumu veido trīs daļas: ievads, ieviešanas izvērtējums, secinājumi un 

priekšlikumi.  

Ievads:  Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis; 

 Laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots; 

 Uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie. 

Ieviešanas 

izvērtējums 

 Ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem; 

 Izvērtējums par izvirzīto vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu 

un uzdevumu sasniegšanu; 

 Rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz novada attīstību; 

 Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par finanšu 

izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu; 

 Rīcības plāna un Investīciju plāna īstenošanas izvērtējums, kas 

ietver, kā šo plānu īstenošana tiek tuvināta novada ilgtermiņa 

mērķu sasniegšanai. 

Secinājumi 

un 

priekšlikumi 

 Galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai; 

 Secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu 

izpēti; 

 Rekomendācijas Attīstības programmas grozījumiem un/vai 

aktualizācijai; 

 Priekšlikumi Attīstības programmas aktualizēšanai. 

4. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS AKTUALIZĀCIJA 

Attīstības programmas darbības termiņš ir septiņi gadi, tāpēc ir jāparedz tās regulāra 

aktualizācija. Par Attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību lemj, pamatojoties uz 

uzraudzības ziņojumiem un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu. 

Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu 

kārtējam gadam. Aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu apstiprina ar pašvaldības domes 

lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 
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Tabula 1: Teritorijas attīstības rādītāji 

NR.P.K. RĀDĪTĀJS 2017.G. 2018.G. 

VĒLAMĀ 

TENDENCE 

UZ 2025.G. 

AVOTS 

1. Teritorijas attīstības indekss  -0,156    VRAA 

2. 
Iedzīvotāju skaits gada 

sākumā  
3 030   → 

CSP 

(ISG020) 

3. 
Iedzīvotāju dabiskā 

pieauguma saldo (starpība)  
-29    

CSP 

(ISG020) 

4. 
Demogrāfiskā slodze (uz 

1000 iedzīvotājiem)  
659   ↓ 

CSP 

(IRG020) 

5. Bezdarba līmenis (%)  3%   → RAIM, NVA 

6. 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa ieņēmumi 

pašvaldības budžetā uz 1 

iedzīvotāju (EUR)  

399,79    RAIM, VK 

7. 

Ekonomiski aktīvo tirgus 

sektora statistikas vienību 

skaits (uz 1000 iedzīvotājiem)  

102 

(2016.g.) 
  → 

CSP 

(SRG0511) 

 

 



  

  

Tabula 2: Darbības rezultātu rādītāji 

NR. RĀDĪTĀJS AVOTS 

BĀZES 

GADS 

2017.G. 

2018.G. 

TENDENCE 

SALĪDZINĀJUMĀ AR 

IEPRIEKŠĒJO GADU  

PLĀNOTAIS ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

UZ 2025.GADU 

RV1 Uzņēmējdarbība 

1. Bezdarba līmenis (%) RAIM, NVA 3%     nemainās/samazinās 

2. 

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora 

statistikas vienību skaits uz 1000 

iedzīvotājiem  

CSP 

(SRG0511) 

102 

(2016.g.) 
    pieaug/nesamazinās 

3. Vidējais darbinieku skaits  
CSP 

(JVSG071) 

619 

(2016.g.) 
    pieaug/nesamazinās 

4. 

Strādājošo mēneša vidējā bruto 

darba samaksa (EUR): pavisam, 

bez privātā sektora 

komersantiem ar nodarbināto 

skaitu <50 

CSP 

(DSG07) 
642     pieaug 

5. 
Pašvaldības budžeta ieņēmumi 

(EUR) 
RAIM, VK 3 214 334     pieaug 

6. 
Uzņēmumu skaits ar 

apgrozījumu virs 200 000 EUR 

LR UR 

(Lursoft) 
18     pieaug 

RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

7. 
Ceļu satiksmes negadījumi ar 

cietušajiem 
CSDD 5     samazinās/strauji nepieaug 

8. 
Centralizētās ūdensapgādes 

sistēmas pieslēgumu skaits  
MNP 1 257     pieaug 

9. 
Centralizētās kanalizācijas 

sistēmas pieslēgumu skaits  
MNP 1 221     pieaug 

RV3 Vide un dabas resursi 

10. 
Radies apsaimniekoto nešķiroto 

sadzīves atkritumu daudzums, t  
ZAAO 2 588,52     samazinās/strauji nepieaug 
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NR. RĀDĪTĀJS AVOTS 

BĀZES 

GADS 

2017.G. 

2018.G. 

TENDENCE 

SALĪDZINĀJUMĀ AR 

IEPRIEKŠĒJO GADU  

PLĀNOTAIS ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

UZ 2025.GADU 

11. 

Dalīti vākto atkritumu daudzums 

(otrreizējās izejvielas Eko 

punktos un Eko laukumā), t 

ZAAO 623,9     pieaug 

RV4 Kopiena 

12. 

Reģistrēto NVO skaits (fondi, 

nodibinājumi un biedrības (ārpus 

tirgus sektors)) 

CSP 

(SRG010) 

17  

(2016.g.) 
    pieaug/nesamazinās 

13. 
Finansiāli atbalstītie jauniešu 

iniciatīvu projekti (skaits) 
MNP  4     pieaug/nesamazinās 

RV5 Izglītība 

14. Izglītojamo skaits PII  MNP 115     pieaug/nesamazinās 

15. 
Izglītojamo skaits vispārējās 

izglītības iestādē  
MNP 273     pieaug/nesamazinās 

16. 

Profesionālās ievirzes un interešu 

izglītībā iesaistīto skaits 

(Mazsalacas Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu skaits) 

MNP 113     pieaug/nesamazinās 

RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

17. Amatiermākslas kolektīvu skaits MNP 31     pieaug/nesamazinās 

18. 
Kultūras iestāžu apmeklējumu 

skaits (kultūras nami) 
MNP 20 635     pieaug/nesamazinās 

19. Bibliotēku apmeklējumu skaits MNP 16 802     pieaug/nesamazinās 

RV8 Veselības aprūpe 

20. 
Ārstu skaits uz 1000 

iedzīvotājiem 
SPKC 

16,5 

(2016.g.) 
    pieaug/nesamazinās 

21. 
Ambulatoro apmeklējumu skaits 

uz 1 iedzīvotāju 
SPKC 

3,8 

(2016.g) 
    pieaug/nesamazinās 

RV9 Sociālie pakalpojumi 
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NR. RĀDĪTĀJS AVOTS 

BĀZES 

GADS 

2017.G. 

2018.G. 

TENDENCE 

SALĪDZINĀJUMĀ AR 

IEPRIEKŠĒJO GADU  

PLĀNOTAIS ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

UZ 2025.GADU 

22. Trūcīgo personu skaits MNP 143     samazinās 

23. Maznodrošināto personu skaits MNP 120     samazinās 

24. 
Ģimeņu skaits, kas saņem 

sociālos pabalstus 
MNP 291     samazinās 

25. 
Izmaksāto sociālo pabalstu 

apmērs, EUR 
MNP 157 775     samazinās 

RV10 Drošība 

26. 
Pašvaldības policijas izsaukumi 

uz notikumiem 
MNP 23     samazinās 

27. 
Pašvaldības policijas sastādīto 

administratīvo protokolu skaits 
MNP 36     samazinās 

RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā ārtelpa 

28. 

Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi 

pašvaldības iestādēs un 

daudzdzīvokļu ēkās 

MNP  0     pieaug 

29. 
Publisko energoefektīvo 

apgaismojuma objektu skaits 
MNP  240     pieaug 

RV12 Pašvaldības pārvaldība 

30. Iedzīvotāju skaits gada sākumā  
CSP 

(ISG020) 
3 030     pieaug/nesamazinās 

31. 
Demogrāfiskā slodze (uz 1000 

iedzīvotājiem)  

CSP 

(IRG020) 
659     samazinās 

32. 
Iedzīvotāju skaits darbspējas 

vecumā 

CSP 

(IRG010) 
1 826     pieaug/nesamazinās 

33. 
Iedzīvotāju dabiskā pieauguma 

saldo (starpība)  

CSP 

(ISG020) 
-29     ir pozitīvs 



 10 

 

 

NR. RĀDĪTĀJS AVOTS 

BĀZES 

GADS 

2017.G. 

2018.G. 

TENDENCE 

SALĪDZINĀJUMĀ AR 

IEPRIEKŠĒJO GADU  

PLĀNOTAIS ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

UZ 2025.GADU 

34. 
Pašvaldības organizētās 

iedzīvotāju tikšanās 
MNP 4     pieaug/tiek organizētas regulāri 

35. 
Vēlētāju aktivitāte pašvaldību 

vēlēšanās (% no balsstiesīgajiem) 
CVK 50,51%     pieaug/nesamazinās 

RV13 Tūrisms 

36. 

Apkalpoto reģistrēto tūristu 

skaits Mazsalacas novada 

Tūrisma informācijas centrā 

MNP 861     pieaug/nesamazinās 

37. 
Mazsalacas novada muzeja 

apmeklētāju skaits 
MNP 3516     pieaug/nesamazinās 

38. 
Skaņākalna dabas parka 

apmeklētāju skaits 
MNP 10 661      pieaug/nesamazinās 
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Tabula 3: Politikas rezultātu rādītāji 

NR. RĀDĪTĀJS 
BĀZES GADS 

2018.G. 
2021.G. 

TENDENCE SALĪDZINĀJUMĀ 

AR IEPRIEKŠĒJO GADU  

PLĀNOTAIS ATTĪSTĪBAS VIRZIENS UZ 

2025.GADU 

Uzņēmējdarbība 

1. 
Darba vietu pieejamība novada 

teritorijā 
16%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

2. 
Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu kvalitāte 
55%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

3. 
Centralizētas ūdensapgādes 

pakalpojumu pieejamība 
53%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

4. 
Centralizētas kanalizācijas 

pakalpojumu pieejamība 
57%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

5. 
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis 

(kvalitāte) 
41%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

6. Veloceļi, maršruti (kvalitāte) 51%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

7. 
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas 

u.tml. (kvalitāte) 
59%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

8. Ielu apgaismojuma kvalitāte 68%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

9. Vides sakoptība (kvalitāte) 90%     
pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

10. 
Namu apsaimniekošanas 

pakalpojumu kvalitāte 
60%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

11. 
Sabiedriskā transporta maršrutu 

pieejamība 
67%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 
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NR. RĀDĪTĀJS 
BĀZES GADS 

2018.G. 
2021.G. 

TENDENCE SALĪDZINĀJUMĀ 

AR IEPRIEKŠĒJO GADU  

PLĀNOTAIS ATTĪSTĪBAS VIRZIENS UZ 

2025.GADU 

12. 
Sabiedriskā transporta reisu skaita 

pieejamība 
52%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

13. 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

kvalitāte 
58%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

Vide un dabas resursi 

14. 
Atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu kvalitāte 
88%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

Izglītība 

15. 
Pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestādes pakalpojumu kvalitāte 
92%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

16. 
Pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestādes pakalpojumu pieejamība  
91%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

17. 
Pašvaldības vispārējās izglītības 

iestādes pakalpojumu kvalitāte 
88%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

18. 
Pašvaldības vispārējās izglītības 

iestādes pakalpojumu pieejamība 
86%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

19. 
Interešu izglītības pakalpojumu 

kvalitāte 
88%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

20. 
Interešu izglītības pakalpojumu 

pieejamība 
85%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

21. 
Pieaugušo izglītības pakalpojumu 

pieejamība 
57%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

22. 
Pieaugušo izglītības pakalpojumu 

kvalitāte 
67%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 
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NR. RĀDĪTĀJS 
BĀZES GADS 

2018.G. 
2021.G. 

TENDENCE SALĪDZINĀJUMĀ 

AR IEPRIEKŠĒJO GADU  

PLĀNOTAIS ATTĪSTĪBAS VIRZIENS UZ 

2025.GADU 

23. 

Izglītības pieejamība izglītības 

iestādēs bērniem ar īpašām 

vajadzībām 

65%     
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās/ 

saglabāšanās 

24. Skolēnu pārvadājumu kvalitāte 92%     
pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās 

25. 
Skolēnu pārvadājumu transporta un 

maršrutu pieejamība 
89%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

26. Kultūras pasākumu kvalitāte 86%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

27. Kultūras pasākumu pieejamība 90%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

28. Bibliotēku pakalpojumu kvalitāte 98%     
pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

29. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 98%     
pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

Sports 

30. Sporta pasākumu kvalitāte 80%     
pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

31. 
Sporta aktivitāšu pieejamība 

bērniem 
62%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

32. 
Sporta aktivitāšu pieejamība 

pieaugušajiem 
77%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

Veselības aprūpe 

33. 
Veselības aprūpes pakalpojumu 

kvalitāte 
59%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 
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2025.GADU 

34. 
Veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamība 
60%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

Sociālie pakalpojumi 

35. 
Sociālās palīdzības un pakalpojumu 

kvalitāte 
60%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

36. 
Sociālās palīdzības un pakalpojumu 

pieejamība 
53%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

Drošība 

37. 

Sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanas pakalpojumu 

kvalitāte (pašvaldības policija) 

56%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā ārtelpa 

38. 

Vides pieejamības nodrošināšana 

pie publiskām ēkām un publiskajā 

ārtelpā 

87%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

Pašvaldības pārvaldība 

39. 
Mazsalacas novada pašvaldības 

pakalpojumu kvalitāte 
79%     

pozitīvā vērtējuma % būtiski 

nemazinās vai paaugstinās 

40. 

Iedzīvotāju skaits, kuri neplāno 

tuvāko 5 gadu laikā mainīt 

dzīvesvietu 

75%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

Tūrisms 

41. Aktīvās atpūtas iespēju pieejamība 80%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

42. 
Aktīvās atpūtas un tūrisma 

pakalpojumu kvalitāte 
82%     pozitīvā vērtējuma % paaugstinās 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazsalacas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam 

Izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar SIA “Enviroprojekts” 

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV – 1045, Latvija 

Tel.: +371 67 32 08 09, e-pasts: birojs@rp.lv 
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