“Es domāju, ka šis
ir labākais veids, kā
pārliecināt politiķus; viņi
nebaidās no mums, bet
baidās no tā, ka cilvēki
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pārliecināt sabiedrību,
mums izdosies pārliecināt
arī viņus.”
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

6. MĒRĶIS: Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi

http://lv-pdf.panda.org
http://wrl.rtu.lv/,
https://www.facebook.com/UdensPetniecibasLaboratorija

