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Projekti, semināri, finansējums, dažādi

26. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Finanšu un ekonomikas jautājumu komite-
jas sēde. Tieslietu ministrijas un Tiesu administrā-
cijas pārstāvji iepazīstināja pašvaldību pārstāvjus ar 
jaunizstrādātās Valsts vienotās datorizētās zemes-
grāmatas informācijas sistēmas ieguvumiem pēc 
projekta „Tieslietu ministrijas un tās padotībā eso-
šo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakal-
pojumu sniegšanai – 1. kārta” realizācijas. Kā būtis-
kākie jauninājumi jāmin: papildināts to zemesgrā-
matas ierakstu klāsts, kas tiek uzkrāti elektroniski 
strukturētu datu lauku formātā, tā atvieglojot šo 
datu lauku pārņemšanu un apstrādi pašvaldību 
informāciju sistēmās un samazinot manuālās dar-
bības. Šo strukturēto datu lauku klāstā īpaši jāuz-
sver zemesgrāmatā reģistrējamo nomas datu lauki: 
iznomātā objekta kadastra apzīmējums, iznomātā 
objekta platība, nomnieks, nomas termiņš. Pilnīgi 
jauna iespēja, kas paveras pēc projekta realizācijas, 
ir monitoringa iespēja – saņemt automātisku pazi-
ņojumu par zemesgrāmatā veiktiem nostiprināju-
miem, kas attiecas uz monitorējamām personām 
vai īpašumiem. 

Komitejā tika sniegta informācija par Finanšu mi-
nistrijas rosinātajām izmaiņām Ministru kabineta 
2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 802 „Notei-
kumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi”, 
kuros Finanšu ministrija paaugstina iekasējamības 
koeficientu līdz 0,8 (līdzšinējo 0,7 un 0,75 vietā). 

Komitejas sēdē tika vērsta uzmanība uz Saeimā 
pieņemto un Valsts prezidenta izsludināto likumu 
„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, 
saskaņā ar kuru tiek noteikts, ka pašvaldības node-
vas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar pašvaldības 
vai tās iestādes veiktās darbības izmaksu segšanu. 
Savukārt Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi grozīju-
mus Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumos Nr. 
844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas 
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, kas paredz, ka 
valsts nodevu, ja informāciju no Iedzīvotāju reģistra 
sniedz pašvaldība vai tās izveidota iestāde, ieskaita 
pašvaldības budžetā. Sīkāk lasiet šeit: http://www.
lps.lv/?task=view&article_id=3049 

LPS padomniece Lāsma Ūbele
LPS padomniece Sanita Šķiltere

27. martā notika tiešsaistes diskusija, kas bija vel-
tīta jautājumam par topošo MK noteikumu pro-
jektu bērnudārzu rindu likvidēšanai, – to var no-
skatīties videoierakstā LPS mājaslapā www.lps.lv, 
sadaļā „Semināri un Video – Videoieraksti”, vai 
atverot šo saiti: http://www.lps.lv/Pasakumi/Vid
eoieraksti/?task=view&article_id=3059. No LPS 
puses ir iesniegts nesaskaņots atzinums Ministru 
kabineta noteikumu projektam „Kārtība, kādā tiek 
aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no 
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pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna saga-
tavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja 
bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības ie
stādē” Nesaskaņojumu skatiet 1. pielikumā.

27. martā Labklājības ministrijā (LM) notika dar-
ba grupas sanāksme par tēmu „Par iedzīvotājiem 
sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un soci-
ālo palīdzību, izmantojot valsts un pašvaldību rī-
cībā esošos informācijas resursus”. 

Labklājības nozares informācijas sistēmas (Valsts 
sociālās politikas monitoringa informācijas sistē-
ma, Invaliditātes informācijas sistēma, Bezdarb-
nieku uzskaites informācijas sistēma BURVIS, Soci-
ālās apdrošināšanas sistēma SAIS) satur plašu in-
formatīvo lauku, kas ir nepieciešams pašvaldībām 
funkciju veikšanai, savukārt Labklājības ministrijai 
ir nepieciešami dati par sociālo palīdzību, kas tiek 
uzkrāta pašvaldību sociālo dienestu informācijas 
sistēmās. Darba grupas izaicinājums ir ne tikai datu 
apmaiņas tehnisko risinājumu apskats, bet arī tie-
sisko aspektu pamatojums, starpresoru vienošanās 
noslēgšana un nākamo soļu iezīmēšana sadarbībai 
valsts interešu kontekstā.

LM ERAF projekta ietvaros ir izveidota informatīvā 
sistēma, kurai nepieciešami dati arī no pašvaldību 
rīcībā esošās „ZZ Dats” aplikācijas „SOPA”. Šobrīd 
LM šos datus nevar iegūt, vismaz elektroniskā for-
mā, kā viņi to vēlētos, jo nav sakārtota ne juridiskā 
bāze, ne tehniskie risinājumi. 

LM iecere ir mainīt MK noteikumus, kuros ir noteik-
ta statistikas datu veidlapa, tā, lai šos datus varētu 
iesniegt elektroniski un „pa tiešo” no „SOPA”. Un to 
visu sākt jau no nākamā gada 1. janvāra. Ja radīsies 
izdevumi pašvaldībām, lai pielāgotu datu sniegšanu 
LM, tad ministrija tos cer segt no ERAF līdzekļiem. 
Darba grupas uzdevums tad arī būtu noformulēt 
nepieciešamās izmaiņas normatīvajos dokumentos 
un sagatavot tehnisko specifikāciju datu apmaiņai.

Pēc Rīgas domes ierosinājuma, LM sagatavos skaid-
rojošu vēstuli visām pašvaldībām par šo darba gru-
pu un tās uzdevumiem, kā arī aicinās pieteikties da-
lībai darba grupā. Rīgas dome uzskata, ka bez LPS 
pārstāvja un Rīgas domes pārstāvja darba grupā 
noteikti jābūt pārstāvim no Lielo pilsētu asociāci-
jas, vēl kādam pārstāvim no Ventspils vai Jūrmalas 
un vēl vismaz 2 pārstāvjiem no novadiem, kopumā 
vismaz 5 pārstāvjiem. Ja jums ir vēlme iesaistīties 

darba grupas sastāvā, tad sūtiet pieteikumu uz e-
pastu guntars@lps.lv (brīvā formā).  LPS nodroši-
nās visu darba grupā apspriesto dokumentu izpla-
tīšanu visām pašvaldībām, kā arī aicināsim sniegt 
jūsu komentārus par tiem.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa 24. plenārsēde

No 19. līdz 21. martam Strasbūrā notika Vietējo 
un reģionālo pašvaldību kongresa 24. plenārsēde, 
kuras centrālā tēma kā allaž bija vietējā un reģio-
nālā demokrātija kongresa dalībvalstīs. Šoreiz Lat-
vijas pašvaldības pārstāvēja LPS priekšsēdis An-
dris Jaunsleinis, Jelgavas pilsētas domes priekšsē-
dētājs Andris Rāviņš un Gulbenes novada domes 
deputāts Nikolajs Stepanovs.

Kongresa 24. plenārsēdē tika skatīta vietējā un re-
ģionālā demokrātija Gruzijā, Itālijā, Spānijā un Krie-
vijā. Īpaši tika uzsvērtas pozitīvās pārmaiņas Gruzijā 
kopš kongresa monitoringa vizītes 2004. gadā, kad 
Gruzija ratificējusi Eiropas Vietējo pašvaldību har-
tu. Helēna Pihlajasāri (Somija), viena no ziņotājiem, 
uzsvēra, ka „liela mēroga reforma ir notikusi kopā 
ar izmaiņām mentalitātē, un tā ir vērsta uz starp-
tautisko sadarbību un integrāciju Eiropā”. Līdztekus 
pozitīvajām pārmaiņām kongress arī pauž bažas 
par vairākiem jautājumiem, piemēram, standartu 
trūkumu, veicot vietējo pašvaldību struktūru revī-
ziju, kā arī ierobežotu pašvaldību finanšu autono-
miju. Tomēr ziņotāji atzīmē, ka pašreizējā Gruzijas 
valdība rāda skaidru politisko gribu iekļaut vietējo 
pašvaldību pamatprincipus savos tiesību aktos.

Informēt klātesošos par vietējo un reģionālo demo-
krātiju Krievijā uz kongresa plenārsēdi bija ieradu-
sies Krievijas Federācijas padomes priekšsēdētāja 
Valentīna Matvijenko. Jo īpaši viņa uzsvēra atjauno-
to federālo likumu par reģionālo gubernatoru tie-
šajām vēlēšanām, kas stājies spēkā 2012. gada jū-
nijā. Tā rezultātā pašvaldību loma šajā procesā esot 
būtiski uzlabota. Pozitīvas pārmaiņas notikušas arī 
citās procedūrās, jo īpaši attiecībā uz politisko par-
tiju reģistrāciju. „Vietējo pašvaldību tiesiskā regulē-
juma attīstība joprojām ir mūsu prioritāte,” norādīja 
V. Matvijenko, uzsverot nepieciešamību stiprināt fi-
nanšu autonomiju reģionos un pašvaldībās.

Kongresa 24. plenārsēdē tika runāts arī par kongre-
sa budžetu un resursiem 2014.–2015. gadam, kā 
arī par politiskā dialoga uzlabošanu jeb kongresa 
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izstrādāto rekomendāciju ietekmes un efektivitātes 
uzlabošanu dalībvalstīs.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress 
(CLRAE) ir viena no Eiropas Padomes (EP) institūcijām, kas tika 
izveidota 1994. gada 14. janvārī Eiropas Padomes Vietējo un 
reģionālo varu pastāvīgās konferences vietā. CLRAE galvenie 
uzdevumi ir dot iespēju pašvaldību politiķiem diskutēt par ko-
pīgām problēmām, apspriest pieredzi un izteikt priekšlikumus 
valdībām; pārstāvēt Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
viedokli Eiropas Padomē; būt padomdevējam Ministru komi-
tejai un Parlamentārajai asamblejai par visiem Eiropas vie-

tējās un reģionālas politikas aspektiem; sadarboties ar paš-
valdību nacionālajām un starptautiskajām organizācijām; or-
ganizēt dažādus pasākumus, lai iesaistītu pēc iespējas lielāku 
iedzīvotāju daļu demokrātijas veidošanā; gatavot ziņojumus 
par Eiropas Vietējo pašvaldību hartas principu ieviešanu EP 
dalībvalstīs, regulāri sekojot vietējās demokrātijas attīstībai; 
praktiski palīdzēt jaunajām dalībvalstīm, veidojot efektīvas 
vietējās un reģionālās pašvaldības.

Kristīne Kūlīte, 
LPS ārējo sakaru speciāliste

2. aprīlī notiks Latvijas Pašvaldību savienības val-
des sēde. Darba kārtībā šādi jautājumi: par LPS un 
Satiksmes ministrijas sarunām; par MK noteikumu 
projektu „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts 
valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma 
līdz obligātai bērna sagatavošanas uzsākšanai pa-
matizglītības ieguvei, ja bērns saņem šo pakalpo-
jumu privātā izglītības iestādē”; par LPS priekšsēža 
tikšanos ar Ministru prezidentu; par jauno valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pār-
valdes kārtību MK likumprojektu paketē; dažāda 
informācija, tai skaitā par Novadu dienu Kuldīgas 
novadā šī gada 17. maijā.

3. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Latvijas Paš-
valdību savienība rīko kārtējo uzņēmējdarbības 
atbalsta tīkla darba diskusiju pašvaldību pārstāv-
jiem. 

Šī diskusija plānota kā turpinājums 22. februārī uz-
sāktajai diskusijai saistībā ar jautājumiem par ES 
fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pro-
jektos konstatētajām neatbilstībām un piemērota-
jām finanšu korekcijām.

Pēc 22. februāra diskusijas LPS iesniedza vēstuli 
Finanšu ministrijai (FM) un Centrālajai finanšu un 
līgumu aģentūrai (CFLA) par konstatētajām prob-
lēmām. 3. aprīļa diskusijā piedalīsies gan FM, gan 
CFLA pārstāvji, lai pēc būtības vērtētu LPS vēstulē 
minētos problēmjautājumus un ierosinājumus. 

Diskusijas laikā priekšplānā tiks izvirzīti vairāki jau-
tājumi, kurus nepieciešams steidzami atrisināt ie-
pirkumu jomā, projektu uzraudzībā pēc to ievieša-
nas 5 gadu periodā, vērtēšanas procesā, kā arī ne-
pieciešama finanšu korekciju vadlīniju precizēšana. 

Diskusijā apspriedīs arī problēmjautājumus jaunajā 
plānošanas periodā.

Diskusija notiks LPS ēkā (Mazajā Pils ielā 1), 4. stāva 
zālē. 

Diskusijai būs iespējams sekot līdzi tiešraidē: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/

4. aprīlī plkst. 10.00 notiks LPS un Izglītības un zi-
nātnes ministrijas sarunas, kurās iekļautas šādas 
tēmas:

par mērķdotācijām pedagogu darba algām un •	

interešu izglītībai 2014. gadā;
par 5–6 gadīgo izglītībā nodarbināto pedagogu un •	

sākumskolas pedagogu darba algu 2014. gadā;
par mērķdotācijām profesionālās ievirzes izglītī-•	

bas programmām 2014. gadā;
par mērķdotācijām speciālo izglītības iestāžu uz-•	

turēšanas izdevumiem 2014. gadā;
par bezmaksas izglītības nodrošināšanu (mācību •	

grāmatu u.c. mācību līdzekļu iegāde);
par Mazo skolu programmu.•	

Sarunas notiks LPS ēkā (Mazajā Pils ielā 1), 4. stāva 
zālē. Sarunām būs iespēja sekot līdzi tiešraidē in-
ternetā: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/

4. aprīlī plkst. 10.00 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības un Iekšlietu ministrijas sarunas. Darba 
kārtībā plānots skatīt jautājumu par valsts institū-
ciju un pašvaldību sadarbību un veicamajiem pa-
sākumiem kūlas dedzināšanas apkarošanā, kā arī 
apspriedīs Valsts policijas un pašvaldību policijas 
sadarbības pilnveidošanas jautājumus.

ŠoNEDĒĻ uN tuRPMĀK
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4.aprīlī, plkst.14:00 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības un Zemkopības ministrijas sarunas. Saru-
nu darba kārtībā plānots apspriest šādus jautāju-
mus:
· lauku attīstība;

· administratīvo un politisko šķēršļu mazināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai laukos;

· meliorācija;
· zivsaimniecība;
· meža nozare.

Sarunas notiks Zemkopības ministrijas ēkā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Notei-
kumi par valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģis-
trāciju”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteiku-
mi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, 3. pielikums.

Par koncepcijas projektu „Par pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu”, 4. pieli-
kums.

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par aviāci-
ju””, 5. pielikums.

LPS NESASKAņo

VSS279 – Rīkojuma projekts “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, 
Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un 
nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā”

VSS281 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, 
nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā”

VSS308 – Pamatnostādņu projekts “Sporta politi-
kas pamatnostādņu 2013.–2020.gadam”

VSS310 – Koncepcijas projekts “Par Valsts un paš-

valdību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības 
koncepciju”

VSS294 – Rīkojuma projekts “Par darba dienas 
2013.gada 8.jūlija pārcelšanu”

VSS303 – Pamatnostādņu projekts “Ainavu politi-
kas pamatnostādnes 2013.2019.gadam”

VSS307 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 
“Meliorācijas kadastra noteikumi””

LPS SASKAņoŠANAI PIEPRASĪtIE DoKuMENtu PRoJEKtI

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija sa-
darbībā ar Valsts zemes dienestu, Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūru, SIA „Mikrokods”, 
SIA „Mērniecības datu centrs”, SIA „Ģeostar”, SIA 
„Ģeodēzists”, SIA „Mācību un konsultāciju centrs 
ABC” un Latvijas Pašvaldību savienību rīko bez-
maksas semināru 2013. gada 4. aprīlī plkst. 10.00 

Smiltenē, Gaujas ielā 1, par vietējiem ģeodēzis-
kajiem tīkliem, augstas detalizācijas datu bāzēm, 
problēmām mērniecībā. Aicināti tie pašvaldību 
darbinieki, kuri darbojas šajā jomā. Darba kārtī-
ba 6. pielikumā. Sīkākai informācijai: LPS padom-
nieks reģionālās attīstības jautājumos Jānis Piešiņš 
(janis@lps.lv; 29285721)

PRoJEKtI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI
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Valsts kanceleja 2013. gada 12. aprīlī organizē se-
mināru „Eiropas Savienības fondu projektu īste-
nošanas pārkāpumu tiesiskās sekas”. Semināra 
mērķis ir apskatīt galvenos pārkāpumu veidus Ei-
ropas Savienības fondu projektu īstenošanā, kā arī 
skaidrot pārkāpumu tiesiskās sekas un meklēt risi-
nājumus to pieļaušanas riska mazināšanā. Seminā-
ru vadīs amatpersonas no:

Valsts kancelejas,ü	

Iepirkumu uzraudzības biroja,ü	

Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes,ü	

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja,ü	

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pār-ü	

valdes Ekonomisko noziegumu apkarošanas 
pārvaldes. 

Semināra darba kārtību un informāciju par lekto-
riem skatīt 7. pielikumā. Seminārs notiks viesnīcas 
„Radisson Blu Hotel Latvija” konferenču zālē „Beta 
2” (Rīgā, Elizabetes ielā 55).

Lūdzam jūsu iestādi nominēt savus pārstāvjus da-
lībai šajā seminārā, aizpildot pieteikuma anketu 
tīmekļa vietnē https://docs.google.com/forms/d
/1oc3AvBpZBp6UIl5TRx0yLstSRPHvVjXxipbcDBn_
w3E/viewform. 

Pieteikumus lūdzam iesūtīt ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 9. aprīlim! Dalība seminārā ir bez mak-
sas!

Energoefektivitātes 
jautājumiem veltīta 
konference

Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA), Lat-
vijas Pašvaldību savienība un Šveices Tirdzniecības 
kamera Latvijā, sadarbojoties ar valdības attiecību 
uzņēmumu Metaadvisory, 25. aprīlī no plkst. 9.00 
līdz 14.00 Eiropas Savienības mājas konferenču 
zālē rīkos konferenci „Energoefektivitāte 2013–
2020 – politikas un finanšu izaicinājumi”.

„Ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē elektroenerģijas 
cenas turpina pieaugt. Latvijā ražojošie uzņēmu-

mi bieži vien ir ievērojami energoietilpīgāki nekā 
citu ES dalībvalstu uzņēmumi – tāpēc energo-
efektivitāte ir nozīmīgs instruments uzņēmumiem 
konkurētspējas nostiprināšanai. Šobrīd Latvijā ir 
nosiltināti tikai daži procenti daudzdzīvokļu dzī-
vojamo ēku. Lai radikāli uzlabotu dzīvojamo ēku 
energoefektivitāti Latvijā, nepieciešamas investī-
cijas aptuveni trīs miljardu latu apmērā,” konfe-
rences aktualitāti skaidro LATEA valdes priekšsē-
dētāja Linda Zeltiņa.

Aicinām interesentus pieteikties. Konference 
ir bez maksas. Konferences programmu skatiet 
8. pielikumā.

Aprīlī Madonā notiks konference 
par decentralizētu sadarbību paš-
valdību darbā, kultūrā un uzņē-
mējdarbībā

Madonas novada pašvaldība un Francijas vēstnie-
cības Latvijā Sadarbības un kultūras dienests Eiro-
pas Pilsoņu gadā aicina Latvijas pašvaldības, kas 
sadarbojas vai interesējas par iespēju sadarboties 
ar Franciju, dažādu nozaru valsts un pašvaldību 

iestādes, kā arī Latvijas uzņēmējus piedalīties zi-
nātniski praktiskajā konferencē „Decentralizēta 
sadarbība: Latvijas–Francijas piemērs”. Konferen-
ces galvenie tematiskie virzieni: decentralizēta sa-
darbība pašvaldību darbā, kultūrā un uzņēmējdar-
bībā. Konference norisināsies Madonā 2013. gada 
16. un 17. aprīlī. Sīkāku informāciju lasiet šeit: 
http://www.madona.lv/lat/?ct=zinatniski_prak-
tiska_konference 
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Piesaki radošāko pašvaldību!

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija (turp-
māk – VARAM) izsludina Ra-
došuma balvu pašvaldībām, 
pašvaldību iestādēm un paš-

valdību kapitālsabiedrībām, kas notiks visā Latvijā 
radošās darbības nedēļas „radi!2013” ietvaros no 
2013. gada 22. līdz 28. aprīlim.

Ar šo balvu VARAM vēlas sekmēt radošumu pašval-
dību darbā un pieredzes apmaiņu radošu risināju-
mu izmantošanā, kā arī informēt iedzīvotājus par 
labas un veiksmīgas prakses piemēriem.

Tādēļ aicinām ikvienu – pašvaldības, pašvaldību 
iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, fiziskas 
un juridiskas personas – līdz 2013. gada 4. aprī-
lim pieteikt Radošuma balvai radošus risinājumus, 
kas apliecina pašvaldības spēju mērķtiecīgi izman-
tot savus resursus, veicinot ekonomisko aktivitāti, 
identitātes stiprināšanu un pašvaldības atvērtību 
kopdarbam un gatavību strādāt komandā.

Pieteikuma anketu var aizpildīt VARAM mājaslapā 
http://www.varam.gov.lv/lat/aptauja/vairakjau-
tajumu_aptauja vai nosūtot pieteikumu ar pavad-
vēstuli pa pastu uz adresi „Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, 
LV1494” ar norādi – „Radošuma balva”.

„Latvijas Avīze” izsludina 
vēstuļu konkursu „Sieviete Latvijai 2013” 

Laikraksts „Latvijas Avīze” jau sešpadsmito gadu iz-
sludina vēstuļu konkursu „Sieviete Latvijai” un no 
šodienas līdz pat 15. aprīlim aicina rakstīt pietei-
kuma vēstules par īpaši darbīgām, atsaucīgām un 
nesavtīgām sievietēm, kuras rūpējas par latvisko 
tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

Šā gada konkursa moto ir „Gaidot Dziesmu un Deju 
svētkus”, tāpēc aicinām pieteikt kandidātes trīs no-
minācijās:

Es negāju noskumusi nevienā(i) vietiņā1. 
 aicinām pieteikt izcilas sievietes deju kolektīvu, 

koru, folkloras kopu vadītājas, amatierteātru 

režisores. Tās, kuras, nežēlojot savu brīvo laiku, 
pulcina ap sevi cilvēkus, kas vēlas apgūt latvis-
kās dejas, dziesmas un tradīcijas. 

2. tautiešam(i) apsolīju raibus cimdus vakarā
 aicinām pieteikt izcilas sievietes, kuras darina 

tautastērpus, latviskas rotas, latviskos instru-
mentus un priekšmetus, kā arī tās sievietes, 
kuras latviskās prasmes un tradīcijas pratušas 
izmantot, lai radītu savu uzņēmējdarbību.

3. Pie Dieviņa gari galdi
 aicinām pieteikt izcilas sievietes, kuras rūpējas 

par savas dzimtas vēsturi, iekārtojot muzejus, 
piemiņas istabas, senlietu glabātājas, ģimenes 
vēstures pētnieces.

Sīkāka informācija un pieteikuma anketa šeit: 
http://la.lv/index.php?option=com_content&view
=article&layout=simple&id=375109&Itemid=401

Sakarā ar biezo sniega kārtu lielākajā valsts 
teritorijā Lielās talkas datums tiek pārcelts 
no 20. aprīļa uz 27. aprīli. Vairāk informāci-
jas: www.talkas.lv.

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv

http://www.varam.gov.lv/lat/aptauja/vairakjautajumu_aptauja
http://www.varam.gov.lv/lat/aptauja/vairakjautajumu_aptauja
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&layout=simple&id=375109&Itemid=401
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&layout=simple&id=375109&Itemid=401
www.talkas.lv
http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv

