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22. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas sēde. Darba kārtībā skatīja jautājumu par pie-
sārņojošo darbību izraisīto smaku noteikšanas un 
novēršanas problēmām, kā arī apsprieda Vides po-
litikas pamatnostādņu noteiktos uzdevumus paš-
valdībām.
VARAM pārstāve Dace Šatrovska informēja komite-
jas dalībniekus par Vides politikas pamatnostādņu 
būtību un iezīmētajām jaunajām reformām: dabas 
resursu nodokļa ieguldīšana dabā; zemes dzīļu iz-
mantošanas juridiskā ietvara pilnveidošana un in-
stitucionālās kapacitātes stiprināšana; depozīta sis-
tēmas piemērošana dzērienu iepakojumam; nor-
matīvo aktu bāzes par ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem izstrāde, lai noteiktu vienotas prasības 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Sēdē uzsvēra, 
ka vides politikas sekmīgai ieviešanai nepiecieša-
ma visas sabiedrības līdzdalība, īpaši nozīmīga ir 
pašvaldību iesaistīšanās vides projektos un vides 
pārvaldības sistēmas efektīva darbība visos līme-
ņos, informējot par konkrētiem plānotajiem uzde-
vumiem pašvaldībām. 

LPS ir virkne būtisku iebildumu pret Vides politi-
kas pamatnostādnēm, par ko turpināsies LPS un 
VARAM sarunas. Pirmkārt, pamatnostādnēs nav 
izvērtēta doto uzdevumu ietekme uz valsts un 
pašvaldību budžetu; otrkārt, ūdenssaimniecībā 
ar CE virs 2000 plānots ļoti augsts ūdensapgādes 
un kanalizācijas pieejamības rezultatīvais rādītājs 
(ūdensapgādes pieejamība – no 82% 2013. gadā 
uz 97,8% 2020. gadā; kanalizācijas pieejamības 
rezultatīvais rādītājs – 76% 2013. gadā un 97,5% 
2020. gadā), ūdenssaimniecība ar CE zem 2000 vis-
pār nav iekļauta pamatnostādnēs; treškārt, iebilst 
par SEG emisiju pieauguma ierobežošanu visās 
tautsaimniecības nozarēs; ceturtkārt, par ES no-
zīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkla pilnvei-
došanu (reāli – paplašināšanu), balstoties uz sugu 
un biotopu izplatības kartēšanu, kā arī ņemot vērā 
jaunāko zinātnisko pētījumu un regulāra monito-
ringa datus, bet neizvērtējot sociāli ekonomiskos 
faktorus, un, piektkārt, vides pārvaldības sistēmas 
efektīva darbība visos līmeņos, tai skaitā pašvaldī-
bās, un daudzi plānotie uzdevumi pašvaldībām gan 
kā atbildīgajām, gan iesaistītajām institūcijām bez 
attiecīgu finansējuma avotu norādes.  

Komitejā, izskatot VARAM izstrādāto MK noteiku-
mu projektu par piesārņojošas darbības izraisīto 
smaku noteikšanas metodēm, konstatēja, ka notei-
kumos jānosaka, ka smaku noteikšana ir Valsts vi-
des pārvaldes pilna atbildība, un veids, kā pārvalde 
to veic (pati, uzdodot kādai savai struktūrvienībai 
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vai slēdzot līgumus ar kādu trešo personu), nav no-
teikumos jāapraksta. Tas nozīmē, ka, saņemot sū-
dzību, jānodrošina operatīva smaku skartās vietas 
apmeklēšana un smakas fiksācija. Detalizētāk jāiz-
virza nosacījumi, kuriem iestājoties, seko nākamais 
posms – smaku izplatības ierobežošana. Daudz 
detalizētāk jāveic pieteikumu pārbaude, pirms iz-
sniedz atļauju veikt piesārņojošās darbības. Kā nā-
kotnes uzdevums minēta alerģiju izplatības ierobe-
žošana.

23. oktobrī notika LPS uzņēmējdarbības tīkla dis-
kusijas par uzņēmējdarbības veicināšanu, izman-
tojot sociālās uzņēmējdarbības principu (14. ok-
tobra diskusijas turpinājums). Tēma – par uzņēmēj-
darbības veicināšanu un sociālās uzņēmējdarbības 
konceptu. Sociālās uzņēmējdarbības jomas ir ļoti 
plašas un izriet no katras konkrētas pašvaldības 
problēmām. Tiecoties stiprināt pašvaldību funkcio-
nālo un finansiālo rīcībspēju un lomu savas teritori-
jas attīstībā, diskutēsim, kā sociālās uzņēmējdarbī-
bas instruments varētu kļūt par nozīmīgu atbalstu 
pašvaldību teritorijas attīstībā un ļautu sasniegt 
augstāku dzīves līmeni. Diskusijas video ierakstu 
un visas prezentācijas skatiet šeit: http://www.
lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&articl
e_id=3519.

25. oktobrī Pāvilostā notika Latvijas Piekrastes 
pašvaldību apvienības (LPPA) pašvaldību vadītāju 
sapulce, ko atklāja mājastēvs Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Līdzšinējais apvienī-
bas Valdes priekšsēdētājs Edmunds Pētersons at-
skatījās uz aizvadīto laikposmu, iezīmējot piekras-
tei aktuālo jautājumu virzību, turpmākos politiskos 
izaicinājumus un LPPA lomu.

Pēc viņa ziņojuma notika jaunās LPPA Valdes un 
priekšsēdētāja vēlēšanas. Turpmāk Latvijas Pie-
krastes pašvaldību apvienības Valdē darbosies Mā-
ris Dadzis (Ventspils novads), Ligita Maziņa (Jūr-
mala), Ervīns Grāvītis (Saulkrastu novads), Dagnis 
Straubergs (Salacgrīvas novads) un Uldis Kristap-
sons (Pāvilostas novads). Par LPPA priekšsēdētāju 
vienbalsīgi ievēlēts Māris Dadzis.

Sanāksmes turpinājumā Sintija Dzelme un Tīna Nī-
foša no Helsinku pilsētas vides centra iepazīstināja 
ar starptautisko aktivitāti “Baltijas jūras izaicinā-
jums (The Baltic Sea Challenge) – ceļā uz sakoptu 
jūru”.

Aktuālo informāciju par nākamā ES fondu pro
grammēšanas perioda atbalsta iespējām uzņēmēj-
darbību veicinošas publiskās infrastruktūras attīs-
tībai piekrastē un ilgtermiņa tematiskā plānojuma 
izstrādi un īstenošanu sadarbībā ar piekrastes paš-
valdībām sniedza Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departa-
menta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas ve-
cākie eksperti Dace Granta un Mārtiņš Grels, bet 
par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda akti-
vitāšu virzību – Zemkopības ministrijas Zivsaimnie-
cības departamenta Zivsaimniecības atbalsta no-
daļas vadītājas vietniece Edīte Kubliņa. Sanāksmes 
dalībnieki ar interesi ieklausījās biedrības “Baltijas 
krasti” pārstāvja Jāņa Lapinska stāstījumā par kras-
tu aizsardzību pret eroziju. Savukārt Kurzemes plā-
nošanas reģiona projektu vadītāja Ligita Laipeniece 
informēja par dalību organizācijas “KIMO Baltic” 
projektu sagatavošanā un pašvaldību iesaisti kopī-
gos projektos.

Sapulces noslēgumā Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons tematiskā ekskur-
sijā iepazīstināja ar novadā paveikto un attīstības 
iecerēm.

Nākamā LPPA sapulce plānota pavasarī Dundagas 
novadā.

22. oktobrī notika kārtējā Latvijas Zinātņu akadē-
mijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas 
Tautsaimniecības pētniecības fonda kopīgi rīkotā 
diskusija “Pašvaldību ekonomiskās intereses ES 
un Latvijā”. Diskusijas tēma tika veltīta enerģētikas 
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nozarei un esošās politikas analīzei. Apzinoties, ka 
enerģētika ir tautsaimniecības asinsrite, kas lielā 
mērā atspoguļo valsts ekonomikas attīstības un 
sabiedrības labklājības līmeni, šīs diskusijas lai-
kā apsprieda daudzus jautājumus, to skaitā – vai 
Latvijai vairāk jāstrādā pie enerģētiskās drošības 
jautājumiem un atjaunojamo energoresursu snieg-
tajām iespējām, lai samazinātu atkarību no Krie-
vijas energoresursiem. Tāpat tika diskutēts, vai ar 
šo drošības uzstādījumu netiek aizstāvētas kādas 
konkrētas enerģijas ražotāju vai lietotāju intereses 
un vai brīvā tirgus gadījumā ir atbalstāma atseviš-
ķas nozares subsidēšana. Prezentācijas skatiet šeit: 
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3516.

25. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā notika Lat-
vijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēse-
li – Latvija” pašvaldību deleģēto pārstāvju sapulce, 
kurā notika apvienības priekšsēdētāja, vietnieka un 
Valdes vēlēšanas. “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
ir brīvprātīga pašvaldību apvienība, tā apvieno tās 
pašvaldības, kuras turpinās īstenot mazos projek-
tus pašvaldībās, kuri aizsākās ar Nīderlandes fonda 
KNHM gādību. Tā mērķis ir dzīves vides uzlaboša-

na, apvienojot fonda līdzekļus ar iedzīvotāju inicia-
tīvu. Nīderlandes fonda atbalstītie projekti Latvijā 
tika īstenoti, sākot no 2006. gada, šobrīd KNHM 
gatavojas noslēgt savu darbību Latvijā, tāpēc tiek 
veidota pašvaldību apvienība, kas turpinās īstenot 
projektus. 

Sapulcē piedalījās arī Nīderlandes fonda priekšsē-
dētājs Franks Van Bisels un vietnieks, kuri pauda 
gandarījumu, ka Latvijā tiks turpinātas fonda aiz-
sāktās idejas, kā arī uzsvēra, ka svarīgi ir saglabāt 
šo projektu konkursu vienkāršo konceptu un nepa-
darīt to smagnēju un birokrātisku. 

Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvē-
seli – Latvija” valdes priekšsēdētājs ir Ogres novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, par viet-
nieci ievēlēja Beverīnas novada domes priekšsēdē-
tāju Cildu Purgali, savukārt Valdē no reģioniem tika 
iecelti 5 pārstāvji – Rīgas reģionu pārstāvēs Karīna 
Miķelsone (Ādažu novada dome), Zemgales reģio-
nu pārstāvēs Iveta Balcere (Vecumnieku novada 
dome), Kurzemes reģionu pārstāvēs Terēze Strauta 
(Kuldīgas novada dome), Latgales reģionu pārstā-
vēs Uldis Skreivers (Līvānu novada dome), Vidze-
mes reģionu pārstāvēs Evija Zurģe (Raunas novada 
dome).

Pirms vairāk nekā 110 gadiem Nīderlandē tika nodibināta 
apvienība “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” 
(KNHM), lai attīstītu lauksaimniecības zemi, veicinātu mežu 
atjaunošanu smilšainās augsnēs un uzlabotu nodarbinātību. 
Laika gaitā KNHM savu darbību dažādoja un 1978. gadā sāka 
jaunu projektu – “Kern met Pit” jeb “Sabiedrība ar dvēseli”. Tā 
mērķis ir dzīves vides uzlabošana, apvienojot fonda līdzekļus 
ar iedzīvotāju iniciatīvu. Deviņdesmitajos gados KNHM fonds 
sāka darboties Centrāleiropā un Austrumeiropā, piemēram, 
Polijā. Kad šis projekts beidzās, 2006. gadā nīderlandieši uz-
sāka savu sadarbību ar Latviju. Ar nīderlandiešu atbalstu jau 
īstenoti vairāki simti projektu dažādos mūsu valsts novados.

29. oktobrī plkst. 13 notiks Latvijas Pašvaldību sa-
vienības Tehnisko problēmu komitejas sēde. Sēdē 
izskatāmie jautājumi:  

Par siltumapgādes parādiem. Ziņo A. Sal-•	
miņš, LPS padomnieks; A. Akermanis, Latvijas 
siltumapgādes uzņēmumu asociācija.

Par siltumapgādes tarifiem. Ziņo U. Sarma, Sa-•	
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Par valsts un pašvaldību uzdevumiem Ei-•	
ropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Energoefektivitātes direktīvas 
2012/27/ES ieviešanā. Ziņo I. Ozoliņa, Ekono-
mikas ministrijas Atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes nodaļa.

Par LPS identificētajām problēmām un ri-•	
sinājumiem “Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” 3.4.4.1. aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju 
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siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un 
3.5.2.1. aktivitātē “Pasākumi centralizētās sil-
tumapgādes sistēmu efektivitātes paaugsti-
nāšanai”. Ziņo A. Feldmane, LPS padomniece 
uzņēmējdarbības jautājumos.

Par siltumapgādes problēmām novadu paš-•	
valdībās. Ziņo I. Bekmanis, SIA “Bekkonsult” 
valdes priekšsēdētājs, Dr. sc. ing.

Par grozījumiem Ministru kabineta noteiku-•	
mos Nr. 1013, Nr. 1014 un Nr. 999 (vienota 
ūdensskaitītāju nomaiņa, ūdens patēriņa 
starpības problēmu risinājums, maksas kārtī-
ba par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu). 
Ziņo M. Auders, Ekonomikas ministrijas Būv-
niecības un Mājokļu departaments.

30. oktobrī plkst. 10 notiks LPS Informātikas jau-
tājumu apakškomitejas sēde. Darba kārtībā izska-
tāmie jautājumi: 

par apakškomitejas darba organizāciju;•	

Websoft.lv elektroniskā būvvalžu uzskaites •	
sistēma (WEBUS);

par Valsts kontroles revīzijas “Programmno-•	
drošinājuma pārvaldības izvērtējums paš-
valdībās un pašvaldību izglītības iestādēs” 
kopējiem konstatējumiem, secinājumiem un 
ieteikumiem.

29. oktobrī NENoTIKS LPS Finanšu un ekonomikas 
komitejas sēde, tā notika 8. oktobrī. Nākamā sēde 
plānota novembrī. 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/

Alternatīvā degviela 2000 uzpildes stacijās 
Latvijā: sapnis vai realitāte?

21. oktobrī Briselē notikušajā Eiropas Komisijas or-
ganizētajā konferencē “Virzot Eiropu uz nepiesār-
ņojošu degvielu” Eiropas Komisijas un nozaru pār-
stāvji vērtēja, kā un vai Eiropas Savienības dalībval-
stu ekonomisko izaugsmi veicinās Eiropas Komisijas 
gada sākumā publiskotais direktīvas priekšlikums, 
kas paredz visā Eiropā izbūvēt alternatīvās degvie-
las uzpildes stacijas un ieviest kopējus standartus 
to projektēšanai un izmantošanai. 

Direktīvas par alternatīvo degvielu infrastruktū-
ras ieviešanu priekšlikums paredz, ka katrai dalīb-
valstij jāizveido noteikts minimālais elektrotrans-
portlīdzekļu uzlādes punktu skaits, no kuriem 
10% būtu pieejami publiski. Tas nozīmē, ka Latvijā 
līdz 2020. gada 31. decembrim jāizveido vismaz 
17 000 uzpildes punktu, no kuriem 2 000 jābūt 
publiski pieejamiem, lai tiem vienlīdz varētu pie-
kļūt visi lietotāji. Uzpildes punktā jābūt pieejamai 
jebkādai degvielai, proti, elektroenerģijai, ūdeņra-
dim, biodegvielai, sintētiskajai degvielai un dabas-
gāzei. Tādējādi paredzēts veicināt nepiesārņojošo 

degvielu izmantošanu, ko līdz šim kavējušas aug
stās transportlīdzekļu cenas, zemais popularitātes 
līmenis patērētāju vidū, kā arī uzlādes un uzpildes 
staciju trūkums. 

Konferences dalībnieki, kas galvenokārt pārstāvēja 
autobūves un elektroenerģijas nozares, uzsvēra, 
ka šīs direktīvas ieviešana veicinās gan tiešo, gan 
netiešo nodarbinātību. Tā, piemēram, Eiropas Kli-
mata fonda vecākais eksperts Pīts Harisons (Pete 
Harrison) norādīja, ka patlaban naftas industrijā ir 
ļoti zema darbaspēka intensitāte, kā arī lielākoties 
nafta tiek iegūta ārpus Eiropas. “Mēs veicām pētī-
jumu, kurā secinājām, ka vietējo alternatīvo deg-
vielu ieguve radītu lielu skaitu jaunu darbavietu 
Eiropas Savienībā. Vienlaikus mēs varētu ietaupīt 
ievērojamus līdzekļus, kurus patlaban maksājam 
par degvielu,” norādīja Harisons. 

Rezervētāks prognozēs gan ir LPS padomnieks 
tehnisko problēmu jautājumos Aino Salmiņš, pau-
žot nopietnas bažas par plānoto uzpildes staciju 
apjomu Latvijā: “Igaunijā šogad atklāts 165 elek-
tromobiļu uzlādes staciju tīkls. Domāju, ka mums 
pietiktu ar tikpat lielu skaitu, jo šo uzpildes staciju 
ieviešana jāsaista ar infrastruktūras attīstību un 
tam pieejamo finansējumu no Eiropas Savienī-
bas līdzekļiem. Nedrīkst aizmirst, ka pievadceļi ir 
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pašvaldību budžeta jautājums, tāpēc te jārunā par 
sadarbību starp pašvaldību un konkrēto uzņēmēju 
šīs infrastruktūras, proti, pievedceļu, sakārtoša-
nā, lai nodrošinātu piekļuvi uzpildes stacijām.” Lai 
gan direktīva paredz, ka visi ieguldījumi jāveic tikai 

nozarei, Salmiņš tāpat vērsa uzmanību uz papildu 
slogu uzņēmējiem un līdz ar to arī patērētājiem, jo 
finansējums investīcijām tiks iekļauts pakalpojuma 
tarifā. Viņš arī norādīja, ka plānotajam uzpildes 
staciju skaitam tomēr būtu jābūt saistītam ar valstī 
reģistrēto alternatīvās uzpildes transportlīdzekļu 
skaitu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkci-
jas informāciju līdz šā gada 1. janvārim Latvijā bija 
reģistrēti 12 elektromobiļi.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux

VSS1890 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā” 

VSS1891 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos 
Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aiz-
sargjoslu noteikšanas metodika”” 

VSS1886 – Instrukcijas projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā 
Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 
izvērtēšanas kārtība”” 

VSS1906 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos 
Nr.225 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuz-
skaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kār-
tību”” 

VSS1889 – Informatīvais ziņojums “Par psihologu 
profesionālās darbības regulējuma nepieciešamī-
bu” 

VSS1897 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri 

rekonstrukcijas projekta īstenošanai” 

VSS1895 – Informatīvais ziņojums “Nozaru ad-
ministratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas 
plāns” 

VSS1893 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 
“Noteikumi par darbības programmas “Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.akti-
vitāti “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 
attīstībai””” 

VSS1894 – Noteikumu projekts “Centralizēto elek-
tronisko iepirkumu noteikumi” 

VSS1903 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009.gada 30.novembra noteiku-
mos Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūde-
ņos”” 

VSS1904 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”” 

Viens no šogad atklātajiem elektromobiļu uzlādes 
punktiem Igaunijā. Avots: Igaunijas elektromobilitātes 
plāns (ELMO).

LPS SASKAŅoŠANAI PIEPRASīTIE DoKUMENTU PRoJEKTI
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vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības mi-
nistrija (vARAM) aicina 

interesentus piedalīties starptautiskā e-pārvaldes 
un IKT konferencē “coNT_AcT RIGA 2013: E-Go-
vernment coNTent and AcTions – Effective Public 
Services”, kas notiks 22. novembrī Rīgā. 

Konferences mērķis ir apvienot līdz 250 epārval-
des un IKT nozares ekspertus no dažādām valstīm, 
dalīties pieredzē epārvaldes politikas attīstībā 
un IKT risinājumu pielietošanā valsts darbā un 
pakalpojumu sniegšanas organizēšanā. Sagaidāms, 

ka konferencē piedalīsies pārstāvji no Igaunijas, 
Lietuvas, Krievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un 
citām valstīm.

Informācija par konferenci, kā arī reģistrācija pie-
ejama www.itbaltic.com/en/conferences/cont_
actriga2013/.

Konferenci rīko VARAM sadarbībā ar Latvijas IT 
klasteri. Dalība konferencē ir bezmaksas, pateico-
ties Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiā-
lam atbalstam. Lūdzam reģistrēties konferencei 
savlaicīgi, vietu skaits ir ierobežots. 

Iznākušas jaunākās VRAA Fon-
du Ziņas. Tajā uzzināsit, ko par 
īstenotajiem projektiem stāsta 
projektu vadītājas Daugavpilī un 
Alūksnē, kādi jauni projekti ir uz-
sākti, kā arī citas projektu ievieša-

nas aktualitātes.

VRAA Fondu Ziņas ir pieejamas arī VRAA mā-

jaslapā http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.
php?id=33079.

Par dažādiem ES projektu konkursiem un pasāku-
miem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu informā-
cijas centru mājaslapā: http://www.esfinanses.lv/
lv/a/sakums.

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

PRoJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI

Aicinām uz leļļu izstādi “Ķekatiņas” Tautas 
tērpu centrā “Senā klēts”!

Pirmdien, 21. oktobrī, plkst. 12 Tautas tērpu centrā 
“Senā klēts” tiks atklāta latviešu etnogrāfisko leļļu 
izstāde “Ķekatiņas”. Īpaši interesanta izstāde būs 
ģimenēm – bērni varēs satikt rudo Lapsu, pelēko 
Vilku, Kaziņu, Dzērvi, Gailīti, Vistiņu, Zaķi un citus 
viņu draugus. 

Galvenā eks-
pozīcija ir Ievas 
Dāboliņas radī-
tās bērnu rotaļu 
lelles IEVIŅA un 
JANCIS, kurām, 

iedvesmojoties no latviešu Mārtiņdienas tradīci-
jām, ķekatu tērpus darinājusi Sigita Krēsliņa. Izstā-
de ir abu autoru kopdarbs. 

Apmeklētāji varēs aplūkot arī miniatūros visu piecu 
etnogrāfisko novadu tautas tērpos ietērptās lelles 
Baibu un Jāni. Izstāde bez maksas būs aplūkojama 
līdz novembra beigām. Tautas tērpu centrs “Senā 
klēts” atrodas Rātslaukumā 1 Rīgā. Ieeja no Mazās 
Jaunielas un Rātes pasāžas puses. Darba laiks darb-
dienās no 10.00 līdz 19.00, sestdienās, svētdienās 
no 10.00 līdz 17.00.

Uzziņām: Ieva Dāboliņa, tālr. 26521645, 
latvjulietas@gmail.com, www.latvjulietas.lv.

Inga Jākobsone, tālr. 26449940,  
info@senaklets.lv, www.senaklets.lv.
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