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Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Teh-
nisko problēmu komitejā skata pieaugošos 
parādus par siltumapgādi un LPS panāktās 
izmaiņas Ekonomikas ministrijas adminis-
trētajā darbības programmā “Infrastruktū-
ra un pakalpojumi”, 3.5.2.1. aktivitātē “Pa-
sākumi centralizētās siltumapgādes sistē-
mu efektivitātes paaugstināšanai”

29. oktobrī notika LPS Tehnisko problēmu komite-
jas sēde, kurā skatīja jautājumu par siltumapgādes 
parādiem un problēmām novadu pašvaldībās, kā 
arī par tarifiem; par valsts un pašvaldību uzdevu-
miem Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/
ES ieviešanā; par LPS identificētajām problēmām 
un risinājumiem “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.4.4.1. aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumno-
turības uzlabošanas pasākumi” un 3.5.2.1. aktivitā-
tē “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai”; par grozījumiem 
Ministru kabineta noteikumos nr. 1013, nr. 1014 
un nr. 999 (vienota ūdensskaitītāju nomaiņa, ūdens 
patēriņa starpības problēmu risinājums, maksas 
kārtība par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu).

Jautājumā par siltumapgādes parādiem LPS padom-
nieks Aino Salmiņš informēja, ka salīdzinājumā ar 
pagājušā gada 1. septembri pilsētās parāds par ap-
kuri pieaudzis par 6%, bet novados – par 25%. Ko-
pējais parādu apjoms pieaudzis par 5,96 miljoniem 
latu, no tiem lielajās pilsētās 1,18 miljoni, novados 
4,77 miljoni latu. Salmiņš norādīja, ka pilsētās ir vēro-
jama pozitīva tendence – apkures parādu pieauguma 
tempi samazinās, bet novados situācija ir pretēja – 
parādsaistības pieaug. Parādu pieaugums ir saistīts ar 
zemu maksātspēju, novadu pašvaldībās komersanti 
pārņem pagastu pārvalžu pārziņā esošās katlumājas. 
Tomēr ir pilsētas, kur parādi ir pieauguši. Daugavpilī, 
Jēkabpilī un Rēzeknē parādu apjoms vidēji pieaudzis 
par 7–12%. Valmierā parādu apjoms salīdzinājumā 
ar pagājušā gada septembra sākumu ir samazinājies 
pa 4%, Liepājā – par 13%, bet Jelgavā – par 6%.

Republikas nozīmes pilsētās kopumā apmaksāti 
94,5%, bet novadu pašvaldībās 92,5% no iepriek-
šējā apkures sezonā izsniegtajiem rēķiniem par 
siltumenerģiju. 2011./2012. gada apkures sezonā 
republikas nozīmes pilsētās tika apmaksāti 93,7%, 
bet novadu pašvaldībās 88,9% no izsniegtajiem 
rēķiniem par siltumenerģiju.
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LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane informēja, ka LPS ir panākusi 
izmaiņas Ekonomikas ministrijas administrētajā 
darbības programmā “Infrastruktūra un pakalpo-
jumi”, 3.5.2.1. aktivitātē “Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstinā-
šanai”. LPS vasarā konstatēja, ka daudzās pašval-
dībās ir aizturēta jaunu LIAA apstiprinātu projektu 
ieviešana, tāpat daudzās pašvaldībās Ekonomikas 
ministrija (EM) no valsts atbalsta viedokļa pārvēr-
tējusi jau realizētos projektus, līdz ar to veicot fi-
nanšu korekcijas vairākās pašvaldībās jau realizē-
tiem projektiem. Rezultātā kohēzijas finansējums 
3.5.2.1. aktivitātē finanšu risinājumu neskaidrību 
dēļ bija apturēts. 

LPS uzskatīja, ka EM, lai neradītu nozīmīgus zau-
dējumus siltumapgādes sektorā pašvaldību uzņē-
mumiem un nepasliktinātu situāciju siltumapgādē 
iedzīvotājiem pašvaldībās, kurās plānota projektu 
realizācija, steidzami jārod iespējas piesaistīt finan-
sējumu no Valsts kases. Tāpat būtisks aspekts šajā 
jomā bija neadekvātā atbalsta politika siltumap-
gādē, ņemot vērā, ka pakalpojums uzskatāms par 
sabiedrisko pakalpojumu, tā kā tas tiek sniegts ie-
dzīvotājiem, un atbalsta apjoms būtu piemērojams 
daudz augstākā līmenī (līdz 100%). LPS piedāvāja 
grozīt MK noteikumus nr. 824 “Noteikumi par dar-
bības programmas “Infrastruktūra un pakalpoju-
mi”” 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstinā-
šanai” tādā veidā, lai būtu iespējams tāds pats 
atbalsts projektu ieviešanā, kāds tas ir paredzēts 
2008. gada 28. jūlija MK noteikumos nr. 606 “No-
teikumi par darbības programmas “Infrastruktūra 
un pakalpojumi”” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzī-
votās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

LPS pierādīja, ka 3.5.2.1. aktivitātē paredzētais at-
balsts finanšu saņēmējam ir jāklasificē kā sabied-
riskais  pakalpojums, par kuru EM un FM ieskatā 
saņemtā zemākā procentu likme nebūtu klasificē-
jama kā valsts atbalsts un par šo procentu starpī-
bu nebūtu jāsamazina atbalsta summa finanšu sa-
ņēmējam no Kohēzijas fonda apstiprinātā finan-
sējuma. LPS informē, ka š. g. 29. novembrī stājas 
spēkā jauns MK regulējums.

Tālāk par komiteju lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=3522.

30. oktobrī notika LPS Tehnisko problēmu IT 
apakškomitejas sēde, kurā par apakškomitejas va-
dītāju tika apstiprināts Gunārs Kurlovičs, Dobeles 
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks. 

Sēdē kā pamatjautājums tika skatīts Valsts kontro-
les ziņojums par veiktajām kontrolēm pašvaldībās 
IT jomā. 

Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas depar-
tamenta sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa-Junga no-
rādīja uz jau publiski izskanējušajiem faktiem par 
pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem program-
matūras izmantošanas, uzskaites un IT drošības 
jomā 14 pašvaldībās, kurās tika veiktas pārbaudes.

Tika ieteikts, kā novērst konstatētos trūkumus, un 
tas varētu noderēt ne tikai tām pašvaldībām, kurās 
šie trūkumi atklāti pārbaudēs, bet arī visām pārē-
jām pašvaldībām.

Viens no ieteikumiem ir – nodrošināt informācijas 
tehnoloģiju aizsardzību atbilstoši Informācijas teh-
noloģiju drošības likumā noteiktajām prasībām:

noteikt atbildīgo personu, kas īsteno IT drošī-- 
bas pārvaldību;

izstrādāt (pilnveidot) IT drošības noteikumus;- 

veikt IT drošības pārbaudi;- 

veikt darbinieku instruktāžu IT drošības jau-- 
tājumos;

nodrošināt par IT drošības pārvaldību atbildī-- 
gā darbinieka dalību Drošības incidentu no-
vēršanas institūcijas organizētajās apmācībās 
IT drošības jautājumos.

Ieteikumi nelicencētas programmatūras lietošanas 
riska samazināšanai:

- veikt datortehnikā izmantoto programmu au-
ditu, izvērtējot, vai programmatūras izmantošana 
atbilst licenču nosacījumiem un vai izmantotajām 
maksas programmām ir pieejami to lietošanas tie-
sības pamatojošie dokumenti;

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3522
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=3522


- novērst programmatūras izmantošanu, par 
kuras iegādi pašvaldības rīcībā nav pamatojošu do-
kumentu vai izmantošana nav atļauta saskaņā ar 
licencēšanas noteikumiem.

Saistītās aktivitātes:

ierobežot lietotāju piekļuves līmeni;- 

izveidot datortehnikas un programmatūras re-- 
ģistru.

Svarīgi! Valsts kontroles uzskats par OEM pro
grammatūras uzskaiti: OEM programmatūra nav 
atsevišķi jāuzskaita kā pamatlīdzeklis – tā kā šāda 
veida programmatūru drīkst izmantot tikai konkrē-
tajā datorā, tad tā nav nodalāma un tai nav jāveic 
atsevišķa uzskaite. 

LPS IT apakškomitejas nākamajās sēdēs tiks skatīti 
pašvaldību pozitīvie piemēri IT darba organizācijā.

No 29. līdz 31. oktobrim Strasbūrā norisinā-
jās Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu kongresa (CLRAE) 25. plenārsēde, kuras 
tēma bija “Eiropa krīzes laikā – izaicinājumi 
vietējai un reģionālajai demokrātijai”.

Latvijas delegācijā šoreiz bija LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš un Priekuļu novada domes priekš-
sēdētāja Māra Juzupa. Plenārsēdē tika pieņem-
ti ziņojumi par vietējo un reģionālo demokrātiju 
Dānijā, Ukrainā, Īrijā, Albānijā un Ungārijā. Andris 
Jaunsleinis kopā ar Turcijas pārstāvi Meritu Žegeni 
Jildizu Vietējo pašvaldību palātā ziņoja par vietējo 
un reģionālo demokrātiju Īrijā. Ziņojums atspoguļo 
divu monitoringa vizīšu rezultātā gūto informāciju 
par demokrātijas situāciju Īrijā vietējā un reģionā-
lajā līmenī. Lai arī situācija Īrijas pašvaldībās kopš 
kongresa iepriekšējā ziņojuma 2001. gadā krietni 
uzlabojusies, tomēr joprojām vērojama ļoti cen-
tralizēta publiskās pārvaldes sistēma. Pašvaldību 
konstitucionālā aizsardzība ir ļoti vāja, pašvaldībām 

uzticēta tikai nedaudzu sabiedrisko lietu pārvalde. 
Tām ir ļoti ierobežotas pilnvaras iekasēt nodokļus, 
kā arī noteikt to likmes. Īrijas valdība ir gatava šo 
situāciju mainīt, veicot ievērojamas reformas paš-
valdību sistēmā, to apliecināja arī kongresā klāt-
esošais Valsts ministrs Fērguss O’Dauds. Reformas 
tiks ieviestas, balstoties uz 2012. gada oktobrī pie-
ņemto rīcības programmu.

Šajā plenārsēdē tika pieņemti arī ziņojumi par krī-
zes ietekmi uz pašvaldībām, reģionalizāciju un de-
centralizāciju Eiropā, politiskā ekstrēmisma apkaro-
šanu, perspektīvām efektīvai pārrobežu sadarbībai 
Eiropā, kā arī par migrantu integrāciju ar pašnodar-
binātības palīdzību.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongress (CLRAE) ir viena no Eiropas Padomes in-
stitūcijām līdzās Ministru komitejai un Parlamentā-
rajai asamblejai. CLRAE ir konsultatīva Eiropas Pa-
domes institūcija. Tajā darbojas 636 vēlēti vietējo 
un reģionālo pašvaldību deputāti un vadītāji, kuri 
pārstāv 47 EP dalībvalstu vietējās un reģionālās 
pašvaldības. Kongresa pārstāvji sanāk kopā divreiz 
gadā plenārsēdēs Strasbūrā, kur atrodas kongresa 
pastāvīgais sekretariāts. Latvijas pašvaldību dele-
gācija kopš 1995. gada, kad Latvija iestājās EP, ak-
tīvi piedalās kongresa darbā.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ziņo par vietējo un reģionālo 
demokrātiju Īrijā 



5. novembrī plkst. 10 notiks LPS Valdes sēde. Dar-
ba kārtībā paredzēti šādi jautājumi: par daudzbēr-
nu ģimeņu kartes ieviešanu; par LPS attieksmi pret 
turpmākām pašvaldību reformām; par konkursa 
“Eiropas Gada pašvaldība” organizēšanu. SIA “Rī-
gas meži” kultūras projektu vadītāja Inese Lozjuka 
iepazīstinās Valdi ar pasākumā “Zem Latvijas karo-
ga” iecerēto pilsētu un novadu karogu alejas veido-
šanu. PMLP Naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors 
Gorbunovs aicinās pašvaldības piedalīties svinīgā 

pilsonības piešķiršanas ceremonijā, iznomājot tel-
pas un citādi atbalstot šo pasākumu.

 

12. novembrī notiks LPS Veselības un sociālo lietu 
komitejas sēde, kā arī LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde.

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

Barozu aicina vienkāršot Eiropas 
Savienības likumdošanu

“Eiropas Savienības likumdošana nav tik vienkār-
ša, kādai tai būtu jābūt,” atzina Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs Žuzē Manuels Barozu 29. oktobrī 
Briselē (Beļģijā) notikušajā konferencē “Biznesam 
draudzīga publiskā administrācija”. Konferences 
mērķis bija identificēt būtiskākās problēmas, ar 
kurām uzņēmēji saskaras ikdienas saziņā ar valsts 
pārvaldes institūcijām. Eiropas Komisija pievērsusi 
uzmanību šai problēmai, jo secināts, ka kvalitatīva 
un efektīva publiskā administrācija var veicināt Ei-
ropas konkurētspēju, ko patlaban nopietni apdraud 
Ķīna un citas valstis.

Barozu arī vērsa uzmanību uz nepieciešamību uz-
labot vienotā tirgus darbību, aicinot mazināt admi-
nistratīvo slogu Eiropas Savienības un valsts līme-
nī. “Mums jānodrošina, ka vienotais tirgus strādā 
visefektīvākajā veidā. Te saskatu iespēju ietaupīt 
līdzekļus, virzoties uz e-iepirkumu, jo vispārējs ie-
pirkuma tirgus varētu ietaupīt daudz nodokļu mak-
sātāju līdzekļu, taču vienlaikus mums būtu vairāk 
jāinvestē inovācijās,” norādīja Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs. Viņš asi norādīja, ka ar tādu bezdar-
ba līmeni Eiropas Savienībā kā patlaban mēs neva-
rēsim uzlabot ekonomiku, ja vien publiskā pārvalde 
nekļūs uzņēmējiem draudzīgāka.

Lielas cerības uz moderno tehnoloģiju pozitīvo ie-
tekmi publiskās administrācijas darbības vienkāršo-

šanā un uzlabošanā liek arī komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks un par attiecībām ar citām ES iestādēm un 
administrāciju atbildīgais komisārs Marošs Šefčo-
vičs (Maroš Šefčovič), atklājot, ka viņš ļoti atbalsta 
e-pārvaldi. “Nekādu rindu, nekāda gaidīšanas laika 
pakalpojumu saņemšanai, modernās tehnoloģijas 
publiskās pārvaldes kapacitātes uzlabošanai – tas 
viss varētu modernizēt administrācijas un ieintere-
sēt jauniešus darbam pārvaldē,” savu viedokli pauda 
Šefčovičs. Viņš atzinīgi novērtēja Igaunijas sasniegtos 
rezultātus e-rēķinu izmantošanā, kur tādējādi sama-
zināti administratīvie izdevumi un ietaupītā nauda 
izmantota publiskās pārvaldes modernizācijai.

Vaicāts par e-rēķinu sistēmas priekšrocībām, Igau-
nijas Pašvaldību asociācijas izpilddirektors Ots Ka-
suri (Ott Kasuri) sarunā ar Latvijas Pašvaldību sa-
vienību atzinīgi novērtēja pašvaldību ieguvumus, jo 
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tādējādi tiek ietaupīts gan laiks, gan līdzekļi. Vien-
laikus viņš norādīja, ka pašvaldībām nākas ieguldīt 
daudz līdzekļu IT sistēmas uzturēšanā un drošības 
nodrošināšanā, taču, par spīti šiem izdevumiem, vi-
ņaprāt, ieguvumi ir lielāki.

Agita Kaupuža 
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 

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

Par likumprojektu “Grozījums Sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu likumā”, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Reģio-
nālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtī-

ba”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Publis-
ko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”, 3. pie-
likums.

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJuMS, DAŽĀDI

VSS-1930 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.222 “Par 
valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodoša-
nu pašvaldību īpašumā””

VSS-1931 – Rīkojuma projekts “Par Ministru ka-
bineta 2010.gada 10.marta rīkojuma Nr.134 “Par 
nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda un pārdošanu” atzīšanu par spēku 
zaudējušu””

VSS-1915 – Noteikumu projekts “Noteikumi par in-
stitucionālo sektoru klasifikāciju”

VSS-1916 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos 
Nr.541 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskai-
tes sistēmu””

VSS-1917 – Likumprojekts “Grozījumi Elektroener-
ģijas nodokļa likumā”

VSS-1935 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā po-
licija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, 
pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina 
apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai”

VSS-1921 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos 
Nr.542 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta fi-
nansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
pašvaldību ēkās” nolikums””

VSS-1923 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010.gada 25.jūnija noteikumos 
Nr.645 “’Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefek-
tivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” noli-
kums””

VSS-1925 – Noteikumu projekts “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos 
Nr.209 “Vides konsultatīvās padomes nolikums””

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKuMENTu PROJEKTI

Eiropas Komisija sadarbī-
bā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministriju aicina uz infor-
matīvo semināru “Natura 
2000 finansēšana – ES fi-

nansējuma piesaistes iespējas 2014.–2020. gadā”. 
Seminārs notiks 13. novembrī plkst. 10–17 Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās 
Peldu ielā 25. Semināra mērķis ir informēt par pa-
sākumiem ES fondu plānošanā 2014.–2020. gadam, 
kā arī par līdzšinējo pieredzi ar ES fondu piesaisti. 
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Dienaskārtības projektu skatīt 4. pielikumā. Semi-
nāra darba valodas – latviešu un angļu. VARAM aici-
na pieteikties dalībai seminārā, līdz 11. novembrim 
atsūtot aizpildītu reģistrācijas formu (5. pielikums) 

vai reģistrācijas formā prasīto informāciju uz e-pas-
ta adresi ilze.trusinska@varam.gov.lv. Reģistrācija 
ir obligāta, lai varētu pieteikt caurlaides (nepiecie-
šams personu apliecinošs dokuments).

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) 

aicina interesentus piedalīties starptautiskā 
epārvaldes un IKT konferencē “CONT_
ACT RIGA 2013: EGovernment CONTent 
and ACTions – Effective Public Services” 
22. novembrī Rīgā. 

Konferences mērķis ir apvienot līdz 250 e-pārval-
des un IKT nozares ekspertus no dažādām valstīm, 
dalīties pieredzē e-pārvaldes politikas attīstībā un 
IKT risinājumu pielietošanā valsts darbā un pakal-

pojumu sniegšanas organizēšanā. Sagaidāms, ka 
konferencē piedalīsies pārstāvji no Igaunijas, Lie-
tuvas, Krievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un 
citām valstīm.

Informācija par konferenci, kā arī reģistrācija pie-
ejama www.itbaltic.com/en/conferences/cont_
act-riga2013/.

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

Neliela mēroga investīciju 
projektu konkursi lauku 
teritoriju attīstībai Rīgas 
reģionā

Ir izsludināti vairāki projektu konkursi LEADER veida 
pasākumos, kas ietver mērķtiecīgas un savstarpēji 
koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina 
vietējo sabiedrību meklēt jaunus risinājumus eso-
šajām problēmām lauku teritorijās. LEADER veida 
pasākumos var īstenot neliela apjoma investīciju 

projektus, finansiālu atbalstu var saņemt biedrī-
bas un nodibinājumi, pašvaldības un citas fiziskas 
un juridiskas personas. Sīkāk lasiet šeit: http://esfi-
nanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15757.

Par dažādiem ES projektu konkursiem un 
pasākumiem skatiet Reģionālo ES struktūrfondu 

informācijas centru mājaslapā:  
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums.

24. oktobrī Igates pilī asociācija “Lauku ceļotājs” 
pulcināja kopā ap 200 savu biedru, sadarbības part-
neru un ārvalstu viesu, lai atskatītos uz sasniegto 
pagājušajā gadā, paveikto 20 gados un pārrunātu 
aktualitātes lauku tūrismā. Savu divdesmito darbī-
bas sezonu lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” 
noslēdz ar gandarījumu par stabilitāti un augšupejas 
tendenci lauku tūrisma nozarē. Arī Latvijas Pašvaldī-
bu savienība sveic “Lauku ceļotāju” 20 gadu jubilejā!

Pasākumā vēl 16 lauku tūrisma uzņēmējiem tika 
pasniegta zīme “Latviskais mantojums”.

“Lauku ceļotāja” 20 gadu jubilejas pasākumā 16 lau-
ku tūrisma uzņēmējiem pasniedza zīmi “Latviskais 
mantojums” par latvisko tradīciju uzturēšanu mūs-
dienīgā tūrisma piedāvājumā. Zīme izveidota pēc 
“Lauku ceļotāja” iniciatīvas sadarbībā ar Kultūras 
ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Zīmi 

mailto:ilze.trusinska@varam.gov.lv
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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

administrē “Lauku ceļotājs”, un par tās piešķirša-
nu lemj komisija, kurā ir sabiedrībā pazīstami Lat-
vijas kultūras mantojuma eksperti. Kopumā zīme 
piešķirta jau 28 uzņēmējiem. Zīmes saņēmēji šajā 
reizē bija: podnieki Ingrīda Žagata (pārstāv Vidze-
mes podniecības tradīcijas) un Aivars ušpelis (pār-
stāv Latgales Pūdnīku skūlu); zirgkopības tradīciju 
uzturētāji – zirgu sētas “Klajumi” saimniece Ilze 
Stabulniece; piekrastes zvejnieku tradīciju daudzi-
nātāji – viesnīcas “Roja” saimnieki Zane un Andris 
Vaivodi; Baiba Smilga no Braslas kroga – par latvis-
kiem ēdieniem; Mediņu ģimene no “Ausekļu dzir-
navām” – par latvisku tradīciju un amatu prasmju 
daudzināšanu; par latvisko darbarīku kolekcijas 
uzturēšanu – Lidija un Juris Lubāni no z/s “Juri”; 
par latvisku vidi un siera gatavošanu – Dainis Rak
stiņš un Ilona Gruševa no “Kolnasātas”; par latvis-
kiem dzērieniem – “Latgales alus”; Vija Kudiņa no 
Aglonas maizes muzeja – par maizes kultūras dau-
dzināšanu; Gunārs Igaunis no “Senlaiku mūzikas 

instrumentu darbnīcas” – par tradicionālās muzi-
cēšanas un mūzikas instrumentu daudzināšanu; 
Māra un Aivars Liepiņi no “Līčīšiem” – par kazko-
pības tradīciju uzturēšanu un siera gatavošanu; 
Mikjāņu sētas saimnieki Papes Ķoņu ciemā – par 
latvisku sētu un arhitektūru, par latviskas amatu 
prasmes uzturēšanu (niedru jumta likšana); Čāku-
ru ģimene no “Ķoņu dzirnavām” – par tradicionā-
lo amatu prasmju uzturēšanu; Slavinsku ģimene 
no Spēlmaņu kroga – par suitu ēdienu un tradīciju 
daudzināšanu; Vainovsku ģimene no Krēslinieku 
sētas, „Lejas Bregžiem”, – par latvisku ainavu, par 
tradicionālu amatu prasmju daudzināšanu; Dag-
das folkloras kopa “Olūteņi” un tās vadītāja Inta 
Viļuma – par latgaliešu svētku un godu tradīciju 
daudzināšanu.

Asnāte Ziemele, 
LLTA “Lauku ceļotājs”

http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv

