
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 
2018.gada 06.novembrī, Lielvārdē 

Protokols 
Sēdi sāk plkst.11:00 
Sēdi vada: Edvīns Bartkevičs 
Sēdi protokolē: Cilda Purgale 
Sēdē piedalās: Edvīns Bartkevičs, Nico Opdam, Ilze Kreišmane, Alīna Žukauska, 
Cilda Purgale, Evija Zurģe, Lita Kalniņa, Inga Pērkone un Karīna Miķelsone. 
Sēdē nepiedalās:  Terēza Strauta, Gundars Kaminskis, Indra Upeniece. 

Darba kārtībā: 
1. Par komunikāciju un informācijas apmaiņu starp valdi un SDL biedriem. 
2. Par SDL vizīti Krāslavas novada Indras pagastā. 
3. Par Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” Latgales 

reģiona koordinatoriem. 
4. Par Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” nolikuma 

grozījumiem. 
5. Par SDL aktivitātēm reģionos. 
6. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2108.gada noslēguma 

pasākuma vietas izvēli. 
7. Citi jautājumi. 

1. Par komunikāciju un informācijas apmaiņu starp valdi un SDL biedriem. 
Ilze Kreišmane aktualizē komunikācijas un informācijas aprites problēmas starp 
valdes locekļiem un SDL biedriem, par to, ka laicīgi nav pieejami valdes sēžu 
protokoli, līdz ar to valdes locekļi savlaicīgi nevar saplānot ierašanos uz valdes 
sēdēm, ka LPS mājaslapas informācija par SDL nesakrīt ar SDL mājaslapas 
informāciju, un nebūtu vajadzības informāciju ievietot abās mājaslapās, pietiktu LPS 
lapā ievietot tikai norādi uz SDL mājaslapu. Lai uzlabotu komunikāciju un 
informācijas apriti, 
Nolemts:  

➢ Atbildīgo par valdes sēžu protokolu sagatavošanu, nosūtīšanu valdes 
locekļiem un publicēšanu SDL mājaslapā nozīmēt valdes priekšēdētāja 
vietnieci Cildu Purgali. 

➢ Par SDL valdes aktualitātēm un valdes sēdēs lemto sagatavot kopsavilkumus 
un nosūtīt reģionu koordinatoriem, kuri informē sava reģiona SDL biedrus. 
Atbildīgie par lēmumu – C.Purgale un reģionu koordinatori. 

➢ Pārprofilēt LPS mājaslapas informācijas vietni par SDL ar norādi uz SDL 
mājaslapu www.sdl.lv . 
Atbildīgais par lēmumu – G.Kaminskis 
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2.  Par SDL vizīti Krāslavas novada Indras pagastā. 
Cilda Purgale informē par piedalīšanos Krāslavas novada konkursa „Iedzīvotāji veido 
savu vidi” 10 gadu jubilejas pasākumā Indrā, kurā tika sumināti novada čaklākie 
projektu rakstītāji un realizētāji. Bija iespēja iepazīties ar Indras pagasta audējām, 
piedalīties Indras lauku labumu (pankūkas ar ievārījumu no Veronikas) un šmakovkas 
degustācijā kā arī apmeklēt bijušajā baznīcas ēkā izveidoto Laimes muzeju. 

3. Par Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
Latgales reģiona koordinatoriem. 

Atkārtoti tiek runāts par to, ka SDL valses sēdēs nav pārstāvēts Latgales reģions, 
izvirzītās koordinatores ir noslogotas pamatdarbā savās pašvaldībās. Valdes locekļu 
pārrunas ar koordinatoriem nav nesušas uzlabojumus komunikācijā. Evija Zurģe 
ierosina sagatavot un LPS vārdā nosūtīt vēstuli Latgales SDL biedru pašvaldībām ar 
lūgumu kopīgi deleģēt reģiona pārstāvi valdē, kurš varētu piedalīties valdes sēdēs, 
apkopot sava reģiona projektus un informēt reģiona SDL biedrus par aktualitātēm 
apvienībā. 
Nolemts: 

➢ Sagatavot vēstuli Latgales reģiona SDL biedriem, adresētu pašvaldību 
vadītājiem, par Latgales reģionālā koordinatora un vietnieka izvirzīšanu SDL 
valdei. Vēstuli sagatavot LPS vārdā ar LPS priekšsēža parakstu. 

Atbildīgais par lēmumu – Evija Zurģe. 
4. Par Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 

nolikuma grozījumiem 
Edvīns Bartkevičs informē, ka sagatavotie SDL Nolikuma grozījumi nav guvuši 
apstiprinājumu LPS valdē un līdz ar to arī LPS domē, jo SDL kopsapulcei, kurā tika 
apstiprināti grozījumi, nav bijis pietiekams balss tiesīgo kvorums. Tiek runāts par to, 
ka ir sarežģīti nodrošināt 52 SDL biedru ierašanos uz pilnsapulci, tādēļ tiek ierosināts 
SDL pilnsapulces rīkot projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
noslēguma pasākuma laikā, kad piedalās liels skaits SDL biedru. Lai turpmāk 
pilnsapulces lēmumiem būtu juridisks spēks, priekšlikums Nolikumā iestrādāt punktu 
par iespēju balsot par lēmumu rakstiski vai interneta vietnē. 
Nolemts: 

➢ Sagatavot grozījumus Nolikumā par iespēju par pilnsapulču lēmumiem balsot 
arī attālināti. 

➢ Izsludinot projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018.gada 
noslēguma pasākuma dienas kārtību, iekļaut punktu par SDL pilnsapulces 
sasaukšanu un darba kārtību tajā. 

Atbildīgie par lēmumu – SDL valde. 
5. Par SDL aktivitātēm reģionos. 

Klātesošie reģionu koordinatori informē par projektu aktivitātēm savu reģionu 
pašvaldībās. Vidzemē projekti tiek realizēti 13 pašvaldībās. Arī Zemgalē šogad 
projektus realizē 13 pašvaldības un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad tika kopā 
reģionā realizēti 111 projekti, šajā gadā realizējās 153 projekti. Tiek runāts par to, ka 
dažās pašvaldībās trūkst jaunas projektu idejas un konkursi kļūst neinteresanti. 
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Edvīns Bartkevičs vēlreiz lūdz koordinatorus atgādināt projektu realizētājiem par 
fotogrāfijām projektu gaitas atspoguļošanai. 
Nico Opdam izvirza domu par to, vai reģionos žurijām vajadzētu virzīt projektus 
veicināšanas balvām. Ierosinājums paliek atklāts. 
Nolemts:  

➢ Reģionu koordinatoriem atgādināt projektu realizētāju pašvaldībām par 
informācijas gatavošanu žurnālam, nosakot gala termiņu – janvāra beigas. 

Atbildīgie par lēmumu – reģionu koordinatori. 
6. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018.gada noslēguma 

pasākuma vietas izvēli. 
Edvīns Bartkevičs informē par iepriekšējā SDL valdes sēdē uzdoto uzdevumu apzināt 
iespējamās projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019.noslēguma 
pasākuma norises vietas – Ogri, Suntažus un Madlienu. Visoptimālākā pasākuma 
vieta, kur ir gan atbilstošas telpas, gan ēdināšanas iespējas, tika atzīts Madlienas 
kultūras nams. E.Bartkevičs iepazīstināja ar telpu nomas izcenojumiem, aptuvenu 
ēdienkarti un izmaksām.  
Nolemts:  

➢ Projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019.noslēguma 
pasākumu rīkot Ogres novada Madlienas kultūras namā 2019.gada 16.martā. 

➢ Līdz nākošai SDL valdes sēdei precizēt pasākuma izdevumus. 
Atbildīgais par lēmumu – E.Bartkevičs.  

7. Citi jautājumi 
SDL valdē darbu atsāk Pierīgas reģiona koordinatore Karīna Miķelsone un uzsāk 
darbu valdē Vidzemes reģiona koordinatores vietniece Lita Kalniņa. Sveicam!. 
Tiek spriests par nākamās SDL valdes sēdes laiku un vietu. 
Nolemts: 

➢ Nākamo valdes sēdi rīkot Madlienas kultūras namā, 2019.gada 08.janvārī, 
plkst. 11:00, lai iepazītos ar noslēguma pasākuma norises vietu un apspriestu 
pasākuma izmaksas.  

Sēdi slēdz plkst.13:00 

Sēdes vadītājs       Edvīns Bartkevičs 

Sēdes protokolētājs      Cilda Purgale
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