
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 

2018.gada 24.aprīlī, Lielvārdē 

Protokols 

Sēdi vada: Edvīns Bartkevičs 

Sēdi protokolē: Cilda Purgale 

Sēdē piedalās: Edvīns Bartkevičs, Nico Opdam, Ilze Kreišmane, Alīna Žukauska, 
Cilda Purgale, Evija Zurģe un Inga Pērkone. 

Darba kārtībā: 

1. Par SDL valdes locekļu vizīti Kocēnu novadā. 

2. Par SDL aktivitātēm reģionos. 

3. Par SDL mājas lapas uzturēšanu un informācijas ievietošanu. 

4. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2109.gada noslēguma 
pasākuma vietas izvēli. 

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

6. Citi jautājumi. 

1. Par SDL valdes locekļu vizīti Kocēnu novadā. 

Vidzemes koordinatore Evija Zurģe un Nico Opdam informē valdi par vasaras vizīti 
Kocēnu novadā, lai tiktos ar iniciatīvas grupām un klātienē iepazītos ar projektu 
idejām un to realizācijas gaitu. Valde atzinīgi novērtē šādas vizītes nozīmi gan 
apvienībai, kā rezultātā tiek vizualizēta apvienības un valdes atpazīstamība, gan 
iniciatīvu grupām, kuras jūtās piederīgākas SDL kustībai. 

Nolemts:  

➢ Turpināt vasaras mēnešos, kad notiek projektu realizācija novados, valdei 
apmeklēt kādu no iniciatīvu grupām darbībā un par vizīšu iespaidiem informēt 
SDL biedrus un valdi. 

➢ Evijai Zurģei sagatavot rakstiņu par vizīti Kocēnu novadā un ievietot SDL 
mājas lapā. 

2.  Par SDL aktivitātēm reģionos. 

 Klātesošie reģionu koordinatori informē par projektu aktivitātēm savu reģionu 
pašvaldībās. Tiek izteikts priekšlikums, jau projektu realizācijas gaitā sagatavot 
informāciju par kāda konkrēta projekta norises gaitu un ievietot SDL mājas lapā. 

Nolemts:  

➢ Reģionu koordinatoriem izvērtēt sava reģiona aktivitātes un sagatavot 
informāciju par kādu no aktivitātēm ievietošanai mājaslapā. 

Atbildīgi par lēmumu – reģionu koordinatori. 
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3. Par SDL mājas lapas uzturēšanu un informācijas ievietošanu. 

Tā kā valdes loceklis Gundars Kaminskis sēdē nepiedalās, tad tiek runāts par to, ka ir 
jāpārskata mājas lapas informācija, jāpapildina un jānosūta arī LPS  

Nolemts: 

➢ Papildināt SDL mājas lapas informāciju. 

Atbildīgie par lēmumu – visa apvienības valde. 

➢ Nodrošināt SDL mājas lapas sasaisti ar LPS mājaslapu. 

Atbildīgais par lēmumu – valdes loceklis Gundars Kaminskis 

4. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2109.gada noslēguma 
pasākuma vietas izvēli. 

Ilze Kreišmane informē, ka projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
2109.gada noslēguma pasākums nevarēs notikt Lielvārdes kultūras namā, jo tajā 
notiks remontdarbi un noslēguma pasākumam jāmeklē cita vieta. Tiek apspriestas 
iespējamās norises vietas.Valde nonāk pie secinājuma, ka jāmeklē pasākuma vieta, 
kur noslēguma dalībniekiem atbraukšanai aptuveni līdzīgi attālumi un kur būtu 
pasākumam atbilstošas telpas un aprīkojums. Tiek izvirzītas trīs iespējamās pasākuma 
vietas – Ogre, Ogresgals un Suntaži. 

Nolemts:  

➢ Uzdot valdes priekšsēdētājam Edvīnas Bartkevičam apzināt potenciālās 
izvēlētās pasākuma norises vietas un nākošajā valdes sēdē ziņot par 
rezultātiem. 

Atbildīgais par lēmumu – E.Bartkevičs.  

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

Tiek runāts par to, ka SDL valses sēdēs nav pārstāvēts Latgales reģions, izvirzītās 
koordinatores ir noslogotas pamatdarbā savās pašvaldībās. Tiek debatēts par to, ka 
vajadzētu izveidot iespēju piedalīties attālināti, izmantojot pieejamās tehnoloģijas. 
Alīna Žakauska ierosina What`s Up izveidot SDL grupiņu, lai būtu efektīvāka 
informācijas aprite.  

Nolemts: 

➢ Uzdot Cildai Purgalei vēlreiz aprunāties ar Latgales reģiona koordinatori un 
tās aizvietotāju par valdes sēžu apmeklējumu iespējām. 

Atbildīgā par lēmumu – valdes priekšsēdētāja vietniece C.Purgale  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6. Citi jautājumi 

Nico Opdam informē, ka ir saņemts ielūgums no Krāslavas novada domes piedalīties 
Krāslavas novada konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” 10 gadu jubilejas pasākumā 
Indrā. 

Tiek spriests par nākamās SDL valdes sēdes laiku un vietu. 

Nolemts: 

➢ Piedalīties pasākumā un deleģēt Edvīnu Bartkeviču un Cildu Purgali pārstāvēt 
SDL valdi.  

➢ Nākamo valdes sēdi rīkot Lielvārdē, Lāčplēša ielā 13., 2018.gada 
06.novembrī.  

Sēdes vadītājs       Edvīns Bartkevičs 

Sēdes protokolētājs      Cilda Purgale
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