
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 

2019.gada 12.februārī, Lielvārdē 

Protokols 

Sēdi sāk plkst.11:00 

Sēdi vada: Cilda Purgale 

Sēdi protokolē: Cilda Purgale 

Sēdē piedalās: Nico Opdam, Ilze Kreišmane, Alīna Žukauska, Cilda Purgale, Indra 
Upeniece un Gundars Kaminskis. 

Sēdē nepiedalās:  Evija Zurģe, Lita Kalniņa, Inga Pērkone, Karīna Miķelsone, Edvīns 
Bartkevičs un Terēza Strauta. 

Darba kārtībā: 

1. Par ikgadējā žurnāla sagatavošanas gaitu. 

2. Par fotokonkursu žurnāla vākam. 

3. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018. noslēguma pasākuma 
norisi un darba kārtību. 

4. Dažādi. 

5. Par nākošo SDL valdes sēdi un darba kārtību. 

1. Par ikgadējā žurnāla sagatavošanas gaitu. 

Valdes loceklis Gundars Kaminskis informē par ikgadējā žurnāla sagatavošanai 
nepieciešamo materiālu iesūtīšanas gaitu un jau iesūtīto informāciju žurnālam. 
Žurnāla makets sagatavots aptuveni 50% apmērā, Vidzemes reģions ir iesūtījis visu 
informāciju, no Latgales reģiona nav informācijas par Riebiņu pagasta projektiem, 
koordinatores slimības dēļ, Zemgales reģiona informācija operatīvi ievietota internetā 
viegli pieejamā veidā. Pierīgas reģions nav iesniedzis informāciju par 2 pašvaldību 
projektiem. Vismazāk informācijas žurnālam ir no Kurzemes reģiona. 

Tiek runāts par to, ka nepieciešams iesūtīt materiālus pasākuma projektu prezentācijas 
sagatavošanai un reģionu koordinatoru ievada rakstus.  

Nolemts:  

➢ Steidzīgi iesūtīt nepieciešamo informāciju un foto materiālus ikgadējā SDL 
žurnāla maketēšanai; 

➢ Līdz nākošajai valdes sēdei iesūtīt reģionos nominēto projektu materiālus 
prezentācijas sagatavošanai pasākumam. 

Atbildīgie par lēmumu –  Gundars Kaminskis, reģionu koordinatori. 

2. Par fotokonkursu žurnāla vākam. 
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Valdes loceklis Gundars Kaminskis informē par iesūtītajām fotogrāfijām vāka 
konkursam. Latgales reģiona koordinatore Indra Upeniece informē par interesantām 
fotogrāfijām Rudzātu novada projektam. Ņotiek izvēle starp Lielvārdes tērpu 
fotogrāfiju un Rudz’tu foto. Tā kā novads nav vēl iesūtījis realizēto projektu 
materiālus, vienojamies, ka Indra Upeniece Rudzātu projekta fotogrāfijas nosūtīs 
Gundaram Kaminskim un viņš sagatavos 2 žurnāla vāka variantus un nosūtīs valdes 
locekļiem izvērtēšanai.  

Nolemts:  

➢ Latgales reģiona koordinatorei  Indrai Upeniecei nosūtīt Rudzātu rojekta foto 
Gundaram Kaminskim vāka paraugu sagatavošanai; 

➢ Gundaram Kaminskim sagatavot žurnāla vāka divus paraugus un nosūtīt 
valdes locekļiem izvēles izdarīšanai. 

Atbildīgie par lēmumu –Latgales  reģiona koordinatore Indra Upeniece, valdes 
loceklis Gundars Kaminskis 

. 

3. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018. noslēguma 
pasākuma norisi un darba kārtību. 

Tiek apspriests jautājums par noslēguma pasākuma organizatoriskiem jautājumiem – 
par ielūgumu sagatavošanu un izsūtīšanu pašvaldībām un ielūgtajiem viesiem, par 
preses relīzes sagatavošanu un kopā ar žurnāla elektronisko versiju nosūtīšanu masu 
mēdijiem un ievietošanu SDL mājas lapā. Tiek ierosināts uz noslēguma pasākumu 
uzaicināt arī VARAM ministru. Nico informē par to, ka KNHM pārstāvis šogad 
noslēguma pasākumā nebūs, tādēļ vajadzētu nosūtīt apsveikumu. Indra Upeniece 
piesakās sagatavot preses relīzi. Tiek spriests arī par SDL kopsapulces sasaukšanu 
pasākuma laikā. Piedāvājums balsu skaitīšanas laikā. Ilze Kreišmane piedāvā katram 
noslēguma pasākuma dalībniekam pasniegt koka piekariņu ar SDL logo un Madlienas 
ģērboni. Tiek runāts arī par to, ka apbalvojamajiem projektiem pie sertifikāta pasniegt 
kādu Ogres novadam vai Madlienai raksturīgu prezentu. 

Tiek apspriests jautājums par nacionālo žūriju. Vienojās, ka žūrijā būs 5 cilvēki – LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, SDL valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, 
iepriekšējā gada labākā projekta pārstāve Ilze Sestule-Bite, VARAM pārstāvis un 
Madlienas pārstāvis. 

Nolemts: 

➢ Nedēļas laikā sagatavot ielūgumus un izsūtīt reģionu koordinatoriem, lai viņi 
nosūtītu projektu realizējušajām pašvaldībām – projektu koordinatoriem, lai 
operatīvāk ielūgumi nonāktu pie projektu realizētājiem. Ielūgumus izsūtīt 
visām apvienības pašvaldībām. 

Atbildīgais – valdes priekšsēdētājs Edvīnas Bartkevičs un LPS kurators Nauris 
Ogorodovs. 

➢ Uzaicināt VARAM minstru un sagatavot ielūgumus viesiem; 

� 	2



Atbildīgais – valdes priekšsēdētājs Edvīnas Bartkevičs un LPS kurators Nauris 
Ogorodovs. 

➢ Sagatavot preses relīzi par noslēguma pasākumu, nosūtīt masu mēdijiem un 
ievietot mājas lapā; 

Atbildīgie par lēmumu – Latgales reģiona koordinatore Indara Upeniece, valdes 
priekšsēdētājs Edvīnas Bartkevičs  un Gundars Kaminskis. 

➢ Pasūtīt pasākuma dalībniekiem piekariņus un apzināt par iespējamiem 
prezentiem no Ogres novada. 

Atbildīgie par lēmumu – Ilze Kreišmane un Edvīnas Bartkevičs.   

➢ Sagatavot pteicību-apsveikumu KNHM. 

➢ Atbildīgais par lēmumu – Edvīnas Bartkevičs.   

4. Dažādi 

4.1.Tiek turpināta diskusija par to, kā norisināties projektu vērtēšanai reģionos. 
Diskusija rodās pēc šā gada pieredzes, kad projekti tiek piedāvāti vērtēšanai 
dažādi – vieni prezentē paši, citi iesūta prezentācijas, citi atbrauc bez 
prezentācijas un citi neierodās. Līdz ar to ir grūti novērtēt projektus objektīvi. 

4.2.Ņemot vērā, ka jau otrā valdes sēde, uz kuru nevar ierasties vairāki valdes 
locekļi savu pamatdarba pienākumu dēļ, tiel runāts par to, ka valdes sēdēm 
otrdienas nav piemērotākās dienas. 

Nolemts: 

➢ Projektu koordinatoriem pašvaldībā iesūtīt savu izvirzīto projektu 
prezentācijas reģiona koordinatoram pirms vērtēšanas sapulces. 

➢ Turpmāk valdes sēdes tiks sasauktas trešdienās. 

5. Par nākošo SDL valdes sēdi un darba kārtību. 

Nākošā SDL valdes sēde tiek sasaukta 2019.gada 6.martā plkst. 11:00 Lielvārdē, 
Lāčplēša ielā 13. 

Valdes sēdes darba kārtība: 

1. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018. noslēguma pasākuma 
norisi, darba kārtību un scenāriju. 

Sēdi slēdz plkst.13:00 

Sēdes vadītājs       Cilda Purgale 

Sēdes protokolētāja      Cilda Purgale
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