
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 

2019.gada 15.janvārī, Madlienā 

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, Terēza Strauta un Gundars Kaminskis. 

Sēdē nepiedalās:  Evija Zurģe, Lita Kalniņa, Inga Pērkone, Karīna Miķelsone, Indra 
Upeniece. 

Darba kārtībā: 

1. Iepazīšanās ar konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2108.gada 
noslēguma pasākuma telpām un norises kārtību. 

2. Par Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
kopsapulces sasaukšanu. 

3. Par ikgadējā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” žurnāla izdošanu un  
iesniedzamo informāciju. 

4. Par fotokonkursu žurnāla vākam. 

5. Par nākošo SDL valdes sēdi un darba kārtību. 

1. Iepazīšanās ar konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2108.gada 
noslēguma pasākuma telpām un norises kārtību. 

Pamatojoties uz SDL 06.11.2018.valdes sēdes lēmumu konkursa “Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” 2018.gada noslēguma pasākumu rīkot Ogres novada Madlienas 
pagasta Madlienas kultūras namā, valdes sēde sasaukta Madlienā, lai valde iepazītos 
ar noslēguma pasākumam izvēlētajām telpām.  

Madlienas kultūras nama vadītāja Elīna Ratmeistere iepazīstina ar konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”  noslēguma pasākumam atvēlētajām kultūras nama 
telpām un mākslinieciskajiem kolektīviem, kuri gatavi pasķumā uzstāties.. 

Kultūras nama vadītāja tiek iepazīstināta ar pasākuma norises kārtību un 
nepieciešamajiem organizatoriskajiem jautājumiem. 

Nolemts:  

➢ Pasākumam izmantot kultūras nama lielo zāli, dalībnieku reģistrācijai foajē 
telpu, ēdināšanai kultūras nama bijušās kafejnīcas telpas. 

➢ Pasākuma muzikālos priekšnesumus nodrošinās Madlienas vokāli 
instrumentālais ansamblis un pūtēju orķestrs „Madliena”. 
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2. Par Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
kopsapulces sasaukšanu. 

Pamatojoties uz SDL 06.11.2018.valdes sēdes lēmumu, izsludinot projektu konkursa 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018.gada noslēguma pasākuma dienas kārtību, 
iekļaut punktu par SDL pilnsapulces sasaukšanu un darba kārtību tajā, tiek apspriests 
jautājums par kopsapulces sasaukšanu konkursa noslēguma pasākuma laikā 
2019.gada 16.martā Madlienā, lai pieņemtu lēmumu par Latvijas pašvaldību 
apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” Nolikumā sagatavotajiem grozījumiem.  

Nolemts:  

➢ Reģionu koordinatoriem informēt sava reģiona pašvaldības par: 
• plānoto kopsapulci konkursa noslēguma pasākuma laikā; 
• pašvaldības pārstāvja nepieciešamo pilnvarojumu pārstāvēt pašvaldību 

pilnsapulcē. 

➢ Reģionu koordinatoriem apzināt, cik pašvaldību pārstāvji plāno ierasties uz 
noslēguma pasākumu. 

Atbildīgie par lēmumu – reģionu koordinatori. 

3. Par ikgadējā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” žurnāla 
izdošanu un  iesniedzamo informāciju. 

Valdes loceklis Gundars Kaminskis informē par ikgadējā žurnāla sagatavošanai 
nepieciešamo materiālu iesūtīšanas, žurnāla sagatavošanas un nodrukāšanas laiku, kā 
arī informē par jau iesūtīto informāciju žurnālam.  

Tiek apspriests jautājums par žurnāla tirāžu un vizuālo noformējumu. 

Nolemts: 

➢ Ikgadējo žurnālu tiražēt 900 eksemplāros un žurnāla dizainu nemainīt. 

➢ Žurnāla izveidošanai nepieciešamos materiālus un fotogrāfijas iesūtīt līdz 
31.01.2019. 

➢ Reģionu koordinatoriem informēt pašvaldību projektu koordinatorus par 
projektu materiālu un fotogrāfiju iesūtīšanas termiņu. 

Atbildīgaie par lēmumu – Gundars Kaminskis un reģionu koordinatori. 

4. Par fotokonkursu žurnāla vākam.  

Tiek spriests par to, ka arī šajā gadā tiks organizēts īstenoto projektu foto konkurss un 
izvēlēta fotogrāfija žurnāla 1.vākam. Lai to nodrošinātu, nepieciešams katrā reģionā 
atlasīt no 3 līdz 5 konkursam izvēlētajām fotogrāfijām, no kurām valde izvēlēsies 
labāko.  

Nolemts: 

➢ Katra reģiona koordinatoriem līdz nākošajai SDL valdes sēdei foto konkursam 
izvēlēties 3 – 5 fotogrāfijas un iesūtīt G.Kaminskim. 

➢ Gundaram Kaminskim uz nākošo SDL valdes sēdi sagatavot fotogrāfijas 
prezentēšanai konkursam.  
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Atbildīgie par lēmumu – Gundars Kaminskis un reģionu koordinatori. 

5. Par nākošo SDL valdes sēdi un darba kārtību. 

Nākošā SDL valdes sēde tiek sasaukta 2019.gada 12.februārī Lielvārdē, Lāčplēša ielā 
13. 

Valdes sēdes darba kārtība: 

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

2. Par fotokonkursu. 

3. Par ikgadējā žurnāla sagatavošanas gaitu. 

Sēdi slēdz plkst.13:00 

Sēdes vadītājs       Edvīns Bartkevičs 

Sēdes protokolētāja      Cilda Purgale
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