
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 

2019.gada 27.martā, Lielvārdē 

Protokols 

Sēdi vada: Edvīns Bartkevičs 

Sēdi protokolē: Cilda Purgale 

Sēdē piedalās: Edvīns Bartkevičs, Nico Opdam, Ilze Kreišmane, Cilda Purgale, Terēza 
Strauta, Gundars Kaminskis un Karīna Miķelsone. 

Sēdē nepiedalās : Alīna Žukauska, Evija Zurģe, Inga Pērkone, Indra Upeniece, Lita Kalniņa. 

Darba kārtībā: 

1. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018.gada noslēguma pasākumu 
Madlienā. 

2. Par 2019. gada konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” noslēguma pasākumu. 

3. Par darbību vasaras laikā. 

4. Citi jautājumi. 

1. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2018.gada noslēguma pasākumu 
Madlienā 

Tiek diskutēts par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” noslēguma pasākumu, kas 
notika 16.03.2019. Madlienā Secinājumi: 

➢ Veiksmīga balsošanas sistēma ar biļeteniem pa krāsām ar atzīmi tikai par 1 
favorīta nominēšanu. 

➢ Par pasākumu pozitīvas atsauksmes, arī no VARAM. 

➢ Uz pasākumu nebija daudzi ieradušies, kuri bija pieteikušies, tiek pamatots ar to, 
ka pasākuma laikā ir skolēnu brīvdienas un ģimenes saplānojušas savus 
pasākumus. 

➢ Uz pasākumu nebija divu reģionu koordinatori. 

Nolemts:  

Ņemt vērā 2018.gada noslēguma pasākuma laikā gūtos secinājumus 2019.gada konkursa 
noslēguma pasākuma organizēšanai. 

Atbildīgie par lēmumu – visa apvienības valde. 

2. Par 2019. gada konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” noslēguma pasākumu 
2020.gadā. 

Tiek spriests par nākošā pasākuma norises laiku. Doma ir par februāra mēnesi. Gundars 
Kaminskis izsaka bažas par materiālu laicīgu iesūtīšanu, lai žurnāls varētu tikt termiņā 
nodrukāts. 

Tiek diskutēts par to, kad būtu pēdējais termiņš materiālu isūtīšanai žurnāla salikšanai, jo 
sagatavošanas un drukāšanas  procesam vajadzīgi 1,5 mēneši. Priekšlikums, ka pašvaldība 
par saviem labākajiem projektiem varētu rakstīt un  sūtīt materiālus jau pirms reģionu žūriju 
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izvērtēšanas pasākumiem, jo pašvaldības ir izvērtējušas un sagatavojušas materiālus priekš 
saviem noslēguma pasākumiem. 

Priekšlikums noteikt reģionu žūriju vērtēšanas pasākumam termiņu, līdz kuram jāizvērtē 
pašvaldību izvirzītie projekti.  

Tiek spriests par to, ka 2019.gada projektu konkursa pasākums varētu notikt Bauskā, jo 
pašvaldība ir gatava to  uzņemt.  

Nolemts: 

1. 2019.gada SDL projektu konkursa noslēguma pasākumu rīkot 07.03.2020.gadā. 

Atbildīgie par lēmumu – visa apvienības valde. 

2. Projektu konkursu organizētājām pašvaldībām gatavot un nosūtīt materiālus gada 
žurnālam tūlīt pēc savu projektu izvērtēšanas. 

Atbildīgie par lēmumu – reģionu koordinatori. 

3. Par darbību vasaras laikā 

Tiek diskutēts par to, ka vasarā SDL pārstāvji kopā ar reģionālajiem koordinatoriem varētu 
organizēt izbraukumus pa projektu īstenošanas vietām, lai labāk iepazītos ar projektu 
īstenošanu. Karīna Miķelsone to uzskata par labu pasākumu, ja projektu realizētāji tam 
piekrīt. Nico Opdams uzskata, ka projektu cilvēki ir jāapmeklē projektu realizēšanas laikā. 

Nolemts: 

Projektu grupas jāinformē, ka vasaras laikā SDL valdes locekļi kopā ar reģionu koordinatoru 
var apmeklēt projektu realizētājus. 

Reģionu koordinatoriem izvērtēt sava reģiona projektu realizētājus un paziņot SDL valdei, 
pie kuriem varētu braukt SDL pārstāvji projektu realizācijas laikā. 

Atbildīgie par lēmumu – reģionu koordinatori. 

4. Citi jautājumi 

Tiek spriests, ka nākošā SDL valdes sēde varētu būt Bauskā, kā potenciālajā noslēguma 
pasākuma norises vietā.  

Tiek runāts, ka Naurim Ogorodovam jāsagatavo un jānosūta informācija par iespēju žurnālu 
saņemt LPS. 

Nolemts: 

1. Nākamo valdes sēdi rīkot Bauskā, 2019.gada 9. maijā. Galvenie sēdes jautājumi – 
2019.gada noslēguma pasākuma potenciālajā vietā. 

Atbildīgais – valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs. 

2. Naurim Ogorodovam izsūtīt pašvaldībām informāciju, ka 2018.gada konkursa 
rezultātu žurnālu var saņemt LPS. 

Atbildīgais – valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs. 

Sēdi slēdz 12:45 

Sēdes vadītājs                  Edvīns Bartkevičs 

Sēdes protokolētājs                     Cilda Purgale
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