
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 

2019.gada 08.oktobrī, Lielvārdē 

Protokols 

Sēdi vada: Edvīns Bartkevičs 

Sēdi protokolē: Cilda Purgale 

Sēdē piedalās: Edvīns Bartkevičs, Ilze Kreišmane, Cilda Purgale, Evija Zurģe, Indra 
Upeniece, Terēza Strauta, Karīna Miķelsone, Lita Kalniņa un Gundars Kaminskis. 

Darba kārtībā: 

1. Par SDL aktivitātēm reģionos. 

2. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019.gada pasākuma 
organizēšanas uzsākšanu un laika grafiku. 

3. Par komunikācijas jautājumiem SDL. 

4. Citi jautājumi. 

1. Par SDL aktivitātēm reģionos. 

Klātesošie reģionu koordinatori – Vidzeme, Kurzeme, Latgale un Pierīga, informē par 
projektu aktivitātēm savu reģionu pašvaldībās. Alīna Žukauska par projektu 
aktivitātēm Zemgalē iesūtījusi informāciju rakstiski. Karīna Miķelsone informē arī 
par Ādažu pašvaldības sabiedrības realizēto projektu 10 gadu jubilejas pasākumu 
28.novembrī un uz pasākumu ielūdz arī SDL valdi. 

Nolemts:  

➢ Pieņemt ielūgumu Ādažu pasākuma apmeklējumam un nodrošināt valdes 
pārstāvju ierašanos. 

Atbildīgais par lēmumu – SDL valdes priekšsēdētājs. 

2. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019.gada pasākuma 
organizēšanas uzsākšanu un laika grafiku. 

Tiek runāts par informācijas apkopošanu no pašvaldībām par projektu konkursu 
rezultātiem un iesniegšanu reģionos labāko projektu izvirzīšanai noslēguma 
pasākumam.  

Tiek runāts par fotogrāfiju sagatavošanu atbilstošā kvalitātē iesniegšanai žurnāla 
izveidošanai un labākās fotogrāfijas izvērtēšanai. 

Nolemts:  

➢ Līdz 30.novembrim reģionu koordinatoriem apkopot informāciju par 
pašvaldību izvirzītajiem projektiem. 

➢ Reģionos organizēt žūrijas pašvaldību projektu izvērtēšanai, nepieciešamības 
gadījumos piesaistot SDL valdes locekļus. 

Atbildīgie par lēmumu – reģionu koordinatori. 
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3. Par komunikācijas jautājumiem SDL. 

Tiek runāts par to, ka nav izsūtīti protokoli visiem valdes locekļiem. 

Notiek viedokļu apmaiņa par komunikācijas veidiem starp valdes locekļiem un par  
SDL aktivitātēm, ņemot vērā to, ka SDL ir Latvijas Pašvaldību Savienības 
struktūrvienība un apvienības SDL darbību reglamentē LPS Statūti un apvienības 
Nolikums. 

Tiek runāts par to, ka valdes darbā praktiski nepiedalās LPS pārstāvis un valdes 
sastāvā nav iekļauta LPS izvirzītā pārstāve Mudīte Priede.    

Tiek runāts par to, ka informāciju par apvienību SDL un tās aktivitātēm nav 
nepieciešams dublēt gan LPS mājas lapā, gan SDL mājas lapā, kā rezultātā rodas 
informācijas nesakritības.  

Nolemts:  

➢ Pirms valdes sēžu protokolu publicēšanas SDL mājas lapā, tos izsūtīt visiem 
valdes locekļiem izskatīšanai un precizējumu sniegšanai, ja nepieciešams. 

➢ Atjaunot LPS pārstāvi Mudīti Priedi apvienības SDL valdes sastāvā un 
informāciju par to ievietot SDL mājas lapā sadaļā „Valde”. 

➢ Lai uzlabotu SDL biedru un valdes komunikācijas jautājumus, turpmāk valdes 
sēdes sasaukt LPS telpās Rīgā, M.Pils ielā 1. 

➢ Izņemt dublējošo un neprecīzo informāciju par apvienību „Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” no LPS mājas lapas, tās vietā publicējot elektroniskās 
informācijas saiti uz SDL mājas lapu, kurā turpmāk ievietot visu informāciju 
par SDL aktivitātēm. 

Atbildīgie par lēmumu – valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, valdes locekļi Cilda 
Purgale un Gundars Kaminskis. 

4. Citi jautājumi 

Tiek spriests par nākamās SDL valdes sēdes laiku, vietu un plānoto darba kārtību. 

Nolemts: 

➢ Nākamo valdes sēdi rīkot Rīgā LPS telpās, M.Pils ielā 1, 2019.gada 
04.decembrī, plkst.11:00, darba kārtībā iekļaut jautājumus par reģionu 
koordinatoru apkopoto informāciju par projektiem, kas izvirzīti projektu 
konkursam noslēguma pasākumā, par informāciju un fotogrāfijām gada 
žurnāla izveidošanai un  foto konkursam. 

Sēdes vadītājs       Edvīns Bartkevičs 

Sēdes protokolētājs      Cilda Purgale
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