
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 

2019.gada 04.decembrī, Rīgā, LPS ēkā 

Protokols 

Sēdi vada: Edvīns Bartkevičs 

Sēdi protokolē: Cilda Purgale 

Sēdē vēl piedalās: Edvīns Bartkevičs, Mudīte Priede, Cilda Purgale, Alīna Žukauska un 
Gundars Kaminskis. 

Darba kārtībā: 

1. Par dalību Ādažu pašvaldības sabiedrības realizēto projektu 10 gadu jubilejas 
pasākumā. 

2. Par projektu vērtēšanas gaitu reģionos. 

3. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019.gada pasākuma organizēšanas 
uzsākšanu. 

4. Citi jautājumi. 

1. Par dalību Ādažu pašvaldības sabiedrības realizēto projektu 10 gadu 
jubilejas pasākumā. 

           Tiek nolemts, ka Ādažu pašvaldības sabiedrības realizēto projektu 10 gadu 
jubilejas pasākumā valdi pārstāvēs Gundars Kaminskis. 

2. Par projektu vērtēšanas gaitu reģionos. 

Zemgales reģiona koordinatore Alīna Žukauska informē, ka reģionā šajā gadā realizēti 
158 projekti un projektu vērtēšana notiks 2020.gada 8.janvārī Vecumniekos. Piedalīties 
vērtēšanā tiek aicināti arī valdes locekļi. 

Vidzemes reģiona koordinatore Evija Zurģe neklātienē informēja, ka no 14 SDL biedru 
pašvaldībām šogad projektus realizē 9 un vērtēšanai projektus izvirzījušas 6 pašvaldības. 
Vidzemes projektu vērtēšana plānota 16.decembrī Smiltenē. 

Latgales reģiona koordinatore informāciju par projektu realizēšanu un vērtēšanas 
rezultātiem iesūtījusi rakstiski. Latgalē šajā gadā vērtēšanai iesniegti 15 projekti no visām 
5 pašvaldībām. Vērtēšana ir veikta 26.novembrī un tālākajam konkursam SDL noslēguma 
pasākumam tiek izvirzīti 3 projekti un veicināšanas balvām arī 3 projekti. 

Kurzemes reģiona koordinatore Terēza Strauta telefoniski informē, ka reģionālā vērtēšana 
plānojas līdz 13.decembrim. 

Pierīgas reģiona koordinatores par projektu vērtēšanas laiku un rezultātiem nav 
informējušas. Gundaram Kaminskim ir nosūtīta informācija par pašvaldību izvirzītajiem 
labākajiem projektiem. 

Nolemts:  

➢ Pēc iespējas ātrāk organizēt reģionu labāko projektu vērtēšanu, kur tas vēl nav 
veikts. 
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➢ Informāciju par pašvaldību labākajiem projektiem un foto sūtīt Gundaram 
Kaminskim žurnāla maketam un vāka foto konkursam. 

Atbildīgie par lēmumu – reģionu koordinatori un Gundars Kaminskis 

. 

3. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019.gada pasākuma 
organizēšanas uzsākšanu. 

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 konkursa labāko fotogrāfiju izvērtēšanai. 

Tiek runāts par projektu vērtēšanas kārtību noslēguma pasākumā, par preses relīžu 
sagatavošanu un izsūtīšanu mēdijiem, par ēdinātāju piedāvājumu izvērtēšanu, par 
prezentācijas materiālu iegādi. 

Tiek runāts par to, ka arī uz šo noslēguma pasākumu Bauskas novadā tiek aicināti 
VARAM pārstāvji. 

Nolemts:  

➢ Līdz 15.01.2020 reģionu koordinatoriem apkopot informāciju par pašvaldību 
izvirzītajiem projektiem. 

➢ Edvīnam Bartkevičam sazināties ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru 
par pasākuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošinātāju tāmi un iespējām novada 
prezentācijas materiālu piešķiršanu labāko projektu apbalvošanai. 

➢ Gundaram Kaminskim un Edvīnam Bartkevičam organizēt SDL prezentācijas 
materiālu (maisiņu un pildspalvu ar SDL logo) iegādi. 

➢ Indrai Upeniecei sagatavot un izsūtīt mēdijiem preses relīzi par SDL noslēguma 
pasākumu. 

4. Citi jautājumi 

Mudīte Priede informē valdes locekļus par to, ka pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar 
dvēseli-Latvija”iestājusies Valkas novada pašvaldība. Apsveicam!!! 

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, 2020.gada 5.februārī, 
plkst.11:00, darba kārtībā iekļaut jautājumus par reģionu koordinatoru apkopoto 
un iesniegto informāciju par projektiem gada žurnālam un izvirzītajiem 
projektiem projektu konkursam noslēguma pasākumā, par informāciju un 
fotogrāfijām gada žurnāla izveidošanai un foto konkursam, par noslēguma 
pasākuma organizēšanas gaitu. 

Sēdes vadītājs       Edvīns Bartkevičs 

Sēdes protokolētājs      Cilda Purgale
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