
Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdes sēde 

2020.gada 13.februārī, Bauskas novada Īslīces k/n 

Protokols 

Sēdi sāk plkst.11:00 

Sēdi vada: Cilda Purgale 

Sēdi protokolē: Cilda Purgale 

Sēdē piedalās valdes locekļi: Mudīte Priede, Cilda Purgale, Alīna Žukauska, Evija Zurģe, 
Karīna Miķelsone, Inga Pērkone un Gundars Kaminskis. 

Uzaicināti: Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs, LPS 
padomniece Kristīne Kinča, Bistro “Rītausmas” pārstāvis, Īslīces kultūras nama vadītāja Aiga 
Baltalksne un Inita Nagņibeda. 

Sēdē nepiedalās: Lita Kalniņa, Indra Upeniece, Terēza Strauta, Ilze Kreišmane, Edvīns 
Bartkevičs 

Darba kārtībā: 

1. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019. noslēguma pasākuma norisi un 
darba kārtību. 

2. Par ikgadējā žurnāla sagatavošanas gaitu un vēl nepieciešamo informāciju. 

3. Par apvienības turpmāko darbību un pilnsapulces sasaukšanu. 

1. Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2019.gada noslēguma pasākuma 
norisi un darba kārtību. 

Tiek apspriests jautājums par noslēguma pasākuma organizatoriskiem jautājumiem – par 
prezentāciju sagatavošanu, par balsošanas biļetenu sagatavošanu. Tiek spriests arī par SDL 
kopsapulces sasaukšanu pasākuma laikā. Nolemts, ka tomēr pasākuma laikā nebūtu iespējas 
sasaukt kopsapulci. 

Tiek uzrunāts Bistro Rītausmas pārstāvis par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu pasākumā. 
Norunāts, ka tiks iesniegta pasākuma ēdienkarte. 

Tiek spriests par balvu fonda palielināšanu., par ielūgumu sagatavošanu un izsūtīšanu 
pašvaldībām, uzaicinātajiem viesiem un reģionu koordinatoriem izsūtīšanai nominēto 
projektu realizētājiem. 

Tiek runāts par preses relīzes sagatavošanu masu medijiem un prezentācijas materiālu iegādi. 

Nolemts: 

➢ pasūtīt maisiņus ar apvienības logo, sagatavot balsošanas lapiņas par labākajiem 
projektiem, iegādāt balvas apbalvošanai; 

Atbildīgais – Gundars Kaminskis; 

➢ sagatavot balsošanas biļetenus katra novada attiecīgajā krāsā;  
Atbildīgie – valdes priekšsēdētāja vietniece Cilda Purgale un LPS kurators Nauris 
Ogorodovs. 
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➢ Sagatavot preses relīzi nosūtīšanai masu medijiem; 

Atbildīgā – Latgales reģiona koordinatore Indra Upeniece; 

➢ Balvu fondu palielināt šādi: veicināšanas balvai 50 EUR, 3.vietai 100 EUR, 2.vietai 
250 EUR, 1.vietai 500 EUR un nacionālajai balvai 1000 EUR; 

Atbildīgā – valdes locekle Mudīte Priede; 

➢ Sagatavot noslēguma pasākuma izmaksu tāmi. 

Atbildīgā – valdes priekšsēdētāja vietniece Cilda Purgale. 

2. Par ikgadējā žurnāla sagatavošanas gaitu. 

Valdes loceklis Gundars Kaminskis informē par ikgadējā žurnāla gatavības pakāpi un vēl 
nepieciešamo informāciju. 

Nolemts:  

➢ Steidzīgi iesūtīt nepieciešamo informāciju un foto materiālus žurnāla un prezentāciju 
pabeigšanai; 

Atbildīgie par lēmumu –  Gundars Kaminskis, reģionu koordinatori. 

3. Par apvienības turpmāko darbību un pilnsapulces sasaukšanu. 

Mudīte Priede iepazīstina ar aktualizēto pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli-
Latvija” biedru sarakstu. Tiek runāts par to, ka nepieciešams atbrīvot no valdes locekļu 
pienākumiem tās personas, kuras uzrakstījušas atlūgumus, kā arī tās pašvaldības, kuras 
pārtrauc darbību apvienībā, uzņemt par biedriem pašvaldības, kuras atsūtījušas lēmumus 
par iestāšanos apvienībā. 

Nolemts:  

➢ Sasaukt kopsapulci 21.02.2020.g. pēc LPS domes sēdes Rīgas domes sēžu zālē. 

Sēdi slēdz plkst.14:00 

Sēdes vadītājs       Cilda Purgale 

Sēdes protokolētāja      Cilda Purgale
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