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Sapulces	laiks:	 plkst.10.00	–	12.00	 	

Sapulces	veids:		 tiešsaiste	(MS	Teams)	

Sēdi	vada:	 	 Evija	Zurģe	 	

Sapulcē	piedalās:	 	

Uzaicināti: 
nav 

Darba kārtība: 

1. Reģionu projektu vērtēšanas rezultātu apstiprināšana. 

2. Žurnāla vāka foto izvēle konkursa kārtā. 

3. Projektu izvirzīšana nacionālās balvas piešķiršanai.  

4. Balvu piešķiršana reģionu labāko projektu pašvaldībām. 

Sapulces norise: 
1. Reģionu koordinatori ziņo par projektu vērtēšanas rezultātiem reģionos 

Nolēma:   
1.1. Piešķirt veicināšanas balvas 50.00 EUR apmērā šādiem projektiem: 

Kurzemes reģionā -  
Aizputes novada Biedrības “Kodols” projektam – Būt veseliem vingrojot, sportojot un 
izglītojoties! 

            Vaiņodes novada Vaiņodes baptistu draudzes projektam – Svētdienas skolas vietas             
labiekārtošana, uzstādot terasi;  

Valdes	locekļi Reģions,	sttuss Atzīme	par	
ierašanos	/✓

Cilda	Purgale Priekšsēdētāja	vietniece ✓

Mudīte	Priede LPS	pārstāve ✓
Gundars	Kaminskis Rīgas	reģions ✓

Evija	Zurģe	 Vidzemes	reģions ✓
Alīna	Žukauska Zemgales	reģions ✓

Terēza	Strauta Kurzemes	reģions ✓
Indra	Upeniece Latgales	reģions ✓



Skrundas novada Nīkrāces pagasta neformālās iedzīvotāju grupas projektam –  Pastaigu un 
atpūtas parks “Labirints”. 

Latgales reģionā - 
Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas ”Jaunaglonieši” projektam – Jaunaglonas 
pagalmiņš; 
Līvānu novada biedrības “Baltā māja” projektam – Kopā varam; 
Krāslavas novada iedzīvotāju grupas “Radošie Krāslavai”, projektam –  Atpūtas vietas 
labiekārtošana Daugavas krastā Kaplavas ielā, Krāslavā. 

PieRīgas reģionā -  
Jaunpils novada biedrības “Jaunpils reģionālās attīstības centrs Rats” projektam – Dzimtu stāsti 
laukos; 
Ogres novada  iedzīvotāju grupas “Par estētisku vidi” projektam – Londonas vēsmas senajā pilī; 
Lielvārdes novada par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Etnogrāfijas kolekcijas katalogu 
 Lielvārdes tautastērps Lielvārdes muzejā. 

Vidzemes reģionā -  
Strenču  novada Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Strenču slimnīcas kultūrvēsturisko vērtību 
glabātāji”,  projektam – Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca –  novada kultūrvēsturiskais 
mantojums  un tūrisma piesaistes objekts; 
Kocēnu novada Iniciatīvas grupas “Savam novadam”, projektam – Pieņemšana Caurumkrogā pie 
Jāņa Staņislava Rozes; 
Burtnieku novada Ēveles ciema divu daudzdzīvokļu māju biedrību “Zilgmes” un 
“Ozolgatves”, projektam – Atpūtas un rotaļu zonas labiekārtošana. 

Zemgales reģionā -  
Jelgavas pilsētas Biedrības “Kultūras un mākslas centrs “Nātre”” projektam – 35 “Cepumi” un 
citi brīnumi; 
Jelgavas  novada Nereģistrētas iedzīvotāju grupas  “Ziedoņa ielas kaimiņi” projektam  – Atpūtas 
un ugunskura vietas izveide pie Svētes upes krasta; 
Krustpils novada Biedrības “InSpe” projektam – Inovāciju veicināšana Krustpils novadā. 

1.2. Piešķirt trešo vietu un naudas balvu 100.00 EUR vērtībā  šādiem projektiem: 
Kurzemes reģionā -  

Ventspils novada Nodibinājuma “Zlēku attīstības fonds” projektam “Karātavu kalna 
labiekārtošana”; 

Latgales reģionā –  
            Krāslavas novada NIG “Indras Romas katoļu baznīcas draudzes pārstāvji” projektam “Indras 

Romas katoļu baznīcas centrālās ieejas kāpņu renovācija”; 

PieRīgas reģionā -  
           Ādažu novada NIG „Kadagas bērnu vecāki“ projektam “Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13”; 

Vidzemes reģionā –  
Beverīnas novada Kooperatīva Pūpoli NIG projektam “Rotaļu laukumiņa izveidošana 
dārzkopības kooperatīvā “Pūpoli””; 



Zemgales reģionā –  
Vecumnieku novada NIG “Atpūtnieki un darbinieki” projektam “Ānes-Mēmeles parka 
atpūtas vietas labiekārtošana;  

1.3. Piešķirt otro vietu un naudas balvu 250.00 EUR vērtībā  šādiem projektiem: 
Kurzemes reģionā -  

Kuldīgas novada NIG „Inženieri“ projektam “Ideālais gala mērķis 2”; 

Latgales reģionā – 
Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas grups “Savam novadam” projektam “Pieskāriens”; 

PieRīgas reģionā –  
Ādažu novada privātās vidusskolas Ādažu Brīvā Valdorfa skola projektam “Etnogrāfisko kokļu 

gatavošanas darbnīca”; 

     Vidzemes reģionā –  
Smiltenes novada Bilskas pagasta biedrības “Vilkmuiža 2011” projektam “Sajūtu takas izveide 
Bilskas ezermalā”; 

Zemgales reģionā –  
Jēkabpils novada Biedrības “Sēļu pūrs” projektam “Padzeries no stāstu krūzes!”; 

1.4. Piešķirt pirmo vietu un naudas balvu 500.00 EUR vērtībā  šādiem projektiem: 
Kurzemes reģionā -  

Kuldīgas novada Biedrības “Mākslas un tehnoloģiju centrs“ projektam “Kuldīgas mākslas 
festivāls”; 

Latgales reģionā – 
Riebiņu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas ”Kaimiņi” projektam “Priecājies un spēlējies kopā 
ar draugu”; 

   PieRīgas reģionā -  
Ķeguma novada Soroptimistu kluba  “Ogre-Ķegums” projektam “Velo laukuma izveide 
bērniem”; 

Vidzemes reģionā –  
Raunas novada Raunas NIG projektam “Klinšu atseguma apgaismošana Raunas upes krastā”; 

Zemgales reģionā -  
Vecumnieku novada Biedrības “7 maņas” projektam “Aktivitāšu celiņa izveide bērniem “Taciņa 
priekam””; 

2. Gundars Kaminskis ziņo par iesūtītajām fotogrāfijām 2020.gada projektu žurnāla vākam. 
Nolēma:  Piešķirt nomināciju “2020. gada SDL konkursa labākais fotoattēls” Andai Svarānei 
Jēkabpils novada biedrības “Sēļu pūrs”, projekta – Padzeries no stāstu krūzes! fotogrāfijai, kur  
Solveiga Smilškalne un Renāte Rūrāne - JMS Zasas filiāles 2.klases audzēknes,  ar pašu 
veidotiem krūzīšu gleznojumiem.  



3. Saskaņā ar konkursa nolikumu, katra reģiona labākais projekts tiek izvirzīts konkursam uz 
nacionālo balvu 1000 EUR vērtībā. 

Nolēma:   Uzdot nacionālajai žūrijai reģionu 1.vietu projektus izvērtēt līdz 19.martam. 

4. Saskaņā ar SDL valdes lēmumu, katra reģiona labākā projekta pašvaldībai tiek piešķirta 
naudas balva 3000 EUR vērtībā. 

Nolēma: Piešķirt naudas balvu 3000,00 EUR vērtībā šādām pašvaldībām:  
 Kurzemes reģionā –  Kuldīgas novada pašvaldībai; 
 Latgales reģionā –   Riebiņu novada pašvaldībai; 
 PieRīgas reģionā –   Ķeguma novada pašvaldībai; 
 Vidzemes reģionā –  Raunas novada pašvaldībai; 
 Zemgales reģionā –  Vecumnieku novada pašvaldībai. 

Vienojas, ka nākamā sanāksme 19.03.2021., tiešsaiste.  

Protokolēja: Cilda Purgale    


