
LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

LĒMUMS
Valmierā

2021.gada 11.novembrī Nr.485
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 8.§)

Par komandējumu uz Vāciju

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 29.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) domes priekšsēdētāju Jāņa Baika pieteikumu Nr.KOM.Ā-069/2021
resursu vadības sistēmā Horizon, domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sadarbības un
sociālajos jautājumos Ričarda Gailuma pieteikumu Nr.KOM.Ā-068/2021 resursu vadības sistēmā
Horizon, domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos Gunta
Gladkina pieteikumu Nr.KOM.Ā-070/2021 resursu vadības sistēmā Horizon, un Pašvaldības
domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 11.11.2021. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 14 (J.Olmanis, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis,
A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns,
M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – J.Baiks,
R.Gailums, G.Gladkins, nolemj:

1. komandēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, domes priekšsēdētāja vietnieku
attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos Ričardu Gailumu, domes priekšsēdētāja
vietnieku infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos Gunti Gladkinu uz Halli un
Šteinhāgeni (Vācijā) laika periodā no 2021.gada 26.novembra līdz 2021.gada 29.novembrim.
Komandējuma mērķis: oficiāla vizīte sadraudzības pilsētās;

2. izmaksāt katram komandējuma dalībniekam komandējuma dienas naudu 100 % apmērā par
četrām dienām, kā arī apmaksāt apdrošināšanu un ceļa/transporta izdevumus pēc
izdevumus attaisnojošu dokumentu iesniegšanas no Pašvaldības administrācijas budžeta
līdzekļiem.
Naktsmītnes izdevumi tiks segti no organizatoru finanšu līdzekļiem;

3. lēmuma 1.punktā minēto amatpersonu pienākumus uzdot veikt Pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos Jānim Olmanim;

4. komandējuma dalībniekam komandējuma laikā, kā arī pēc atgriešanās no tā ievērot Latvijā
un ārvalstīs noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai;

5. piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma tā dalībniekiem atbilstoši
pašapkalpošanās portālā HoP iesniegt atskaiti par komandējuma laikā veiktajiem
pasākumiem un iegūto rezultātu.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


