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Valmierā 

  
2022.gada 13.oktobrī Nr.633 

 (ārkārtas sēdes protokols Nr.19, 11.§) 
 

Par komandējumu uz Gruziju 

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”, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
20.12.2021. noteikumiem Nr.4.1.6/21/7 “Par komandējuma apmaksas, dokumentu noformēšanas 
un aprites kārtību Valmieras novada pašvaldībā”, pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sadarbības un sociālos 
jautājumos Ričarda Gailuma 04.10.2022. pieteikumu, kas reģistrēts resursu vadības sistēmā 
Horizon ar Nr.KOM.Ā-303/2022, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un 
uzņēmējdarbības jautājumos Gunta Gladkina 04.10.2022. pieteikumu, kas reģistrēts resursu 
vadības sistēmā Horizon ar Nr.KOM.Ā-302/2022,  Pašvaldības izpilddirektora vietnieka, Valmieras 
novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Sanda Svarinska 04.10.2022. 
pieteikumu, kas reģistrēts resursu vadības sistēmā Horizon ar Nr.KOM.Ā-304/2022,Pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja Ivo 
Virša 04.10.2022. pieteikumu, kas reģistrēts resursu vadības sistēmā Horizon ar 
Nr.KOM.Ā-306/2022, Finanšu komitejas 13.10.2022. atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis 
Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Toms Upners, Vugars Ecmanis) 
PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – Guntis Gladkins, nolemj: 

1. komandēt pieredzes apmaiņas braucienam uz Gruziju laika periodā no 20.10.2022. līdz 
26.10.2022. šādas personas: 

Nr.p.k. Komandējamais  Aizvietotājs 

1. Pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks attīstības, sadarbības un 
sociālajos jautājumos Ričards 
Gailums 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Jānis 
Olmanis 

2. Pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks infrastruktūras un 
uzņēmējdarbības jautājumos  
Guntis Gladkins 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Jānis 
Olmanis 



 

3. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, 
Valmieras novada Kapitāla 
pārvaldības un uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļas vadītājs Sandis 
Svarinskis 

Pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne 
(laika posmā no 20.10.2022. – 23.10.2022., kā 
arī 11.11.2022. un 02.12.2022.) un 
Pašvaldības izpilddirektora vietniece, 
Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja 
Evija Nagle (laika posmā no 24.10.2022. – 
26.10.2022.) 

4. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
teritoriālo apvienību jautājumos 
Ivo Virsis 

Pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne 
(laika posmā no 20.10.2022. – 23.10.2022., kā 
arī 11.11.2022.) un Pašvaldības izpilddirektora 
vietniece, Valmieras novada Attīstības 
pārvaldes vadītāja Evija Nagle (laika posmā 
no 24.10.2022. – 26.10.2022., kā arī 
25.11.2022.) 

 
Komandējuma mērķis: Pašvaldības sadraudzības pilsētas Terdžolas (Gruzija) apmeklējums, 
ņemot vērā pilsētas administrācijas ielūgumu, kā arī sadarbības līguma pārslēgšana; 

2. izmaksāt katram komandējuma dalībniekam komandējuma dienas naudu 30 procentu apmērā 
par septiņām dienām, kā arī apmaksāt ceļa/transporta, naktsmītnes, ceļojuma apdrošināšanas 
izmaksas pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas no Valmieras novada Attīstības 
pārvaldes budžeta līdzekļiem (kods 06.21); 

3. par darba pienākumu veikšanu komandējuma laikā 2022.gada 22. un 23.oktobrī, kas ir nedēļas 
atpūtas dienas, piešķirt divas brīvdienas, tās izmantojot Ivo Virsim – 2022.gada 11. un 
25.novembrī, Sandim Svarinskim – 2022.gada 11.novembrī un 2.decembrī. 

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

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

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 


