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2022.gada 24.novembrī Nr.739
(protokols Nr.22, 54.§)

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”, 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 domes priekšsēdētāja Jāņa Baika pieteikumu resursu vadības sistēmā
Horizon, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un uzņēmējdarbības
jautājumos Gunta Gladkina pieteikumu resursu vadības sistēmā Horizon, Pašvaldības domes
deputātes, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības nodaļas
uzņēmējdarbības speciālistes Gunas Ķiberes pieteikumu resursu vadības sistēmā Horizon,
Giterslo apgabala Halles un Šteinhāgenes ielūgumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 14 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns, Edvīns Straume,
Guntars Štrombergs, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika
Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 3 (Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Jānis
Baiks), nolemj:

1. komandēt pieredzes apmaiņas braucienam uz Vāciju laika periodā no 25.11.2022. līdz
28.11.2022. šādas personas:

Nr.p.k. Komandējamais Aizvietotājs

1. Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks

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

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

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

3. Valmieras novada pašvaldības
domes deputāte, Valmieras novada
Kapitāla pārvaldības un
uzņēmējdarbības nodaļas
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Guna Ķibere

Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un
uzņēmējdarbības nodaļas vecākā
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Inita
Niedzviedze



Komandējuma mērķis: pārrunāt sadarbību, iezīmēt nākotnes sadarbību kultūras, izglītības,
uzņēmējdarbības jomās; tikties ar jaunievēlēto Šteinhāgenes mēru un deputātiem; tikšanās
ar Latviešu draugu biedrību Vācijā;

2. izmaksāt katram komandējuma dalībniekam komandējuma dienas naudu 30 procentu
apmērā par četrām dienām, kā arī apmaksāt ceļa/transporta, ceļojuma apdrošināšanas
izmaksas pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas no Valmieras novada
Attīstības pārvaldes budžeta līdzekļiem (kods 06.21); pārējie ar komandējumu saistītie
izdevumi (ēdināšana, naktsmītnes) tiek segti no Halles/Šteinhāgenas pilsētu puses;

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

4. 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


