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Par finansiāla atbalsta piešķiršanu
un komandējumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu, 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem
Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Valmieras novada
pašvaldības 20.12.2021. noteikumiem Nr.4.1.6/21/7 “Par komandējuma apmaksas, dokumentu
noformēšanas un aprites kārtību Valmieras novada pašvaldībā”, biedrības “Gaujas plostnieki”,
reģistrācijas Nr.40008101626 (turpmāk – Biedrība), iesniegumu (reģistrēts Valmieras novada
pašvaldībā 16.11.2022. ar reģistrācijas Nr.4.1.8.3/22/9062), Valmieras novada Attīstības
pārvaldes (turpmāk – Iestāde) struktūrvienības “Projektu vadības nodaļa” projektu vadītājas
Madaras Ribozolas 22.11.2022. pieteikumu Nr.KOM.Ā-371/2022 resursu vadības sistēmā
Horizon,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns,
Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis,
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms
Upners, Uldis Jansons), PRET – nav, ATTURAS – 3 (Edvīns Straume, Marika Grūsle, Vugars
Ecmanis), nolemj:

1. komandēt Iestādes struktūrvienības “Projektu vadības nodaļa” projektu vadītāju Madaru
Ribozolu (turpmāk – Darbinieks) uz pasākumu “UNESCO Starpvaldību komitejas
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai 17.sesija” laika posmā no 29.11.2022. līdz
02.12.2022. uz Rabātu (Maroka);
Komandējuma mērķis: dalība UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanas sesijā, lai pārstāvētu Biedrību, kuras biedrs ir Valmieras novada
pašvaldība, un Latviju kopumā, ņemot vērā Darbinieka iesaisti multinacionālās nominācijas
“Plostnieku amata prasmes” sagatavošanā, pārstāvot Biedrību vairākās starptautiskās
tikšanās, koordinējot nominācijas tapšanas gaitu Latvijas pusē;

2. piešķirt finanšu līdzekļus avio biļetēm maršrutā Rīga-Rabāta-Rīga un iekšzemes ceļa
izdevumiem divām personām (Darbiniekam un vienam Biedrības biedram), kā arī izmaksāt
komandējuma dienas naudu Darbiniekam par četrām dienām 100 procentu apmērā no
Iestādes budžeta līdzekļiem (kods 06.21);

3. noteikt, ka finansējuma saņēmēji piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās no brauciena
Valmieras novada pašvaldībai iesniedz atskaiti par komandējuma laikā veiktajām izmaksām;

4. Darbinieka darba pienākumus komandējuma laikā uzdot veikt Iestādes struktūrvienības
“Projektu vadības nodaļa” projektu vadītājai Elīnai Rullei.

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