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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 26.martā           Nr.64 

 

Par dalību “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2019” 

programmas projektā 

 

Saskaņā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā izsludināto atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanu “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public 

Administration 2019” programmas ietvaros, Ādažu novada pašvaldība var piedalīties 

pieredzes aktivitātēs konkursa dalībnieku - pašvaldību administrācijas darbiniekiem ar 

kolēģiem Ziemeļvalstīs.  

Iedzīvotāju skaita palielināšanās Ādažu novadā aktualizēja pašvaldības attīstības 

problemātiku, īpaši inženiertīklu, izglītības infrastruktūras un dzīvojamā fonda attīstības 

jomās, kā arī bruņoto spēku karavīru socializācijas jautājumos. 

Izvērtējot  Ziemeļvalstu pašvaldības, kas iespējami labāk atbilst domes raksturlielumiem un 

problemātikai, par atbilstošam nosakāma Lidingo pašvaldība (Zviedrijā) un Varde pašvaldība 

(Dānijā). 

Programma ir izmantojama kā līdzeklis domes Administrācijas darbinieku kompetences 

pilnveidei, esošo problēmu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai un sadarbības veidošanai 

iepriekš minētajās pašvaldības funkciju jomās. 

Dalība programmā atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) mērķiem 

„1.Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra”, „5. Apmierināts novada iedzīvotājs”, 

„9.Pieejama un kvalitatīva izglītība”, “13.Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un 

uzņēmumu pārvalde”, un „15.Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un 

organizācijām”. 

Paredzamās izmaksas (EUR) dalībai minētās programmas ietvaros: 

Lidingo pašvaldībā (Zviedrijā)  

Nr. 

p.k. 

Izmaksas Ādažu novada domes 

administrācijai (8 personas) 
Izmaksas Ārfinansējums 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

Kopējās 

izmaksas 

1. Ceļojuma apdrošināšana 
25,00*8 = 

200 
120 80 200 

2. Starptautiskie transporta izdevumi 
400,00*8 = 

3200,00 
1920 1280 3200 

3. Vietējie transporta pakalpojumi 2000 1200 800 2000 

4. 
Uzturēšanās izdevumi un dienas 

nauda 

110*3*8 = 

2640  
1584 1056 2640 

 KOPĀ  4824 3216 8040 

Varde pašvaldībā (Dānijā) 

Nr. 

p.k. 

Izmaksas Ādažu novada domes 

administrācijai (8 personas) 
Izmaksas Ārfinansējums 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

Kopējās 

izmaksas 

1. Ceļojuma apdrošināšana 
25,00*8= 

200 
120 80 200 

2. Starptautiskie transporta izdevumi 400,00*8= 1920 1280 3200 
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3200 

3. Vietējie transporta pakalpojumi 2000 1200 800 2000 

4. 
Uzturēšanās izdevumi un dienas 

nauda 

110*3*8= 

2640 
1584 1056 2640 

 KOPĀ  4824 3216 8040 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2., 4. un 5.punktu, 95. panta pirmo un otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. 

panta piekto daļu, Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) mērķiem Nr.1, Nr.5, 

Nr.9, Nr.13 un Nr.15, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Ādažu novada domes, Lidingo pašvaldības (Zviedrijā) un Varde pašvaldības 

(Dānijā) kopprojektā programmas “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public 

Administration 2019”  ietvaros. 

2. Attīstības un investīciju daļas vadītājai Karīnai MIĶELSONEI līdz 30.03.2019. organizēt 

nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu par sadarbību ar projektā iesaistītajām 

pašvaldībām un projekta pieteikuma elektroniskas veidlapas iesniegšanu, kā arī koordinēt 

programmas izpildes aktivitātes Ādažu domes atbildības jomās.  

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā: 

3.1. nodrošināt nepieciešamo Ādažu novada domes līdzfinansējumu līdz 6432 EUR 

apmērā, precizējot finansējuma apjomu pēc tāmju sagatavošanas; 

3.2. domes priekšsēdētājam atsevišķi norīkot 8 domes Administrācijas darbiniekus 

sadarbībai ar  Lidingo pašvaldību, un tikpat - ar Varde pašvaldību. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      P.Balzāns  

 


