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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 09.aprīlī           Nr.70 

 

Par sadraudzību ar Dusheti pašvaldību 

 

Gruzija ir viena no Latvijas prioritārajām valstīm Eiropas kaimiņu politikā un Austrumu 

partnerībā, kā arī Latvijas attīstības sadarbības politikas kontekstā. Latvija attiecības ar 

Gruziju veido pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas, kā ES un NATO 

dalībvalsts, statusu. Latvijas un Gruzijas attiecībās valda intensīvs politiskais dialogs un 

Latvija sniedz atbalstu Gruzijai tās reformu procesā.  

2018.gada oktobrī Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja D.Mieriņa un 

Gruzijas valsts administrācijas pilnvarotā gubernatora vietnieks Dusheti, Tianeti, Mtsketa un 

Kazbegi pašvaldībās T.Sujashvili parakstīja memorandu par reģiona ciešāku sadarbību, 

paredzot stiprināt sociāli ekonomisko, kā arī kultūras un humanitāro sadarbību, t.sk. dažādās 

programmās un projektos. Abas puses apņēmās attīstīt ciešāku sadarbību arī ar vietējo 

pašvaldību iestādēm. 

Ādažu novada dome ir saņēmusi sadraudzības piedāvājumu no Dusheti (Gruzija) pašvaldības 

un tiek aicināta dalīties pieredzē Eiropas vērtību, demokrātiskas pārvaldes, likuma varas un 

cilvēktiesību stiprināšanai pašvaldības atbildības jomās, lai veicinātu demokrātiskas un 

decentralizētas pašvaldības attīstību, jo īpaši laikā, kad abas pašvaldības piedzīvo 

administratīvi teritoriālo reformu.   

Abu pašvaldību sadraudzība ir jānostiprina juridiski, noslēdzot sadraudzības līgumu. Ādažu 

novada domes mērķis ir iepazīt Dusheti, kā potenciālo Gruzijas pašvaldību partneri 

ekonomikas, pārvaldes, kultūras un tūrisma jomās, kā arī nodibināt draudzīgas attiecības. 

Sadraudzības veidošana atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) mērķiem 

„6.Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas”, „11.Attīstīta kultūra”, un  

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

Paredzamās izmaksas (EUR) dalībai sadraudzības uzsākšanai un pieredzes apmaiņas vizīšu 

organizēšanai uz Dusheti pašvaldību ir šādas:  

Nr. 

p.k. 

Izmaksas Ādažu novada domes delegācijai  

(8 personas) 
Izmaksas Summa 

1. Ceļojuma apdrošināšana 25,00*8 = 200 200 

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

Kopā  3400 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas otro un piekto 

daļu, 95.panta pirmo un otro daļu, 97. pantu, Ādažu novada attīstības programmas (2016-

2022) mērķiem Nr.6, Nr.11 un Nr.15, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt divpusēja sadraudzības līguma noslēgšanu ar Dusheti pašvaldību (Gruzija). 
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2. Attīstības un investīciju daļas vadītājai Karīnai MIĶELSONEI organizēt nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu un līguma parakstīšanu svinīgos apstākļos, kā arī koordinēt 

Dusheti delegācijas uzņemšanu Ādažu novada pašvaldībā.  

3. Dusheti delegācijas ierašanās gadījumā Ādažos: 

3.1. Ādažu Kultūras centra vadītājai Lindai TIĻUGAI organizēt Gruzijas amatiermākslas 

dalībnieku priekšnesumus iekļaušanu domes svētku “Gaujas svētki  Ādažos 2019” 

repertuārā; 

3.2. ar delegācijas uzņemšanu saistīto finansējumu nodrošināt no domes Pārvaldes 

2019.gada budžeta tāmes līdzekļiem. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt šī lēmuma 2.punktā minēto līgumu. 

5. Ar atsevišķu lēmumu izveidot domes delegāciju 8 pārstāvju sastāvā un norīkot 

komandējumā uz Dusheti (Gruzija). 

6. Lēmuma 2. un 3.punkta izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram, bet 5.punkta 

izpildes kontroli – domes priekšsēdētājam. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


