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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 23.jūlijā           Nr.145 

 

Par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija) 

 

Ādažu novada dome 2019.gadā saņēma sadraudzības piedāvājumu no Dusheti (Gruzija) 

pašvaldības ar aicinājumu dalīties pieredzē demokrātiskas pārvaldes, likuma varas un 

cilvēktiesību stiprināšanai pašvaldības atbildības jomās, jo īpaši laikā, kad abas valstis 

piedzīvo administratīvi teritoriālo reformu.   

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

partnerībā. Attiecības ar Gruziju tiek veidotas pamatojoties uz divpusējās sadarbības 

principiem un Latvijas, kā ES un NATO dalībvalsts statusu.  

Ādažu un Dusheti pašvaldību sadarbība tika nostiprināta juridiski 03.06.2019., noslēdzot 

sadarbības līgumu. Sadarbības 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”. 

Atbilstoši domes 09.04.2019. lēmumam Nr.70 “Par sadraudzību ar Dusheti pašvaldību”, 

domei ar atsevišķu lēmumu ir jāizveido delegācija 8 pārstāvju sastāvā, kas jānorīko 

komandējumā uz Dusheti. Domes mērķis ir iepazīt Dusheti potenciālu sadarbībai ekonomikas, 

pārvaldes, kultūras un tūrisma jomā, kā arī šim nolūkam nodibināt draudzīgas attiecības. 

Paredzamās komandējuma izmaksas (EUR) ir norādītas zemāk un ir iekļautas domes 

2019.gada budžetā:  

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 = 3200,00 3200 

Kopā  3400 

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

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

2022) mērķiem Nr.6, Nr.11 un Nr.15, kā arī domes 09.04.2019. lēmuma Nr.70 “Par 

sadraudzību ar Dusheti pašvaldību”, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izveidot šādu delegāciju un norīkot to komandējumā uz Dusheti (Gruzija) no š.g. 

24.septembra līdz 2.oktobrim: 

1.1. Māris SPRINDŽUKS – domes priekšsēdētājs; 

1.2. Edgars  VERNERS – deputāts; 

1.3. Raitis KUBULIŅŠ – deputāts; 

1.4. Kristīne SAVICKA – deputāte; 

1.5. Guntis PORIETIS – izpilddirektors; 

1.6. Karīna MIĶELSONE – Attīstības un investīciju daļas vadītāja; 

1.7. Sarmīte MŪZE – finansiste; 

1.8. Anete VAIVADE – Grāmatvedības daļas vadītāja. 
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2. Personāldaļai sagatavot komandējuma rīkojuma projektu. 

3. Attīstības un investīciju daļas vadītājai Karīnai MIĶELSONEI organizēt nepieciešamās  

dokumentācijas sagatavošanu Ādažu novada pašvaldības delegācijai un ar pieredzes 

apmaiņas vizītes organizēšanu saistītās izmaksas segt no Pārvaldes budžeta.  

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt šī lēmuma 2.punktā minēto rīkojumu un š.g. 

oktobrī informēt domi par komandējuma rezultātiem. 

5. Uz komandējuma laiku par domes izpilddirektora un Administrācijas vadītāja p.i. iecelt 

domes Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāju E.Kāpu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 

 


