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Par komandējumu uz Toruņu (Polijā) 

Ziņo J. Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Ņemot vērā saņemto Toruņas pilsētas mēra Michal Zaleski uzaicinājumu Hanzas padomes 
locekļiem piedalīties Hanzas savienības padomes sēdē, kas norisināsies no 21.10.2022. līdz 23.10.2022. 
Toruņas (Polija) pilsētā, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, 
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Cēsu novada domes 08.10.2015. noteikumiem Nr.36 “Par komandējumiem un darba 
braucieniem”, Finanšu komitejas 29.09.2022. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, ar 16 - par 
(Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav nolemj: 

1. Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu laika periodā no 21.10.2022. līdz 
23.10.2022. (ieskaitot) komandējumā uz Toruņu (Polijā). 
 

2. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam 2 (divas) brīvas darba dienas sakarā 
ar komandējumu nedēļas atpūtas laikā 2022.gada oktobrī. 

 

3. Uzdot Cēsu novada Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei (galv. grāmatvedei S. Kūlītei ) 
izmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
3.1. komandējuma dienas naudu pilnā apmērā par komandējuma 2 (divām) dienām 21.10.2022. 

un 23.10.2022. un 30 procentu apmērā par komandējuma 1 (vienu) dienu 22.10.2022., 
3.2. pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem attaisnojuma dokumentiem, 

kompensēt citus ar komandējumu saistītos izdevumus (ja tādi radušies) normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un apmērā. 

 
4. Uzdot J.Rozenbergam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma iesniegt 

komandējuma atskaiti un ar komandējumu saistīto izdevumu attaisnojuma dokumentus (ja tādi ir 
radušies). 
 

5. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga komandējuma laikā un brīvo darba dienu 
sakarā ar komandējumu nedēļas atpūtas laikā pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus 
veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Inesei Suijai-Markovai. 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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