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PIEDALĀS
Deputāti:

Ā.Sproģis, I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane,
D.Gredzena, V.Sālava, A.Mēters, I.Didrihsone,
Z.G.Fīrers, M.Golubeva

NEPIEDALĀS
Deputāti:

UZAICINĀTI:
Pašvaldības darbinieki

G.Balahovičs – iemesls nav zināms
R.Rullis – iemesls nav zināms
J.Sergejenko – iemesls nav zināms
A.Ābuls - iemesls nav zināms
A.Bruzinskis, K.Valters; L.Berga, I.Dreija – Uzule,
I.Kripševica

Sēdes vadītāja - domes priekšsēdētāja S.Dūklava atklāj domes sēdi, iepazīstina ar
izsludināto ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par domes priekšsēdētājas vietnieka komandējumu uz Moldovu.
1.§
Par domes priekšsēdētājas vietnieka komandējumu uz Moldovu
(S.Dūklava, Ā.Sproģis, Z.G.Fīrers)
2014.gada novembra mēneša sākumā Latvijā viesojās Moldovas delegācija. Vizītes laikā
no Moldovas puses tika izteikts piedāvājums sadarboties.
2014.gada 24.novembrī Brocēnu novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājumu piedalīties vizītes braucienā uz Moldovu ar nolūku
noslēgt sadarbības līgumu.
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Šī gada 16.-21 decembrī plānota Latvijas pārstāvju vizīte uz Moldovu, kur Latvijas
delegācijas sastāvā tiek iekļauti pašvaldību pārstāvji. Vizītes mērķis:
- pārrunāt VARAM un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras identificēto
sadarbības virzienu 2015.gadam īstenošanu (Latvijas dienu organizēšana Moldovas Ziemeļu
reģiona attīstības dienu ietvaros, pilotprojekta īstenošana Moldovas pašvaldībā uzņēmējdarbības
veicināšanai, pašvaldību speciālistu apmaiņa kapacitātes stiprināšanai par ES fondu projektu
sagatavošanu un īstenošanu, NVO aktivizēšanas aktivitātes utml.);
- apspriest Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģijas plānu un sniegt ieteikumus
stratēģijas pilnveidošanai;
- noslēgt sadarbības līgumus starp pašvaldībām, kas ir izteikušās šādu iniciatīvu
Moldovas delegācijas vizītes laikā;
- noslēgt sadarbības līgumu starp Latvijas Lauku forumu un Moldovas nevalstisko
organizāciju ProCooprareRegionala;
- pārrunāt pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu īstenošanas iespējas (uzdevumi,
atbildīgie, termiņi utml.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 11 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane,
D.Gredzena, V.Sālava, A.Mēters, I.Didrihsone, Z.G.Fīrers, M.Golubeva); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Norīkot domes priekšsēdētājas vietnieku Āriju Sproģi komandējumā no 16.12.2014.
līdz 21.12.2014. uz Moldovu.
2. Deleģēt Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku slēgt
sadarbības līgumu ar Moldovas Republikas Ziemeļu reģiona pašvaldību Bričeni
pilsētu, kura būs lēmusi par sadarbības līguma slēgšanu ar Brocēnu novada
pašvaldību.
Sēdi slēdz plkst.19.00
Sēdes vadītāja

S.Dūklava (12.12.2014.)

Protokolētāja

A.Tuka (12.12.2014.)
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