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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2018. gada 11.jūlijā                    Nr.12 

Sēde sasaukta pulksten 17.00 

Sēdi atklāj pulksten 17.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Irēna Šusta, Romārs Timbra, 

Gundega Zeme 

 

Nepiedalās: deputāti Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Līga Jaunzeme 

(personīgu iemeslu dēļ) 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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Rucavas novada domes 2018.gada 11.jūlija ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par naudas balvas piešķiršanu 

 (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. Par naudas balvas piešķiršanu 

 (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Saņemts ilggadējās Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas, arhivāres Ausmas 

Vallijas Ašmanes iesniegums (05.07.2018.Nr.2.1.13/860) par darba attiecību 

pārtraukšanu.  
[..] 

Saskaņā ar Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumu amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirtas naudas balvas, kas kalendāra 

gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru 

sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu 

(notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas 

mērķu sasniegšanā. Naudas balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš 

Rucavas novada pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā desmit gadus. Naudas balvu 

piešķir ar domes lēmumu. Darbiniekam svarīgs notikums šī nolikuma izpratnē ir arī 

darba attiecību pārtraukšana, darbiniekam aizejot pensijā. 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma 9.2., 9.4., 9.5.2., 9.6.punktiem 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Irēna Šusta, 

Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Par ilggadējo un nozīmīgo ieguldījumu pašvaldības darbā piešķirt Ausmai 

Vallijai Ašmanei, personas kods [..] naudas balvu [..] sakarā ar darba attiecību 

pārtraukšanu.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 
 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.10 

 

 

Protokola pielikumā domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         11.07.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

11.07.2018. 

 


