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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2019. gada 20. jūnijā                                                                                   Nr.8 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.15 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks Andis 

Rolis, deputāti Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže (personisku iemeslu dēļ). 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, Finanšu nodaļas vadītāja 

Evita Freimane – Vaitele, finanšu analītiķe Ināra Reine. 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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Rucavas novada domes 2019. gada 20. jūnija ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par naudas balvas piešķiršanu 

 (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
                                                                                                                             

1. Par naudas balvas piešķiršanu 

 (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt naudas balvu vienas mēnešalgas 
apmērā Dunikas pagasta pārvaldes sekretārei [..]. 
  Saskaņā ar Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 
9.2.punktu amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirta naudas balva, 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. Minētā nolikuma 9.3.punkts nosaka, ka pašvaldībai svarīgi sasniegumi 
(notikumi) šī nolikuma izpratnē ir pašvaldības svētki vai pašvaldības organizētie plaša 
mēroga pasākumi, valsts svētki (Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, Lāčplēša 
diena, Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena), pašvaldības sasniegumi 
valsts vai starptautiska mēroga pasākumos (konkursos), pašvaldībai vai pašvaldības 
institūcijai nozīmīga gadadiena. 

Naudas balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas novada 
pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā desmit gadus. Naudas balvu piešķir ar domes 
lēmumu.  

Ņemot vērā, ka šogad aprit 100 gadu kopš dibināts Dunikas pagasts, simtgade tiek 
atzīmēta, rīkojot dažādus pasākumus, un tas ir pašvaldībai svarīgs notikums, tāpēc 
Rucavas novada dome Dunikas pagasta simtgades ietvaros vēlas pateikties Dunikas 
pagasta pārvaldes sekretārei [..] par 28 darba gadiem Dunikas pagastā, kā arī par ieguldīto 
darbu un enerģiju organizējot un realizējot Dunikas pagastam un Rucavas novadam 
nozīmīgus pasākumus un aktivitātes. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.06.2019. (protokols Nr.12) ieteikumu 
un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta 4.daļas 5.punktu, Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikuma 9.3. un 9.4. punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Irēna 
Šusta, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pieškirt Dunikas pagasta pārvaldes sekretārei [..] naudas balvu vienas mēnešalgas 
apmērā 550.00 euro par ieguldīto darbu un enerģiju organizējot un realizējot 
Dunikas pagastam un Rucavas novadam svarīgus un  nozīmīgus pasākumus. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 14.20 

Protokola pielikumā: domes lēmums. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs        (paraksts)    Jānis Veits  

                                     21.06.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre        (paraksts)        Santa Ķūse 

21.06.2019. 


	Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse

