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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

17.10.2019.                                                                                                  Nr. 321 

                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 27.§) 

Par Rugāju sporta centra direktora vietas izpildītāja iecelšanu 

 

Rugāju novada domē ir saņemts Rugāju sporta centra direktora Laura Krēmera 

iesniegums, kurā tiek lūgts atbrīvot no direktora amata ar 31. oktobri. Lai nodrošinātu izglītības 

iestādes darbības nepārtrauktību, nepieciešams iecelt direktora vietas izpildītāju. Pašreizējais 

iestādes vadītājs Lauris Krēmers ierosina par direktora vietas izpildītāju iecelt pašreizējo 

direktora vietnieci Initu Briedi. Lauris Krēmers ierosina noteikt, ka direktora vietnieka funkciju – 

aizvietot direktoru tā prombūtnes laikā, veiks pedagogs Ainārs Dokāns. 

 Likuma “Par pašvaldību” 21. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un 

atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības 

nolikumā paredzētajos gadījumos. 

Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumu Nr. 436 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”  25. punkts nosaka, ka par papildu pedagoģisko darbu, kas nav iekļauts pedagoga 

amata aprakstā (darba apjoma palielināšanās, izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu), 

nosaka piemaksu līdz 30 procentiem no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas par 

stundām, kas noteikta papildu darba veicējam, un, veicot pārtarifikāciju, piemaksu iekļauj 

izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 2019. gada 10. oktobra 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 

0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Slēgt vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu no 2019. gada 31. oktobra 

Darba likuma 114. panta kārtībā ar Lauri Krēmeru, personas kods [..]. 

2. Iecelt Initu Briedi, personas kods [..], par Rugāju sporta centra direktora vietas 

izpildītāju, noteikt izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi – EUR 1003 par vienu 

amata vienību; 

3. Noteikt, ka Rugāju sporta centra direktora pienākumus direktora vietas izpildītāja 

prombūtnes laikā pildīs pedagogs Ainārs Dokāns, personas kods [..]; 

4. Noteikt piemaksu 30% apmērā Aināram Dokānam par direktora pienākumu 

pildīšanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  
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