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                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 31.§) 

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  

un  ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu  

Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei 

 

Rugāju novada domē tika saņemts Rugāju novada domes priekšsēdētājas Sandras 

Kapteines iesniegums (iereģistrēts 09.10.2019. Nr. 588/4.2) ar lūgumu piešķirt ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas no 2019.gada 4.novemdra.  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta 

pirmā daļa nosaka, ka amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, Darba likuma 

149. panta otrā daļa nosaka, ka darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā 

nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42. panta 

pirmā daļa nosaka, ka amatpersonai var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba 

dienām pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas.  

Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumu „Par atlīdzību Rugāju 

novada pašvaldībā”” 20.punkts nosaka, ka Domes priekšsēdētājam tiek piešķirts ikgadējais 

apmaksātais papildatvaļinājums līdz 10 darba dienām. Papildatvaļinājumu piešķir par katru 

Rugāju novada pašvaldības iestādēs nostrādātu pilnu gadu  1 darba dienu, bet ne vairāk kā 10 

darba dienas. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un Finanšu komitejas 2019. gada 10.oktobra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Jānis Ikstens, Agris 

Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, pildot 

likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās Sandra Kapteine; Rugāju novada 

dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei: 

1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu (par darba periodu no 

18.06.2018. līdz 17.06.2019.) no 04.11.2019. līdz 10.11.2019. ieskaitot; 

2. ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – piecas darba dienas (par darba periodu no 

18.06.2018. līdz 17.06.2019.) no 11.11.2019. līdz 15.11.2019. ieskaitot. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  
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