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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

19.09.2019.                                                                                                    Nr. 272 

                                                                                                                       (protokols Nr. 10, 2.§) 

 

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu  

izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai  

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā 

 

Ar Rugāju novada domes 2018. gada 15. novembra lēmumu Nr. 187 (protokols Nr. 16, 

18. §) Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 

aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām komisijas (turpmāk – komisija) sastāvā tika ievēlēta Rugāju novada Eglaines 

pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Irīna Krivošejeva. Izbeidzot darba attiecības ar  

Rugāju novada Eglaines pamatskolu, I. Krivošejeva ir izteikusi vēlmi izslēgt viņu no komisijas. 

Pašvaldība atbalsta Izglītības pārvaldes ierosinājumu I. Krivošejevas vietā komisijas 

sastāvā ar 2019. gada 19. septembri ievēlēt Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores 

vietnieci izglītības jomā Ivetu Socku-Puisāni.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietnieku, pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus, Rugāju novada 

pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas 

nolikuma (apstiprināts Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra sēdē, protokols Nr. 12, 

2.§) 1.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina Rugāju novada dome, un 

ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019. gada 12. septembra 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Lauris Krēmers, 

Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2019. gada 19. septembri izslēgt Irīnu Krivošejevu, personas kods [..], no Interešu 

izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāva.  

2. Ar 2019. gada 19. septembri ievēlēt Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores 

vietnieci izglītības jomā Ivetu Socku-Puisāni, personas kods [..], Rugāju novada pašvaldības 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

20.09.2019.  
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