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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

23.01.2020.                                                                                                  Nr. 15 

                                                                                                                     (protokols Nr. 2, 9.§) 

Par papildu finansējuma piešķiršanu Rugāju sporta centram 

 

Rugāju novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi ir Rugāju sporta centra  

(turpmāk – RSC) 10.01.2020. vēstuli Nr. 1.14/1 “Par pašvaldības papildus finansējuma 

piešķiršanu”. Tajā izteikts RSC lūgums piešķirt pašvaldības finansējumu 2020. gadā sporta 

treneru darba apmaksai par diviem periodiem: no 01.01.2020. līdz 31.08.2020. –  207.81 EUR un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) 50.06 EUR mēnesī (0.277 

darba likmes), no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. –581.70 EUR un VSAOI 140.13 EUR mēnesī 

(0.736 darba likmes).    

Pamatojoties uz nepietiekamu valsts finansējuma apjomu, kas profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI pēdējos gados ir ticis 

palielināts tikai saistībā ar pedagogu darba samaksas pieaugumu, bet nav piešķirts papildus 

finansējums saistībā ar izglītojamo skaita palielinājumu, Rugāju sporta centrs lūdz piešķirt 

papildus finansējumu 

Mācību plāna izpildei pašvaldība ierosina Rugāju sporta centram 2020. gadā piešķirt 

nepieciešamo papildu finansējumu no pašvaldības budžeta – 2062.96 EUR (divi tūkstoši 

sešdesmit divi euro, 96 centi), ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 400.48 

EUR par laika periodu no 01.01.2020. līdz 31.08.2020, kā arī 2887.32 EUR (divi tūkstoši astoņi 

simti astoņdesmit septiņi euro, 32 centi), ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 560.52 EUR par laika periodu no 01.09.2020. līdz 31.12.2020, kopā 4950.28 EUR 

(četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 28 centi). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 8. punktu, kas nosaka, ka pedagogiem zemāko mēneša darba algas likmi 

nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 4. tabulu, ņemot vērā Finanšu komitejas 

16.01.2020. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, 

Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

1. Piešķirt Rugāju sporta centra treneru darba algām papildu finansējumu no 2020. gada 

1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim –  4950.28 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit 

euro un 28 centi), ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1192.52 EUR.   

2. Finanšu līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta 

izdevumu sadaļas 09.520. Rugāju sporta centrs. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai 

Šaicānei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

27.01.2020.  
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