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Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un   

ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma kompensēšanu  

Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei 

 

Darba likuma 149. panta piektā daļa nosaka, ka “ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 

atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek 

izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. Darba devējam ir 

pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu.” Tāpat Darba likuma 151. panta piektā daļa nosaka, ka “ikgadējā 

apmaksātā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumu, kad darba 

tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu nav 

izmantojis”. 

Sandra Kapteine līdz 2013. gada 18. jūnijam pildīja lauksaimniecības attīstības speciālista 

pienākumus Rugāju novada domē. 2013. gada 18. jūnijā Sandra Kapteine tika ievēlēta par Rugāju 

novada domes priekšsēdētāju. Rugāju novada domei bija pienākums izbeigt līdzšinējās darba 

tiesiskās attiecības, izmaksāt neizmaksāto amata atlīdzību un kompensāciju par neizmantoto 

atvaļinājumu, kas netika izdarīts. Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine savus 

domes priekšsēdētājas pienākumus beigs pildīt 2021.gada 30. jūnijā. Līdz ar to Rugāju novada 

domei ir pienākums līdz 2020. gada 30. jūnijam (ieskaitot), izmaksāt neizmaksāto amata atlīdzību 

un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, tajā skaitā par laika periodu līdz 2013. gada 

18.jūnijam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu komitejas 2021. gada 13.maija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti: Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, 

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: 

Kompensēt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei: 

1. neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par darba periodiem: no 01.03.2011. līdz 

28.02.2012., no 01.03.2012. līdz 17.06.2013. un no 18.06.2020. līdz 30.06.2021.; 

2. neizmantoto ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par darba periodu no 18.06.2019. 

līdz 17.06.2020. un  no 18.06.2020. līdz 30.06.2021. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 
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