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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2018.gada 15.augustā

Nr.18

Tukuma novada Domes ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 15.augustā plkst. 11:30 Talsu ielā 4,
Tukumā.
Sēdi plkst. 11:30 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Tiek nodrošināta sēdes tiešraide tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
Sēdē piedalās:
deputāti: Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Dace
Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Aivars
Volfs, Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās Sergejs Kovaļovs – citu darbu dēļ, Kaspars Liepa – cita
darba dēļ, Daiga Reča – citu darbu dēļ, Guna Roze – slimības dēļ),
Domes administrācijas darbinieki:
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe,
- Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis,
- Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda,
- Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne,
- juriste Ilze Blanka,
- sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Zekunde,
- datortehniķis Viktors Rūsa.
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
UZAICINĀTA: Baiba Zunde – Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas amata
kandidāte.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja apstiprināšanu.
2. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktori
A.Ozerinsku.
3. Par papildus finansējumu atlaišanas pabalstiem un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
atlīdzināšanai naudā Tukuma internātpamatskolas pedagogiem.
1.§.
Par Slampes pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” vadītāja apstiprināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI – nav
DEBATES – nav
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par Slampes pirmsskolas
apstiprināšanu” pieņemt (lēmums pievientots).

izglītības

iestādes

“Pienenīte”

vadītāja

2.§.
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Tukuma
E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktori A.Ozerinsku
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI – nav
DEBATES – nav
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Tukuma E.Birznieka-Upīša
1.pamatskolas direktori A.Ozerinsku” pieņemt (lēmums pievienots).
3.§.
Par papildus finansējumu atlaišanas pabalstiem
un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšanai
naudā Tukuma internātpamatskolas pedagogiem
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Normunds Rečs
JAUTĀJUMI – Agris Zvaigzneskalns
DEBATES – nav
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par papildus finansējumu atlaišanas pabalstiem un ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma atlīdzināšanai naudā Tukuma internātpamatskolas pedagogiem” pieņemt (lēmums
pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst. 11:50.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 16.08.2018.
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LĒMUMS
Tukumā
2018.gada 15.augustā

prot.Nr.18, 1.§.

Par Slampes pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” vadītāja apstiprināšanu
Tukuma novada Dome 2018.gada 6.jūlijā izsludināja konkursu uz vakanto amatu „Slampes
pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājs”. Konkursam pieteicās divi pretendenti. Ar
Tukuma novada Domes 2018.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.96-d „Par atklāto konkursu uz vakanto
Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu” izveidotā komisija, izvērtējot
iesniegtos dokumentus, uzaicināja abus pretendentus uz konkursa otro kārtu - interviju. Apkopojot
konkursa pirmajā un otrajā kārtā iegūtos rezultātus, atbilstīgi atklātā konkursa nolikuma prasībām,
komisija 2018.gada 1.augustā kā pretendentu Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”
vadītāja amatam izvirzīja Baibu Zundi. Par Baibas Zundes kandidatūru Slampes pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja amatam ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu /[..] tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus/, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 2.punktu /[..] novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo
vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības
iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju ../, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 496 „Kārtība un vērtēšanas
nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un
pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 14.punktu /Ja dibinātājs
komisijas ieteikto pretendentu atzīst par piemērotu, dibinātājs pieņem lēmumu par pretendenta
pieņemšanu darbā un par to rakstiski paziņo pretendentam/ un Izglītības un zinātnes ministrijas
2018.gada 7.augusta vēstuli Nr. 4-7e/2018/2656 „Par vadītāju maiņu”:
1. iecelt Baibu Zundi Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas amatā
no 2018.gada 18.augusta,
2. uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei sagatavot un Domes priekšsēdētājam līdz
2018.gada 17.augustam noslēgt ar Baibu Zundi pārjaunotu darba līgumu.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2018.gada 15.augustā

prot.Nr.18, 2.§.

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas
direktori A.Ozerinsku
Tukuma novada Domē 2018.gada 26.jūlijā saņemts Tukuma E.Birznieka-Upīša
1.pamatskolas direktores A.Ozerinskas iesniegums (reģ.Nr.280-p) ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās
attiecības 2018.gada 30.augustā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu: /[..]tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus/, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 2.punktu /[..] novada pašvaldība pieņem darbinieku un atbrīvo no darba tās padotībā
esošo vispārējās izglītības iestāžu [..] vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju [..]/
un Darba likuma 100.panta pirmo daļu / Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu
vienu mēnesi iepriekš,./:
1. 2018.gada 30.augustā (pēdējā darba diena 2018.gada 30.augusts) izbeigt darba tiesiskās
attiecības un saistības ar Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktori Ainu Ozerinsku,
izmaksājot darba algu par laiku līdz 2018.gada 30.augustam ieskaitot un kompensāciju par
neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu,
2. Tukuma novada Domes priekšsēdētājam izdot rīkojumu par:
2.1. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja norīkošanu
līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai ar jaunu direktoru;
2.2. par komisijas izveidošanu materiālo vērtību, saistību un lietu nodošanai un pieņemšanai
sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktori
A.Ozerinsku;
3. uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei organizēt atklātu konkursu uz vakanto Tukuma
E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktora amatu.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2018.gada 15.augustā

prot.Nr.18, 3.§.

Par papildus finansējumu atlaišanas pabalstiem
un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšanai
naudā Tukuma internātpamatskolas pedagogiem
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2018. gada 22. februāra lēmumu “Par Tukuma
internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas reorganizāciju” (prot.Nr.2, 5.§.) un Tukuma
novada Domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu “Par finansējumu atlaišanas pabalstiem Tukuma
internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas darbiniekiem” (prot.Nr.17, 7.§) ir precizēts
Tukuma internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku skaits, kuri neturpinās darba tiesiskās
attiecības un kuriem ir jāizmaksā atlaišanas pabalsts likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
Atbilstoši Darba likuma 40. panta otrās daļas 4. punktam /Darba līgumā norāda: [..] darba
vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku var
nodarbināt dažādās vietās)/ Tukuma internātpamatskolas pedagogiem, pamatojoties uz izglītības
iestāžu reorganizāciju, piedāvāja grozījumus darba līgumā, norādot darba devēja maiņu, izmaiņas
darba vietā, izmaiņas tarifikācijā, nosakot pedagoģisko likmi atbilstoši īstenojamajām izglītības
programmām un izglītojamo skaitam.
Divus Tukuma internātpamatskolas pedagogus par grozījumiem darba līgumā varēja brīdināt
tikai pēc viņu atgriešanās darbā pēc pārejošas darbnespējas laika. Abi šie pedagogi nepiekrīt
piedāvātajiem grozījumiem darba līgumā un vēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības.
Saskaņā ar Darba likuma 112. pantu (pedagogiem) darba devējam ir pienākums izmaksāt
darbiniekiem atlaišanas pabalstu noteiktās mēnešalgas vidējās izpeļņas apmērā atkarībā no
darbinieka nodarbinātības ilguma pie attiecīgā darba devēja.
Saskaņā ar Tukuma internātpamatskolas sniegto informāciju divu Tukuma
internātpamatskolas pedagogu atlaišanas pabalstu kopējais apmērs (t.sk. darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)) ir 7062,00 euro,
Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta piekto daļu /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/ 16 Tukuma internātpamatskolas pedagogiem ir nepieciešams izmaksāt
kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu 11561,00 euro apmērā.
Tukuma internātpamatskola, veicot precizējumus aprēķinos par atlaišanas pabalstu izmaksu,
secināja, ka Tukuma novada Domes 2018.gada 26.jūlija lēmuma “Par finansējumu atlaišanas
pabalstiem Tukuma internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas darbiniekiem”
(prot.Nr.17, 7.§) 1.punktā paredzēto finansējumu nav iespējams pilnībā nodrošināt no valsts budžeta
mērķdotācijas līdzekļiem, tādēļ nepieciešams papildus 13477,00 euro.
Saskaņā ar Tukuma internātpamatskolas sniegto informāciju un pamatojoties uz likuma “Par
valsts budžetu 2018. gadam” 3. panta ceturto daļu, no Tukuma internātpamatskolai apstiprinātajiem
mērķdotācijas līdzekļiem ir iespējams segt tikai daļu no atlaišanas pabalstu izmaksai Tukuma
internātpamatskolas pedagogiem. Tāpēc ir nepieciešams papildus finansējums no Tukuma novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem 32 100,00 euro, lai, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
varētu izmaksāt atlaišanas pabalstus un neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju tiem Tukuma
internātpamatskolas pedagogiem, kuri nevēlas turpināt darba tiesiskās attiecības reorganizācijas
rezultātā izveidotajā Tukuma novada internātpamatskolā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu /novada pašvaldība [..]
piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu/ un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu /Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli
lietderīgiem/:
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1. piešķirt Tukuma internātpamatskolai finansējumu 32100,00 euro apmērā atlaišanas
pabalstu izmaksai un neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšanai naudā
pedagoģiskajiem darbiniekiem;
2. finansējumu piešķirt no Tukuma novada pašvaldības 2018.gada līdzekļiem.

Ē.Lukmans

Domes priekšsēdētājs
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