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2020. gada 10. augustā Nr. 13 

 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj 14.05 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis 

Stars, Kārlis Pabērzs, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns. 

Pašvaldības darbinieki:  

Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Datortīklu un IS speciāliste Anita Dzenuška, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie. 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti -  Egils Jaksons, Kornēlija Brūniņa, Kārlis Pabērzs (jun.),  Mārtiņš Felss -  

attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Darba kārtība: 

1. Par Variešu sākumskolas direktores Aijas Rogāles  atbrīvošanu no amata 

 

1. 

Par Variešu sākumskolas direktores Aijas Rogāles  atbrīvošanu no amata 

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā V. Stiebriņa. Izsakās L. Zalāne. Izsakās V. Golubevs un A. 

Vetere. K. Pabērzs informē par skolu mācību procesa nodrošināšanu jaunajā mācību gadā. 

Izsakās V. Golubevs, V. Stiebriņa. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Variešu sākumskolas direktores Aijas Rogāles  

2020.gada 08.jūlija iesniegums (reģistrēts 09.07.2020. ar Nr.2.1-30/20/1680) ar lūgumu 

atbrīvot no Variešu sākumskolas direktores amata pienākumu pildīšanas ar 2020.gada 

11.augustu.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka Dome var 

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

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  
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Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka novada pašvaldība pieņem 

darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 

internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — 

saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju.  

Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra iekšējo noteikumu Nr.29 

“Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās 

izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un 

atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un 

atbrīvošanu no darba” 7.punkts nosaka, ka departaments izskata jautājumu par saskaņojumu 

pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes vadītāja atbrīvošanu no darba, 

pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu un pašvaldības lēmumu par vadītāja atbrīvošanu no 

darba. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors Raimonds 

Spēks ierosina atbrīvot Variešu sākumskolas direktori Aiju Rogāli  no amata 2020.gada 

11.augustā (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 100.panta ceturto 

daļu,114.pantu. 

Pamatojoties uz Variešu sākumskolas direktores Aijas Rogāles  2020.gada 8. jūlija 

iesniegums (reģistrēts 09.07.2020. ar Nr.2.1-30/20/1680), likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 9.punktu, 69.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

2.punktu, Darba likuma 100.panta ceturto daļu,114.pantu,  

  atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, 

Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības 2020.gada 11.augustā (pēdējā darba diena) ar Variešu 

sākumskolas direktori Aiju Rogāli  (personas kods [..]), pamatojoties uz Darba likuma 

100.panta panta ceturto daļu un 114.pantu. 

2. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Variešu sākumskolas 

direktores Aijas Rogāles atbrīvošanu no amata saskaņošanai.  

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt Variešu sākumskolas direktorei 

Aijai Rogālei darba samaksas galīgā aprēķina veikšanu uz 2020.gada 11.augustu (pēdējā 

darba diena) un izmaksāt Aijai Rogālei (personas kods [..]) pienākošās naudas summas 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

4. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt nodošanas - pieņemšanas komisiju - 

Variešu sākumskolas direktores Aijas Rogāles pārziņā esošo materiālo vērtību 

(pamatlīdzekļi, inventārs) un dokumentācijas nodošanas procesu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.15 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

 
10.08. 2020 

Sēdes protokolētājs                                                                               D. Ivanova 

 
10.08. 2020 


