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Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 02.jūlijā 
 
Sēde sasaukta plkst.1630 

 

Sēdi atklāj plkst.1610 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks O.Jurjevs 

Protokolē – Evita Vanaga 
 
Piedalās – Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame,  
Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga 
 
Nepiedalās: Valdis Līkosts – pamatdarba dēļ 
 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par aizņēmumu Valsts kasē 
2. Par atlaišanas kompensāciju izmaksu Vaiņodes internātpamatskolas pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem no pašvaldības budžeta 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 

Balsojums par ārkārtas sēdes darba kārtību: 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Piekrist izsludinātai sēdes darba kārtībai. 
 

 
1.p. 

Par aizņēmumu Valsts kasē 
/ziņo: O.Jurjevs/ 

 
      Sakarā ar to, ka kopš 2016.gada no valsts puses netiek piešķirts nepieciešamais finansējums 

internātskolām, tostarp, Vaiņodes internātpamatskolai (turpmāk tekstā – „Internātskola”) pilnā apmērā, 
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bet Vaiņodes pašvaldības budžetā nav pietiekamu finanšu līdzekļu Internātskolas uzturēšanai un 
pedagogu atalgojuma segšanai, Vaiņodes novada dome ar 2017.gada 19.decembra lēmumu, protokols 
Nr.9, 19.punkts „Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju”, pieņēma lēmumu likvidēt Vaiņodes 
internātpamatskolu ar 2018.gada 15.jūniju. 
 Līdzšinējās sarunās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atbildīgajiem pārstāvjiem un Vaiņodes novada domi tika panākta vienošanās par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu Internātskolas pedagogu un tehnisko darbinieku atlaišanas pabalstu 
segšanai, bet minētie finanšu līdzekļi joprojām nav saņemti. 
 Darba tiesiskās attiecības ar visiem Internātskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem ir 
izbeigtas ar 2018.gada 15.jūniju, bet Internātskolas finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, daļai Internātskolas 
personāla atlaišanas pabalsti un citi saistītie maksājumi ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos nav 
izmaksāti. Iztrūkstošo finanšu līdzekļu apmērs arī Vaiņodes novada domei šobrīd nav pieejams un 
nodrošināms. 
 Saskaņā ar Darba likuma 128.panta trešo daļu, Vaiņodes novada domei ir pienākums atlīdzināt 
arī Internātskolas personālam zaudējumus, likumisko procentu veidā, kas turpina pieaugt, jo, kopš 
Internātskolas personāla atlaišanas, nav izmaksātas visas naudas summas daļai pedagogu un tehnisko 
darbinieku, kas viņiem pienācās no darba devēja. 
 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai novērstu tiesvedības nākotnē, tiek lūgts piešķirt finanšu 
līdzekļus Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas izdevumu segšanai. 

Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas izdevumu segšanai nepieciešami EUR 
133266 

 
          Informācija par nepieciešamo finanšu līdzekļu sadalījumu: 

Maksājuma mērķis Summa (EUR) 

Atlaišanas pabalsti  (neto) pedagogiem 44093 

Atlaišanas pabalsti  (neto)  tehniskiem darbiniekiem 14696 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pedagogiem 15330 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tehniskiem darbiniekiem 9184 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagogiem 24572 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskiem darbiniekiem  

14888 

Īstermiņa saistības piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem 10503 

KOPĀ 133266 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 
2008.gada 25. marta noteikumiem Nr.196 „ Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
15. punktu, un  likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam” 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē īslaicīgu pašvaldības finanšu resursu deficīta segšanai – 
Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas izdevumu segšanai 

1.2.  Aizņēmuma summa 133 266   EUR (Viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti sešdesmit 
seši euro) un procentu maksājumi atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei 
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1.3.  Aizņēmuma līguma paredzamais noslēgšanas laiks – 2018.gada jūlijs 
1.4.  Aizņēmuma izņemšanas laiks –2018.gada jūlijs 
1.5.  Aizņēmuma atmaksas termiņš – saimnieciskā gada beigas – 2018.gada decembris  
1.6.  Apmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta  
1.7.  Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

2.p. 
Par atlaišanas kompensāciju izmaksu Vaiņodes internātpamatskolas pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem no pašvaldības budžeta 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

Pamats: Vaiņodes novada dome 2017.gada 19.decembra lēmumā, Protokols Nr.9, 19.punktu 
„Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju”, pieņēma lēmumu likvidēt Vaiņodes internātpamatskolu 
ar 2018.gada 15.jūniju. Saskaņā ar Darba likuma 128.panta pirmo daļu, atlaižot darbinieku no darba, 
visas naudas summas, kas viņam pienākas no darba devēja, izmaksājamas atlaišanas dienā un saskaņā 
ar trešo daļu, ja darba tiesiskās attiecības izbeigušās un darba samaksa darba devēja vainas dēļ nav laikus 
izmaksāta, viņām ir pienākums atlīdzināt darbiniekam radušos zaudējumus 

Vaiņodes novada pašvaldība ir iesniegumu pēc finansējuma Latvijas Republikas Ministru 
kabineta priekšsēdētājam M.Kučinskim, Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, Izglītības un Zinātnes ministrijai. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 
 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Sākt atlaišanas kompensāciju, neizmaksāto darba algu un ar to saistīto nodokļu izmaksu 
Vaiņodes internātpamatskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem no pašvaldības 
budžeta ar 06.07.2018. 
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

Sēdi slēdz plkst. 1700 

 

Sēdes vadītājs:                                                                                           O.Jurjevs 

Sēdes protokolētājs:                                                                                                   E.Vanaga 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 03.jūlijā 

 

 


