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Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, 

Vitauts Pragulbickis. 

 

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Sandra Grosberga (pamatdarba dēļ). 

 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektora vietniece, jurists- Evita Vanaga, Pirmskolas 

izglītības iestādes “ Zīlīte” vadītāja Indra Pīlagere  

 

Darba  kārtībā: 

 

1. Par Pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” vadītājas I. Pīlageres darba līguma uzteikumu 

 

Atklāti balsojot: 

   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars 

Dīks, Vitauts Pragulbickis) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot  papildjautājumu:       

 

2. Par dzīvokļa Celtnieku iela 4 – 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu 

 

 

 

 

mailto:dome@vainode.lv


2 

 
 

 

1.p. 

Par Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas I.Pīlageres darba līguma uzteikumu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

2014.gada 25.novembrī saņemts iesniegums no PII “Zīlīte” vadītājas Indras Pīlageres, iereģistrēts ar 

Nr. 3-6/1194, ar lūgumu pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar 2014.gada 30.novembri, pamatojoties 

  uz Darba likuma 100.panta piekto daļu. 

Darba likuma 100.panta piektā daļa nosaka, ka Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba 

līgumu, neievērojot šajā pantā noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu 

atzīstams katrs tāds apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj 

turpināt darba tiesiskās attiecības.  

Saskaņā ar Darba likumu, uzsakot darbu, pamatojoties uz DL 100.panta piekto daļu, 

darbiniekam uzteikumā precīzi jānorāda iemesli un jābūt pārliecinātam, ka šādi tikumības un 

taisnprātības apsvērumi pastāv. Paskaidrojums I.Pīlagerei tika pieprasīts ar 26.11.2014. Nr. 3-4/771  

vēstuli “Par darba līguma uzteikumu”. Uz ko 27.11.2014 tika saņemta I.Pīlageres 26.11.2014. atbilde 

Nr. 7-1-6.2/28, ka ilgstoši no domes amatpersonu puses un vairākiem pirmsskolas iestādes darbiniekiem 

pret viņu notiek mobings. 

Ja darbinieks pēc savas iniciatīvas pamet darbu, tad pierādīšanas pienākums, ka pastāv minētie 

apstākļi,  ir darbiniekam un tā kā uzsakot darbu, uzteikumā nebija precīzi norādīti iemesli, ka tikumības 

vai taisnprātības apsvērumi pastāv, tika minēts vien tas, ka notiek mobings, bet konkrēti fakti, kā tas 

izpaužas, netika minēti, uz Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdi ir uzaicināta PII “Zīlīte” vadītāja I. 

Pīlagere paskaidrojuma sniegšanai. 

 

 Konstatēts: PII “ Zīlīte” vadītāja I. Pīlagere iepazīstina klātesošos Vaiņodes novada domes deputātus 

ar saviem argumentiem par mobinga esamību. Tiek uzskaitīti rīkojumi un atbildes, sarakstē ar Vaiņodes 

novada pašvaldību kas tiek norādīti par mobinga esamību.  

Mobings ir psiholoģiskā terora veids, kad viens vai vairāki darba biedri sistemātiski naidīgā un neētiskā 

veidā vēršas pret kādu savu kolēģi. 

Izklāstot faktus un tos apkopojot, nav konstatētas mobinga pazīmes:  

1) ne fiziskais mobings  ( spēka pielietošana pret otru cilvēku);  

2) ne verbālais mobings ( vārdiska pazemošana, apsmiešana, izjokošana, aprunāšana, 

iebiedēšana; 3) ne slēptais mobings ( kad cilvēks tiek ignorēts, izolēts, izstumts no grupas). 

Pamatojoties uz iepriekšminēto dome konstatē, ka PII “ Zīlīte” vadītājas I. Pīlageres uzteikumā 

minēto prasībai  pārtraukt darba tiesiskās attiecības pamatojoties uz Darba likuma 100. panta piekto daļu 

nav nekāda likumiska pamata.  

Dome nekonstatē nekādus apstākļus, kas liecinātu par mobinga esamību pret I.Pīlageri – nav 

konstatēts, ka būtu bijusi spēka pielietošana pret I.Pīlageri, vai pazemošana,  vai apsmiešana, vai citāda 

veida darbības, kas liecinātu, ka cilvēks tiek ignorēts, izolēts vai izstumts. 

Rīkojumi un sarakste ar domi liecina par normālu darba procesu, kāds pastāv attiecībās ar domi, kā 

darba devēju un I.Pīlageri, kā darba ņēmēju. 

 Tomēr darba devējs  nav tiesīgs nepieņemt izpildei darbinieka uzteikumu, kurā izteikta vēlme 

izbeigt darba attiecības un, kurā norādīts uzteikuma pamatojums -  DL 100. panta piektā daļa, tikai tāpēc, 

ka darba devējs nekonstatē darbinieka izpratnē uzrādītos svarīgos iemeslus.  

Nekonstatējot DL 100.panta piekto daļu, darba devējs tomēr uzskata, ka  darbinieka uzteikums par 

darba attiecību izbeigšanu ir apmierināms saskaņā ar DL 100.panta ceturto daļu. 

 

1.Deputātu balsojums vai saskata mobingu no darba devēja puses šajā situācijā:  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 5 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme) ; PRET 
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– 1 ( Vitauts Pragulbickis); ATTURAS – 1 ( Aigars Dīks)  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Mobinga pazīmes no darba devēja puses attiecībā pret Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Zīlīte” vadītāju Indru Pīlageri nav konstatētas. 

 

2. Darbinieka uzteikums pēc savas būtības ir vienpusējs gribas izpaudums un sakarā ar to, ka 

iesniegumā par lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības, I. Pīlagere minējusi konkrētu datumu, t.i. 

2014.gada 30.novembris un nekādi argumenti vai lūgumi no I. Pīlageres puses domes sēdē netika 

izteikti, ka darbinieka uzteikums varētu tikt atsaukts, dome darba tiesiskās attiecības var izbeigt 

pamatojoties uz darbinieka uzteikumu un Darba likuma 100.panta ceturto daļu, Darbiniekam un darba 

devējam vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās. 

 

Deputātu balsojums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar I. Pīlageri pēc DL 100.panta 4.daļas 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 5 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme); PRET – 

1 ( Vitauts Pragulbickis); ATTURAS – 1 ( Aigars Dīks),  

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāju 

Indru Pīlageri, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta ceturto daļu. 

 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 21. pants 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. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 5 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme) ; PRET 

– 1 ( Vitauts Pragulbickis); ATTURAS – 1 ( Aigars Dīks) 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Ar 2014. gada 30. novembri izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Pirmskolas izglītības 

iestādes “ Zīlīte” vadītāju Indru Pīlageri pamatojoties uz Darba likuma 100. panta ceturto daļu, 

izmaksājot neizmantoto atvaļinājuma daļu no 2014.gada 01.jūlija līdz 2014.gada 30.novembrim. 

3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 

4. Par Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja vietas pienākumu izpildītāju. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 

Pragulbickis) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, Zigmunds Mickus nepiedalās balsošanā, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības izglītības metodiķi, Vaiņodes vidusskolas 

direktoru Zigmundu Mickus par PII “ Zīlīte” vadītāja amata pienākumu izpildītāju ar 

2014.gada 1.decembri, saņemot piemaksu pie mēnešalgas 30% apmērā. 

4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un 

Vaiņodes novada pašvaldības izglītības metodiķim, Vaiņodes vidusskolas direktoram 

Zigmundam Mickus izpildei. 
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2.p. 

Par dzīvokļa “Celtnieku iela 4- 1” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  atsavināšanu 

/ ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamats: … p.k. …. dzīvojoša …. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums 17.07.2014. 

saņemts Vaiņodes novada domē un iereģistrēts ar Nr. 3-6/724 ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli Nr.1 

Celtnieku ielā 4, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Par minēto dzīvokli noslēgts īres līgums ar …. 

Konstatēts: SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 

Liepāja, vērtējums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar 

nosaukumu Celtnieku iela 4-1, kadastra Nr. 64929000166, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, 

Vaiņodes novadā, sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 92.8 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošām 928/20489 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 

64920060520001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  64920060520 – īpašums reģistrēts 

zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā. Tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 19.novembrī, 

aprēķināta: EUR 2378.00 (Divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi eiro,00 centi), NĪ inventarizācijas 

izmaksas EUR 99.96 (deviņdesmit deviņi euro, 96 centi), NĪ novērtēšana EUR 77,48 (septiņdesmit 

septiņi eiro, 48 centi).  Ar Vaiņodes novada domes 2014. gada 20. novembra sēdes lēmumu ( Protokols 

Nr. 19) atzīts, ka konkrētais NĪ nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 

Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants. 

(1) Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, 

ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 45. panta 4. daļa , īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, 

ja 1.)  īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri 

no viņiem iegūst īpašumā dzīvokļa īpašumu, 3.pants. (1) Publiskas personas nekustamo un kustamo 

mantu var atsavināt: 2) pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) 

Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, 

nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu 

(8.pants). Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars 

Dīks, Vitauts Pragulbickis) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Atsavināt …. p.k. …., nekustamo īpašumu „Celtnieku iela 4-1” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov., ar kadastra Nr. 64929000166, par EUR 2555,44 (Divi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci eiro un 

44 centiem).  

2.2. Samaksu veikt iemaksājot pašvaldības kasē, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov., visu summu pilnā apmērā līdz 28.12.2014.  
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2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 925 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                         V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                 I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 2. decembrī 


