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Lēmums 
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2020.gada 1. jūlijā         Nr. 304 

          (protokols Nr.12, 1.p) 

 

Par Veselavas PII vadītājas iesniegumu  

 

Priekuļu novada pašvaldībā tiek izskatīts Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 

Ivetas Liepiņas 2020. gada 29. jūnija iesniegums (Reģ. Nr. 3.1-4.2/2020-2687), ar kuru Iveta 

Liepiņa ir izteikusi vēlmi atsaukt savu 2020. gada 8. maija iesniegumu par atbrīvošanu no darba un 

turpināt darba attiecības ar 2020. gada 1. jūliju.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. 2020. gada 28. maijā Priekuļu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 245 “Par Veselavas PII 

vadītājas atbrīvošanu” (protokols Nr.10, 28. punkts). 

2. 2020. gada 29. jūnijā Priekuļu novada pašvaldībā tika saņemts Ivetas Liepiņas iesniegums 

(Reģ. Nr. 3.1-4.2/2020-2687), ar kuru Iveta Liepiņa ir izteikusi vēlmi atsaukt savu 2020. gada 

8. maija iesniegumu par atbrīvošanu no darba un turpināt darba attiecības ar 2020. gada 1. 

jūliju. 

3. Darba likuma 100.panta trešā daļa nosaka, ka darbinieka tiesības atsaukt uzteikumu nosaka 

darba devējs, ja šādas tiesības nav noteiktas darba koplīgumā vai darba līgumā. 

4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. Veselavas pirmsskolas izglītības 

iestāde ir Priekuļu novada pašvaldības dibināta iestāde, kuras vadītāju var iecelt un no darba 

atbrīvot tikai dome. 

5. Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma 29. punktā noteikts, ka iestādi vada 

vadītājs, kuru amatā ieceļ un atbrīvo Dibinātājs  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Ivetas Liepiņas 2020. gada 29. jūnija  

iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Priekuļu novada 

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma 29.punktu,  atklāti balsojot: PAR –9 ( Elīna 

Krieviņa, Mārīte Raudziņa, Baiba Karlsberga, Juris Sukaruks, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Māris Baltiņš, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa), PRET –2 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis), 

ATTURAS –nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

 

1. Atcelt 2020. gada 28. maija Priekuļu novada domes lēmumu Nr. 245 “Par Veselavas PII 

vadītājas atbrīvošanu” (protokols Nr.10, 28. punkts); 

2. Turpināt darba tiesiskās attiecības ar Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Ivetu 

Liepiņu ar 2020. gada 1. jūliju; 

3. Uzdot izpilddirektoram Fjodoram Puņeiko atcelt un veikt nepieciešamos grozījumus Priekuļu 

novada pašvaldības izdotajos organizatoriskajos dokumentus un atsaukt Izglītības un zinātnes 

ministrijai nosūtīto vēstuli par saskaņojumu atbrīvošanai no darba; 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciāliste Daiga Rūķe. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors Fjodors Puņeiko. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona- pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

Saskaņā ar Administratīvā procesa 70.panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, 

kad tas paziņots adresātam, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

 

 
 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)       Elīna Stapulone 

 


