Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv
LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.jūnijā

Prot.Nr.11, 1.p.

PAR KĀRĻA KRAVJA IECELŠANU IECAVAS VIDUSSKOLAS DIREKTORA AMATĀ
Iecavas vidusskola ir Iecavas novada domes, turpmāk – dome, dibināta izglītības iestāde
vispārējās izglītības programmu īstenošanai.
Dome ar 2021.gada 25.maija lēmumu “Par Iecavas vidusskolas direktores Agras Zaķes
atbrīvošanu no amata“, prot.Nr.8, 6.p., nolēma atbrīvot A.Zaķi no Iecavas vidusskolas direktora
amata no 2021.gada 1.jūlija (pēdējā darba diena - 30. jūnijs) saskaņā ar Darba likuma 114.pantu –
darbinieka un darba devēja vienošanās.
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības
pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 4.punkts nosaka, ka dibinātājs: izdod pretendentu
atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku (4.1.); izveido
pretendentu atlases komisiju (4.2.); izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības iestādes
vadītāja vai izglītības pārvaldes vadītāja amatu (4.3.); organizē pretendentu iesniegto dokumentu
izvērtēšanu (4.4.); atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta
iecelšanu amatā (4.5).
2021.gada 2.jūnijā dome pieņēma lēmumu “Par Iecavas vidusskolas direktora amata
pretendentu atlases komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu’’, prot.Nr.9, 1.p., ar kuru
apstiprināja Iecavas novada pašvaldības Iecavas vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu,
turpmāk – nolikums, un Iecavas vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisiju, turpmāk
– komisija, 7 cilvēku sastāvā.
2021.gada 2.jūnijā pašvaldība ievietoja sludinājumu (aicinājumu) pieteikties uz Iecavas
vidusskolas direktora amatu pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv, pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Iecavas Ziņas” un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv .
Noteiktajā termiņā uz vakanto izglītības iestādes direktora amatu pieteicās septiņi pretendenti.
Komisija nolikumā noteiktajā kārtībā izvērtēja pretendentus un nolēma ieteikt domei iecelt
Iecavas vidusskolas direktora amatā Kārli Kravi.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka ieņem darbā un atbrīvo no darba tās
padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā speciālo izglītības iestāžu, profesionālās
izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, vadītājus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.496
“Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un
koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 4.5.punktu,

Iecavas novada pašvaldības Iecavas vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma 4.10.punktu,
Iecavas novada dome balsojot, „par” – 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis,
A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs,
V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis) , pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
1. Iecelt Iecavas vidusskolas direktora amatā KĀRLI KRAVI, personas kods xxxxxx-xxxxx,
ar 2021.gada 9.augustu.
2. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīga ir Iecavas novada pašvaldības administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja.
3. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.X BALDONES IELĀ , IECAVĀ, IECAVAS NOVADĀ,
IZĪRĒŠANU XX XX UN ĪRES LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Dzīvokļa īpašums Nr.X Iecavas novada Iecavā, Baldones ielā X, sastāvošs dzīvokļa
daudzdzīvokļu ēkā un zemes gabala, reģistrēts Iecavas novada zemesgrāmatā un to apsaimnieko
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība‖. Dzīvoklis šobrīd ir brīvs.
2021.gada 13.aprīlī pašvaldībā reģistrēts, reģ.Nr.3-19/188, xx xx iesniegums ar lūgumu
palīdzēt dzīvokļa jautājuma risināšanā un nodrošināt ar dzīvojamo platību, jo sasniegusi pilngadību.
Pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības
dzīvojamo telpu bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, iegūst sasniedzot pilngadību, xx xx
2006.gada 5.oktobrī ar Iecavas novada bāriņtiesas lēmumu Nr.1-6/82 tika nodibināta aizbildnība.
2021.gada 10.aprīlī viņa sasniegusi pilngadību.
Likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Dzīvojamo telpu īres likuma ‖ 5.panta pirmā daļa nosaka, ka Izīrētājs var būt jebkura fiziskā vai
juridiskā persona, kas ir dzīvojamās telpas īpašnieks vai valdītājs, mantojums Civillikuma
382.panta izpratnē, persona, kurai pieder dzīvokļa tiesība, ja ir saņemta dzīvojamās telpas īpašnieka
piekrišana, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā, otrā daļa – dzīvojamās telpas
īrnieks (turpmāk — īrnieks) ir fiziskā persona.
Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 2. pants nosaka, ka palīdzību pašvaldībā
var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas institūcijas
lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.
Likuma ―Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka,
ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni — pēc tam,
kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Dzīvojamo telpu īres likuma ‖ 5.panta pirmo daļu, likuma ―Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 2.pantu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Iecavas novada dome balsojot,
„par‖ - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja,
J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret‖ – nav,
„atturas‖ - nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokļa īpašuma Nr.x, Baldones ielā x, Iecavā, Iecavas novadā, viena istaba,
kopējā platība 26,5 m2, īres tiesības xx xx, personas kods xxxxxx-xxxxx, ģimenē viena
persona.

2. Uzdot SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumu ar xx xx uz vienu gadu.
3. L.Matulei noslēgt līgumus ar SIA “Iecavas siltums” un SIA “Dzīvokļu komunālā
saimniecība.”
4. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgs SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes
loceklis Juris Jundulis.
5. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
6. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

