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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 
 

SKRUNDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

      Skrundā 

 

2015.gada 20.augustā                                Nr.13
  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora apstiprināšanu 
  
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
 

Piedalās   

Deputāti:  Aldis BALODIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Gunārs ZEME 

  

Nepiedalās deputāti: 

Ivo BĀRS (atrodas Vācijā) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

tehniskā sekretāre, izpilddirektora p.i. Dace BUĶELE 

projektu speciāliste    Kristīne VĒRDIŅA 

projektu vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

nodokļu administratore   Aija KĀPIŅA 

laikraksta „Kurzemnieks” žurnāliste  Iveta GRĪNIŅA 

          fotogrāfs  Modris RUBENIS 
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1. § 

   Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE 
 

1. Skrundas novada domes deputāti izskata 07.08.2015. pretendentu atlases konkursa 

komisijas lēmumu (prot. Nr. 1, 1.§) par  Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 

direktora apstiprināšanu. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, kura paskaidro, ka uz vakanto amata vietu tika izsludināts atklāts konkurss. 

Konkursa nolikumā noteiktajā termiņā pieteicās divas pretendentes, abas no Rudbāržu 

internātpamatskolas – rehabilitācijas centra personāla – direktora vietniece mācību darbā un 

direktora vietniece audzināšanas darbā. Izvērtējot izglītību apliecinošus dokumentus, abas 

pretendentes atbilda amatam izvirzītajām prasībām. Pretendentes tika uzaicinātas uz komisijas 

sēdi, kurā tika prezentēts centra attīstības plāns, atbildēts uz komisijas jautājumiem. Saskaņā 

ar pretendentu atlases nolikumu katrs komisijas loceklis individuāli izvērtēja katru no 

pretendentēm. Izvērtēšanas rezultātā visvairāk punktus ieguva Dace MICKUS, kuru komisija 

arī izvirza apstiprināšanai domes sēdē. 

2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.apakšpunktu, kas 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, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.496 ,,Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot 

augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei” 4.5.apakšpunktu, kas nosaka, ka dibinātājs atbilstoši komisijas 

ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iecelt par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktori Daci 

MICKUS, personas kods [..], profesijas kods 1345 08, slēdzot darba līgumu uz 

nenoteiktu laiku, nosakot mēneša darba algas likmi 737.05 EUR (septiņi simti 

trīsdesmit septiņi eiro, pieci centi) un normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā, ar 

24.08.2015., 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI un izglītības nodaļas vadītāju  

Ingu  FLUGRĀTI. 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu. 

 

Sēde slēgta plkst. 0805 

 

Sēdi vadīja                  L.Robežniece 

      20.08.2015. 

 

Sēdi protokolēja                                                                                          K.Rubene 

                   20.08.2015. 


