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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.3 

Mārupes  novadā               2021.gada 2.jūlijā 

 

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 10:00 

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Andrejs Ence, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis 

 

Nepiedalās deputāti: Ilze Bērziņa, Rēzija Kalniņa, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis (aizņemts pamatdarbā), Oļegs Sorokins 

 

Piedalās pieaicinātie darbinieki un amatpersonas: 

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece; 

Mārupes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Mārupes novada domes Administrācijas Kancelejas pārzine Kristīne Štrāla 

Mārupes novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Ilze Žunde 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule 

 

Protokolē Babītes novada pašvaldības Administrācijas Kancelejas sekretāre Anda 

Ozoliņa 

 

Darba kārtība:  

1. Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā  vietnieka 

ievēlēšanu. 

2. Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu. 

3. Par Mārupes novada pašvaldības domes deputātes Rēzijas Kalniņas pilnvaru 

pirmstermiņa izbeigšanu. 

 

 

Ārkārtas sēde sasaukta saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 48.panta otro daļu, 

ņemot vērā, ka domes priekšsēdētājs nav parakstījis 2021.gada 1.jūlija domes ārkārtas 

sēdes Nr.2 protokola lēmumus Nr.3 un Nr.5., kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

28.panta pirmo daļu pēc domes priekšsēdētaja iniciatīvas, lai izskatītu darba kārtības 

3.jautājumu. 
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1.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes  

priekšsēdētāja pirmā  vietnieka ievēlēšanu 

Ziņo A.Ence 

 

Katram Mārupes novada pašvaldības domes deputātam izdala personalizētu 

vēlēšanu zīmi, kurā norādīts deputāta, kas balso, vārds un uzvārds, un visi izvirzītie 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata kandidāti, par 

kuriem notiek balsošana, t.i., Mārtiņš Bojārs, Aivars Osītis, Andris Puide. Deputāti aicināti 

aizpildīt vēlēšanu zīmes. 

A.Ence nolasa katru vēlēšanu zīmi un ziņo: 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata 

kandidatūra Mārtiņš Bojārs balsošanā ieguva 10 balsis „par”, „pret” nav, 1 balss 

„atturas”. 

Mārupes novada pašvaldības domes  priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata 

kandidatūra Aivars Osītis balsošanā ieguva „par” nav, 10 balsis „pret”, 1 balss „atturas”. 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata 

kandidatūra Andris Puide balsošanā ieguva „par” nav, 10 balsis „pret”, 1 balss 

„atturas”. 

 

Ņemot vērā balsošanas rezultātu ar vēlēšanu zīmēm, ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš 

Bojārs, Ira Dūduma, Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis 

Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis),  „pret” nav, 1 balss „atturas” 

(Nikolajs Antipenko), Mārupes novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmo 

vietnieku ievēlēts Mārtiņš Bojārs. 

2. Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka vēlēšanu 

zīmes  protokola pielikumā.  

3. Lēmums sēdes protokola Nr. 3  pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr.1). 

 

 

2.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes  

priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu 

Ziņo A.Ence 

 

Katram Mārupes novada pašvaldības domes deputātam izdala personalizētu 

vēlēšanu zīmi, kurā norādīts deputāta, kas balso, vārds un uzvārds, un visi izvirzītie 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amata kandidāti, par 

kuriem notiek balsošana, t.i., Aivars Osītis, Valdis Kārkliņš. Deputāti aicināti aizpildīt 

vēlēšanu zīmes. 

A.Ence nolasa katru vēlēšanu zīmi un ziņo: 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amata 

kandidatūra Aivars Osītis balsošanā ieguva „par” nav, 11 balsis „pret”, „atturas” nav. 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amata 

kandidatūra Valdis Kārkliņš balsošanā ieguva 11 balsis „par”, „pret” nav, „atturas” nav. 

 

Ņemot vērā balsošanas rezultātu ar vēlēšanu zīmēm, ar 11 balsīm „par” (Nikolajs 

Antipenko, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis 
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Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis),  „pret” nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otro 

vietnieku ievēlēts Valdis Kārkliņš. 

2. Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanu 

zīmes  protokola pielikumā. 

3. Lēmums sēdes protokola Nr. 3  pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr.2). 

 

 

3.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes deputātes Rēzijas Kalniņas pilnvaru 

pirmstermiņa izbeigšanu 

Ziņo A.Ence 

 

Izskatījusi Mārupes novada pašvaldības domes deputātes Rēzijas Kalniņas 

2021.gada 1.jūlijā iesniegumu  (reģ.Nr.1/2-3/1741) ar lūgumu atbrīvot viņu no deputātu 

pienākumu pildīšanas, un saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, kas noteic, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, 

kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Atklāti balsojot ar 11 balsīm 

„par” (Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Andrejs Ence, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis),  „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Izbeigt Mārupes novada pašvaldības domes deputātes Rēzijas Kalniņas 

pilnvaras. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Mārupes  novada Vēlēšanu komisiju.  

3. Lēmums sēdes protokola Nr. 3  pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr.3). 

 

 

Domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.10.13. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Andrejs Ence 

 

Babītes novada pašvaldības  

Administrācijas Kancelejas sekretāre      Anda Ozoliņa 

 

Domes sēdes protokols parakstīts__________________ 


