
 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.7 

Mārupes  novadā      2021.gada 28.jūlijā 

 

Sēde sasaukta plkst. 17.00, atklāta plkst. 17:01 

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis  

 

Sēdē nepiedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Aivars 

Osītis, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis 

 

Sēdē piedalās darbinieki:  

Gaļina Sušiņina 

 

Sēdi protokolē: 

Kancelejas sekretāre Anda Ozoliņa 

 

Darba kārtība: 

1. Par kandidātu izvirzīšanu atklātām Mārupes  novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanām; 

2. Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka 

ievēlēšanu. 

 

1.§ 

Par kandidātu izvirzīšanu atklātām Mārupes  novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanām 

Ziņo A.Ence 

 

1) Ar 2021.gada 1.jūlija sēdes  Nr.2 lēmumu Nr.1 Mārupes novada pašvaldības 

dome noteica, ka Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki.  

2) Ar 2021.gada 2.jūlija sēdes Nr.3 lēmumu Nr. 1 tika ievēlēts Mārupes novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs un tās pašas sēdes 

lēmumu Nr.2 tika ievēlēts Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais 

vietnieks Valdis Kārkliņš.  



3) Mārupes novada pašvaldības nolikums tika apstiprināts un parakstīts 

2021.gada 9.jūlijā (Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2021).  

4) 2021.gada 20.jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

vēstulē Nr. 1-132/6795, atsaucoties uz Ludzas novada domes 2021. gada 1. jūlija sēdes 

protokolā Nr. 1 konstatētajām neatbilstībām normatīvo aktu prasībām, lūdza Mārupes 

novada domes priekšsēdētāju nākamajā domes sēdē iekļaut jautājumu par atkārtotu 

lemšanu par viena domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, ievērojot ministrijas 

vēstulē minēto un likumā “Par pašvaldībām” noteikto procedūru, par pieņemtajiem 

lēmumiem informējot ministriju. 

5) Ministrija norādīja, ka, ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 19. un 20. 

pantu, tā uzskata, ka dome pirmajā sēdē var skatīt jautājumu par domes priekšsēdētāja, 

viena domes priekšsēdētāja vietnieka un pastāvīgo komiteju ievēlēšanu, taču nevar lemt 

par vairāku domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu, kamēr nav spēkā stājies jaunais 

pašvaldības nolikums. 

6) Ministrija vērsa uzmanību, ka domes priekšsēdētājam saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībā” 62.panta 7.punktu ir pienākums ierosināt jautājumu izskatīšanu domē un 

komitejās.  

 

A.Ence ierosina izvirzīt kandidātus Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja otrā vietnieka amatam. 

D.Štrodaha priekšsēdētāja otrā vietnieka amatam izvirza V.Kārkliņu. 

Citi kandidāti netiek izvirzīti. 

A.Ence lūdz deputātus  nobalsot par to, ka vairāk kandidāti uz priekšsēdētāja 

otrā vietnieka amatu netiek izvirzīti. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  20.panta pirmo daļu, Mārupes novada 

pašvaldības 2021.gada 9.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Mārupes novada 

pašvaldības nolikums” 22.punktu, atklāti balsojot ar  11 balsīm “par” (M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, U.Šteinbergs, 

D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis),  „pret” nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Izvirzīt deputātu Valdi Kārkliņu par Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja otro vietnieku. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

2.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu 

Ziņo A.Ence 

 

Katram Mārupes novada pašvaldības domes deputātam tiek izdalīta 

personalizēta vēlēšanu zīme, kurā norādīts deputāta, kas balso, vārds un uzvārds, un 

izvirzītais Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amata 

kandidāts, par kuru notiek balsošana, t.i., Valdi Kārkliņu. 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs paziņo, ka  deputāti var 

izdarīt savu izvēli un aizpildīt vēlēšanu zīmes, kuras pēc tam tiek nodotas Mārupes 

novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 



Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs pārbauda vēlēšanu zīmes 

un to aizpildīšanas atbilstību vēlēšanu noteikumiem un nolasa katru vēlēšanu zīmi: 

Ira Dūduma balso  „par” ; 

Līga Kadiģe balso  „par” ; 

Jānis Lagzdkalns balso  „par” ; 

Uģis Šteinbergs balso  „par” ; 

Mārtiņš Bojārs balso  „par”;  

Andrejs Ence balso  „par”;  

Ivars Punculis balso  „par”;  

Jānis Lībietis balso  „par” ; 

Valdis Kārkliņš balso  „par”;  

Dace Štrodaha balso  „par”;  

Gatis Vācietis balso  „par” . 

 

Saskaņā uz likuma „Par pašvaldībām”  20. panta otro daļu, 21. panta pirmās 

daļas 10. punktu, Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 9.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.1/2021 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” 22.punktu, kā arī ņemot vērā balsu 

skaitīšanas rezultātus,  atklāti balsojot ar  11 balsīm “par” (M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, 

G.Vācietis, I.Punculis),  „pret” nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

dome  nolemj: 

 

1.Ievēlēt deputātu Valdi Kārkliņu par Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja otro vietnieku. 

2.Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanu zīmes  

protokola pielikumā. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

Sēde tiek paziņota par slēgtu plkst. 17.07 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Andrejs Ence 

 

 

Pašvaldības administrācijas  

Kancelejas sekretāre       Anda Ozoliņa 

 

 

 


