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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.12 

 

Mārupes novadā                        2021.gada  12.oktobrī 

 

Domes ārkārtas sēde sasaukta plkst.16:00 

 

Domes ārkārtas sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās deputāti: Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Andris Puide 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, 

Normunds Orleāns 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

izpilddirektors Kristaps Ločs, 

izpilddirektora vietniece Elfa Sloceniece, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Kristīne Štrāla 

 

Darba kārtība: 

1. Par Izglītības pārvaldes amatu vietu sarakstu un likvidējamo amatu vietu saraksta 

apstiprināšanu. 

2. Par Centrālās administrācijas  vadītāja iecelšanu amatā. 

3. Par Mārupes novada pašvaldības  izpilddirektora vietnieka  iecelšanu amatā. 
 

 

1. 

Par Izglītības pārvaldes amatu vietu sarakstu un likvidējamo amatu vietu saraksta 

apstiprināšanu 

Ziņo  Mārtiņš Bojārs 

Plkst.16:04 domes sēdē ierodas deputāts A.Puide. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis), „pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada Izglītības pārvaldes amatu vietu sarakstu. 
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2. Apstiprināt Izglītības pārvaldes likvidējamo amatu vietu sarakstu.  

 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

2. 

Par Centrālās administrācijas  vadītāja iecelšanu amatā   

Ziņo  Kristaps Ločs 

K.Ločs ziņo, ka izvērtējot kandidātus un viņu kvalitātes, Centrālās administrācijas vadītāja 

amatam virza Elfu Slocenieci. Ir sagatavots lēmumprojekts, lūdz to atbalstīt. 

A.Osītis vēlas precizēt, vai E.Sloceniecei šis ir kā pazeminājums amatā?  

K.Ločs norāda, ka administrācijas vadītāja amata vieta ir nozīmīga struktūrā un tas nenozīmē 

pazemināšanu amatā.  

A.Osītis interesējas, kādēļ šis un nākošais darba kārtības jautājums ir jāskata ārkārtas sēdē? 

Deputātiem netika dots laiks iepazīties ar lēmumprojektiem. Vai tas liecina par labu 

pārvaldību? 

A.Ence dara zināmu, ka šobrīd, lielā darba apjoma dēļ, izpilddirektors īsti netiek galā ar visiem 

darbiem. Bija ļoti svarīgi izskatīt pirmo darba kārtības punktu, tāpēc ir pielikti klāt arī šie divi 

lēmumi. 

A.Osītis papildina, ka, lai balsotu par administrācijas vadītāju un izpilddirektora vietnieku, ir 

jāizvērtē kandidāti. Man nebija iespēja izvērtēt kandidātus.  

A.Ence norāda, ka likums nosaka, ka izpilddirektora un viņa vietnieka iecelšanu amatā ierosina 

domes priekšsēdētājs, savukārt administrācijas vadītāju ierosina izpilddirektors. Deputāti 

balso par izvirzītajiem kandidātiem. 

A.Osītis izsakās, ka nav saprotams, kāpēc ir tāda steiga. 

M.Bojārs papildina, ka pašvaldības pienākums ir virzīt kandidātus uz amatiem, kas ir 

nepieciešami. Izvērtējot iekšējos resursus, tiek virzīts zinošs un spēcīgs kandidāts – Elfa 

Sloceniece. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu un ievēlēt Elfu Slocenieci Centrālās 

administrācijas vadītāja amatā. Tas nav amata pazeminājums, tas ir pašvaldības stiprināšanai. 

A.Ence piebilst, ka administrācijā strādā aptuveni 70 darbinieki, vadītājs ir nepieciešams. 

I.Bērziņa jautā, kāds ir E.Slocenieces viedoklis par šo amatu? 

E.Sloceniece dara zināmu, ka man šo amatu piedāvāja un es to pieņēmu. 

 

Nr. p.k. Amats

Vienādo 

amata 

vietu 

skaits

Amata saime
 Amata 

līmenis

Amata 

mēnešalgas 

grupa

Profesijas 

kods

*Mēnešalgas 

diapazons

 (no - līdz) 

EUR

1 Vadītājs 1 1.Administratīvā vadība IVA 13. 11 12 31 1917

2
Veselības veicināšanas 

koordinētājs
1 35.Politikas ieviešana III 10. 22 69 05 1287

3
Vecākais jaunatnes lietu 

speciālists
1 35.Politikas ieviešana IVA 11. 24 22 27 1382

4 Jaunatnes lietu speciālists 1 35.Politikas ieviešana III 10. 24 22 27 1287

5 Izglītības darba speciālists 5 29.Pedagoģijas darbības atbalsts III 11. 24 22 42 1382

6 Uzskaitvedis 1
18.3.Informācijas apkalpošanas un 

analīze.Dokumentu pārvaldība
IVA 10. 44 19 02 1287

*Norādīts atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 66  "Noteikumi par valsts un pašvadlību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās  noteikšanas kārtību" 2.pielikuma redakcijai lēmuma pieņemšanas brīdī.Mainoties normatīvajam regulējumam , tabulā norādītais mēnešalgu diapazons  

tik noteikts saskaņā ar atbilstošu spēkā esošu normatīvo aktu.  

Nr.p.k. Amata nosaukums
Likvidējamo amata

 vietu skaits 

1 Lietvedis 1
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Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis), „pret”  2 (Aivars Osītis, Ilze Bērziņa), „atturas” 2 (Andris 

Puide, Jānis Kazaks), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Iecelt Elfu Slocenieci, personas kods [..], Centrālās administrācijas  vadītāja amatā.  

2. Atbrīvot Elfu Slocenieci, personas kods [..], no Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka amata.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

3. 

Par Mārupes novada pašvaldības  izpilddirektora vietnieka  iecelšanu amatā 

Ziņo  Andrejs Ence 

A.Ence virza  Ilzi Krēmerei Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatam. 

I.Bērziņa interesējas, kas notiks ar Attīstības nodaļu, pirms tam I.Krēmere vadīja to. Vai jau ir 

zināms, kas vadīs Attīstības nodaļu? 

K.Ločs dara zināmu, ka tagad Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vieta būs vakanta, bet 

līdz brīdim, kamēr atradīs vadītāju nodaļai, I.Krēmere pildīs arī Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja pienākumus. I.Krēmere būs vienā amatā, bet pildīs arī nodaļas vadītāja 

funkcijas. 

J.Lībietis interesējas, līdz kuram laikam amatus plānots sakārtot?  

A.Ence norāda, ka administrācijas vadītāja un izpilddirektors risinās šo lietu. 

 

Notiek deputātu balsojums ar vēlēšanu zīmēm. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” 3 (Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Jānis 

Kazaks), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Iecelt Ilzi Krēmeri, personas kods [..], Mārupes novada pašvaldības  izpilddirektora 

vietnieka amatā.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.16:30. 

 

Pielikumā apstiprināti 3 (trīs) pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:        Andrejs Ence 

 

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre         Kristīne Štrāla 

                                                                       

 

Ārkārtas domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 13.oktobrī. 

 

 

 

 


