
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.1 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā               2023.gada 18.janvārī 

 

Domes ārkārtas sēde sasaukta plkst.17:00, 

atklāta plkst.17.20 

 

Domes ārkārtas sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Nikolajs 

Antipenko. 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās deputāti: 

Normunds Orleāns – tiešie darba pienākumi, 

Andris Puide – tiešie darba pienākumi. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Anete Freimane. 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Ilona Pelša 

 

Pamatojums  -  

2022.gada 28.decembrī Mārupes novada pašvaldības dome, izskatot pašvaldības 

izpilddirektora iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, nolēma atbrīvot Kristapu Loču 

no Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amata ar 2023.gada 31.janvāri. 

Pašvaldību likuma 21.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības izpilddirektoru izraugās 

atklātā konkursā.  

Pašvaldības izpilddirektora amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijus, tostarp 

kandidāta izglītības, iepriekšējās darba pieredzes un kompetences prasības, nosaka dome.  

Nodrošinot izpildvaras darba nepārtrauktību, kā arī ņemot vērā atklāta konkursa 

laikietilpīgo procesu, lūdzu lēmuma projektu  par atklāta konkursa nolikuma Mārupes novada 



pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlasei  un komisijas apstiprināšanu izskatīt 

pašvaldības domes ārkārtas sēdē. 

 
Sagatavoja Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas 

vadītāja Anete Freimane 

 

Darba kārtība: 

1. Par atklāta konkursa nolikuma Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amata 

pretendentu atlasei  un komisijas apstiprināšanu. 

 

 

Nr.1 

Par atklāta konkursa nolikuma 

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlasei   

un komisijas apstiprināšanu  

Ziņo Andrejs Ence, minot, ka nolikumā ir precizējami izglītības kritēriji, punktu 15.2 papildinot 

ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs, kā arī  punktā 15.3 atrunājot par pieredzi  vadošā amatā 

ar vismaz pakļautībā esošiem 30 (trīsdesmit) darbiniekiem.  

Ilze Bērziņa uzskata, ka viens no galvenajiem nosacījumiem ir spēja sevi prezentēt. 

Ivars Punculis lūdz sevi iekļaut vērtēšanas komisijā. 

Sakarā ar deputāta  Ivara Puncuļa vēlmi tikt iekļautam komisijas sastāvā,  nolikumā konkursa 

komisijas sastāvs tiek precizēts no piecu cilvēku sastāva uz sešiem. 

Deputāti akceptē izteiktos priekšlikumus un precizējumus. 

 

Atklāti balsojot ar  17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Ira Dūduma, Jānis 

Kazaks, Nikolajs Antipenko), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amata 

pretendentu atlasei. 

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora pretendentu atlases komisiju šādā 

sastāvā: 

Komisijas vadītājs – Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Komisijas locekļi: 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais  vietnieks Valdis Kārkliņš; 

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere; 

Centrālās administrācijas vadītāja Elfa Sloceniece; 

Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Anete 

Freimane; 

Deputāts Ivars Punculis. 

 

Komisijas sekretāre – Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļas personāla speciāliste Gunita Snipke. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.30. 



 

Pielikumā apstiprināts 1 (viens) pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmums. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     /paraksts/             Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas                            

domes sekretāre                /paraksts/                   Ilona Pelša 

                                                                       

 

Domes ārkārtas sēdes protokols parakstīts 2023.gada 19.janvārī. 

 

 


