
 

 

 

 
 

ĀRKĀRTAS  

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2020.gada 2.jūlijā  Nr.13 

 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta plkst.17:00 

 

Ārkārtas domes sēdi vada:  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

Ārkārtas domes sēdē piedalās deputāti: Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Raivis Zeltīts, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Jānis 

Lībietis, Ira Dūduma, Edgars Jansons 

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās deputāti: Nadīna Millere, Andris Puide, Normunds Orleāns – 

attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Izpilddirektors Kristaps Ločs 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Simona Ģērmane 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve 

nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu. 

 

Ārkārtas sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par ārkārtas domes sēdes darba kārtību. 

  

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, S.Sakoviča, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, E.Jansons), „pret”  - 

nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 

 

1. 

Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve 

nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 



 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, S.Sakoviča, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, E.Jansons), 

„pret”  - nav,  „atturas” -  1 (J.Lībietis),   Mārupes novada Dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Akceptēt SIA “KVL Baltic”, reģ.Nr._____________, paredzēto darbību “Dīķsaimniecības 

izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un 

“Strautmaļi”, Mārupes novadā” - dīķa ierīkošanu nekustamo īpašumu “Liellauki” (kadastra 

Nr. _____________, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. ____________) un 

“Strautmaļi” (kadastra Nr.__________) teritorijā aptuveni 30 ha platībā, kurā perspektīvā 

iecerēts attīstīt dīķsaimniecību, kā arī dīķa ierīkošanas gaitā paredzēta derīgo izrakteņu 

ieguve, iegūstot līdz 100 000 m3 smilts gadā 10 gadu periodā.  

2. Paredzēto darbību ir tiesības īstenot tikai ievērojot ārējos normatīvos aktos noteiktos, 

Ziņojumā paredzētos un VPVB 2020.gada 24.aprīļa “Atzinumā Nr.5-04/1, par ietekmes uz 

vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos 

īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā”, izvirzītos nosacījumus, ar kādiem 

paredzētā darbība īstenojama, un šajā lēmumā iekļautos pašvaldības noteiktos papildus 

nosacījumus. 

3. Atļauju derīgo izrakteņu ieguvei izsniegt tikai pēc atzīmju par visu tajā ietverto nosacījumu 

izpildi izdarīšanas dīķa būvniecībai izsniegtajā  būvatļaujā, nosakot, ka derīgo izrakteņu 

ieguve ir tikai teritorijā atļautās izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā papildu rīcība, un 

nav pieļaujama lielākā platībā un apjomā, kā to paredz dīķa un teritorijas labiekārtojuma 

būvprojekts, tai skaitā nepārsniedzot IVN Ziņojumā norādīto paredzēto platību 30 ha un 

paredzēto smilts materiāla izvešanas intensitāti līdz 100 000 m3/gadā, dīķa maksimālais 

dziļums 6 m, kā arī prognozēto derīgā materiāla izvešanas periodu 10 gadi.  

4. Būvatļauju un derīgo izrakteņu atļauju izsniegt tikai ar obligāto nosacījumu, kad Ierosinātājs 

pirms tam noslēdz ar Mārupes novada pašvaldību administratīvo līgumu par derīgo izrakteņu 

atļaujas izpildi  par ceļu izmantošanu un sadarbību ceļu uzturēšanā un pārbūvē (tai skaitā 

jaunu ceļu izbūvē, ja nepieciešams) un trokšņu un gaisa piesārņojuma mazināšanas pasākumu 

īstenošanā, lai nodrošinātu prognozēto ietekmju atbilstību IVN Ziņojumā un Biroja atzinumā 

vērtētajiem nosacījumiem. Administratīvā līguma redakciju apstiprina Mārupes novada 

dome, uzklausot SIA “KVL Baltic”, reģ.Nr.________, viedokli.  

5. Mārupes novada dome ir tiesīga noteikt pašvaldības esošo autoceļu izmantošanas 

ierobežojumus vai aizliegumu, kā arī apturēt paredzētās darbības īstenošanu, ja tās 

īstenošanas gaitā tiek konstatēti IVN Ziņojumā paredzēto ietekmju pārsniegumi, tiek 

konstatēta derīgo izrakteņu ieguve lielākā apjomā vai platībā, kā paredzēts dīķa un teritorijas 

labiekārtojuma būvprojektā, konstatēta paaugstināta, izvērtējumam neatbilstoša materiālu 

transportēšanas intensitāte vai netiek nodrošināta izvedamā materiāla transportēšanas 

diversifikācija, kā arī gadījumā, ja pašvaldības ceļu tehniskais stāvoklis neatbilst derīgo 

izrakteņu transportēšanai nepieciešamajiem ceļa tehniskajiem rādītājiem un netiek ievērots 

administratīvais līgums, kas noslēgts saskaņā ar šī lēmuma 4.punktu.   

6. Izsniedzot derīgo izrakteņu ieguves atļauju, noteikt, ka derīgo izrakteņu izstrādes periods 

nedrīkst pārsniegt būvatļaujas derīguma termiņu un normatīvajos aktos noteikto maksimālo 

būvdarbu veikšanas ilgumu  līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvēm, kurām tika veikts 

paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, un  kopējais derīgo izrakteņu izstrādes 

periods paredzētās darbības īstenošanai nedrīkst pārsniegt 10 gadus, tai skaitā, ja paredzētās 

darbības īstenošanai tiek izsniegtas  vairākas būvatļaujas vai paredzētās darbības būvdarbi 

tiek īstenoti pa kārtām.   

7. Pieņemto lēmumu un paziņojumu trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas publicēt  

Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī piecu darbdienu laikā nosūtīt 

publicēšanai informatīvā izdevuma „Mārupes vēstis” numurā.  

8. Nosūtīt lēmumu  SIA “KVL Baltic” un Vides pārraudzības valsts birojam. 

9. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.17:30 

http://www.marupe.lv/


 

 

 

 

Pielikumā apstiprināts 1 (viens) domes sēdes lēmums. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:         Mārtiņš Bojārs 

 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:         Simona Ģērmane 

 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 2.jūlijā 

 

 


