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MĀRUPES NOVADA DOMES  

SĒDES PROTOKOLA  Nr. 8 

PIELIKUMS Nr.22 

LĒMUMS Nr.22 

Mārupes novadā 

Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu  

lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei 

Mārupes novada Dome ir noklausījusies Attīstības nodaļas vadītājas I.Krēmeres  ziņojumu par to, 

ka ar 2015.gada 1.maiju ir stājušies spēkā Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un ir nepieciešams noteikt  

maksu par pašvaldības pakalpojumiem saistībā ar  lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādi.  

 

Iepazīstoties ar lietas apstākļiem, ir konstatēts: 

Saskaņā ar Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.punktu plānošanas dokumentu izstrādi organizē un vada ar 

pašvaldības Domes lēmumu apstiprināts izstrādes vadītājs – pašvaldības amatpersona vai darbinieks.  

Saskaņā ar minēto noteikumu 135.punktu -  Atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam maksas 

pakalpojumu cenrādim pašvaldība ir tiesīga noteikt maksu par: 

1. paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu; 

2. administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu izstrādi, ja šo līgumu sagatavo 

pašvaldība; 

3. informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis"; 

4. informācijas pieejamības nodrošināšanu plašsaziņas līdzekļos; 

5. šajos noteikumos  minētā vispārīgā administratīvā akta par detālplānojuma apstiprināšanu 

paziņošanu detālplānojuma teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), 

ja tie nav detālplānojuma ierosinātāji. 

 

Ievērojot minēto,   kā  arī  ņemot vērā 2015.gada 20.maija attīstības un finanšu  komiteju atzinumus 

pieņemt iesniegto lēmuma projektu „Par   maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu  lokālplānojumu un 

detālplānojumu izstrādei”,  atklāti balsojot ar  13  balsīm „par”  (M.Bojārs,  I.Dūduma, P. Pikše, N. Orleāns, 

J.Rušenieks, G. Vācietis,  R.Freibergs, A.Mihailovs, A.Puide, A.Kirillovs, M.Bauda, J. Lagzdkalns, 

E.Jansons),  „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

1.Noteikt maksu par sekojošiem pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādes 

ietvaros:  

1.1. viena paziņojuma par lokālplānojuma vai detālplānojuma publisko apspriešanu izstrādāšana – 

EUR 7,00 + PVN;  

1.2. viena paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu izstrādāšana – EUR 7,00 + PVN; 

1.3. viena paziņojuma nosūtīšana - atbilstoši VAS „Latvijas pasts” cenrādim par ierakstītās vai 

vienkāršās vēstules nosūtīšanu;  

1.4. viena administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu izstrādāšana – EUR 50,00 + PVN 

par līgumu, izņemot administratīvos līgumus, kuri tiek gatavoti  gadījumos, kad detālplānojums tiek 

izstrādāts valsts autoceļa pieslēgumam.  

1.5. par informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” - EUR 50,00 + PVN par 

vienu publikāciju.  

 

2.Noteikt, ka samaksa par administratīvā līguma detālplānojuma īstenošanai sagatavošanu tiek 

veikta pirms līguma slēgšanas par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.   

 



3.Noteikt, ka samaksa par pakalpojumiem detālplānojuma izstrādes ietvaros  tiek veikta pirms 

lēmuma par detālplānojuma vai lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu pieņemšanas  atbilstoši 

faktiskajā izmaksām.   

 

4.Maksa par pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādes ietvaros, un tās nomaksas 

kārtība, tiek noteikta līgumā par detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

 

 

Sēdes vadītājs     /paraksts/        Mārtiņš Bojārs 
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Mārupes  novada pašvaldības 

administrācijas kancelejas pārzine        

Mārupē, 01.06.2015.                          Ilona Eglīte 

 


