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LĒMUMS  

Smiltenē 

 

2021.gada 26.maijā                                                         Nr. 292 

                          (protokols Nr.8, 30.§) 
 

Par grozījumu veikšanu Smiltenes novada domes izsniegtās Bieži sastopamo  derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujā Nr.9.1./31  

 

Smiltenes novada dome saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “8CBR”, 

reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, Smiltenes novads, 2021.gada 

18.maija iesniegumu (reģ.Nr.1784) par grozījumu veikšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujā. Iesniegumam pievienoti valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes 

izsniegtie Tehniskie noteikumi Nr.VI21TN0210 un Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums 

Nr.VI21SI0050. 

2021.gada 15.aprīlī saņemta Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 

vēstule Nr.12.10/1865/VI/2021 “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju” 

(reģ.Nr.1347), kurā lūgts pārskatīt 2019.gada 31.jūlijā atradnei “Brutuļi” izsniegto bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.9.1./31 un vides aizsardzības prasību 

izvirzīšanai izmantot limitam atbilstošus tehniskos noteikumus.  

Smiltenes novada dome sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “8CBR” 2019.gadā ir izsniegusi 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.9.1./31, kurai 1.pielikums ir zemes dzīļu 

izmantošanas nosacījumi. Nosacījumu 12.punktā minēti Valsts vides dienesta Valmieras 

reģionālās pārvaldes izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.VA11TN174, kuri bija derīgi līdz 

2015.gada 25.augustam. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8CBR” iesniegusi jaunus 

tehniskos noteikumus Nr.VI21TN0210, kuri derīgi līdz 2044.gada 5.jūnijam. 

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes novada domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.maija atzinumu (protokols 

Nr.6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra 

noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība 

zemes dzīļu izmantošanai” 34.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija 

Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, 

Smiltenes novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “8CBR”, reģistrācijas Nr.43903002559, 

izsniegtās Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.9.1./31 1.pielikuma 

“Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi” 12.punktu un izteikt šādā redakcijā:  



  “Veikt vides aizsardzības pasākumus smilts-grants un smilts atradnē “Brutuļi” 

atbilstoši Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes tehnisko 

noteikumu Nr.VI21TN0210 prasībām, tai skaitā karjera izstrādes procesā 

nepieļaut pazemes ūdeņu piesārņošanu, kā arī nepieļaut nesankcionētu atkritumu 

izgāztuvju veidošanos izstrādātajos iecirkņos”. 

2. Šis lēmums ir Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas Nr.9.1./31 neatņemama 

sastāvdaļa. 

3. Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša 

laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā, Valmieras 

tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 
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