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LĒMUMS  

Smiltenē 

             

2021.gada 28.jūlijā                                                              Nr.52 

                           (protokols Nr.5, 29.§) 
 

Par grozījumu veikšanu Smiltenes novada domes izsniegtās Bieži sastopamo  derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujā Nr.9.1./31  

 

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

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

7.jūlija iesniegumu par grozījumu veikšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 

Nr.9.1/31. Iesniegumā norādīts, ka izsniegtās atļaujas pielikumos ir konstatētas neprecizitātes.  

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. Saskaņā ar 

tehniskajiem noteikumiem Nr.VI21TN0210 atļauta smilts ieguve atradnes “Brutuļi” 1984.gada 

iecirknī 8.799 ha platībā, N kategorijas smilts ieguves limita apjoms ir 229.63 tūkst.m3. 

Izvērtējot novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, 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 14 balsīm Par - (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, 

Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), Pret – nav, 

Atturas - nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “8CBR”, reģistrācijas 

Nr.43903002559, izsniegtās Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

Nr.9.1./31  1., 2.un 3.pielikumā atbilstoši pievienotajiem pielikumiem: - 1.pielikums 

“Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 2.pielikums “Smilts -grants atradnes 
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“Brutuļi” 1984.gada iecirkņa bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

licences laukuma izvietojuma plāns” un 3.pielikums “Derīgo izrakteņu ieguves limits”.    

2. Noteikt, ka šis lēmums un tā 1., 2. un 3.pielikums 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. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 

 

 


