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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada  23. februārī                                               Nr. 60 

     (protokols Nr. 4, 10.§) 

 

Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata SIA "KAMINVEST", 44103106193, Valmiermuižas 

iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA 

“Geolite”, Reģ. Nr. 40103400303, 2022.gada 24. janvāra iesniegums, kas pašvaldības lietvedībā reģistrēts 

ar  Nr. SNP/22/395 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts – grants, smilts atradnei 

“Pāvulkalni 2020”, kas atrodas nekustamos īpašumos "Pāvulkalni" un "Pāvulkalni 1", Raunas pagasts, 

Smiltenes novads, kadastra nr. 42760030008, 42760030228, 42760030227.  

Tiek konstatēts, ka: 

- Iesniegums noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu 

Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 26. punkta prasībām; 

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 27. punkta 

prasībām iesniegumam pievienoti sekojoši dokumenti: 

• Valsts vides dienesta 2021. gada 22. novembrī izsniegtā derīgo izrakteņu atradnes pase 

atradnei ”Pāvulkalns 2020” ar derīguma termiņu 2046. gada 21. novembris. No atradnes 

pases 2. pielikumā esošā atradnes izvietojuma plāna redzams, ka atradne pamatā atrodas 

nekustamajā īpašumā “Pāvulkalni”, bet nedaudz iestiepjas arī nekustamajā īpašumā 

“Pāvulkalni 1”, robežojoties ar zemes gabalu ar kadastra Nr. 42760030008; 

• Valsts vides dienesta 2021. gada 22. novembrī izsniegtais derīgo izrakteņu ieguves limits 

atradnei ”Pāvulkalns 2020”, saskaņā ar kuru atradnē no 2021. gada 22. novembra līdz 2046. 

gada 21. novembrim noteiktais ieguves limits ir: R iecirknī A kategorijas krājumiem: smilts 

– grants 125,86 tūkst.m3, smilts 228,52 tūkst.m3; A iecirknī A kategorijas krājumiem: smilts 

– grants 20,47 tūkst.m3, smilts 53,99 tūkst.m3; 

• Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2022. gada 18. janvārī izsniegtie 

tehniskie noteikumi Nr. VI22TN0021 derīgo izrakteņu atradnei ”Pāvulkalns 2020” ar 

derīguma termiņu 2046. gada 21. novembris; 

• No atradnes pases 2. pielikumā esošā atradnes izvietojuma plāna redzams, ka atradne pamatā 

atrodas nekustamajā īpašumā “Pāvulkalni”, bet nedaudz iestiepjas arī nekustamajā īpašumā 

“Pāvulkalni 1”, robežojoties ar zemes gabalu ar kadastra Nr. 42760030008; 

• Izziņa par zemesgrāmatu ierakstu nekustamam īpašumam “Pāvulkalni”, kas apliecina, ka 

īpašnieks ir SIA “KAMINVEST”; 
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• Izziņa par zemesgrāmatu ierakstu nekustamam īpašumam “Pāvulkalni 1”, kas 

apliecina, ka īpašnieks ir SIA “Raunas Bruģakmens”, Reģ. Nr. 50003598951, un 2020. gada 

16. oktobrī starp SIA “KAMINVEST” un SIA “Raunas Bruģakmens” noslēgtā atradnes 

nomas līguma kopija; 

• ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu; 

• Ēku īpašuma “Pāvulkalni”, kadastra Nr. 42765030003, kas atrodas uz atradnes teritorijā 

esošā zemes gabala ar kadastra Nr. 42760030008, pirkuma līguma kopija, zemesgrāmatu 

apliecība nav pievienota. 2022. gada 10. februārī Smiltenes novada pašvaldībā saņemts J. D. 

iesniegums, kurā viņš no savas puses apliecina pirkuma līguma noslēgšanas faktu un 

iebildumu neesamību derīgo izrakteņu ieguvei darījuma formēšanas procesā . 

- saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1055 „Noteikumi par 

valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un 

atradnes pasi“ 4.punktu SIA "KAMINVEST", 44103106193, Valmiermuižas iela 1, Valmiermuiža, 

Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219, 2022.gada 15.februārī ir veikusi valsts nodevas par bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju apmaksu 142,29 EUR apmērā, ko apliecina maksājuma 

uzdevums Nr. 2022021500718026INB; 

Saskaņā ar augstāk norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 16.02.2022. 

atzinumu (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, likuma “Par zemes dzīlēm” 4.panta piekto daļu, 

Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.punktu, 26.punktu, 27.punktu, 32. 

punktu un 33. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1055 „Noteikumi par 

valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un 

atradnes pasi” 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 70.pantu un 79.panta pirmo 

daļu atklāti balsojot ar 10 balsīm - “PAR” (Astrīda Harju, Andris Abrāmovs, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, 

Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Edgars Avotiņš Ainārs Mežulis, Toms Markss), “PRET”- nav, 

“ATTURAS”- nav, 
Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Izsniegt SIA "KAMINVEST", 44103106193, Valmiermuižas iela 1, Valmiermuiža, Valmieras 

pag., Valmieras nov., LV-4219,  bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju (pielikumā) smilts – 

grants un smilts atradnei “Pāvulkalni 2020”, kas atrodas nekustamos īpašumos "Pāvulkalni" un 

"Pāvulkalni 1", Raunas pagasts, Smiltenes novads, kadastra nr. 42760030008, 42760030228, 

42760030227. 

2. Atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 2046.gada 21.novembrim. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai par izsniegto atļauju informēt 

Valsts vides dienestu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 76., 77., 78.pantu un 189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā var tikt pārsūdzēts 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                               E. Avotiņš 


