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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 30. martā                                                 Nr. 127 

                       (protokols Nr. 8,  16.§.) 

 

Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 

Smiltenes novada pašvaldības dome saņēmusi iesniegumu no akciju sabiedrības 

“Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, 

LV-1004, 2022.gada 21.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.337) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas grozījumiem. Latvijas valsts meži informē, ka atradnei “Lankaskalns” ir veikta 

ģeoloģiskā papildizpēte pārrēķinot sākotnēji izpētītos ģeoloģiskos krājumus un lūdz aktualizēt 

derīgo izrakteņu ieguves apjomus un atļaujas derīguma termiņu. 

Izskatot iesniegumu pašvaldības dome konstatē: 

1. 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, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas 

kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 26.punktam. 

2. Smiltenes novada dome 2013.gada 26.jūnijā izsniegusi smilts un smilts-grants 

atradnei “Lankaskalns” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.23/2013, 

kas ir derīga līdz 2038.gada 10.aprīlim. 

3. Atļauju grozīšanas kārtība noteikta 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta 

noteikumos 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”. Šo noteikumu 26.punkts nosaka 

atļaujas izsniegšanas kārtību, savukārt, 27.punkts nosaka iesniegumam 

pievienojamos pielikumus. Vēstules pielikumā ir pievienoti nepieciešamie pielikumi, 

t.sk. - Vidzemes reģionālās vides pārvaldes lēmums Nr.VI22VL0005 “Par 

grozījumiem izdotajos tehniskajos noteikumos Nr.VA13TN0121”, Derīgo izrakteņu 

(izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase, Derīgo izrakteņu ieguves limits. 

4. Valsts vides dienesta izsniegtā Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes 

pase derīga līdz 2046.gada 28.decembrim. 

5. Derīgo izrakteņu ieguves limits atradnē “Lankaskalns” no 2021.gada 29.decembra 

līdz 2046.gada 28.decembrim ir noteikts: smilts-grants 333.2 tūkst.m3 un smilts 191.9 

tūkst.m3. 

6. Salīdzinot 2013.gada 11.aprīļa derīgo izrakteņu ieguves limitu un 2021.gada 

29.decembra ieguves limitu, konstatēts, ka atradnes novietojums un konfigurācija 

nav mainīta, ieguves limita laukuma platība ir 41.0 tūkst.m2. 

7. Saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 

“Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4.un 6.punktu, ja zemes dzīļu ieguves 

atļaujā tās saņēmējs izdara grozījumus pēc savas iniciatīvas, tam jāmaksā 50 % no 

šajos noteikumos noteiktās valsts nodevas apmēra, tas ir 71.15 EUR (septiņdesmit 

viens euro un 15 centi). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma “Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu,  15.panta pirmās 
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daļas 6.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” 26., 27., 32., 

33. un 34.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1055 Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4.un 6.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2022.gada 22.marta atzinumu (protokols Nr.), atklāti 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, 

Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus AS “Latvijas valsts meži” 2013.gada 26.jūnijā izsniegtajā bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.23/2013 smilts-grants un smilts atradnē “Lankaskalns”, kas 

atrodas Palsmanes pagastā, nekustamos īpašumos “Valsts mežs 94740070069” un “Valsts 

mežs 94740010096”, pagarinot tās derīguma termiņu līdz 2046.gada 28.decembrim. 

2. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi) par 

grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā nomaksas, ieskaitot Smiltenes 

novada pašvaldības budžetā, Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā 

LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X. 

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                                                  

 


