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LĒMUMS 

Smiltenē 

 

2022. gada 30.martā                                                 Nr. 135 

                         (protokols Nr. 8, 24.§.) 

 

Par grāmatvedībā uzskaitītā ‘’Pazemes aktīvi’’  grants- smilts  karjerā “Pāvuli” 

uzskaitītā apjoma korekciju un vērtības noteikšana koriģētam apjomam 

 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Smiltenes novads tika apvienots ar Apes 

un Raunas novadiem. Raunas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē pamatlīdzekļu 

sastāvā kontā   1261 ‘’Pazemes aktīvi’’  uzskaitīts grants-smilts  karjers “Pāvuli”, 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.12560. 

 1997.gada 1.decembrī starp Raunas pagasta padomi un  SIA ‘’Virāža’’ noslēgts līgums 

(vienošanās 03.03.2008., 29.12.2017.) par zemes nomu un tiesību nodošanu izmantot zemes 

dzīles. Līgums paredz, ka Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 0,71 EUR/1 m3 

izstrādātā smilts-grants maisījuma. Līgumā noteiktā nomas maksa ir noteikta balstoties uz 

Raunas novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumu Nr.14 . 

2022.gada 24.janvārī Smiltenes novada pašvaldība saņēma vēstuli no Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (turpmāk: LVĢMC) Nr.4-6/116, kura apliecina Valsts 

nozīmes smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” krājumu apjomu. Atbilstoši krājumu 

aprēķinam karjerā ir 1021,55 tūkst.m3 smilts-grants un 698,36 tūkst.m3 smilts A kategorijas 

krājumi un N kategorijas krājumi I iecirknī  smilts-grants 31,86 tūkst.m3 un smilts 24,65 

tūkst.m3, un II iecirknī smilts-grants 69,79 tūkst.m3 un smilts 3,24 tūkst.m3 uz 

01.10.2019.Kopējais apjoms sastāda 3423,2 tūkst.m3. 

2020.gadā no atradnes ir veikta derīgo izrakteņu ieguve 116,05 tūkst.m3 smilts-grants un 

42,226 tūkst.m3 smilts, kopā 158,276 tūkst m3 derīgo izrakteņu. Ņemot vērā 2020.gadā veiktās 

derīgo atradņu ieguves, atlikums uz 2020.gada 31.decembri ir 3264,924 tūkst.m3. 

Smiltenes novada pašvaldības grāmatvedībā reģistrētais apjoms pazemes aktīviem 

karjerā “Pāvuli” uz 31.12.2020. ir 176,202 tūkst.m3. 

Starpība starp Smiltenes novada pašvaldībā reģistrēto apjomu un apjomu atbilstoši 

LVĢMC sniegtam apjomam, koriģējot ar 2020.gada izstrādāto apjomu, un faktiskā starpība 

sastāda  3088,722 tūkst.m3. 

Ņemot vērā norādīto, domes un Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

23.03.2022. atzinumu (protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6. pantu, 

15. panta pirmās daļas 2. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,  

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 2.pantu atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 

Labanovskis, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Noteikt 3088,722 tūkst.m3 korekcijas apjomu pazemes aktīvu uzskaites daudzumam 

grants-smilts  karjers “Pāvuli”. 

2. Noteikt vērtību 0,71 EUR/ 1m3 apmērā pazemes aktīvu korekcijas apjomam, kas 

sastāda kopējo korekcijas vērtību 2192992,62 EUR. 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


3. Uzskaitīt  koriģēto apjomu grāmatvedības uzskaitē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Smiltenes novada domes Finanšu nodaļai. 

 

Domes priekšsēdētājs                               E. Avotiņš 


