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LĒMUMS
Nr. 65
Jaunpiebalgas novadā Jaunpiebalgas pagastā

2019.gada 15.aprīlī
sēdes protokols Nr.4; 19.§

Par grozījumiem smilts-grants un smilts atradnes “Rempji” ieguves atļaujā Nr.5 AS
“Latvijas valsts meži” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 014 0072,
Jaunpiebalgas pagasts
(ziņo M. Elsta, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Jaunpiebalgas novada dome ir izskatījusi AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas
Nr.40003466281, adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, 2018.gada 14.decembra vēstuli par smilts –
grants un smilts atradnes “Rempji” ieguves atļauju.
Izvērtējot Jaunpiebalgas novada domes rīcībā esošo informāciju un atbilstoši likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru Kabineta 06.09.2011. noteikumiem Nr.696
”Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
izsniegšanas kartība” 26.; 27.punktu un Valsts vides dienesta 10.10.2018. lēmumu
Nr.CS18VL0177 par grozījumiem derīgo izrakteņu pasē un lēmumu Nr.CS18VL0178 par
grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā smilts – grants smilts atradnei “Rempji”, kas
atrodas Jaunpiebalgas novadā, nekustamajā īpašumā “Rempju mežs” (kadastra Nr.4256 014
0077), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 014 0072 un Jaunpiebalgas novada domes
26.04.2010. izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.5, Jaunpiebalgas
novada dome, atklāti balsojot, “par” 8 deputāti –Lolita Zariņa, Ilva Grauze, Dainis Šulcs, Aija
Sila, Raimonds Dombrovskis, Madara Intenberga, Mārcis Jukēvics, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0
balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
1. Veikt grozījumus, pagarinot AS ”Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281,
juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, 26.04.2010. izsniegtās smilts – grants un smilts
atradnes “Rempji” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.5 derīguma
termiņu līdz 2034.gada 1.februārim, kas atrodas Jaunpiebalgas novadā, nekustamajā
īpašumā “Rempju mežs” (kadastra Nr.4256 014 0077), zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 4256 014 0072.
2. Atcelt Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 4.februāra sēdes lēmumu Nr.15 “Par
grozījumiem smilts-grants un smilts atradnes “Rempji” ieguves atļaujā un atļaujas
derīguma termiņa pagarināšanā AS “Latvijas valsts meži” zemes vienībā ar kadastra

apzīmējumu 4256 014 0072, Jaunpiebalgas pagasts, izsniedzot “Bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju” (protokols Nr.1; 15.§).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā (Voldemāra
Baloža iela 13A ,Valmiera) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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