
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2019.gada 25.aprīlī                                                                                              Nr. 128 

                                                                                     prot. Nr.4, 30.§    
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu A/S “Latvijas valsts meži” 

smilts-grants un smilts atradnē “Lapsukalns” 
___________________________________________________________________________  

Izskatot A/S “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, iesniegumu (reģistrētu Ilūkstes 
novada pašvaldībā 01.04.2019., Nr.774) par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” 
izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnē “Lapsukalns”, Pilskalnes pagastā,  9,192 ha platībā, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 4480 007 0113 (nekustamais īpašums “Valsts meži”, kadastra 
Nr.4480 007 0159), dome konstatēja, ka šajā sakarā sagatavoti šādi dokumenti: 

- izsniegta Valsts vides dienesta 11.12.2018. Derīgo izrakteņu atradnes “Lapsukalns” pase; 
- izsniegts Valsts vides dienesta 11.12.2018. Derīgo izrakteņu ieguves limits smilts-grants un 

smilts atradnei “Lapsukalns” ar derīgo izrakteņu ieguves limita laukuma izvietojuma plānu 
(M 1:5000);  

- izsniegts Ilūkstes novada pašvaldības 13.12.2018. atzinums Nr.855 “Par derīgo izrakteņu 
ieguves ieceres atbilstību Ilūkstes novada teritorijas plānojumam Ilūkstes novada, Pilskalnes 
pagastā atradnē “Lapsukalns” (kadastra apzīmējums 4480 007 0113)”; 

- izsniegti Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 11.03.2019. tehniskie 
noteikumi Nr.DA19TN0049. 

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par zemes 
dzīlēm” 4.panta pirmās daļas 3.punktu, piekto daļu un 10.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru 
kabineta 06.09.2011.noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 33. un 36.punktu, Ministru kabineta 
01.01.2007. noteikumu Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas 
licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4., 5. un 7.punktu, un 
iesniegtajiem atzinumiem, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 25.04.2019. 
atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.4, 21.A§), atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs,  Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis 
Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   
1. Izsniegt A/S “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju” smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Lapsukalns”, Pilskalnes pagastā, 
Ilūkstes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4480 007 0113, pēc valsts nodevas 
iemaksas.  

 
Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas A/S “Latvijas valsts meži”. Lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601) vai 
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna 


