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Par iznomātā īpašuma “Rāķu purvs 1” 
atmežošanu  
 

Valmieras novada pašvaldības dome (turpmāk – Pašvaldības dome) izskata “Klasmann-
Deilmann Latvia” SIA 2022.gada 20.oktobra iesniegumu (saņemts Pašvaldībā 24.10.2022. un 
reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/8402), kurā lūgts veikt visas ar teritorijas atmežošanu saistītās 
formalitātes iznomātajā, Valmieras novada pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā “Rāķu 
purvs 1”, kadastra apzīmējums 9652 003 0040, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, ar kopējo platību 
9,82 ha. 

Saskaņā ar Meža likuma 41.panta pirmo daļu platību atmežo, ja tas nepieciešams derīgo 
izrakteņu ieguvei un ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai 
piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto 
negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus. Atmežošanas kompensācijas noteikšanas un 
atlīdzināšanas kārtību precizē 18.2.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.889 “Noteikumi par 
atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība”. 

Saskaņā ar Likuma “Par zemes dzīlēm” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemes dzīles 
izmanto persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts 
zemes dzīļu izmantošanas veids. Šis līgums ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas 
licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai.  

Likuma “Par zemes dzīlēm” 10.panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka derīgos izrakteņus 
iegūst, ja akceptēti derīgo izrakteņu krājumi, saņemta atradnes pase un izstrādāts derīgo izrakteņu 
ieguves projekts. Minētā likuma 13.panta 5.punkts nosaka, ka zemes dzīļu izmantotājam ir tiesības 
saņemt atļauju vai licences termiņa pagarinājumu, vai jaunu atļauju, vai licenci, ja ir pienācīgi pildīti 
iepriekšējās atļaujas vai licences nosacījumi un ja to pieļauj ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto 
personu noslēgtais zemes dzīļu izmantošanas līgums. Likuma 14.pantā ietvertās tiesību normas 
nosaka zemes dzīļu izmantotāja pienākumus, tai skaitā 14.panta 12.punkts nosaka pienākumu 
kompensēt valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus (ja derīgo 
izrakteņu ieguve paredzēta mežā) atbilstoši normatīvajiem aktiem meža un ar to saistīto darbību 
jomā. 

20.05.2021. starp Kocēnu novada domi un “Klasmann-Deilman Latvia” SIA noslēgta 
Vienošanās pie 28.07.2011. zemes nomas līguma, kas dod tiesības “Klasmann-Deilmann 
Latvia” SIA nomātā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9652 003 0040 (nekustamais īpašums 
“Rāķu purvs 1”), veikt derīgo izrakteņu ieguvi līdz 31.07.2061.  

Valsts vides dienests, ņemot vērā 20.05.2021. Vienošanos pie 28.07.2011. zemes nomas 
līguma, 26.05.2021. pieņēma lēmumu Nr.CS21VL0104 par grozījumiem zemes dzīļu 
izmantošanas licencē Nr.CS18ZD0263, pagarinot licences derīguma termiņu līdz 31.07.2061. 

20.02.2020. Valsts vides dienests pieņēma lēmumu Nr.CS20VL0030 par grozījumiem 
zemes dzīļu izmantošanas licencē Nr.CS18ZD0263, ar kuru tiek paplašināts licences laukums, kā 
arī tiek noteikts jauns derīgo izrakteņu ieguves limits, iekļaujot licences laukumā un ieguves limitā 
arī zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9652 003 0040. 



Kūdras atradnei “Rāķu-Dzelves purvs” ir 19.05.2015. izstrādāta atradnes pase, derīga līdz 
31.07.2061., atradnes pasē ir iekļauti novērtētie derīgo izrakteņu krājumi arī attiecībā uz zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 9652 003 0040. 

Atbilstoši 21.08.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves 
kārtība” noteiktajai kārtībai 2019.gadā ir izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves projekts, izstrādātājs 
SIA ”ĢEOLOĢIKA”, Valsts vides dienestā saskaņots 22.08.2019. Ar Valsts vides dienesta 
20.08.2020. lēmumu Nr.CS20VL0137 akceptēti grozījumi derīgo izrakteņu ieguves projektā. 

Pabeidzot meža zemes atmežošanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
9652 003 0040, “Klasmann-Deilmann” SIA pirms derīgo izrakteņu ieguves būs jāveic derīgo 
izrakteņu krājumu papildu izpēte, pēc krājumu aktualizācijas un akceptēšanas, ko veiks VSIA 
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts vides dienests atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai procesuālai kārtībā izvērtēs grozījumu nepieciešamību “Ķlasmann-Deilmann” SIA 
izsniegtajā zemes dzīļu izmantošanas licencē un ieguves limitā.  

 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Pašvaldības domes 
Saimniecisko lietu, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un Finanšu komiteju 15.12.2022. 
atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Olmanis, Jānis Upenieks, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards 
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. atļaut atmežot meža zemi 9,82 ha platībā nekustamajā īpašumā “Rāķu purvs 1”, Dikļu 

pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9652 003 0040; 
2. uzdot Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 

Dabas resursu pārvaldības nodaļas vecākai meža speciālistei Aijai Karlivānei organizēt cirsmu 
novērtējumu nekustamajā īpašumā “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 9652 003 0040;  

3. uzdot Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
Dabas resursu pārvaldības nodaļas vecākai meža speciālistei Aijai Karlivānei iesniegt Valsts 
meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecībā nepieciešamos dokumentus atmežošanas 
kompensācijas aprēķināšanai; 

4. uzdot Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
Dabas resursu pārvaldības nodaļas vecākai meža speciālistei Aijai Karlivānei sagatavot 
vienošanos par izdevumu, kas saistīti ar meža platību atmežošanas pasākumu veikšanu (tai 
skaitā cirsmu novērtējumu, augošo koku uzmērīšanas izmaksas, koku vērtību pēc cirsmas 
novērtējuma, atmežošanas kompensācijas) apmaksu ar ”Klasmann-Deilmann Latvia” SIA, 
reģistrācijas Nr.40003129329, juridiskā adrese: Kultūras iela 23, Zilaiskalns, Zilākalna pag., 
Valmieras novadā 

5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 29.decembrī. 
  
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)            Jānis Baiks 
 
 


