
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 24.februāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 12. 
 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Akceptēt atradnē “Rubiķi” ģeoloģiski izpētītos un atlikušos krājumus kā atbilstošus A 

kategorijai 117.20 tūkst. m2 platībā:  

Ģeoloģiski izpētītie krājumi (krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.01.1989.): 

- smilts - 510.94 tūkst.m3 , t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa -  177.52  tūkst.m3. 

Atlikušie krājumi (krājumu stāvoklis uz 15.07.2016.): 

- smilts -  414.31 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa -  176.89  tūkst.m3. 

1.2. Pieņemt atradnes “Rubiķi” robežu atbilstoši SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” 2016.gada 

derīgo izrakteņu krājumu aprēķinam (117.20 tūkst. m2 platībā) un veikt attiecīgās izmaiņas derīgo 

izrakteņu atradņu reģistrā. 

1.3. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

 2015.gada 2.decembra Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas lēmumu (protokols 

Nr.104) par smilts atradnes “Rubiķi” atlikušo krājumu aprēķinu; 

 2016.gada 15.janvāra Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas lēmumu (protokols 

Nr.4) par smilts atradnes “Rubiķi” platības un atlikušo krājumu laukuma precizēšanu. 

 

2. Akceptēt atradnē “Priekule” uz divdesmit pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdens 

ekspluatācijas krājumus: 

 

Novads, 

pilsēta 

(ciems) 

 

Atradne  

(iecirknis) 

Izmantojamais 

horizonts 

A kategorijas 

krājumi, m3/d 

N kategorijas 

krājumi, m3/d  

Piezīmes 

 
autoru 

piedāvātie 

akcep- 

tētie 

autoru 

piedāvātie 

akcep- 

tētie 

Priekules  

novads 
Priekule D3mr-žg 864 864 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmisko 

komponentu saturam 

jāatbilst 2003.gada 

29.aprīļa Ministru 

kabineta noteikumu 

Nr.235 “Dzeramā 

ūdens obligātās 

nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, 

monitoringa un 

kontroles kārtība”  

prasībām. 

 

 

 



 
 

3.1. Atstāt spēkā 2005.gada 14.jūnija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos 

pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 360 m3/d un N kategorijas krājumus 184 m3/d apjomā 

Arukilas (D2ar) ūdens horizonta urbumiem. 

 

3.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Dundaga” pielikumus, jaunas pazemes 

ūdeņu atradnes “Dundaga” pases sagatavošanai. 

 

3.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2005.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

“Dundaga” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Dundaga” atbilstoši 2011.gada 

6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 

 
 


