
 
 

 
Lēmumu izraksti no 2015.gada 20. jūlijā LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr.68. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

1.1. Atstāt spēkā 2005.gada 18.oktobra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos 

pazemes ūdeņu krājumus Tērvetes-Sniķeres (D3tr-snk) ūdens horizontam 864 m
3
/d apjomā (N 

kategorija). 

1.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Grobiņa” pielikumus, jaunas pazemes 

ūdeņu atradnes „Grobiņa” pases sagatavošanai. 

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

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

6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 

 

2.1. Akceptēt atradnē “Jēkaupiņi” šādus sākotnējos A kategorijas derīgo izrakteņu krājumus 

(nosacīti 01.01.1989.): 

- smilts-grants – 344.95 tūkst.m
3
, t.sk. 56.75 tūkst.m

3 
zem pazemes ūdens līmeņa; 

- smilts – 58.44 tūkst.m
3
, t.sk. 10.47 tūkst.m

3 
zem pazemes ūdens līmeņa. 

-  

2.2. Noteikt atradnes “Jēkaupiņi” kopējo platību (56.38 tūkst.m
2
) atbilstoši protokola 2.pielikumā 

sniegtajām koordinātām. 

 

2.3. Uzskatīt par spēku zaudējušu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.22 (01.06.2006.) lēmuma 

3.punktu par atradnes „Jēkaupiņi” sākotnējo krājumu akceptēšanu. 

 

 

3. Pārsūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Jaunliekmaņi” ģeoloģisko izpēti 

izpildītājam nepieciešamo labojumu veikšanai. 

 

4.1. Akceptēt atradnē „Bēnes mežniecības 59. Kvartāls” pārrēķinātos N kategorijas sākotnējos 

krājumus (nosacīti uz 01.01.1989.): 

- smilts-grants – 169.66 tūkst.m
3
, no tiem 93.10 tūkst.m

3
 zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts – 61.4 tūkst.m
3
, no tiem 6.62 tūkst.m

3
 zem gruntsūdens līmeņa 

 

4.2. Akceptēt atradnē „Bēnes mežniecības 59. kvartāls” zemes īpašumā „Garais kalns” šādus 

atlikušos N kategorijas krājumus 35.67 tūkst. m
2
 platībā (07.04.2015.): 

- smilts-grants – 134.07 tūkst.m
3
, no tiem 79.19 tūkst.m

3
 zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts – 18.55 tūkst.m
3
, no tiem 3.57 tūkst.m

3
 zem gruntsūdens līmeņa. 

Tajā skaitā autoceļu aizsargjoslās (3.79 tūkst. m
2
 platībā): 19.61 tūkst.m

3 
smilts-grants, no tiem 6.19 

tūkst.m
3 
zem gruntsūdens līmeņa. 

 

 

5. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes „Zāģukalns” atlikušo krājumu 

aprēķinu izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai. 

 



 
 

 

6.1. Akceptēt atradnē „Sokorņi II” sākotnējos A kategorijas derīgo izrakteņu krājumus (stāvoklis 

nosacīti – 01.04.1986.): 

smilts-grants – 305.1 tūkst.m
3
; 

smilts – 142.4 tūkst.m
3
. 

 

6.2. Uzskatīt par spēkā neesošu Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 2002.gada 12.marta lēmuma (protokols Nr.5) punktu par atradnes „Sokorņi II” sākotnējo 

A kategorijas krājumu akceptēšanu. 

 

7. Akceptēt atradnē „Stādiņi” šādus atlikušos N kategorijas krājumus (17,031 tūkst. m
2
 platībā) 

(stāvoklis uz 23.03.2015.): 

- smilts-grants – 9.537 tūkst. m
3
, tai skaitā zem gruntsūdens līmeņa – 1.022 tūkst. m

3
; 

- smilts – 4.258 tūkst. m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


