
 
 

Lēmumu izraksti no 2015.gada 10. septembrī LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.81. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Nosūtīt pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Cīravas mežniecība” 1.laukuma atlikušo 

krājumu aprēķinu izpildītājam nepieciešamo labojumu un papildinājumu veikšanai. 

 

2.1. Akceptēt sākotnējos A kategorijas krājumus atradnē „Zeikatas” šādos apjomos (nosacīti uz 

02.2004):   

- smilts – 78.0 tūkst.m
3
, tajā skaitā zem pazemes ūdens līmeņa 38.2 tūkst.m

3
. 

2.2. Akceptēt atlikušos A kategorijas krājumus atradnē „Zeikatas” šādos apjomos (krājumu stāvoklis 

uz 21.08.2015):   

- smilts 44.7 tūkst.m
3
, tajā skaitā zem pazemes ūdens līmeņa 27.5 tūkst.m

3
. 

 

3. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts atradnes „Dušupes” atlikušo krājumu aprēķinu izpildītājiem 

nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai. 

 

4. Akceptēt atradnē “Skalderi” 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 

Bauskas 

novads, 

Īslīces 

pagasts 

Skalderi D3am 250 250 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmiskajam 

komponentu saturam 

jāatbilst 2003.gada 

29.aprīļa MK 

noteikumu Nr.235 

prasībām. 

 

5.1. Izslēgt no krājumu bilances 2013.gadā Gaujas ūdens horizontam akceptētos pazemes ūdeņu 

krājumus atradnē „Upeslejas” apjomā 825 m
3
/d un atzīt par spēku zaudējušu Derīgo izrakteņu 

krājumu akceptēšanas komisijas 15.02.2013. lēmumu (protokols Nr.9) par Gaujas ūdens horizonta 

pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu akceptēšanu atradnē „Upeslejas” (Stopiņu novads). 

 

5.2. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2013.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

„Upeslejas” pasi. 

 

6.1. Akceptēt sākotnējos A kategorijas krājumus smilts-grants un smilts atradnē „Caunes” (nosacīti 

01.10.2003.):  

- smilts-grants - 45.0 tūkst.m
3
, t.sk. 19.9 tūkst.m

3
 zem pazemes ūdens līmeņa; 

- smilts - 26.2 tūkst.m
3
, t.sk. 24.25 tūkst.m

3
 zem pazemes ūdens līmeņa. 

 

6.2. Akceptēt šādus atlikušos A kategorijas krājumus smilts-grants un smilts atradnē „Caunes” 

(31.03.2015.): 

- smilts-grants -33.95 tūkst.m
3
, t.sk. 18.43 tūkst.m

3
 zem pazemes ūdens līmeņa; 

- smilts -23.14 tūkst.m
3
, t.sk. 22.40 tūkst.m

3
 zem pazemes ūdens līmeņa. 

 



 
 

7.1. Atstāt spēkā 1999.gada 9.septembrī Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu krājumus Gaujas-Amatas (D3gj+am) ūdens horizontam 2073 m
3
/d 

apjomā (A kategorija). 

 

7.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Lielvārde” pielikumus, jaunas pazemes 

ūdeņu atradnes „Lielvārde” pases sagatavošanai. 

 

7.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 1999.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

„Lielvārde” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Lielvārde” 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. 
  

 


