
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 18.marta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.12. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Pārsūtīt iesniegto pārskatu par kūdras inventarizācijas krājumu aprēķinu atradnē „Sūnekļa (Liepu 

– Sūnākļa) purvs” izpildītājam labojumu veikšanai.  

 

2.1. Atstāt spēkā LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2018.gada 23.augusta 

protokolu Nr.56, ar kuru pazemes ūdeņu atradnē “Sanare – KRC Jaunķemeri” akceptēti 

pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi 500 m3/d apjomā (A kategorijas) Gaujas (D3gj) ūdens 

horizontam; 

2.2. Akceptēt jaunu ūdens ieguves shēmu ar diviem ekspluatācijas urbumiem Nr.13658 un 25291 

pazemes ūdeņu atradnes “Sanare – KRC Jaunķemeri” teritorijā; 

2.3. Veikt grozījumus LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2018.gada 

23.augusta protokola Nr.56 1.punktā: 

2.3.1. Pamatinformācija par urbumiem – grozīt urbuma Nr.25291 statusu uz ekspluatācijas 

un plānotais debits katram urbumam uz 250 m3/d; 

2.3.2. Pamatinformācijas krājumu novērtēšanai – grozīt ūdensgūtnes aprēķina shēmu uz 

lineārā, urbumu rinda un urbuma filtra rādiuss uz 0.045-0.08; 

2.3.3. Pazemes ūdeņu ieguves akceptētais variants - grozīt uz: 

 

2.4. Ūdensgūtnes aizsargjoslas, ķīmiskā (platībā, ha) – grozīt uz 156 (ar un bez pazemes ūdeņu 

atradņu “Ķemeri”, “Kauguri”, “Vaivari” ietekmes); 

 

2.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (platība) – grozīt uz Ķemeru nacionālais parks (156 

ha). 

 

 

3.1. Atstāt spēkā 2008.gada 22.septembra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A un N kategorijas krājumus 1200 m3/d un 441 m3/d apjomā 

Arukilas-Gaujas (D2ar-D3gj) ūdens horizontu kompleksa urbumiem. 

3.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Lauciņi” pielikumus jaunas pazemes 

ūdeņu atradnes „Lauciņi” pases sagatavošanai. 

3.3. Rekomendēt VVD anulēt 2008.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes „Lauciņi” pasi, 

izsniedzot jaunu pazemes ūdeņu atradnes pasi „Lauciņi”, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 

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

izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 

 

 

 

Pazemes ūdeņu ieguves akceptētais variants 

LVĢMC 

Nr. DB 

“Urbumi” 

Urbuma koordinātas 

LKS92, m 
Statiskais 

ūd.līmenis, 

m no z.v. 

Spiel*, m S, m S0, m ξ ΔS, m S1, m Sapr, m 

X Y 

13658 314082 473215 2.8 63.2 9.0 1.30 52 4.50 10.72 16.52 

25291 314010 473521 3.1 62.9 7.3 1.35 25 2.16 10.90 14.41 



 
 

4.1. Akceptēt atradnē “Bauska (Salātu iela)” uz divdesmit pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdeņu 

ekspluatācijas krājumus: 

Novads,  

pilsēta (ciems) 

Atradne 

(iecirknis) 

Izmantojamais 

horizonts 

A kategorijas krājumi, 

m3/d 

N kategorijas krājumi, 

m3/d 
 

Piezīmes 

 
autoru 

piedāvātie 
akceptētie 

autoru 

piedāvātie 
akceptētie 

Bauskas 

novads, 

Bauskas 

pilsēta 

Bauska 

(Salātu iela) 
D3gj 3 600 3 600 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmiskajam 

komponentu saturam 

jāatbilst 14.11.2017. MK 

noteikumu Nr.671 

prasībām. 

 

4.2. Uzskatīt par spēku zaudējušu VĢD Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 2000.gada 

28.septembra sēdes protokolu Nr.12, ar kuru pazemes ūdeņu atradnē “Bauska (Salātu iela)” 

akceptēti pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi apjomā 3 630 m3/d (A kategorijas) Gaujas 

(D3gj) ūdens horizontam. 

 

5.1. Pieņemt SIA “Zemes Puse” ģeoloģiskās papildizpētes krājumu aprēķina laukumu kā atradnes 

“Pērtnieki” 2018.gada izpētes iecirkni ar kopējo platību - 451.86 tūkst.m2 (iecirkņa 1.bloka 

platība – 353.41 tūkst.m2 un 2.bloka platība – 98.45 tūkst.m2). 

5.2. Akceptēt atradnes “Pērtnieki” 2018.gada iecirknī 451.86 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 05.07.2018.): 

• 1.blokā 353.41 tūkst.m2 platībā: 

- dolomīts (353.41 tūkst.m2 platībā) – 6940.12 tūkst.m3, tajā skaitā 6373.06 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (179.28 tūkst.m2 platībā) – 596.76 tūkst.m3, tajā skaitā 5.15 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

• 2.blokā 98.45 tūkst.m2 platībā dolomīts 2024.27 tūkst.m3, tajā skaitā 1893.40 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa. 

5.3. Samazināt dolomīta atradnes „Pērtnieki-1953.g.” N kategorijas krājumu platību par 28.70 

tūkst.m2 un dolomīta krājumus par 43.05 tūkst.m3. 

5.4. Samazināt dolomīta atradnes „Pērtnieki” N kategorijas krājumu platību par 354.09 tūkst.m2 un 

dolomīta krājumus par 6370.08 tūkst.m3. 

 


