
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 22.aprīļa LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr.29. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

 

1.1. Akceptēt atradnē “Mūrnieki 2020” 66.96 tūkst.m2 platībā šādus ģeoloģiski izpētītos krājumus 

(krājumu stāvoklis 30.07.2019.): 

− A kategorijas dolomīta krājumi (66.96 tūkst.m2 platībā) – 307.61 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ 

virs gruntsūdens līmeņa; 

− N kategorijas smilts-grants krājumi (34.55 tūkst.m2 platībā) – 115.92 tūkst.m3, visi krājumi 

ieguļ virs gruntsūdens līmeņa; 

− N kategorijas mālsmilts krājumi (18.95 tūkst.m2 platībā) – 95.17 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ 

virs gruntsūdens līmeņa. 

1.2. Atzīt par spēku zaudējušu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 2007.gada 

27.novembra sēdes (protokols Nr.55) lēmumu Nr.2: 

Akceptēt atradnē “Mūrnieki” A kategorijas sākotnējos krājumus 01.01.1974.: 

smilts-grants – 211.3 tūkst.m3; 

smilts – 26.6 tūkst.m3. 

1.3. Uzskatīt 2011.gada ģeoloģiskās papildizpētes rezultātā izdalīto atradnes “Mūrnieki” iecirkni 

“Piekalnes galdiņi” par pārpētītu. 

1.4. Atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

(turpmāk – LVĢMC) Komisijas 2011.gada 8.augusta sēdes (protokols Nr.43) lēmumu Nr.1:  

Akceptēt atradnes “Mūrnieki” iecirknī “Piekalnes galdiņi” šādus A kategorijas derīgo 

izrakteņu krājumus 01.02.2011.: 

smilts-grants – 59.0 tūkst.m3, no tiem 45.8 tūkst.m3 – Daugavas aizsargjoslā; 

mālsmilts – 58.8 tūkst.m3. 

1.5. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisijas 2014.gada 12.maija sēdes (protokols Nr.33) 

lēmumu Nr.1:  

Akceptēt atlikušos smilts-grants krājumus atradnē “Mūrnieki” 3.49 ha platībā autoru 

variantā (krājumu stāvoklis 30.12.2013.): 

− smilts-grants – 92.59 tūkst.m3, visi virs pazemes ūdens līmeņa. 

 

2.1. Izslēgt no derīgo izrakteņu atradņu reģistra 1999.gada Pļaviņu (D3pl) ūdens horizonta 

apstiprinātos pazemes ūdeņu atradnes “Balvi Liepas” krājumus apjomā 864 m3/d (N 

kategorija), kā arī Gaujas-Amatas (D3gj+am) ūdens horizonta krājumus apjomā 864 m3/d (A 

kategorija). Tāpat izslēgt no Derīgo izrakteņu atradņu reģistra 1981.gada Gaujas-Amatas 

(D3gj+am) ūdens horizonta krājumus apjomā 3812 m3/d (A kategorija). 

 

2.2. Atzīt pa spēku zaudējušu Komisijas 1999.gada 9.septembra lēmumu Nr.1 un Nr.2 (protokols 

Nr.8) par Pļaviņu (D3pl) un Gaujas-Amatas (D3gj+am) ūdens horizontu pazemes ūdeņu 

ekspluatācijas krājumu apstiprināšanu pazemes ūdeņu atradnē “Balvi Liepas”. 

 

2.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 1999.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes “Balvi 

Liepas”  pasi. 

 


