
 
 

Lēmumu izraksti no 2018.gada 21.maija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 36. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Izslēgt no Derīgo izrakteņu atradņu reģistra 2015.gadā gruntsūdeņu (Q) un Burtnieku (D2br) 

ūdens horizontā akceptētos pazemes ūdeņu atradnes “Lociki” krājumus 54 m3/d un 110 m3/d 

apjomā un 2011.gadā Arukilas-Burtnieku (D2ar-br) ūdens horizontā akceptētos pazemes ūdeņu 

atradnes “Vecstropi II” krājumus 200 m3/d apjomā, kā arī atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2015.gada 18.marta lēmuma (sēdes protokola Nr.24) 

punktu Nr.1 un 2011.gada 10.oktobra lēmuma (sēdes protokola Nr.55) punktu Nr.1 par gruntsūdeņu 

(Q) un Burtnieku ūdens horizonta (D2br) pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu akceptēšanu 

pazemes ūdeņu atradnē “Lociki” un Arukilas-Burtnieku (D2ar-br) ūdens horizonta pazemes ūdeņu 

ekspluatācijas krājumu akceptēšanu pazemes ūdeņu atradnē “Vecstropi II” (Daugavpils novads). 

 

1.2. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2015.gadā un 2011.gadā izsniegtās pazemes ūdeņu 

atradņu “Lociki” un “Vecstropi II” pases.  

 

2. Akceptēt dolomīta un smilts atradnē “Veczvirgzdiņi” 68.22 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 26.07.2017.): 

- dolomīts (68.22 tūkst.m2 platībā) – 405.23 tūkst.m3, tajā skaitā 222.40 tūkst.m3 

ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (25.13 tūkst.m2 platībā) – 51.01 tūkst.m3, visi ieguļ virs gruntsūdens 

līmeņa.  

 

3.1. Izdalīt smilts-grants atradnes „Aizkraukle – kreisais krasts” 2018.gada iecirkņa robežu  

atbilstoši SIA “3D PROJEKTS” 2018.gada krājumu aprēķinā (441.6 tūkst.m2 platībā) noteiktajai. 

3.2. Akceptēt smilts-grants atradnes „Aizkraukle – kreisais krasts” 2018.gada iecirknī 441.6 

tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 

01.01.1977.): 

- smilts-grants (441.6 tūkst.m2 platībā) – 6941.5 tūkst.m3, tajā skaitā 2171.8 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa.  

 

3.3. Akceptēt smilts-grants atradnes „Aizkraukle – kreisais krasts” 2018.gada iecirknī 441.6 

tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 05.01.2018.): 

- smilts-grants (432.7 tūkst.m2 platībā) – 3612.2 tūkst.m3, tajā skaitā 1977.8 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa.  

 

3.4. Atradnei „Aizkraukle – kreisais krasts” veikt attiecīgās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu 

reģistrā.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Akceptēt atradnē “Ēbeļmuižas purvs” Z iecirknī 1275.85 tūkst.m2 platībā un D iecirknī 

494.33 tūkst.m2 platībā aprēķinātos A kategorijas kūdras krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis 

01.03.2018.): 
Z iecirknī 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 1275.85 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  2398.55 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
246.52 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 1272.07 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  1753.40 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
260.39 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 628.27 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  245.03 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
47.85 

Vidēji un labi 

sadalījusies zemā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 25.64 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  30.77 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
5.64 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 1275.85 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  4427.75 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
560.40 

D iecirknī 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 444.81 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  662.77 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
68.20 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 492.28 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  664.58 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
89.05 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 368.79 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  239.71 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
45.21 

Vidēji un labi 

sadalījusies zemā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 174.55 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  102.81 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
18.97 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 494.33 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  1669.87 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
221.43 

 

 

 

 

 

 


