
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 17.janvāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.3. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Akceptēt atradnē “Dižzvirgzdiņi” 265.29 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski 

izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 17.04.2018.):  

− dolomīts (265.29 tūkst.m2 platībā) – 1515.32 tūkst.m3, tajā skaitā 1188.57 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa: 

• I blokā (30.34 tūkst.m2) – 245.65 tūkst.m3, tajā skaitā 214.44 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

• II blokā (168.29tūkst.m2) – 1071.59 tūkst.m3, tajā skaitā 799.85 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

• III blokā (66.66 tūkst.m2) – 198.08 tūkst.m3, tajā skaitā 174.28 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 

2. Atgriezt pārskatu par kūdras atradnes „Ozolēnu purvs” ģeoloģisko papildizpēti  izpildītājam 

labojumu veikšanai. 

 

3.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Radziņciems” 49.90 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.09.2007.): 

− smilts-grants (17.06 tūkst.m2 platībā) –  78.03 tūkst.m3, tajā skaitā 54.20 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (49.90 tūkst.m2 platībā) – 793.89 tūkst.m3, tajā skaitā 650.68 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

3.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Radziņciems” 49.90 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos  krājumus (krājumu stāvoklis uz 28.06.2018.): 

− smilts-grants (15.95 tūkst.m2 platībā) – 72.27 tūkst.m3, tajā skaitā 54.20 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (49.90 tūkst.m2 platībā) – 767.95 tūkst.m3, tajā skaitā 650.68 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

3.3. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2008.gada 29.oktobra sēdes protokola Nr.72 1.1.punktu: 

Akceptēt atradnē “Radziņciems” A kategorijas krājumus (nosacīti 01.09.2007.): 

− smilts-grants – 40.8 tūkst.m3, no tiem 26.7 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts – 734.5 tūkst.m3, no tiem 599.6 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa. 

 



 
 

4.1. Akceptēt atradnē “Auniņi” 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 

Saldus 

novads, 

Pampāļu 

pagasts 

Auniņi C1lt- P2nk 200 200 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmiskajam 

komponentu saturam 

jāatbilst 14.11.2017. MK 

noteikumu Nr.671 

prasībām. 

 

 

 


