
 
 

Lēmumu izraksti no 2018.gada 25.jūnija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 44. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1. Akceptēt kūdras atradnes „Skudru purvs” 1755.31 tūkst.m2 platībā A kategorijas kūdras krājumus 

šādā apjomā (krājumu stāvoklis 18.05.2018.): 

Derīgo izrakteņu krājumi 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Biezums, no-līdz / vidēji, m 

(izplatības laukums, tūkst.m2) 
0.20- 2.50/ 1.41 (1714.21) 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  2417.04 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
217.53 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Biezums, no-līdz / vidēji, m 

(izplatības laukums, tūkst.m2) 
0.20 – 2.50/1.17 (1673.50) 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  1958.00 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
250.62 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Biezums, no-līdz / vidēji, m 

(izplatības laukums, tūkst.m2) 
0.10- 2.30/ 0.80 (1429.61) 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  1143.68 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
240.17 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 1754.95 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  5518.72 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
708.33 

 

2.1. Atstāt spēkā 2003.gada 31.marta Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos 

pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 190 m3/d apjomā Daugavas (D3dg) ūdens horizonta 

urbumam. 

 

2.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Stelpe” pielikumus jaunas pazemes 

ūdeņu atradnes „Stelpe” pases sagatavošanai. 

 

2.3. Rekomendēt VVD anulēt 2003.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes „Stelpe” pasi, izsniedzot 

jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi „Stelpe” 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. 

 

3.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Garkalni-Līči” 38.69 tūkst.m2 platībā šādus A 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 10.10.2017.): 

• smilts-grants (38.48 tūkst.m2 platībā) – 171.89 tūkst.m3, tajā skaitā 61.20 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa; 

• smilts (10.33 tūkst.m2 platībā) - 21.15 tūkst.m3, viss virs gruntsūdens līmeņa. 

3.2. Veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā, samazinot atradnes „Garkalni 

– 1978.g.” smilts-grants derīgo izrakteņu krājumus par 115.13 tūkst.m3 un platību par 33.18 

tūkst.m2 (visi krājumi ieguļ virs gruntsūdens līmeņa). 

 



 
 

3.3. Pieņemt zināšanai atlikušo atradnes „Garkalni – 1978.g.” platību 74.75 tūkst.m2 un atlikušos 

smilts-grants krājumus 316.68 tūkst.m3, krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.01.1978. 

 

3.4. Atzīt par spēkā neesošu VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2017.gada 19.septembra sēdes (protokola Nr.64) lēmuma 

1.2. punktu par atradnes „Garkalni – 1978.g.” laukuma un krājumu izmaiņām. 

 
 

4. Pieņemt smilts-grants un smilts atradnes „Burtnieki” digitāli noteiktās koordinātas, atradnes 

platību un krājumus atstājot nemainīgus. 
 
 

 


