
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 13.jūlija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 47. 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 
1.1. Atstāt spēkā 2000.gada 28.septembrī Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos 

pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 11060 m3/d apjomā Burtnieku - Gaujas (D2br+D3gj ) ūdens 

horizonta urbumiem. 

 

1.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Lauma” pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu 

atradnes “Lauma” pases sagatavošanai. 

 

1.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2000.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes “Lauma” 

pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Lauma” atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 

 

2.1. Izveidot jaunu iecirkni nekustamā īpašuma “Līču karjers” teritorijā, nosaucot to par smilts-grants un 

smilts atradnes “Skolaskalns” iecirkni “Līču karjers”. 

 

2.2. Akceptēt atradnes “Skolaskalns” iecirkņa „Līču karjers” (nekustamais īpašums “Līču karjers”, 

kadastra Nr.4254 004 0209) robežās  aprēķinātos krājumus (krājumu stāvoklis uz 16.02.2015.): 

A kategorija (platība - 40.86 tūkst.m2): 

– smilts-grants – 219.35 tūkst.m3; 

– smilts – 7.354 tūkst.m3. 

N kategorija (platība - 35.83 tūkst.m2 ): 

– smilts-grants – 243.94 tūkst.m3; 

– smilts – 8.24 tūkst.m3. 

Ņemt vērā to, ka 2015.g. atlikušo krājumu aprēķina rezultātā aprēķinātie krājumi nekustamā īpašuma 

“Līču karjers” teritorijā ir aktuālākā un detālākā pieejamā informācija par izdalīto atradnes 

“Skolaskalns” iecirkni „Līču karjers”, kā arī to, ka 2015.g. atlikušo krājumu aprēķina laikā netika 

aprēķināti ģeoloģiski izpētītie krājumi nekustamā īpašuma “Līču karjers” teritorijā, tad ziņotāja 

rekomendē 2015.g. atlikušo krājumu apjomu uzskatīt par ģeoloģiski izpētīto krājumu apjomu iecirknī 

„Līču karjers”. 

 

2.3. Pieņemt zināšanai atradnes “Skolaskalns” III laukuma atlikušajā daļā (platība – 26,94 tūkst.m2) 

noteiktos derīgo izrakteņu kopējos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.01.1968.) un platības (krājumi 

nav akceptēti ar LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas lēmumu): 

A kategorija (platība - 8,75 tūkst.m2) – 68,25 tūkst.m3 smilts-grants un smilts; 

N kategorija (platība - 18,19 tūkst.m2) – 141,88 tūkst.m3 smilts-grants un smilts; 

 

2.4. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 

14.septembra sēdes protokola Nr.16 4. punkta daļu par atradnes „Skolaskalns” III laukuma ģeoloģiski 

izpētīto krājumu akceptēšanu.  

 

2.5. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2007.gada 

19.jūnija sēdes protokola Nr.28 2.punktu un 3.punktu. 

 

2.6. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2015.gada 

7.jūlija sēdes protokola Nr.65 4.punktu. 

 


