
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 5.septembrī LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.47. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Birzkalni” 58.69 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 28.05.2018.): 

- smilts-grants (7.56 tūkst.m2 platībā) – 6.05 tūkst.m3, tajā skaitā 2.77 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (58.69 tūkst.m2 platībā) – 272.22 tūkst.m3, tajā skaitā 34.59 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 

2. Akceptēt atradnē “Lejas Kļaviņi” 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 

Madonas 

novads, 

Mārcienas 

pagasts 

Lejas Kļaviņi D3pl-dg 200 200 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmiskajam 

komponentu saturam 

jāatbilst 14.11.2017. MK 

noteikumu Nr.671 

prasībām. 

 

 

3.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Braņķi” 78.69 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 13.08.2019.): 

- smilts-grants (39.47 tūkst.m2 platībā) – 161.82 tūkst.m3, tajā skaitā 101.03 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (78.69 tūkst.m2 platībā) – 619.14 tūkst.m3, tajā skaitā 301.40 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

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

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 12.jūnija sēdes lēmuma 

(protokols Nr.51) 6.punktu par atradnes “Braņķi” A kategorijas krājumu akceptēšanu: 

Akceptēt atradnē “Braņķi” sākotnēji izpētītos A kategorijas smilts krājumus (01.02.1990.) – 

233.8 tūkst.m3 (no tiem 87.7 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa). 

3.3. 1989./1990.gada ģeoloģiskās izpētes darbu rezultātā noteikto atradnes “Braņķi” krājumu 

aprēķina laukumu atzīt par pārpētītu un pieņemt atradnes robežu saskaņā ar 2019.gada 

ģeoloģiskās papildizpētes darbos noteikto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1. Akceptēt kūdras atradnē “Drabiņu purvs” 8626.57 tūkst.m2 platībā aprēķinātos A kategorijas 

kūdras krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis 30.08.2018.): 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 8380.4 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  19693.94 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 2284.50 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 8587.5 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  8189.90 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 1269.43 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 8587.5 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  7868.73 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 1534.40 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 8587.5 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  35752.57 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 5088.33 

 

4.2. Atzīt par spēku zaudējušu valsts aģentūra “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2006.gada 13.septembra sēdes 

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.38) par kūdras krājumu akceptēšanu kūdras atradnē “Drabiņu 

purvs”. 

 

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

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2014.gada 21.oktobra sēdes lēmumus Nr.3.1 

un 3.2 (protokols Nr.70) par kūdras krājumu akceptēšanu kūdras atradnē “Drabiņu purvs”. 

 


