
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 19.jūlija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 48. 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1.1. Akceptēt kūdras atradnē „Nīcgales purvs” inventarizācijas rezultātā aprēķinātos A kategorijas 

kūdras krājumus šādā apjomā (uz 06.04.2017.): 

 

Kūdras izejvielu kategorija: 
Krājumu aprēķina 

platība, tūkst.m2 

Kūdras vidējais 

biezums, m 

Kūdras krājumi: 

tūkst.m3 tūkst.t 

1.lauks 
mazsadalījusies augstā tipa 

532,1 

0,79 420,4 58,4 

vidēji un labi sadalījusies augstā 

tipa 
1,02 542,7 98,8 

2.lauks 

mazsadalījusies augstā tipa 

520,2 

0,81 421,4 58,6 

vidēji un labi sadalījusies augstā 

tipa 
1,11 577,4 105,1 

3.lauks 

mazsadalījusies augstā tipa 

141,8 

0,57 80,8 11,2 

vidēji un labi sadalījusies augstā 

tipa 
1,05 148,9 27,1 

4.lauks 

mazsadalījusies augstā tipa 

166,6 

0,5 83,3 11,6 

vidēji un labi sadalījusies augstā 

tipa 
1,08 179,9 32,7 

5.lauks 

mazsadalījusies augstā tipa 

232,9 

0,37 86,2 12,0 

vidēji un labi sadalījusies augstā 

tipa 
1,08 251,5 45,8 

kopā 

mazsadalījusies augstā tipa 

1593,6 

0,67 1092,1 151,8 

vidēji un labi sadalījusies augstā 

tipa 
1,07 1700,4 309,5 

 

1.2. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2011.gada 

4.marta lēmuma (sēdes protokols Nr.15) 5.1.punktu par atlikušo kūdras krājumu akceptēšanu 

Nīcgales purva kūdras atradnes SIA “Laflora” kūdras ieguves lauku platībā (uz 01.10.2009.), 

5.2.punktu par Nīcgales purva kūdras atradnes SIA “Laflora” kūdras ieguves lauku platībā 

ekspluatācijas kūdras krājumu pieņemšanu zināšanai un 5.3. punktu par prognozēto resursu (P 

kategorija) noteikšanu Nīcgales purva kūdras atradnē ārpus SIA „Latflora” ieguves laukiem (uz 

01.01.1994.). 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1. Akceptēt atradnē “Tukuma Piens” uz divdesmit pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdens 

ekspluatācijas krājumus: 
Novads, 

pilsēta 

(ciems) 

 

Atradne  

(iecirknis) 

Izmantojamais 

horizonts 

A kategorijas krājumi, 

m3/d 

N kategorijas krājumi, 

m3/d 
 

Piezīmes 

 
autoru 

piedāvātie 

akcep- 

tētie 

autoru 

piedāvātie 

akcep- 

tētie 

Tukuma 

novads, 

Tukums 

 Tukuma Piens D3gj 430 430 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā 

dzeramo ūdeni, to 

ķīmiskajam 

komponentu 

saturam jāatbilst 

2003.gada 

29.aprīļa Ministru 

kabineta 

noteikumu Nr.235 

“Dzeramā ūdens 

obligātās 

nekaitīguma un 

kvalitātes 

prasības, 

monitoringa un 

kontroles kārtība”  

prasībām. 

Tukuma 

novads, 

Tukums 

Tukuma Piens D2ar- D2br 570 570 - - 

 

2.2. Izslēgt no krājumu bilances 2013.gadā Burtnieku (D2br) ūdens horizontam akceptētos pazemes 

ūdeņu krājumus atradnē “Tukums Baltais” apjomā 265 m3/d un atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2013.gada 7.jūlija sēdes protokola Nr.46 punktu 

par Burtnieku (D2br) ūdens horizonta pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu akceptēšanu atradnē 

“Tukums Baltais” (Tukuma novads). 

 

2.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2015.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

“Tukums Baltais” pasi. 

 

 

 
 


