Lēmumu izraksti no 2016.gada 26. jūlija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas
komisijas sēdes protokola Nr. 51.
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:
1.1. Atstāt spēkā 2006.gada 5.jūnija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos
pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 775 m3/d un N kategorijas 155 m3/d apjomā Žagares
(D3žg) ūdens horizonta urbumiem.
1.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Auce” pielikumus, jaunas pazemes
ūdeņu atradnes “Auce” pases sagatavošanai.
1.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2006.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes
“Auce” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Auce” atbilstoši 2011.gada
6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām.
1.1. Akceptēt atradnē “Valka” uz divdesmit pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdens
ekspluatācijas krājumus:
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1.2. Atzīt par spēku zaudējušu derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 17.07.2009.
lēmumu (protokols Nr.61) par Arukilas ūdens horizonta pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu
akceptēšanu atradnē „Valka” un pases derīguma termiņa pagarināšanu.
1.3. Rekomendēt Valsts Vides dienestam anulēt 2009.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes
„Valka” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi „Valka” atbilstoši MK noteikumu
Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām.
2. Nosūtīt iesniegto pārskatu par ģeoloģiski izpētīto un atlikušo krājumu aprēķinu smilts-grants un
smilts atradnē „Mazie Kangari” VI laukums izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu un
labojumu veikšanai.
3.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Lāmas” šādus aprēķinātos atlikušos un ģeoloģiski
izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 2014.gada 11.septembri)
smilts-grants – 22.01 tūkst.m3
- smilts – 88.89 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 7.54 tūkst.m3.
3.2. Atzīt par spēkā neesošu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
2012.gada 17.decembra Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola
Nr.78 3.1 un 3.2.punktu par smilts-grants un smilts atradnes “Lāmas” krājumu akceptēšanu.

