
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 16.augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 55. 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Akceptēt izmainīto ģeoloģiski izpētīto krājumu aprēķina laukuma platību (uz 1593.6 tūkst.m2) 

kūdras atradnē “Nīcgales purvs”, nemainot ar 2017.gada 29.maija LVĢMC Derīgo izrakteņu 

krājumu akceptēšanas komisijas lēmumā (sēdes prot. Nr.36) akceptētos ģeoloģiski izpētītos kūdras 

krājumus licences 8/135 laukumā. 

 

1.2. Akceptēt izmainīto ģeoloģiski izpētīto krājumu aprēķina laukuma platību (uz 1487.9) tūkst.m2) 

paplašināmajās platībās kūdras atradnē “Nīcgales purvs”, nemainot ar 2014.gada 12.septembra 

LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas lēmumā (sēdes prot. Nr.61) akceptētos 

ģeoloģiski izpētītos kūdras krājumus paplašināmo platību teritorijā. 

 

1.3. Pieņemt zināšanai kūdras atradnes „Nīcgales purvs” papildinātās koordinātas 2014.gadā 

akceptētajās paplašināmajās platībās (skat. protokola pielikumā). 

 

2.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē ,,Zvejnieki” šādus aprēķinātos A kategorijas ģeoloģiski 

izpētītos krājumus 44.2 tūkst. m2 platībā (krājumu stāvoklis 01.05.2012.): 

 smilts-grants - 20.19 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa – 17.35 tūkst.m3; 

 smilts - 155.74 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa – 136.49 tūkst.m3; 

2.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē ,,Zvejnieki” šādus aprēķinātos A kategorijas atlikušos 

krājumus  44.2 tūkst. m2 platībā (krājumu stāvoklis 08.05.2017.): 

 smilts-grants - 17.12 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa – 16.47 tūkst.m3;  
 smilts - 146.36 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa – 129.34 tūkst.m3. 

2.3. Atzīt par spēkā neesošu valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2012.gada 18.jūnija sēdes protokola Nr.37 punktu par 

smilts-grants un smilts atradnes “Zvejnieki” krājumu akceptēšanu: 

5. Akceptēt atradnē „Zvejnieki” aprēķinātos A kategorijas smilts-grants un smilts krājumus 

(01.05.2012.) šādos apjomos: 

-  smilts-grants – 47.74 tūkst. m3 (t.sk. 43.32 tūkst. m3 zem pazemes ūdens līmeņa); 

-  smilts– 132.16 tūkst. m3 (t.sk. 111.38 tūkst. m3  zem pazemes ūdens līmeņa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1. Akceptēt atradnē “Putnu fabrika” 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 

Ķekavas 

novads, 

Ķekava 

Putnu 

fabrika 
D3gj 2739.7  2739.7  - - 

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. 

3.2. Ziņotāja iesaka LVĢMC Komisijai rekomendēt Valsts vides dienestam automātiski pagarināt 

pazemes ūdeņu atradnes pasi, ja pazemes ūdeņu resursu lietotājs ir realizējis akceptēto krājumu 

aprēķinu shēmu.  

 

 

 
 


