
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 10.augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.56. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

 

1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Lejasozoli-2020.gads” 84.00 tūkst.m2 platībā  šādus 

A kategorijas ģeoloģiski izpētītos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 02.04.2020.): 

- smilts-grants (53.99 tūkst.m2 platībā) – 77.55 tūkst.m3, tajā skaitā 46.31 tūkst.m3 

ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (82.50 tūkst.m2 platībā) – 80.69 tūkst.m3, tajā skaitā 11.67 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa.  

 

2. Atgriezt pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Pauņi” 2019.g. iecirknis ģeoloģisko 

izpēti un derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” labojumu 

veikšanai.  

 

3.1. Izslēgt no Derīgo izrakteņu atradņu reģistra 2010.gada Gaujas (D3gj) ūdens horizonta 

akceptētos pazemes ūdeņu atradnes “Acones ciemats” krājumus apjomā 170 m3/d  

(A kategorija);  

 

3.2. Atzīt pa spēku zaudējušu Komisijas 2010.gada 29.septembra sēdes lēmumu Nr.2 (protokols 

Nr.55) par Gaujas (D3gj) ūdens horizonta pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu akceptēšanu 

pazemes ūdeņu atradnē “Acones ciemats”;  

 

3.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2010.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

“Acones ciemats” pasi.  

 

4.1. Izdalīt smilts-grants un smilts atradnes “Lipuški” iecirkni “Rosa 1”, un pieņemt iecirkņa robežu 

atbilstoši SIA “Geo Consultants” 2020.gada krājumu aprēķinam (27.39 tūkst.m2 platībā).  

 

4.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Lipuški” iecirknī “Rosa 1” 27.39 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 

11.09.1985.): 

- smilts-grants (27.39 tūkst.m2 platībā) – 170.09 tūkst.m3, tajā skaitā 62.45 tūkst.m3 

ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (27.39 tūkst.m2 platībā) – 161.05 tūkst.m3, tajā skaitā 150.92 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa.  

 

4.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Lipuški” iecirknī “Rosa 1” 27.39 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 23.05.2019.): 

- smilts-grants (25.88 tūkst.m2 platībā) – 100.61 tūkst.m3, tajā skaitā 61.90 tūkst.m3 

ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (27.39 tūkst.m2 platībā) – 156.40 tūkst.m3, tajā skaitā 149.28 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa.  

 

 

 



 
 

4.4. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 22.augusta (protokols 

Nr.15) lēmumu Nr.2 un Nr.3 par ģeoloģiski izpētīto un atlikušo krājumu akceptēšanu smilts-

grants un smilts atradnē “Lipuški”.  

 

4.5. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 13.maija (protokols 

Nr.40) lēmumu Nr.4.2 par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu smilts-grants un smilts 

atradnē “Lipuški” 1987.gada iecirknī. 

 

5.1. Atstāt spēkā 2015.gada 21.janvāra Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos 

pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 450 m3/d apjomā Gaujas-Kvartāra (D3gj-Q2-3) ūdens 

nesējslāņu kompleksa urbumiem.  

 

5.2. Rekomendēt VVD anulēt 2015.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes “Crystal” pasi, 

izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Crystal” uz pieciem gadiem (līdz akceptēto 

krājumu termiņa beigām) atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 

“Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 

 

 


