
Lēmumu izraksti no 2016.gada 1. novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 78 
 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1. Atstāt spēkā 2005.gada 13.jūnija stingra režīma aizsargjoslas lielumus, kas nosaka, ka 

ap urbumu Nr.8271 jānodrošina stingra režīma aizsargjosla 10 m rādiusā un urbumam 

Nr.7889 10 - 30 m rādiusā ap urbumu. 

2.1. Pieņemt digitāli noteikto atlikušās atradnes “Mežmaļi (Vītoli)” platību – 224.72 

tūkst.m2. 

 

2.2. Samazināt kopējos atradnes “Mežmaļi (Vītoli)” smilts-grants derīgo izrakteņu 

krājumus par 923.6 tūkst.m3 (tajā skaitā 509.34 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa). 

 

2.3. Lai nodrošinātu nepieciešamās izmaiņas derīgo izrakteņu krājumu bilancē, pieņemt 

zināšanai atlikušajā atradnes „Mežmaļi (Vītoli)” daļā 224.72 tūkst.m2 platībā smilts-

grants krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.1983.): 1365.8 

tūkst.m3, tajā skaitā 571.06 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa. Ģeoloģiski izpētīto 

krājumu apjoms iegūts matemātiski, tos samazinot, neveicot pārrēķinu atradnes daļā. 

Krājumu apjoms nav akceptēts ar LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana 

komisijas lēmumu. 

 

2.4. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 2006.gada 11.janvāra sēdes protokola Nr.3 lēmuma 2.punktu par 

akceptētajiem kopējiem atradnes „Mežmaļi (Vītoli)” A kategorijas krājumiem un 

LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2013.gada 21.novembra 

sēdes protokola Nr.66 lēmuma 3.2.punktu par akceptētajiem kopējiem atradnes 

„Mežmaļi (Vītoli)” A kategorijas krājumiem. 

 

2.5. Turpmāk pirms jaunas ģeoloģiskās dokumentācijas saņemšanas citās atradnes 

“Mežmaļi (Vītoli)” daļās, derīgo izrakteņu ieguvējiem ieteicams veikt ģeoloģiski 

izpētīto krājumu pārrēķinu un atlikušo krājumu aprēķinu atbilstoši 2012.gada 

21.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 

noteiktajām prasībām vai tā brīža aktuālajiem normatīvajiem aktiem. 

 

3. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants, smilts un dolomīta atradnes „Īrisi” 

ģeoloģisko papildizpēti izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu un labojumu 

veikšanai. 

 

 

 



4.1. Akceptēt atradnē „Zvidzes ezers” šādus ģeoloģiski izpētītos N kategorijas sapropeļa 

un kūdras krājumus (nosacīti uz 01.01.1985.): 

Krājumi 

 

Platība,  

ha 

Krājumu apjoms 

tūkst. m3 tūkst. t (W=40%) 

Kūdra 

Zemā tipa purva kūdra 48.6 699.7 137.1 

 

Krājumi 

 

Platība,  

ha 

Krājumu apjoms 

tūkst. m3 tūkst. t (W=60%) 

Sapropelis 

Kopējie krājumi 

tajā skaitā: organogēns 

sapropelis 

  kaļķains sapropelis 

48.6 

 

2358.7 

1682.1  

676.6 

1415.3 

1009.3  

406.0 

 

4.2. Pieņemt digitāli noteikto atradnes „Zvidzes ezers” ģeoloģiski izpētīto krājumu 

aprēķina laukuma platību – 48.6 ha (t.sk. I laukuma platība - 46.5 ha, II laukuma 

platība - 2.09 ha).  

 

4.3. Ņemot vērā derīgā izrakteņa specifiskās īpašības (sapropeļa plūstamību) un reto 

paraugošanas tīklu, gadījumā, ja ir nepieciešams noskaidrot aktuālu krājumu 

atlikumu atradnē „Zvidzes ezers” vai tās daļā, vai noskaidrot precīzu derīgo 

izrakteņu krājumu apjomu atradnes daļā, kā arī gadījumā, ja ir nepieciešams saņemt 

ģeoloģisko dokumentāciju atradnes daļai (attiecīgi atspoguļojot tajā krājumus 

atradnes daļā), tad balstoties uz Valsts ģeoloģijas fondā pieejamajiem izpētes 

materiāliem to nav iespējams izdarīt. Augstāk minētajos gadījumos ir jāveic 

ģeoloģiskā papildizpēte atbilstoši 2012.gada 21.augusta Ministru kabineta 

noteikumos Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” noteiktajām prasībām vai tā 

brīža aktuālajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 


