
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 21.novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 80. 
 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 
1.1. Akceptēt smilts-grants, smilts un dolomīta atradnē “Īrisi” šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos 

krājumus (krājumu stāvoklis 01.09.2016.): 

• 1.iecirknī: 

- smilts-grants (19,23 tūkst.m2 platībā) – 20,38 tūkst.m3, tajā skaitā 15,38 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (19,23 tūkst.m2 platībā) – 26,54 tūkst.m3, tajā skaitā 7,31 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

- dolomīts (19,23 tūkst.m2 platībā) - 192,68 tūkst.m3, viss ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

• 2.iecirknī: 

- smilts-grants (21,50 tūkst.m2 platībā) – 37,84 tūkst.m3, tajā skaitā 36,55 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (21,15 tūkst.m2 platībā) – 24,73 tūkst.m3, tajā skaitā 5,59 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

- dolomīts (24,62 tūkst.m2 platībā) - 261,71 tūkst.m3, viss ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

1.2. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2010.gada 6.jūlija 

sēdes (protokols Nr.37) lēmuma 1.punktu par ģeoloģiski izpētīto A kategorija krājumu akceptēšanu atradnē 

„Īrisi”. 

 

2.1. Akceptēt dolomīta atradnē “Āriņi” 34.45 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos 

krājumus (krājumu stāvoklis 01.07.2017.): 

- dolomīts – 261.80 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

2.2. Veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā, samazinot smilts, mālsmilts un 

smilšmāla atradnes “Āriņi” N kategorijas krājumu laukuma platību par 28.40 tūkst.m2, smilts krājumus par 

48.00 tūkst.m3, tajā skaitā 26.98 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa, un mālsmilts un smilšmāla krājumus par 

31.52 tūkst.m3, tajā skaitā 28.12 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa. 

 

2.3. Ņemot vērā augstāk minētajā punktā veiktās izmaiņas smilts, mālsmilts un smilšmāla atradnē “Āriņi”, 

atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu 

krājumu akceptēšanas komisijas 2011.gada 25.oktobra sēdes protokola Nr.58 1.1.punktu “Noteikt atradnes 

“Āriņi” platību – 4.4 ha, nemainot aprēķināto krājumu apjomus” un 1.2.punktu “Akceptēt atradnē “Āriņi” 

šādus sākotnēji izpētītos N kategorijas krājumus (01.09.2017.):  

• smilts – 78.2 tūkst.m3, no tiem 18.8 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa;  

• mālsmilts un smilšmāls – 55.3 tūkst.m3 (virs gruntsūdens līmeņa).” 

 

3.1. Atstāt spēkā 2006.gada 5.jūnija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos pazemes 

ūdeņu A kategorijas krājumus 1092 m3/d apjomā un N kategorijas krājumus 204 m3/d apjomā Gaujas-Amatas 

(D3gj+am) ūdens horizontam. 

 

3.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Iecava” pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu 

atradnes “Iecava” pases sagatavošanai. 

 

3.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2006.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes “Iecava” pasi, 

izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Iecava” 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. 

 


