
 
 

Lēmumu izraksti no 2015.gada 4. novembrī LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.95. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1.Akceptēt atradnē „Dušupes” šādus smilts A kategorijas derīgo izrakteņu krājumus:  

o sākotnēji izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 25.02.2005.): 260.3 tūkst.m
3 

(tajā 

sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 155.3 tūkst.m
3
); 

o atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 14.05.2015.): 175.2 tūkst.m
3 

(tajā sk. zem 

pazemes ūdens līmeņa – 140.9 tūkst.m
3
). 

1.2. Pieņemt zināšanai atradnes “Dušupes” precizēto platību – 40.8 tūkst.m
2
. 

 

1.3. Uzskatīt par spēku zaudējušu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 25 (28.06.2006.) lēmuma 1.punktu 

par atradnes „Dušupes” sākotnējo krājumu akceptēšanu. 
 

2. Akceptēt atlikušos A kategorijas smilts krājumus atradnē „Kažoki” (07.07.2015.): 

- smilts- 263.61 tūkst.m
3
, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 191.24 tūkst.m

3
. 

 
 

3. Pārsūtīt iesniegto pārskatu par atlikušo krājumu aprēķinu smilts-grants atradnē “Olīši” 

izpildītājiem nepieciešamo labojumu un papildinājumu veikšanai. 
 

4.1. Atstāt spēkā 2000.gada 14.decembrī Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu krājumus pazemes ūdeņu atradnēs “Baltezers”, “Baltezers I” un 

“Baltezers II” kvartāra ūdens horizontam atbilstoši 56900 m
3
/d, 27500 m

3
/d un 28600 m

3
/d apjomā 

(A kategorija). 

4.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradņu pasu “Baltezers”, “Baltezers I” un “Baltezers II” 

pielikumus jaunas pazemes ūdeņu atradņu “Baltezers”, “Baltezers I” un “Baltezers II” pasu 

sagatavošanai. 

4.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2000.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

„Baltezers” pasi, izsniedzot jaunas pazemes ūdeņu atradņu “Baltezers”, “Baltezers I” un “Baltezers 

II” pases atbilstoši 2011.gada 6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas 

licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma 

prasībām. 

4.4. Atzīt par spēku zaudējušu Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 14.12.2000. 

lēmumu (protokols Nr.13) par Gaujas ūdens horizonta pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu 

akceptēšanu atradnē „Baltezers”. 
 

5.1. Atstāt spēkā 2000.gada 14.decembrī Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu krājumus pazemes ūdeņu atradnē “Zaķumuiža” kvartāra ūdens 

horizontam 24000 m
3
/d apjomā (A kategorija) un Gaujas ūdens horizontam 31925 m

3
/d apjomā (A 

kategorija). 

5.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes “Zaķumuiža” pielikumus jaunas pazemes ūdeņu 

atradnes “Zaķumuiža” pases sagatavošanai. 

5.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2000.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

„Zaķumuiža” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes “Zaķumuiža” pasi atbilstoši 2011.gada 

6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 



 
 

 

6.1. Atstāt spēkā 2000.gada 14.decembrī Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu krājumus pazemes ūdeņu atradnē “Remberģi” kvartāra ūdens horizontam 

17400 m
3
/d apjomā (A kategorija). 

6.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes “Remberģi” pielikumus jaunas pazemes ūdeņu 

atradnes “Remberģi” pases sagatavošanai. 

6.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2000.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

„Remberģi” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes “Remberģi” pasi atbilstoši 2011.gada 

6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 

6.4. Atzīt par spēku zaudējušu Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 14.12.2000. 

lēmumu (protokols Nr.13) par Gaujas ūdens horizonta pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu 

akceptēšanu atradnē „Remberģi”. 
 
 
 

 

 

 
 


