
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 8.maija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 30. 
 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Akceptēt atradnē “Piltene - Rožu” 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 

Ventspils  

novads 

Piltene - 

Rožu 
D2ar 243.8 243.8 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmisko 

komponentu saturam 

jāatbilst 2003.gada 

29.aprīļa Ministru 

kabineta noteikumu 

Nr.235 “Dzeramā 

ūdens obligātās 

nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, 

monitoringa un 

kontroles kārtība”  

prasībām. 

 

2.1. Akceptēt kūdras atradnes „Meldziru purvs” 2017.gada papildizpētes laukumā šādus aprēķinātos 

A kategorijas krājumus (uz 10.04.2017.): 

 

Kūdras izejvielu 

kategorija: 

Krājumu 

aprēķina platība, 

tūkst.m2 

Kūdras vidējais 

biezums, m 

Kūdras krājumi: 

tūkst.m3 tūkst.t 

1.iecirknis 
mazsadalījusies 

augstā tipa 
777,6 1,59 1236,38 126,11 

vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa 

777,6 1,55 1205,28 145,84 

2.iecirknis 
mazsadalījusies 

augstā tipa 
749,0 1,51 1130,99 114,23 

vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa 

749,0 3,23 2419,27 251,6 

vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa 

749,0 0,36 269,64 32,63 

Kopā 
mazsadalījusies 1526,6 - 2367,37 240,34 



 
 

augstā tipa 

vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa 

1526,6 - 3624,55 397,44 

vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa 

749,0 - 269,64 32,63 

 

2.2. Pieņemt zināšanai kūdras atradnes „Meldziru purvs” atlikušajā 1983.gada izpētes laukumā 

29,63 ha platībā šādus kopējos krājumus: 1063,76 tūkst.m3 (142,04 tūkst.t). 

 

3.1. Uzskatīt par spēkā neesošu Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 2000.gada 15.decembra protokola Nr.9 lēmuma daļu par krājumu akceptēšanu atradnes 

“Lepekši” 1.laukumā (izpētījis projektēšanas institūta “Meliorprojekts”, 1983.g.). 

 

3.2. Pieņemt atradnes “Lepekši” iecirkņa „Lepekši” robežu atbilstoši SIA “Zemes Puse” 2017.gada 

derīgo izrakteņu krājumu aprēķinam (89.31 tūkst.m2 platībā). 

 

3.3. Akceptēt atradnē „Lepekši” iecirknī „Lepekši” ģeoloģiski izpētītos N kategorijas krājumus 

89.31 tūkst.m2 platībā (krājumu stāvoklis nosacīti – 1983.gada 01.janvāris): 

- smilts-grants – 1067.5 tūkst.m3 (t. sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 9.6 tūkst.m3); 

- smilts – 321.7 tūkst.m3 (t. sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 24.3 tūkst.m3).  

 

3.4. Akceptēt atradnes „Lepekši” iecirknī „Lepekši” atlikušos N kategorijas krājumus 89.31 

tūkst.m2 (krājumi aprēķināti 85.28 tūkst.m2) platībā (krājumus stāvoklis - 2017.gada 01.marts): 

- smilts-grants – 412.0 tūkst.m3 (t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 7.7 tūkst.m3), 

- smilts – 244.9 tūkst.m3 (t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 21.6 tūkst.m3).  

 

3.5. Veikt izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā attiecībā uz atradnes „Lepekši” 2.laukumu 

(izpētīja Latvijas Ģeoloģijas pārvalde, 1968.g.). 

 

 

 

 


