Lēmumu izraksti no 2016.gada 12. janvāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 3.

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:
1. Neakceptēt aprēķinātos atlikušos smilts un smilts-grants krājumus atradnē “Mazie Kangari”VI
laukums, un pārsūtīt iesniegto pārskatu “Izpildītājiem” nepieciešamo labojumu veikšanai.
Akceptēt atradnes “Kaparāmuri” 2005.gada iecirknī šādus sākotnējos A kategorijas derīgo
izrakteņu krājumus (nosacīti 01.01.2005.):
- 1.laukumā: smilts-grants 300.8 tūkst.m3 tūkst.m3 (64.0 tūkst.m2 platībā), no tiem 117.1
tūkst.m3 ieguļ zem pazemes ūdens līmeņa (57.6 tūkst.m2 platībā); smilts 603.0 tūkst.m3
(67.0 tūkst.m2 platībā), no tiem 81.3 tūkst.m3 (29.0 tūkst.m2 platībā) ieguļ zem pazemes
ūdens līmeņa;
- 2.laukumā (24.2 tūkst.m2 platībā): smilts-grants – 113.7 tūkst.m3, no tiem 65.3 tūkst.m3
zem pazemes ūdens līmeņa, smilts – 29.0 tūkst.m3, no tiem 2.4 tūkst.m3 zem pazemes
ūdens līmeņa.
2.2.
Pieņemt zināšanai protokola 1.pielikuma 4.lapā sniegtās smilts-grants un smilts atradnes
“Kaparāmuri” 2005.gada iecirkņa 1. un 2.laukuma robežpunktu koordinātas.
2.3.
Uzskatīt par spēkā neesošu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo
izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.96 (21.12.2009.) lēmuma
1.1.punktu par atradnes „Kaparāmuri” A kategorijas krājumu akceptēšanu.
2.4.
Pieņemt zināšanai atradnes “Kaparāmuri” N kategorijas krājumu laukuma digitāli noteikto
platību – 61.0 tūkst.m2, krājumus atstājot nemainīgus un atbilstošus Valsts ģeoloģijas dienesta
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas protokolam Nr.9 (07.10.2004.).
2.5.
Pieņem zināšanai atradnes “Kaparāmuri” 1998.gada izpētes laukuma (ārpus zemes īpašuma
“Kaparāmura karjers - Ezeri” robežām) digitāli noteikto platību – 10.5 tūkst.m2. Sākotnējie
derīgo izrakteņu krājumi 1998.gada izpētes laukumā nav pārrēķināti un krājumu apjoms tajā nav
akceptēts ar Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana komisijas lēmumu.
2.1.

3. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Eglīši” atlikušo krājumu aprēķinu
izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai.
4.1. Akceptēt šādus sākotnējos A kategorijas krājumi atradnē „Slamsti I” 58.915 tūkst. m 2 platībā
(nosacīti 01.01.1976.):
- 252.7 tūkst.m3 smilts-grants, t.sk. 156.7 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa,
- 250.1 tūkst.m3 smilts, t.sk.209.0 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa.
4.2. Veikt attiecīgas izmaiņas atradnes platībā un krājumu apjomos Derīgo izrakteņu atradņu
reģistrā un atzīt par spēku zaudējušu 2001.gada 6.augustā izsniegto atradnes „Slamsti I” pasi.
4.3. Akceptēt šādus atlikušos A kategorijas krājumus atradnē „Slamsti I” 58.915 tūkst. m2 platībā
(04.09.2015.):
- 191.0 tūkst.m3 smilts-grants, t.sk. 155.53 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa,
- 198.54 tūkst.m3 smilts, t.sk.166.14 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa.

5.1.Atstāt spēkā 2007.gada 30.martā Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos
pazemes ūdeņu krājumus Gaujas (D3gj) ūdens horizontam 2506 m3/d apjomā (A kategorija).
5.2.Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Rīgas piena kombināts” pielikumus,
jaunas pazemes ūdeņu atradnes „Rīgas piena kombināts” pases sagatavošanai.
5.3.Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2007.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes „Rīgas
piena kombināts” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “ Rīgas piena kombināts”
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.

