
 
 

Lēmumu izraksti no 2015.gada 16. jūnija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.58. 

 

1.1.Pieņemt zināšanai kūdras atradnē „Puikules purvs” kopējos kūdras krājumus 14701 tūkst.m
3
 vai 

1607 tūkst.t (W=40%), tajā skaitā mazsadalījušās kūdras krājumus 9091 tūkst.m
3
 vai 957 tūkst.t. 

(platība 350 ha). 

 

1.2.Noteikt, ka, lai Puikules purva kūdras krājumus akceptētu atbilstoši A krājumu kategorijai, 

nepieciešams veikt sākotnējo kūdras krājumu pārrēķinu. 

 

2.1.Akceptēt atradnes „Billes” II blokā šādus atlikušos smilts krājumus (27.02.2015.):  

A kategorija (IIa daļā) - 73,92 tūkst.m
3
; 

N kategorija (IIb daļā)- 94,65 tūkst.m
3
 (visi krājumi virs gruntsūdens līmeņa). 

 

2.2.Atzīmēt, ka uz atlikušo krājumu aprēķina pamata nevar izsniegt derīgo izrakteņu ieguves 

limitu, jo atlikušie slāņkopas biezumi nav uzskatāmi par aktuāliem. 

 

2.3.Pēc pilnīgas atradnes rekultivācijas Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijai iesniegt 

pieprasījumu par atradnes krājumu izslēgšanu no bilances. 

 

3.Nosūtīt pārskatu par atlikušo krājumu aprēķinu smilts atradnē „Āpšukalns” izpildītājam 

nepieciešamo labojumu veikšanai. 

 

4.1.Akceptēt atradnē “Aizpute” 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 

Aizputes 

novads 
Aizpute D3jn-ak 540 540 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmiskajam 

komponentu saturam 

jāatbilst 2003.gada 

29.aprīļa MK 

noteikumu Nr.235 

prasībām. 

 

4.2. Atzīt par spēku zaudējušu Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 14.06.2005. lēmumu 

(protokols Nr.35) par Jonišķu-Akmenes ūdens horizonta pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu 

akceptēšanu atradnē „Aizpute”. 

 

4.3.Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2005.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

„Aizpute” pasi, izsniedzot jaunu pazemes ūdeņu atradnes pasi. 

 

5.Nosūtīt smilts atradnes “Seda” 2006.gada izpētes iecirkņa atlikušo krājumu aprēķina pārskatu 

izpildītājam nepieciešamo labojumu veikšanai. 

 

6.Nosūtīt pārskatu par atlikušo krājumu aprēķinu dolomīta atradnē „Remīne” izpildītājam 

nepieciešamo labojumu veikšanai. 

 

7.Nosūtīt pārskatu par atlikušo krājumu aprēķinu smilts-grants un smilts atradnē „Sērmūkši” 

izpildītājam nepieciešamo labojumu un papildinājumu veikšanai. 

 



 
 

8.1.Akceptēt atradnē „Lāmas” 12.28 tūkst.m
2
 platībā šādus atlikušos A kategorijas krājumus 

(11.09.2014.): 

-     smilts-grants - 22.01 tūkst.m
3
; 

- smilts – 88.89 tūkst.m
3
, t.sk.7.54 tūkst.m

3
 zem pazemes ūdens līmeņa 

 

8.2.Akceptēt atradnē “Lāmas” zemes īpašumā “Lāmu karjers” 11.775 tūkst.m
2
 platībā šādus 

atlikušos A kategorijas krājumus: 

- smilts-grants – 18.83 tūkst.m
3
; 

- smilts – 87.35 tūkst.m
3
, t.sk.7.54 tūkst.m

3
 zem pazemes ūdens līmeņa 

 

 


