
Lēmumu izraksti no 2016.gada 25. augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 58 
 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Atstāt spēkā 2006.gada 19.jūnija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 432 m3/d apjomā Gaujas (D3gj) 

ūdens horizonta urbumiem. 

1.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Kalnciems” pielikumus, jaunas 

pazemes ūdeņu atradnes “Kalnciems” pases sagatavošanai. 

1.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2006.gadā izsniegto pazemes ūdeņu 

atradnes “Kalnciems” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi 

“Kalnciems” atbilstoši 2011.gada 6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 
 

2.1. Pieņemt atradnes „Zemgaļi” jauno krājumu laukuma robežu ar kopējo platību 

94.74 tūkst.m2 (sastāv no 3 laukumiem). 

2.2. Akceptēt atradnes „Zemgaļi” ģeoloģiski izpētītos N kategorijas krājumus 

(krājumu stāvoklis –  01.01.2007.): 

- I laukumā (6.56 tūkst.m2 platībā) – 32.8 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 20.1 

tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa; 

- II laukumā (12.18 tūkst.m2 platībā) – 64.3 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 29.2 

tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa; 

- III laukumā (76.00 tūkst.m2 platībā) – 457.7 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 

246.4 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa un (15.00 tūkst.m2 platībā) – 

17.3 tūkst.m3 smilts-grants, tajā skaitā 4.4 tūkst.m3 zem pazemes ūdens 

līmeņa. 

2.3. Akceptēt atradnes „Zemgaļi” atlikušos N kategorijas krājumus (krājumu stāvokls 

– 20.07.2016.):  

- I laukumā (6.56 tūkst.m2 platībā) – 29.3 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 19.9 tūkst.m3 

zem pazemes ūdens līmeņa; 

- II laukumā (12.18 tūkst.m2 platībā) – 64.3 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 29.2 

tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa; 

- III laukumā (76.00 tūkst.m2 platībā) – 449.3 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 

245.6 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa un (15.00 tūkst.m2 platībā) – 

17.3 tūkst.m3 smilts-grants, tajā skaitā 4.4 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa. 

2.4. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 2007. gada 9.jūlija sēdes protokola Nr.31 lēmuma 2.punktu par atradnes 

„Zemgaļi” akceptētajiem krājumiem. 

 

 

3. Nosūtīt iesniegto pārskatu par ģeoloģiski izpētīto un atlikušo krājumu aprēķinu smilts-

grants un smilts atradnes “Rakuti” iecirknī „Rakumi” izpildītājam nepieciešamo 

labojumu veikšanai. 
 


