
Lēmumu izraksti no 2016.gada 15. septembra LVĢMC Derīgo izrakteņu 

krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 63 
 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Atstāt spēkā 2005.gada 4.augusta Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 320 m3/d un N kategorijas 112 m3/d 

apjomā Daugavas (D3dg) ūdens horizonta urbumiem. 

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

pazemes ūdeņu atradnes “Viļaka” pases sagatavošanai. 

1.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2005.gadā izsniegto pazemes ūdeņu 

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

atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām. 

2. Akceptēt atradnes „Skujenieki” ģeoloģiski izpētītos A kategorijas krājumus (krājumu 

stāvoklis 29.08.2016.): 

 1.blokā: 

-  smilts-grants (2.11 tūkst.m2 platībā) – 5.05 tūkst. m3, tajā skaitā 0.42 tūkst. m3 

zem pazemes ūdens līmeņa; 

-  smilts (38.27 tūkst.m2 platībā) – 119.90 tūkst.m3, tajā skaitā 39.97 tūkst.m3 zem 

pazemes ūdens līmeņa; 

2.blokā: 

-  smilts-grants (7.55 tūkst.m2 platībā) – 18.49 tūkst.m3, tajā skaitā 7.55 tūkst.m3 

zem pazemes ūdens līmeņa;  

- smilts (31.49 tūkst.m2 platībā) – 89.87 tūkst.m3, tajā skaitā 39.67 tūkst.m3 zem 

pazemes ūdens līmeņa.  

3.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē „Mucenieki - LVM” 136,72 tūkst. m2 

(136718 m2) platībā aprēķinātos A kategorijas derīgo izrakteņu krājumus šādā apjomā 

(krājumu stāvoklis uz 01.06.2016.): 

smilts-grants - 1018,56 tūkst. m3, tajā skaitā 177,74 tūkst. m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

smilts - 538,68 tūkst. m3, tajā skaitā 336,33 tūkst. m3 zem gruntsūdens 

līmeņa. 

3.2. Iepriekš izpētīto smilts-grants un smilts atradni „Mucenieki” uzskatīt par pārpētītu 

un veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu krājumu bilancē. 

3.3. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2015.gada sēdes protokola Nr. 43 6.punktu. 

3.4. Samazināt Smilts-grants un smilts atradnes „Aizpute - Grantnieki” 1989.gada izpētes 

iecirkņa A kategorijas smilts-grants krājumus par 62,21 tūkst. m3 un smilts krājumus 

par 98,40 tūkst. m3, kā arī samazināt atradnes „Aizpute - Grantnieki” 1989.gada 

izpētes iecirkņa N kategorijas smilts-grants krājumus par 32,80 tūkst. m3 un smilts 

krājumus par 43,54 tūkst. m3. Veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu 

krājumu bilancē. 

 


