Lēmumu izraksti no 2017.gada 26.janvāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 7.
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:
1.1. Atstāt spēkā 2006.gada 25.maija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos
pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 411 m3/d apjomā Gaujas (D3gj) ūdens horizonta urbumiem un N
kategorijas krājumus 453 m3/d apjomā Gaujas (D3gj) ūdens horizontam.
1.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Vaivari” pielikumus jaunas pazemes ūdeņu
atradnes “Vaivari” pases sagatavošanai.
1.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2006.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes “Vaivari”
pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Vaivari” 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.
2.1. Atstāt spēkā 2006.gada 25.maija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos
pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 576 m3/d apjomā Pērnavas (D2pr) ūdens horizonta urbumam
(210 m3/d) un Ķemeru (D1km) ūdens horizonta urbumam (366 m3/d).
2.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Vaivari – 1” pielikumus jaunas pazemes
ūdeņu atradnes “Vaivari – 1” pases sagatavošanai.
2.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2006.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes “Vaivari –
1” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Vaivari – 1” 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.
3.1. Akceptēt atradnē „Renda 1979.g.” aprēķinātos ģeoloģiski izpētītos N kategorijas krājumus (krājumu
stāvoklis nosacīti 01.01.1979.):
- smilts-grants (140.46 tūkst.m2 platībā) – 852.48 tūkst.m3, tajā skaitā 521.04 tūkst.m3 zem
gruntsūdens līmeņa;
- smilts (118.31 tūkst.m2 platībā) – 164.45 tūkst.m3, tajā skaitā 36.59 tūkst.m3 zem gruntsūdens
līmeņa.
3.2. Akceptēt atradnē „Renda 1979.g.” atlikušos N kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis
30.06.2016.):
- smilts-grants (140.46 tūkst.m2 platībā) – 583.13 tūkst.m3, tajā skaitā 515.42 tūkst.m3 zem
gruntsūdens līmeņa;
- smilts (52.02 tūkst.m2 platībā) – 70.01 tūkst.m3, tajā skaitā 36.59 tūkst.m3 zem gruntsūdens
līmeņa.
3.3. Pieņemt atradnes robežu „Renda 1979.g.” atbilstoši SIA „Vides un Ģeoloģijas Serviss” 2016.gada
derīgo izrakteņu krājumu aprēķinam (140.46 tūkst.m2 platībā) un veikt attiecīgās izmaiņas atradņu
reģistrā.
3.4. Uzskatīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2014.gada
17.oktobra protokola Nr.69 2.punktu par krājumu akceptēšanu atradnē „Renda 1979.g.”.
3.5. Veikt nepieciešamās izmaiņas derīgo izrakteņu krājumu bilancē, samazinot smilts-grants un smilts
atradnes „Renda 1989.g.” platību par 2.05 tūkst.m2 un attiecīgi krājumus tajā.
4. Nosūtīt iesniegto pārskatu par ģeoloģiski izpētīto un atlikušo smilts-grants un smilts krājumu
aprēķinu atradnes „Elerne” I iecirknī zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0042
(nekustamais īpašums „Mežvidi-4”) un 4492 001 0051 (nekustamais īpašums „Mežvidi-3”) teritorijā
izpildītājiem pārstrādāšanai.

