
 
 

 Lēmumu izraksti no 2015.gada 27. maija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.51. 

 

1.1.Pieņemt atradnes Vecbāta 6” precizēto platību -26.24 tūkst.m
2
, nemainot sākotnēji aprēķināto 

krājumu apjomus. 

 

1.2.Akceptēt atradnē „Vecbāta 6” šādus atlikušos A kategorijas krājumus (18.02.2015.): 

- smilts-grants – 109.48 tūkst.m
3
, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 6.76 tūkst.m

3
,     

 - smilts – 371.33 tūkst.m
3
, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 338.03 tūkst.m

3
, 

- aleirīts – 52.58 tūkst.m
3
, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 33.03 tūkst.m

3
. 

 

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

nepieciešamo labojumu veikšanai. 

 

3.1.Atstāt spēkā 2001.gada 4.jūlija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos 

pazemes ūdeņu krājumus Pērnavas (D2pr) ūdens horizontam 1300 m
3
/d apjomā (A kategorija). 

 

3.2.Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Staicele” pielikumus, jaunas pazemes 

ūdeņu atradnes „Staicele” pases sagatavošanai. 

 

3.3.Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2001.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes 

„Staicele” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Staicele” 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. 

 

4.1. Akceptēt atradnes „Sausnēja” 1975.gada iecirknī šādus sākotnējos krājumus kā atbilstošus N 

kategorijai (nosacīti 01.09.1975.): 

 - smilts-grants – 1394.45 tūkst.m
3
, no tiem 95.36 tūkst.m

3
 zem gruntsūdens līmeņa;  

 - smilts – 385.06 tūkst.m
3
, visi ieguļ virs gruntsūdens līmeņa. 

 

4.2. Uzskatīt par spēkā neesošu „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr.72) par 

atradnes „Sausnēja” sākotnēji izpētīto krājumu akceptēšanu. 

 

4.3. Pieņemt zināšanai atradnē “Sausnēja” P kategorijas smilts-grants resursus – 2109 tūkst.m
3
 

(platība – 45.54 ha). 

 

4.4. Uzskatīt par spēkā neesošu „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2011.gada 5.maija lēmumu (protokols Nr.28) par 

atradnes „Sausnēja” P kategorijas krājumu laukuma platību un resursiem. 
 

5. Akceptēt šādus atlikušos A kategorijas krājumus atradnē „Renda – 1989.g.” (03.12.2014.): 

- smilts-grants – 77,492 tūkst. m
3
, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 31,106 tūkst m

3
. 

 

6.1. Veikt atradnes „Svātaune” krājuma aprēķina laukuma korekciju saskaņā ar šī protokola 

4.pielikumā sniegtajām koordinātām.. 
 

6.2. Veikt korekciju „Svātaunes” atradnes 1976.gada izpētes iecirknī akceptētajos sākotnēji izpētītos 

krājumos (nosacīti 01.01.1976.): 

- smilts-grants – 1600.8 tūkst.m
3
; 

- smilts – 1642.5 tūkst.m
3
. 

 


