
Lēmumu izraksti no 2016.gada 10. augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 54 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1. Akceptēt atradnē “Getliņi” 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 

Stopiņu 

novads 
Getliņi D3gj 350 350 - - 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmiskajam 

komponentu saturam 

jāatbilst 2003.gada 

29.aprīļa MK 

noteikumu Nr.235 

prasībām. 

 

2.1. Atstāt spēkā 2006.gada 27.jūnija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu krājumus pazemes ūdeņu atradnē “Mārupe” (ūdensgūtnes 

iecirknī “Mārupes vidusskola” - 3200 m3/d (A kategorija) un 1120 m3/d (N 

katagorija), ūdensgūtnes iecirknī “Upleju iela” - 1440 m3/d (A kategorija) un 288 

m3/d (N kategorija), kā arī  ūdensgūtnes iecirknī “Tīraine” - 360 m3/d (A kategorija) 

un 72 m3/d  (N kategorija) apjomā) Gaujas (D3gj) ūdens horizonta urbumiem.  

 

2.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Mārupe” ūdensgūtnes iecirkņu 

“Mārupes vidusskola”, “Upleju iela” un “Tīraine” pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu 

atradnes “Mārupe” pases sagatavošanai.  

 

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

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

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

licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 

3.pielikuma prasībām. 
 

3.1. Atstāt spēkā 2005.gada 20.janvāra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 450 m3/d apjomā Gaujas (D3gj) 

ūdens horizonta urbumiem.  

 

3.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Skrīveri” pielikumus, jaunas 

pazemes ūdeņu atradnes “Skrīveri” pases sagatavošanai.  

 

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

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

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.  

 

4.1. Atstāt spēkā 2006.gada 27.jūnija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 432 m3/d apjomā Pļaviņu 

(D3pl) ūdens horizonta urbumiem.  

 

4.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Viesīte” pielikumus, jaunas 

pazemes ūdeņu atradnes “Viesīte” pases sagatavošanai. 

 

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

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

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.  

 

5. Pārsūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes „Ķaupi” īpašumā 

“Kalna Ķaupi” krājumu aprēķinu izpildītājiem nepieciešamo labojumu un 

papildinājumu veikšanai. 

 

6.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē „Atvari” (Ventspils novads, Ugāles pagasts) 

123,07 tūkst. m2 platībā aprēķinātos A kategorijas krājumus šādā apjomā (krājumu 

stāvoklis uz 25.05.2016.):  

- smilts-grants – 162,46 tūkst. m3 (izplatīta divos laukumos kopā 54,19 tūkst. m2 

platībā), no tiem 128,36 tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa;  

- smilts – 926,65 tūkst. m3, no tiem 861,17 tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa. 

 

6.2. Uzskatīt smilts-grants un smilts atradni „Atvari” par pilnībā pārpētītu un atzīt par 

spēkā neesošiem Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada sēdes 

protokola Nr. 40 4.punktu un 2011.gada sēdes protokolu Nr. 51.  

 
 
 
 


