
Lēmumu izraksti no 2016.gada 16. augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 55 
 
 
 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Atstāt spēkā 1999.gada 28.janvāra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 1728 m3/d apjomā Gaujas (D3gj) 

ūdens horizonta urbumiem un N kategorijas 1728 m3/d apjomā Arukilas-Burtnieku 

(D2ar+br) ūdens horizonta urbumiem. 

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

jaunas pazemes ūdeņu atradnes “Jauntukums” pases sagatavošanai. 

1.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 1999.gadā izsniegto pazemes ūdeņu 

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

“Jauntukums” 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. Atstāt spēkā 1999.gada 27.decembra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas 

komisijas akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 4234 m3/d Arukilas-

Burtnieku (D2ar+br) ūdens horizonta urbumiem. 

2.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Tukums (Ozolu iela)” 

pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu atradnes “Tukums (Ozolu iela)” pases 

sagatavošanai. 

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

atradnes “Tukums (Ozolu iela)” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi 

“Tukums (Ozolu iela)” 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. 

3.1. Atstāt spēkā 2001.gada 3.oktobra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 400 m3/d apjomā Gaujas (D3gj) 

ūdens horizonta urbumam un 400 m3/d apjomā Katlešu-Ogres (D3kt+og) ūdens 

horizonta urbumiem. 

3.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Tukums (Strēlnieku iela)” 

pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu atradnes “Tukums (Strēlnieku iela)” pases 

sagatavošanai. 

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

atradnes “Tukums (Strēlnieku iela)” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes 

pasi “Tukums (Strēlnieku iela)” 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. Akceptēt atradnē “Mazie Kangari” VI laukums ģeoloģiski izpētītos N kategorijas 

krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 03.03.2003. un 01.10.2004.) 98.94 tūkst. m2 

platībā: 

- smilts-grants – 147.42 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 71.24 tūkst.m3; 

- smilts – 930.04 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 169.19 tūkst.m3; 

4.2. Akceptēt atradnē “Mazie Kangari” VI laukums atlikušos N kategorijas krājumus 

(krājumu stāvoklis 25.02.2016.): 

- smilts-grants – 119.72 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 68.27 tūkst.m3; 

- smilts – 739.08 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 167.21 tūkst.m3. 

4.3. Atzīt par spēkā neesošu Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas 2003.gada 25.jūnija sēdes protokola Nr.7 lēmuma 6. punktu 

par atradnes Mazie Kangari VI laukums ģeoloģiski izpētītajiem smilts-grants un 

smilts akceptētajiem krājumiem un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūras Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2006.gada 17.janvāra 

sēdes protokola Nr.4 lēmuma 3. punktu par atradnes Mazie Kangari VI laukuma 

papildizpētē aprēķinātajiem smilts-grants un smilts krājumiem. 

 

5. Atkārtoti nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Suntaži 

(Ucēni-1992.g.)” atlikušo krājumu aprēķinu izpildītājiem pārstrādāt atbilstoši 

Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves 

kārtība” prasībām.  
 
 
 


