
Lēmumu izraksti no 2016.gada 18. oktobra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 74 
 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Atstāt spēkā 1999.gada 27.decembra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas 

komisijas akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 2400 m3/d apjomā 

Pļaviņu (D3pl) ūdens horizonta urbumiem. 

1.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “ Preiļi (Rēzeknes iela)” 

pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu atradnes “ Preiļi (Rēzeknes iela)” pases 

sagatavošanai. 

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

atradnes “ Preiļi (Rēzeknes iela)” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi 

“ Preiļi (Rēzeknes iela)” 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. 

 

2.2. Atstāt spēkā 2000.gada 14.decembra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas 

komisijas akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 12900 m3/d apjomā 

Pļaviņu - Daugavas (D3pl-dg) ūdens horizontu kompleksa urbumiem. 

2.3. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Rēzekne” pielikumus jaunas 

pazemes ūdeņu atradnes “Rēzekne” pases sagatavošanai. 

2.4. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2000.gadā izsniegto pazemes ūdeņu 

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

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. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes „Vecāpas” ģeoloģisko 

papildizpēti izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai. 

 

4.1. Atstāt spēkā 1999.gada 8.aprīlī Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 2328 m3/d apjomā Gaujas - Amatas 

(D3gj+am) ūdens horizonta urbumiem. 

 

4.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Līvāni (Zaļā iela)” pielikumus, 

jaunas pazemes ūdeņu atradnes “Līvāni (Zaļā iela)” pases sagatavošanai. 

 

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

atradnes “Līvāni (Zaļā iela)” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Līvāni 

(Zaļā iela)” 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. 

 

 

 



5.1. Izdalīt atradnes “Mežmaļi (Vītoli)” iecirkni “Abava”. 

5.2. Akceptēt atradnes “Mežmaļi (Vītoli)” iecirknī “Abava” 74.81 tūkst. m2 platībā 

ģeoloģiski izpētītos smilts-grants N kategorijas krājumus: 756.33 tūkst. m3, tajā 

skaitā 448.11 tūkst. m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. Krājumu stāvoklis nosacīti 

01.01.1983. 

5.3. Akceptēt atradnes “Mežmaļi (Vītoli)” iecirknī “Abava” 74.81 tūkst. m2 platībā 

atlikušos smilts-grants N kategorijas krājumus: 430.91 tūkst. m3, tajā skaitā 386.77 

tūkst. m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. Krājumu aprēķina stāvoklis 30.05.2016. 

5.4. Veikt nepieciešamās izmaiņas derīgo izrakteņu krājumu bilancē. 
 

6. Nosūtīt pārskatu par smilts-grants atradnes “Kloneiši” atlikušo krājumu aprēķinu 

izpildītājam nepieciešamo labojumu veikšanai. 

 

7. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes „Eglīši” atlikušo 

krājumu aprēķinu izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai. 

 

 


