
Lēmumu izraksti no 2016.gada 5. decembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 85 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Nosūtīt iesniegto pārskatu par krājumu aprēķinu smilts-grants un smilts atradnē 

„Lauki”  izpildītājiem nepieciešamo labojumu veikšanai. 

2. Nosūtīt iesniegto pārskatu par kūdras atradnes “Salenieku purvs” inventarizācijas lietu  

izpildītājiem nepieciešamo labojumu veikšanai. 

3. Akceptēt šādus N kategorijas krājumus atradnē “Staškeviči 2” (17.06.2016.): 

- smilts-grants – 649.03 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa 38.73 

tūkst.m3, 

- smilts – 1 107.54 tūkst.m3, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa 159.55 

tūkst.m3. 

 

4.1. Atradnes „Ķegums II” II iecirknī nekustamā īpašuma “Apiņi” teritorijā esošos 

krājumu aprēķina laukumus nosaukt par:  

1. 2011.gada atlikušo smilts-grants krājumu aprēķina laukumu atradnes „Ķegums 

II” II iecirknī, kas ietilpst nekustamā īpašuma „Apiņi” teritorijā, nosaukt par 

atradnes „Ķegums II” II iecirkņa 2011.gada laukumu. 

2. 2016.gada smilts-grants krājumu aprēķina laukumu atradnes „Ķegums II” II 

iecirknī, kas ietilpst nekustamā īpašuma „Apiņi” teritorijā, nosaukt par atradnes 

„Ķegums II” II iecirkņa 2016.gada laukumu. 

4.2. Akceptēt atradnes „Ķegums II” II iecirkņa 2011.gada laukumā (27,85 tūkst.m2 

platībā) ģeoloģiski izpētītos A kategorijas smilts-grants krājumus (krājumu stāvoklis 

nosacīti 01.01.1982.) - 142,62 tūkst.m3, no tiem zem gruntsūdens līmeņa – 25,9 

tūkst.m3. 

4.3. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2011.gada 17.februāra sēdes protokola Nr.10 3.1. punktu par sākotnēji izpētīto 

smilts-grants A kategorijas krājumu akceptēšanu atradnes „Ķegums II” II iecirknī. 

4.4. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2016.gada 21.marta sēdes protokola Nr.22 3.2. punktu par atradnes „Ķegums II” II 

iecirkņa kopējo sākotnējo krājumu atstāšanu bez izmaiņām atbilstoši LVĢMC 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2011.gada 17.februāra protokolam 

Nr.10.  

4.5. Pieņemt digitāli noteikto atlikušās atradnes “Ķegums II” II iecirkņa platību – 253.13 

tūkst.m2. 

4.6. Samazināt kopējos atradnes “Ķegums II” II iecirkņa smilts-grants derīgo izrakteņu 

krājumus par 262.00 tūkst.m3 (142.62+119.38), tajā skaitā 49.52 tūkst.m3 

(25.9+23.62) zem gruntsūdens līmeņa. 

4.7. Pieņemt zināšanai atradnes „Ķegums II” II iecirkņa atlikušajā daļā 253.13 tūkst.m2 

platībā esošos smilts-grants krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis nosacīti 

01.01.1982.): 1150.40 tūkst.m3, tajā skaitā 288.18 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa. 

Ģeoloģiski izpētīto krājumu apjoms iegūts matemātiski, tos samazinot, neveicot 

pārrēķinu atradnes daļā. 



4.8. Turpmāk pirms jaunas ģeoloģiskās dokumentācijas saņemšanas citās atradnes 

“Ķegums II” II iecirkņa daļās, nepieciešams veikt ģeoloģiski izpētīto krājumu 

pārrēķinu un atlikušo krājumu aprēķinu atbilstoši 2012.gada 21.augusta Ministru 

kabineta noteikumos Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” noteiktajām 

prasībām vai tā brīža aktuālajiem normatīvajiem aktiem. 

 

5.1. Atstāt spēkā 2005.gada 14.jūnija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 

akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 300 m3/d un N kategorijas 305 

m3/d apjomā Gaujas (D3gj) ūdens horizonta urbumiem. 

5.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases “Stende” pielikumus, jaunas 

pazemes ūdeņu atradnes “Stende” pases sagatavošanai. 

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

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

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. 

6. Pieņemt zināšanai 2016.gadā veikto derīgā izrakteņa ieguves limita aprēķinu un ņemt 

vērā turpmāk strādājot ar kūdras atradni “Sārāju (Pūņu) purvs” saistītos jautājumos. 

 


