
 
 

Lēmumu izraksti no 2015.gada 24. novembrī LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.101. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

1. Akceptēt šādus aprēķinātos smilts krājumus atradnē ,,Jaundravnieki” 56,14 tūkst. m
2 

platībā 

(situācija uz 25.09.2015.): 

- smilts - 572,65 tūkst. m
3
, tai skaitā zem gruntsūdens līmeņa - 499,66 tūkst. m

3
. 

 

2. Nosūtīt smilts un smilts-grants atradnes „Sērmūkši” sākotnējo un atlikušo krājumu aprēķina 

pārskatu nepieciešamo labojumu veikšanai. 
 

3.1.Pielīdzināt visus aprēķinātos atradnes “Slate” II un III bloka smilts-grants un smilts krājumus 

atbilstoši N kategorijai. 

3.2.Akceptēt atradnē „Slate” II un III blokā šādus sākotnējos N kategorijas derīgos izrakteņu 

krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.1992.): 

- II bloks (platība 20 tūkst.m
2
): smilts-grants 100 tūkst.m

3
, smilts – 58 tūkst.m

3
; 

- III bloks (21.36 tūkst.m
2 

platībā): smilts-grants – 53.4 tūkst.m
3
, smilts – 50.41 tūkst.m

3
. 

3.3. Akceptēt atradnē „Slate” šādus atlikušos N kategorijas derīgos izrakteņu krājumus (krājumu 

stāvoklis 13.07.2015.): 

- II bloks zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5682 001 0103 robežās (14.1 tūkst.m
2 

platībā): smilts-grants – 63.15 tūkst.m
3
, smilts – 30.45 tūkst.m

3
; 

- III bloks (21.36 tūkst.m
2 

platībā): smilts-grants – 44.43 tūkst.m
3
, smilts – 33.54 tūkst.m

3
. 

3.4. Pieņemt zināšanai atradnes “Slate” II blokā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5682 001 

0103 robežās šādus aprēķinātos sākotnējos N kategorijas krājumus (14.1 tūkst.m
2 

platībā): 

smilts-grants – 75.7 tūkst.m
3
, smilts – 59.63 tūkst.m

3
. Krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.1992. 

3.5.Uzskatīt par spēkā neesošu Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 2003.gada 12.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2) 9.punktu par smilts-grants un 

smilts atradnes „Slate” krājumu akceptēšanu. 

3.6.Pieņemt zināšanai atradnes “Slate” I blokā šādus 1992.gadā aprēķinātos C1 kategorijas kopējos 

smilts-grants un smilts krājumus – 256.3 tūkst.m
3
. 

4.1.Akceptēt atradnē „Kalna un Zemais purvs” šādus sākotnējos A kategorijas kūdras krājumus 

licences Nr.8/282 laukumā (nosacīti uz 01.01.1968.): 

Krājumi 

 

Platība,  

ha 

Krājumu apjoms
 

tūkst. m
3
 tūkst. t (W=40%) 

Kopējie krājumi 

tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

  vidēji un labi sadalījusies kūdra 

118.86  8082.5 

5348.7 

2733.8 

1023.9 

631.1 

392.8 
 

4.2. Uzskatīt par spēkā neesošu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2006.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.14) punktu par sākotnējo A kategorijas krājumu 

akceptēšanu atradnē „Kalna un Zemais purvs”. 

 

5. Akceptēt šādus derīgā izrakteņa krājumus atradnē „Kadiķu pļava” precizētās platības 110.84 

tūkst. m
2
 robežās (29.10.2015.):  

A kategorijas krājumi 

- dolomīts – 999.78 tūkst. m
3
, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa. 928.84 tūkst. m

3
 

N kategorijas krājumi 

- mālsmilts un smilšmāls – 394.59 tūkst. m
3
, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa. 119.71 

tūkst. m
3
. 


