
 
 

Lēmumu izraksti no 2016.gada 23. februāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 15. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Akceptēt šādus sākotnējos A kategorijas smilts-grants un smilts krājumus atradnē 

“Jaunkalni II” (nosacīti 01.08.2008.): 

 smilts – 61.35 tūkst.m3 (visi virs gruntsūdens līmeņa); 

 smilts-grants – 760.70 tūkst.m3, t.sk zem pazemes ūdens līmeņa – 110.43 

tūkst.m3. 

 

1.2. Akceptēt šādus atlikušos A kategorijas smilts-grants un smilts krājumus atradnē 

“Jaunkalni II” (krājumu stāvoklis uz 05.02.2016.) 

 smilts – 55.21 tūkst.m3 (visi virs gruntsūdens līmeņa). 

 smilts-grants – 736.16 tūkst.m3, t.sk zem pazemes ūdens līmeņa – 110.43 

tūkst.m3.  

1.3. Atzīt par spēku zaudējušu Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2008.gada        10.decembra komisijas lēmumu (protokols Nr.81) sadaļā, kas attiecas uz 

atradnes „Jaunkalni II”   krājumu akceptēšanu. 

 

2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes „Rūķīši-2” N kategorijas derīgo izrakteņu 

krājumus (krājumu stāvoklis 31.12.2015.): 

 smilts-grants – 41.63 tūkst.m3 (t.sk. 15.43 tūkst.m3 – zem pazemes ūdens līmeņa); 

 smilts – 130.77 tūkst.m3 (t.sk. 38.45 tūkst.m3 – zem pazemes ūdens līmeņa). 

 

3.1. Akceptēt atradnē „Bašēnu kalns” šādus sākotnējos A kategorijas krājumus (36,61 tūkst.m2 

platībā) (01.06.1986.): 

- smilts-grants – 43,9 tūkst.m3 (visi zem pazemes ūdens līmeņa); 

- smilts – 98,9 tūkst.m3 (tajā sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 51,3 tūkst.m3); 

 

3.2. Akceptēt atradnē „Bašēnu kalns” šādus atlikušos A kategorijas krājumus (35,48 tūkst.m2 

platībā) (01.01.2016.):  

- smilts-grants – 19,4 tūkst.m3 (visi zem pazemes ūdens līmeņa),  

- smilts – 93,0 tūkst.m3 (t.sk. 44,8 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa); 

3.3. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 

21.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.3) 4.punktu par smilts-grants un smilts atradnes ,,Bašēnu 

kalns” krājumu akceptēšanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.Akceptēt šādus A kategorijas krājumus atradnē “Bincāni” īpašums “Oļi” 5.31 ha platībā:  

1. Sākotnējie krājumi (nosacīti 01.01.1984.) 

      -  smilts-grants – 85.0 tūkst.m3, t.sk. 15.9 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa, 

      -  smilts – 334.5 tūkst.m3 , t.sk. 169.9 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa,  

nemainot sākotnējo krājumu apjomu atradnē “Bincāni” kopumā atbilstoši Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas 2008.gada 19.jūnija protokolam Nr.37. 

            2.  Atlikušie krājumi ( 11.08.2015.): 

-  smilts-grants – 69.0 tūkst.m3, t.sk. 15.9 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa 

      -  smilts – 292.1 tūkst.m3 , t.sk. 169.9 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa. 

 


