
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 30.aprīļa LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr.18. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Akceptēt atradnes “Katlapkalns” 2018.gada iecirknī 22.91 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.01.1979.): 

- smilts-grants (22.91 tūkst.m2 platībā) – 371.26 tūkst.m3, tajā skaitā 8.00 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (22.91 tūkst.m2 platībā) – 68.81 tūkst.m3, tajā skaitā 0.25 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.2. Akceptēt atradnes “Katlapkalns” 2018.gada iecirknī 22.91 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 15.08.2018.): 

- smilts-grants (22.91 tūkst.m2 platībā) – 215.12 tūkst.m3, tajā skaitā 8.00 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (22.91 tūkst.m2 platībā) – 37.01 tūkst.m3, tajā skaitā 0.25 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.3. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 2.janvāra lēmuma Nr.1 

1. punktu par A kategorijas smilts-grants un smilts krājumu akceptēšanu atradnē “Katlapkalns”. 

 

1.4. Samazināt smilts-grants un smilts atradnes „Katlapkalns” A kategorijas krājumu platību par 

22.87 tūkst.m2, smilts-grants krājumus par 288.39 tūkst.m3 un smilts krājumus par 84.85 

tūkst.m3. 

 

1.5. Pieņemt zināšanai atradnē “Katlapkalns” 111.73 tūkst.m2 platībā šādus ģeoloģiski izpētītos 

derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 01.01.1979.): 

- smilts-grants 1445.21 tūkst.m3; 

- smilts 211.25 tūkst.m3. 

2.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Brutuļi” šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos 

krājumus: 

• 1958.g. iecirknī 92.08 tūkst.m2 platībā 550.59 tūkst.m3 smilts-grants, viss virs gruntsūdens 

līmeņa (krājumu stāvoklis 01.04.1958.); 

• 1984.g. iecirknī 87.99 tūkst.m2 platībā 586.17 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 72.17 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa (krājumu stāvoklis 01.03.1984.). 

2.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Brutuļi” šādus N kategorijas atlikušos krājumus 

(krājumu stāvoklis 20.12.2018.): 

• 1958.g. iecirknī 92.08 tūkst.m2 platībā 79.61 tūkst.m3 smilts-grants, viss virs gruntsūdens 

līmeņa; 

• 1984.g. iecirknī 87.99 tūkst.m2 platībā 299.63 tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 71.98 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

2.3. Atzīt par spēkā neesošu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 6.marta sēdes (protokols Nr. 23) lēmumu Nr.2 

par atradnes “Brutuļi” ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu. 

 


