
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 25.jūnija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.32. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1.1. Izdalīt krājumu aprēķina laukumu kā atradnes “Rutuļi I” iecirkni “Rutuļi LAU”. 

 

1.2. Akceptēt atradnes “Rutuļi I” iecirknī “Rutuļi LAU” 61.97 tūkst.m2 platībā šādus ģeoloģiski 

izpētītos N kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.01.1991.): 

− smilts-grants (8.18 tūkst.m2 platībā) – 18.41 tūkst.m3, tajā skaitā 13.57 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (61.97 tūkst.m2 platībā) – 451.77 tūkst.m3, tajā skaitā 332.63 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 

1.3. Akceptēt atradnes “Rutuļi I” iecirknī “Rutuļi LAU” 61.97 tūkst.m2 platībā šādus atlikušos N 

kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis 15.06.2017.): 

− smilts-grants (8.18 tūkst.m2 platībā) – 17.18 tūkst.m3, tajā skaitā 13.57 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa;  

− smilts (61.97 tūkst.m2 platībā) – 377.32 tūkst.m3, tajā skaitā 316.95 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 

1.4. Pieņemt zināšanai atradnes “Rutuļi I” A kategorijas laukuma platībā 22.91 tūkst.m2 esošos 

smilts-grants krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.1991.) – 104.29 tūkst.m3 

(122.7-18.41=104.29). Ģeoloģiski izpētīto krājumu apjoms iegūts matemātiski, to samazinot, 

neveicot pārrēķinu atradnes daļā. 

 

1.5. Pieņemt zināšanai precizēto atradnes “Rutuļi I” N kategorijas laukuma platību – 168.82 

tūkst.m2 –, krājumu apjomu atstājot nemainīgu. 

 

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

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 30.marta sēdes 

(protokols Nr.30) 5.punkta lēmumu par A kategorijas smilts-grants un smilts krājumu 

akceptēšanu atradnē “Rutuļi I”. 

 

 



 
 

2. Akceptēt atradnē “Tērces” uz desmit gadiem aprēķinātos pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumus: 

Novads,   

pilsēta 

(ciems) 

Atradne 

(iecirknis) 

Izmantojamais 

horizonts 

A kategorijas krājumi, 

m3/d 

N kategorijas krājumi, 

m3/d 
 

Piezīmes 

 
autoru 

piedāvātie 
akceptētie 

autoru 

piedāvātie 
akceptētie 

Tērvetes 

novads, 

Tērvetes 

pagasts 

Tērces D3mr-tr - - 181 181 

Pazemes ūdeņus 

izmantojot kā dzeramo 

ūdeni, to ķīmiskajam 

komponentu saturam 

jāatbilst 14.11.2017. MK 

noteikumu Nr.671 

prasībām. 

 

3. Atgriezt pārskatu par krājumu aprēķinu smilts-grants un smilts atradnes “Garkalne” iecirknī 

“Grantskalni” izpildītājam pārstrādāšanai. 

 


