
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 6.jūnija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 38. 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Pieņemt smilts-grants un smilts atradnes „Grantskalni” digitāli noteikto platību – 89,60 tūkst.m2, 

krājumu apjomu atstājot nemainīgu. 

 

2. Atzīt par spēkā neesošu 2016.gada 19.decembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr.90 5.1. un 5.2. punktus par smilts-grants un smilts atradnes “Karateri 

II” īpašuma "Lūri-2"  krājumu norakstīšanu. 

 

3. Akceptēt atradnē “Jaunviesītes” iecirknī “Buras” A kategorijas smilts krājumus (krājumu 

stāvoklis uz 2017.gada 01.janvāri)  

- smilts – 151.42 tūkst.m3, tajā skaitā zem gruntsūdens līmeņa 145.74 tūkst.m3. 

 

4.1. Izdalīt atradnes “Porkaļi” iecirkni “Porkaļi”. 

4.2. Akceptēt atradnes “Pokaļi” iecirknī “Porkaļi” 8.68 tūkst.m2 platībā 64.2 tūkst.m3 ģeoloģiski 

izpētītos smilts-grants A kategorijas krājumus. Krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.1985.  

4.3. Akceptēt atradnes “Pokaļi” iecirknī “Porkaļi” 8.68 tūkst.m2 (krājumi aprēķināti 7.51 tūkst.m2) 

platībā 30.6 tūkst.m3 atlikušos smilts-grants A kategorijas krājumus. Krājumu stāvoklis 01.05.2017. 

4.4. Veikt nepieciešamās izmaiņas derīgo izrakteņu atradņu reģistrā, samazinot atradnes “Porkaļi” 

platību par 8.68 tūkst.m2 un smilts-grants krājumus par 54.5 tūkst.m3. 

 

5.1. Akceptēt atradnē “Riekstiņi” zemes īpašumā “Riekstiņi” šādus N kategorijas krājumus: 

ģeoloģiski izpētītie krājumi (krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.03.2000.): 

         I bloks (15.45 tūkst.m2 platībā) 

- smilts-grants – 71.52 tūkst.m3 , 

- smilts – 14.83 tūkst.m3. 

         II bloks (4.40 tūkst.m2 platībā) 

- smilts-grants – 20.21 tūkst.m3 , 

- smilts – 1.89 tūkst.m3. 

atlikušie krājumi (krājumu stāvoklis uz 01.12.2016.): 

         I bloks (15.45 tūkst.m2 platībā) 

- smilts-grants – 71.52 tūkst.m3 , 

- smilts – 14.83 tūkst.m3. 

         II bloks (4.40 tūkst.m2 platībā) 

- smilts-grants – 5.81 tūkst.m3 , 

- smilts – 0.89 tūkst.m3. 

5.2. Veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu krājumu reģistrā, samazinot atradnes 

“Riekstiņi” platību par 19.85 tūkst.m2 un krājumus par: 

- smilts-grants – 91.73 tūkst.m3 , 

- smilts – 16.72 tūkst.m3. 

 5.3. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

- LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2006.gada 6.jūlija protokola 

Nr.28 punktus 7. un 8; 

- LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2014.gada 22.aprīļa protokola 

Nr.28 punktu 1.1. 


