
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 2.augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.40. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1.1. Pieņemt digitāli noteikto atlikušā atradnes “Jumurda” A kategorijas krājumu aprēķina laukuma 

platību – 332.38 tūkst.m2 un N kategorijas krājumu aprēķina laukuma platību – 31.58 tūkst.m2 (skat. 

1.pielikumu protokolam). 

1.2. Pieņemt zināšanai atradnē „Jumurda” šādus derīgo izrakteņu krājumus:  

• A kategorija (31.58 tūkst.m2 platībā): smilts-grants – 252.56 tūkst.m3, tajā skaitā 

44.18 tūkst.m3 (108.2 – 64.02 = 44.18 tūkst.m3) zem gruntsūdens līmeņa. 

Krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.01.1981.; 

• N kategorija (332.38 tūkst.m2 platībā): smilts-grants – 1163.40 tūkst.m3. Krājumu 

stāvoklis nosacīti uz 01.01.1963. 

 

2.1. Pieņemt zināšanai digitāli noteikto atradnes “Gediņi – Zvirgzdes mežniecība” iecirkņa 

“1979./1986.g. iecirknis” A kategorijas krājumu aprēķina laukuma platību 201.18 tūkst.m2.  

2.2. Pieņemt zināšanai atradnes “Gediņi – Zvirgzdes mežniecība” iecirkņa “1979./1986.g. iecirknis” 

A kategorijas krājumu aprēķina laukumā 201.18 tūkst.m2 platībā šādus ģeoloģiski izpētītos A 

kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.01.1986.): 

− smilts – 1399.85 tūkst.m3. 

Ģeoloģiski izpētīto krājumu apjoms iegūts matemātiski, tos samazinot, neveicot pārrēķinu 

atradnes atlikušajā daļā.  

2.3. Atzīt par spēku zaudējušu VĢD Komisijas 1999.gada 18.oktobra sēdes lēmuma (protokols 

Nr.5) 3.punkta daļu par atradnes “Gediņi – Zvirgzdes mežniecība”  A kategorijas krājumu 

akceptēšanu: 

[..] ar kopējiem izpētītajiem A kategorijas krājumiem 2173.5 tūkt.m3. 

2.4. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisijas 2012.gada 2.aprīļa sēdes lēmuma (protokols 

Nr.24) 6.1.punkta daļu par atradnes “Gediņi – Zvirgzdes mežniecība”  iecirkņa “1979./1986.g. 

iecirknis” A kategorijas krājumu akceptēšanu: 

[..] un akceptēt tajā 2173.5 tūkst.m3 A kategorijas smilts krājumu. 

2.5. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisijas 2018.gada 9.februāra sēdes lēmuma (protokols 

Nr.11) 1.punkta daļu par atradnes “Gediņi – Zvirgzdes mežniecība” iecirkņa “1979./1986.g. 

iecirknis” digitāli noteikto platību: 

Pieņemt [..] 1979./1986.g. iecirkņa digitāli noteikto platību – 293.45 tūkt.m2 [..]. 

 



 
 

3.1. Pieņemt zināšanai digitāli noteikto atlikušo atradnes “Ērmiķi” 1980.g. iecirkņa A kategorijas 

krājumu aprēķina laukuma platību – 115.29 tūkst.m2. 

3.2. Pieņemt zināšanai atradnes “Ērmiķi” 1980.g. iecirknī (115.29 tūkst.m2 platībā) šādus ģeoloģiski 

izpētītos A kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.1980.): 

− smilts-grants – 32.50 tūkst.m3; 

− smilts – 663.35 tūkst.m3. 

Ģeoloģiski izpētīto krājumu apjoms iegūts matemātiski, tos samazinot, neveicot pārrēķinu atradnes 

atlikušajā daļā.  

 

3.3. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisijas 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma (protokols 

Nr.29) 1.2.punktu:  

Samazināt atradnes “Ērmiķi” 1980.g. iecirknī ģeoloģiski izpētītos krājumus par 113.38 

tūkst.m3 smilts, tajā skaitā 98.52 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa un noteikt smilts-grants un 

smilts atradnes “Ērmiķi” 1980.g. iecirknī sākotnējos A kategorijas krājumus (01.10.1980.) 

14.00 ha platībā: 

− smilts-grants – 32.50 tūkst.m3; 

− smilts – 770.79 tūkst.m3. 

 

3.4. Atradnes “Ērmiķi” iecirknī “Kalnanšu karjers” 2014.g. aprēķināto krājumu apjomu uzskatīt par 

ģeoloģiski izpētītajiem krājumiem. 

 


