
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 11.jūnija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr.40. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

 

1. Norakstīt valsts nozīmes dolomīta atradnē “Aiviekste-kreisais krasts” A kategorijas dolomīta 

krājumus 7.50 tūkst.m3 apjomā, kā nederīgo materiālu, to norakstīšanu veicot derīgo izrakteņu 

krājumu bilancē par 2020.gadu. 

 

2. Atgriezt pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Pope IV - Rinda” atlikušo krājumu 

aprēķinu SIA “VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS” pārstrādāšanai. 

 

3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Blomi” 525.33 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 24.02.2020.): 

- smilts-grants (65.31 tūkst.m2 platībā) – 98.57 tūkst.m3, tajā skaitā 79.73 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (501.03 tūkst.m2 platībā) – 1908.92 tūkst.m3, tajā skaitā 1523.13 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa. 

 

4.1. Akceptēt smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnē “Krustkalni” 8.98 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 06.05.2008.): 

- smilts-grants (1.11 tūkst.m2 platībā) – 3.17 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ virs gruntsūdens 

līmeņa; 

- smilts (0.84 tūkst.m2 platībā) – 1.26 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ virs gruntsūdens līmeņa; 

- mālsmilts (8.89 tūkst.m2 platībā) – 41.47 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ virs gruntsūdens 

līmeņa. 

4.2. Akceptēt smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnē “Krustkalni” 8.98 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 31.01.2020.): 

- smilts-grants (1.11 tūkst.m2 platībā) – 3.12 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ virs gruntsūdens 

līmeņa; 

- smilts (0.80 tūkst.m2 platībā) – 0.97 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ virs gruntsūdens līmeņa; 

- mālsmilts (8.49 tūkst.m2 platībā) – 35.44 tūkst.m3, visi krājumi ieguļ virs gruntsūdens 

līmeņa. 

4.3. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 19.augusta (protokols 

Nr.49) lēmumu Nr.1 par atradnes “Krustkalni” N kategorijas krājumu akceptēšanu: 

Akceptēt atradnē “Krustkalni” N kategorijas krājumus 06.05.2008.: 

smilts – 16.1 tūkst.m3; 

smilts-grants – 2.3 tūkst.m3. 

 

5.1. Noteikt atradnes “Mazie Kangari 2” I iecirkņa robežu  atbilstoši SIA “”DekoGeoBalts” 

2020.gada krājumu aprēķinam (122.42 tūkst.m2 platībā). 

 

5.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Mazie Kangari 2” I iecirknī 122.42 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 26.12.1985.): 

− smilts-grants (96.83 tūkst.m2 platībā) – 689.78 tūkst.m3, tajā skaitā 90.31 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (105.33 tūkst.m2 platībā) – 1131.37 tūkst.m3, tajā skaitā 224.72 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa . 



 
 

 

 

5.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Mazie Kangari 2” I iecirknī 122.42 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis uz 06.02.2020.): 

− smilts-grants (91.99 tūkst.m2 platībā) – 455.24 tūkst.m3, tajā skaitā 90.31 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (98.75 tūkst.m2 platībā) – 870.74 tūkst.m3, tajā skaitā 224.72 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa . 

5.4. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 20.oktobra (protokols 

Nr.69) lēmumu Nr.2.1. par atradnes “Mazie Kangari 2” I iecirkņa A kategorijas krājumu 

akceptēšanu: 

Akceptēt atradnes “Mazie Kangari 2” I iecirkņa A kategorijas kopējos krājumus 

01.05.2008.: 

smilts-grants – 472.7 tūkst.m3, no tiem 148.5 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa; 

smilts – 995.2 tūkst.m3, no tiem 149.7 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa. 

5.5. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 20.oktobra (protokols 

Nr.69) lēmumu Nr.2.2. par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” zemes īpašuma robežās 

aprēķinātajiem (pieņemtiem zināšanai) krājumiem atradnes “Mazie Kangari 2” I iecirknī: 

Pieņemt zināšanai krājumus VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” zemes īpašuma robežās: 

smilts-grants – 465.7 tūkst.m3, no tiem 145.5 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa; 

smilts – 974.2 tūkst.m3, no tiem 146.7 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa. 

 


