Lēmumu izraksti no 2017.gada 7.augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 53.
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:
1.1. Akceptēt atradnē “Silakalni 2016” 217.63 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas ģeoloģiski
izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 20.06.2017.):
• smilts-grants (152.51 tūkst.m2 platībā) – 653.24 tūkst.m3, tajā skaitā 71.41 tūkst.m3 ieguļ
zem gruntsūdens līmeņa;
• smilts (198.31 tūkst.m2 platībā) – 1134.92 tūkst.m3, tajā skaitā 442.11 tūkst.m3 ieguļ zem
gruntsūdens līmeņa.
1.2. Veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā attiecībās uz atradnes „Silkalni
II” I laukumu, samazinot kopējos I laukuma smilts-grants un smilts derīgo izrakteņu krājumus par
45.07 tūkst.m3 un platību par 8.30 tūkst.m2 (izpētes laikā krājumi zem gruntsūdens līmeņa nav
izdalīti).
1.3. Izslēgt no Derīgo izrakteņu atradņu reģistra atradnes “Silkalni – 1988.g.” II laukumu un
uzskatīt to par pārpētītu.
1.4. Veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā attiecībā uz atradni „Silkalni –
1991.g.”, samazinot kopējos smilts-grants un smilts derīgo izrakteņu krājumus par 43.16 tūkst.m3
un platību par 6.54 tūkst.m2.
1.5. Atzīt par spēku zaudējušus šādus valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra sēdes protokola
Nr.84 punktus:
1.1. Akceptēt atradnē “Silkalni II” šādus A kategorijas smilts-grants un smilts krājumus
(nosacīti 01.04.1986.):
I laukums – 73.8 tūkst.m3;
II laukums – 173.7 tūkst.m3.
1.2. Noteikt atradnes “Silkalni – 1988.g.” robežas saskaņā ar šī protokola 2.pielikumā
dotajām koordinātām.
1.3.Akceptēt atradnē “Silkalni – 1988.g.” šādus A kategorijas krājumus (nosacīti
01.01.1988.):
I laukums – smilts – 52.1 tūkst.m3, smilts-grants – 132.7 tūkst.m3;
II laukums – smilts – 236.0 tūkst.m3, smilts-grants – 87.2 tūkst.m3.
1.4.Akceptēt atradnē “Silkalni – 1991.g.” šādus A kategorijas smilts-grants un smilts
krājumus (nosacīti 01.04.1991.) – 194.7 tūkst.m3.
2.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Agitas” 177.64 tūkst.m2 platībā šādus ģeoloģiski
izpētītos N kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.2005.):
- smilts-grants (101.58 tūkst.m2 platībā) – 541.51 tūkst.m3, t.sk. 44.55 tūkst.m3 zem pazemes
ūdens līmeņa;
- smilts (142.11 tūkst.m2 platībā) – 768.83 tūkst.m3, t.sk. 349.85 tūkst.m3 zem pazemes ūdens
līmeņa.
2.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Agitas” 177.64 tūkst.m2 platībā šādus atlikušos N
kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis 13.04.2017.):
- smilts-grants (101.58 tūkst.m2 platībā) – 401.90 tūkst.m3, t.sk. 44.55 tūkst.m3 zem pazemes
ūdens līmeņa;
- smilts (142.11 tūkst.m2 platībā) – 605.31 tūkst.m3, t.sk. 349.66 tūkst.m3 zem pazemes ūdens
līmeņa.

2.3. Akceptēt kūdras atradnē “Agitas” 17.39 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski
izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.2009.), kuri ir vienādi ar atlikušajiem
krājumiem (krājumu stāvokli nosakot 13.04.2017.):
- zemā tipa vidēji un labi sadalījusies kūdra – 49.39 tūkst.m3 jeb 10.22 tūkst.t (W=40%).
2.4. Atzīt par spēku zaudējušus šādus LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas
lēmumus:
- 2005.gada 19.decembra sēdes protokola Nr.25 lēmuma 4.punktu
Akceptēt atradnes “Agitas” A kategorijas krājumus 2005.01.11.:
I bloks - smilts – 224.7 tūkst.m3;
- smilts-grants – 356.2 tūkst.m3.
II bloks - smilts – 150.7 tūkst.m3;
- smilts-grants – 27.0 tūkst.m3.
- 2009.gada 1.jūnijā sēdes protokola Nr.48 lēmuma 5.1.punktu
Akceptēt atradnē “Agitas” šādus A kategorijas krājumus (nosacīti 01.01.2005.):
1. bloks (2005.gada izpēte):
smilts-grants – 356.2 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 3.8 tūkst.m3;
smilts – 224.7 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 85.5 tūkst.m3;
2. bloks (2005.gada izpēte):
smilts-grants – 27.0 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 4.65 tūkst.m3;
smilts – 10.7 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 26.0 tūkst.m3;
3. bloks (2009.gada izpēte):
smilts-grants – 150.1 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 57.4 tūkst.m3;
smilts - 368,3 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 207.5 tūkst.m3;
4. bloks (2009.gada izpēte):
kūdra un sapropelis – 9.1 tūkst.t, no tām zem gruntsūdens līmeņa – 5.9 tūkst.t.
3.1. Akceptēt smilts atradnē „Lāču karjers” (31,16 tūkst.m2 platībā) ģeoloģiski izpētītos N
kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 2009.gada 1.augustu):
 545,30 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa 233,70 tūkst.m3.
3.2. Akceptēt smilts atradnēs „Lāču karjers” (31,16 tūkst.m2 platībā) atlikušos N kategorijas smilts
krājumus (krājumu stāvoklis uz 13.03.2017.):
 417,86 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa 233,08 tūkst.m3.
3.3. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada
11.novembra sēdes protokola Nr.84 lēmuma 2.punktu par A kategorijas krājumu (stāvoklis uz
01.08.2009.) akceptēšanu smilts atradnē „Lāču karjers”.

