
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 8.augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 54. 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Pieņemt digitāli noteikto atlikušo atradnes “Kalniņi (Priedes)” iecirkņa „Kalniņi” N kategorijas 

laukuma platību – 90.53 tūkst.m2 (skat. 1.pielikumu protokolam). 

 

1.2. Pieņemt zināšanai atlikušajā atradnes “Kalniņi (Priedes)” iecirkņa „Kalniņi” N kategorijas 

laukuma 90.53 tūkst.m2 platībā smilts krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis nosacīti 

01.01.1982.): 457.16 tūkst.m3. 

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

daļā.  

 

1.3. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2005.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.21 lēmuma 4.punktu par akceptētiem krājumiem 

atradnē „Kalniņi (Priedes)”. 

 

1.4. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2009.gada 1.decembra sēdes protokola Nr.91 lēmuma 3.2.punkta daļu par akceptētiem krājumiem 

atradnes „Kalniņi (Priedes)” N kategorijas laukumā. 

 

1.5. Turpmāk pirms jaunas ģeoloģiskās dokumentācijas saņemšanas citās atradnes “Kalniņi 

(Priedes)” daļās, derīgo izrakteņu ieguvējiem ieteicams veikt ģeoloģiski izpētīto krājumu pārrēķinu 

un atlikušo krājumu aprēķinu atbilstoši 2012.gada 21.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.570 

„Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” noteiktajām prasībām vai tā brīža aktuālajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

2.1. Izveidot atradnē ,,Elerne” jaunu iecirkni ar nosaukumu - ,,Elerne” iecirknis ,,Griguliņi-

Kaupišķi-5”. 

2.2. Akceptēt atradnes ,,Elerne” iecirknī ,,Griguliņi-Kaupišķi-5” šādus A kategorijas ģeoloģiskās 

papildizpētes krājumus I blokā 41.1 tūkst. m2 platībā (krājumu stāvoklis 21.01.2016.): 

• Smilts-grants - 69.26 tūkst.m3, tajā skaitā 15.93 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

• Smilts - 182.84 tūkst.m3, tajā skaitā 139.17 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

 

un N kategorijas ģeoloģiski izpētītos un atlikušos krājumus II blokā 106.4 tūkst. m2 platībā 

(krājumu stāvoklis 21.01.2016.): 

ģeoloģiski izpētītie  

• Smilts-grants - 560.58 tūkst. m3, tajā skaitā 19.74 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

• Smilts - 259.41 tūkst. m3, tajā skaitā 90.53 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

atlikušie krājumi 

• Smilts-grants - 352.68 tūkst. m3, tajā skaitā 19.74 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

• Smilts- 228.04 tūkst. m3, tajā skaitā 88.63 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

2.3. Veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā attiecībā uz atradnes „Elerne” 

I iecirkni, samazinot kopējos I iecirkņa smilts-grants derīgo izrakteņu krājumus par 463.39 tūkst. 

m3 un smilts derīgo izrakteņu krājumus par 243.89 tūkst. m3 un platību par 101.62 tūkst.m2. 
 


