
 
 

Lēmumu izraksti no 2018.gada 11.septembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 60. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Uzskatīt 2006.gada izpētes iecirkni par pārrēķinātu un spēkā neesošu un veikt izmaiņas Derīgo 

izrakteņu atradņu reģistrā. 

 

1.2. Noteikt atradnes „Plukši” 1991.gada izpētes iecirknī 24.19 tūkst.m2 platībā šādus ģeoloģiski 

izpētītos A kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.01.1991.): 

− smilts-grants – 82.28 tūkst.m3; 

− smilts – 47.67 tūkst.m3. 

1.3. Pieņemt smilts-grants un smilts atradnes “Plukši” 1968.gada iecirkņa digitāli noteiktās bloku 

platības, krājumu apjomu atstājot nemainīgu: 

− 1.bloka A kategorijas krājumu laukumam – 276.17 tūkst.m2; 

− 2.bloka A kategorijas krājumu laukumam – 129.08 tūkst.m2; 

− 3.bloka N kategorijas krājumu laukumam – 97.72 tūkst.m2; 

− 5.bloka N kategorijas krājumu laukumam – 39.45 tūkst.m2. 

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

2006.gada 26.jūlija sēdes protokola Nr.29 2.punktu: 

Akceptēt Plukšu atradnes 1991.gadā izpētītos A kategorijas krājumus: 

smilts-grants – 216.53 tūkst.m3 (no tiem zem gruntsūdens līmeņa – 98.7 

tūkst.m3); 

smilts – 81.97 tūkst.m3 (no tiem zem gruntsūdens līmeņa – 53.1 tūkst.m3). 

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

2006.gada 6.septembra sēdes protokola Nr.37 2.punktu: 

Ziņotāja ieteic akceptēt sākotnēji izpētītos krājumus atradnē “Plukši” 01.01.1968.: 

A kategorija – smilts-grants – 1047.7 tūkst.m3, 

– smilts – 1005.4 tūkst.m3, 

N kategorija – smilts-grants – 265.6 tūkst.m3. 

P kategorijas resursi – smilts-grants – 176.0 tūkst.m3. 

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

2006.gada 6.novembra sēdes protokola Nr.45 2.punkta daļu par 1991. un 2006.gada izpētes iecirkņu 

krājumu akceptēšanu: 

1991.gada izpētes iecirknis (01.01.1991.): 

A kategorija – 216.5 tūkst.m3 smilts-grants, 82.0 tūkst.m3 smilts; 

2006.gada izpētes iecirknis (01.03.2006.): 

A kategorija – 115.65 tūkst.m3 smilts-grants, 19.4 tūkst.m3 smilts.  

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

2012.gada 15.augusta sēdes protokola Nr.49 4.punktu par digitāli noteiktajām atradnes “Plukši” 

visu iecirkņu koordinātām:  

Noteikt atradnes “Plukši” koordinātas saskaņā ar šī protokola 2.pielikumu. 

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

2012.gada 21.novembra sēdes protokola Nr.70 lēmuma 3.punktu par digitāli noteiktajām atradnes 

koordinātām:  

Noteikt smilts-grants un smilts atradnes “Plukši” krājumu aprēķina laukumu 

robežpunktu koordinātas saskaņā ar šī protokola pielikumu. 
 



 
 

 

2.1. Pieņemt zināšanai digitāli noteikto atradnes “Ālande II – Stūrmaņi” N kategorijas krājumu 

aprēķina laukuma platību 250.67 tūkst.m2. 
  

2.2. Noteikt atradnes “Ālande II – Stūrmaņi” N kategorijas krājumu aprēķina laukumā 250.67 

tūkst.m2 platībā šādus ģeoloģiski izpētītos N kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis uz 

01.01.1989.): 

− smilts-grants – 653.00 tūkst.m3; 

− smilts – 111.21 tūkst.m3. 

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

atlikušajā daļā.  

 

2.3. Pieņemt smilts-grants un smilts atradnes “Ālande II – Stūrmaņi” iecirkņa “Straumītes” digitāli 

noteikto A kategorijas krājumu aprēķina laukuma platību – 34.83 tūkst.m2, krājumu apjomu atstājot 

nemainīgu. 

 

2.4. Atzīt par spēku zaudējušu VĢD Komisijas 2004.gada 22.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.6) 

2.punktu: 

Akceptēt Ālandes II – Stūrmaņi atradnē sākotnējos N kategorijas krājumus 

1989.01.01.: 

− smilts-grants – 827 tūkst.m3 (no tiem zem gruntsūdens līmeņa – 764 

tūkst.m3); 

− smilts – 481 tūkst.m3 (no tiem zem gruntsūdens līmeņa – 332 tūkst.m3). 

2.5. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Komisijas 2005.gada 14.septembra sēdes lēmuma 

(protokols Nr.16) 2.punkta daļu par atradnes “Ālande II – Stūrmaņi” N kategorijas krājumu 

akceptēšanu: 

N kategorija (1989.01.01.): 

− smilts – 409.9 tūkst.m3; 

− smilts-grants – 813.6 tūkst,m3. 
 

3.1. Pieņemt zināšanai digitāli noteikto atradnes “Biksēre” A kategorijas krājumu aprēķina laukuma 

platību – 338.09 tūkst.m2 un N kategorijas krājumu laukuma aprēķina platību – 175.07 tūkst.m2. 

 

3.2. Lai nodrošinātu nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā, noteikt atradnes 

„Biksēre” I iecirknī šādus ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.05.1977.): 

− A kategorijas krājumus 338.09 tūkst.m2 platībā: 

− smilts-grants – 2550.45 tūkst.m3; 

− smilts – 519.95 tūkst.m3;  

− N kategorijas krājumus 175.07 tūkst.m2 platībā: 

− smilts-grants –  1197.59 tūkst.m3; 

− smilts – 101.18 tūkst.m3. 

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

2006.gada 20.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.39) 1.punktu:  

Akceptēt Biksēres atradnes I iecirknī sākotnēji izpētītos krājumus 01.05.1977: 

− A kategorija (409.5 tūkst.m2 platībā) – smilts-grants – 2925.8 tūkst.m3, 

smilts – 624.4 tūkst.m3; 

− N kategorija (191.6 tūkst.m2 platībā) – smilts-grants – 1223 tūkst.m3, 

smilts – 114 tūkst.m3. 


