
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 22.oktobra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.60. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

 

1.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Grantiņi II” 53.85 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.01.1976.): 

- smilts-grants (53.85 tūkst.m2 platībā) – 228.88 tūkst.m3, tajā skaitā 8.46 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (27.25 tūkst.m2 platībā) – 48.66 tūkst.m3, tajā skaitā 0.76 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Grantiņi II” 53.85 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos  krājumus (krājumu stāvoklis uz 09.11.2018.): 

− smilts-grants (47.95 tūkst.m2 platībā) – 103.38 tūkst.m3, tajā skaitā 8.06 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (23.35 tūkst.m2 platībā) – 21.03 tūkst.m3, tajā skaitā 0.43 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.3. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2007.gada 7.septembra sēdes (protokols Nr.44) 

1.punktu par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu. 

Akceptēt atradnē “Grantiņi II” šādus sākotnējos smilts-grants krājumus (nosacīti 

01.01.1976): 

A kategorija – 193.5 tūkst.m3; 

N kategorija – 21.9 tūkst.m3. 

1.4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 17.marta sēdes (protokols Nr.26) 

2.punktu par ģeoloģiski izpētīto krājumu pārrēķina akceptēšanu. 

Akceptēt atradnē “Grantiņi II” šādus izpētītos krājumus: 

A kategorija 

− smilts-grants – 134.2 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 7.9 

tūkst.m3; 

N kategorija 

− smilts-grants – 37.2 tūkst.m3; 

− smilts – 47.4 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 1.6 tūkst.m3. 

 

2.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Meža rotas” I blokā 32.89 tūkst.m2 platībā šādus A 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 23.05.2019.): 

− smilts-grants (22.82 tūkst.m2 platībā) – 48.19 tūkst.m3, tajā skaitā 41.31 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (11.05 tūkst.m2 platībā) – 31.10 tūkst.m3, tajā skaitā 11.24 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

2.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Meža rotas” II blokā 46.63 tūkst.m2 platībā šādus A 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.11.2007.): 

- smilts-grants (24.78 tūkst.m2 platībā) – 18.84 tūkst.m3, tajā skaitā 12.43 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (46.63 tūkst.m2 platībā) – 249.18 tūkst.m3, tajā skaitā 153.97 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 



 
 

2.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Meža rotas” II blokā 46.63 tūkst.m2 platībā šādus A 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 23.05.2019.): 

− smilts-grants (23.45 tūkst.m2 platībā) – 14.93 tūkst.m3, tajā skaitā 12.36 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (46.14 tūkst.m2 platībā) – 236.93 tūkst.m3, tajā skaitā 153.72 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

2.4. Atzīt par spēku zaudējušu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.25) Nr.4 daļu par atradnes “Meža rotas” II bloka ģeoloģiski izpētīto A kategorijas 

krājumu akceptēšanu: 

II blokā 

− smilts-grants – 41.4 tūkst.m3; 

− smilts – 216.7 tūkst.m3. 

 

3. Akceptēt kūdras atradnē “Gerlaku purvs” 500.0 tūkst. m2 platībā aprēķinātos A kategorijas kūdras 

krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis 30.08.2018.): 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 500.0 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  608.2 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 83.4 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 500.0 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  1008.4 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 165.3 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 500.0 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  284.4 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 54.9 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 500.0 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  1901.0 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 303.6 

 

 


