
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 24.augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.60. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Lankaskalns 2” 112.54 tūkst.m2 platībā šādus A 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 18.03.2020.): 

- smilts-grants (81.57 tūkst.m2 platībā) – 454.97 tūkst.m3, tajā skaitā 385.23 tūkst.m3 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (112.54 tūkst.m2 platībā) – 1286.56 tūkst.m3, tajā skaitā 497.51 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 

2. Akceptēt atradnē “Paegļi 2” 22.21 tūkst.m2 platībā A kategorijas ģeoloģiski izpētītos smilts 

krājumus šādā apjomā – 136.37 tūkst.m3, no tiem 121.49 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa 

(krājumu stāvoklis 11.06.2020.). 

 

3.1. Izdalīt smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirkni “Elerne 10”, un pieņemt iecirkņa 

robežu atbilstoši SIA “EKO-Pētnieks” 2020.gada krājumu aprēķinam (44.43 tūkst.m2 platībā). 

3.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī “Elerne 10” 44.43 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 

01.01.1960.): 

- smilts-grants (44.43 tūkst.m2 platībā) – 253.35 tūkst.m3, tajā skaitā 42.79 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (44.43 tūkst.m2 platībā) – 248.07 tūkst.m3, tajā skaitā 112.49 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

3.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī “Elerne 10” 44.43 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 03.03.2020.): 

- smilts-grants (43.08 tūkst.m2 platībā) – 91.17 tūkst.m3, tajā skaitā 41.89 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (34.71 tūkst.m2 platībā) – 160.34 tūkst.m3, tajā skaitā 112.38 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

4.1. Akceptēt kopējā smilts-grants un smilts atradnē “Švākas” 53.99 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 05.07.2005.): 

− smilts-grants (36.44 tūkst.m2 platībā) – 108.28 tūkst.m3, tajā skaitā 103.40 

tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts – 124.59 tūkst.m3, tajā skaitā 111.99 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens 

līmeņa; 

tajā skaitā smilts-grants un smilts atradnes “Švākas” daļā 50.19 tūkst.m2 platībā šādus 

krājumus: 

• smilts-grants (36.44 tūkst.m2 platībā) – 108.28 tūkst.m3, tajā skaitā 103.40 

tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

• smilts – 114.17 tūkst.m3, tajā skaitā 101.83 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens 

līmeņa. 



 
 

4.2. Akceptēt kopējā smilts-grants un smilts atradnē “Švākas” 53.99 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 27.09.2019.): 

− smilts-grants (34.78 tūkst.m2 platībā) – 80.16 tūkst.m3, tajā skaitā 78.09 tūkst.m3 

ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts – 99.72 tūkst.m3, tajā skaitā 96.29 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

tajā skaitā smilts-grants un smilts atradnes “Švākas” daļā 50.19 tūkst.m2 platībā šādus 

krājumus: 

• smilts-grants (34.78 tūkst.m2 platībā) – 80.16 tūkst.m3, tajā skaitā 78.09 tūkst.m3 

ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

• smilts – 91.09 tūkst.m3, tajā skaitā 87.85 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 
 

4.3. Atzīt par spēku zaudējušu VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2011.gada 11.novembra sēdes (protokols Nr.61) 

lēmuma  5.1. un 5.2.punktu par krājumu akceptēšanu atradnē “Švākas”:  

5. 1. Akceptēt šādus atradnes „Švākas” krājumus: 

A kategorija (krājumu stāvoklis – 23.12.2004.):   

− smilts – 134,4 tūkst.m3, no tiem 4,2 tūkst.m3 – elektrolīnijas aizsargjoslā; 

− smilts-grants - 135,0 tūkst.m3, no tiem 38,4 tūkst.m3 – elektrolīnijas aizsargjoslā; 

N kategorija (krājumu stāvoklis – 01.01.1970.) – smilts-grants 123 tūkst.m3. 

5.2. Noteikt atradnes „Švākas” krājumu aprēķina robežas saskaņā ar šī protokola pielikuma 

2.lapā dotajām koordinātām. 

5. Akceptēt smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnē “Mieriņi” 94.60 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 10.04.2020.): 

− smilts-grants (62.47 tūkst.m2 platībā) – 263.32 tūkst.m3, tajā skaitā 0.11 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (67.63 tūkst.m2 platībā) – 472.24 tūkst.m3, tajā skaitā 183.99 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− mālsmilts (24.83 tūkst.m2 platībā) – 126.02 tūkst.m3, tajā skaitā 28.74 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa 

 


