
 
 

Lēmumu izraksti no 2018.gada 17.septembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 63. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Pieņemt zināšanai digitāli noteikto atradnes “Elerne” II iecirkņa A kategorijas krājumu aprēķina 

laukuma platību – 1156.83 tūkst.m2. 

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

“Elerne” II iecirknī šādus ģeoloģiski izpētītos A kategorijas krājumus (1156.83 tūkst.m2 platībā) 

(krājumu stāvoklis 01.07.1989.): 

− smilts-grants – 3131.54 tūkst.m3, tajā skaitā zem gruntsūdens līmeņa 

1178.18 tūkst.m3; 

− smilts – 92.37 tūkst.m3,  tajā skaitā zem gruntsūdens līmeņa 40.57 

tūkst.m3. 

1.3. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Komisijas 2007.gada 3.janvāra sēdes lēmuma (protokols 

Nr.1) 3.punktu:  

Akceptēt Elernes atradnes II iecirkņa krājumus 01.07.1989.: 3093.7 tūkst.m3 smilts-

grants, no tiem 1150.1 tūkst.m3 – zem gruntsūdens līmeņa. 

1.4. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Komisijas 2008.gada 5.augusta sēdes lēmuma (protokols 

Nr.46) 3.punktu:  

Akceptēt Elernes atradnes II iecirkņa A kategorijas krājumus (nosacīti 01.07.1989.): 

− smilts-grants – 3110.9 tūkst.m3; 

− smilts – 116.6 tūkst.m3. 

1.5. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Komisijas 2009.gada 10.marta sēdes lēmuma (protokols 

Nr.24) 1.1.punktu:  

Akceptēt Elernes atradnes II iecirkņa paildizpētes laukumā, kas izvietots zemes 

īpašumā “Elerne-4”, A kategorijas krājumus 01.10.2008.: 

smilts – 296.6 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa 163.9 tūkst.m3; 

smilts-grants – 48.5 tūkst.m3, no tiem zem pazemes ūdens līmeņa – 7.7 tūkst.m3. 

1.6. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Komisijas 2009.gada 27.aprīļa sēdes lēmuma (protokols 

Nr.38) 1.punktu:  

Akceptēt atradnes “Elerne” II iecirknī šādus A kategorijas krājumus (nosacīti 

01.07.1989.): 

smilts-grants – 3176.7 tūkst.m3, no tiem zem gruntsūdens līmeņa – 1190.5 tūkst.m3; 

smilts – 413.2 tūkst.m3, no tiem zem gruntsūdens līmeņa – 225.3 tūkst.m3. 

1.7. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisijas 2010.gada 21.ferruāra sēdes lēmuma (protokols 

Nr.1) 5.punktu:  

Pieņemt digitāli noteikto atradnes “Elerne” II iecirkņa platību – 120.75 ha, 

nemainot aprēķinātos krājumu apjomus, kas akceptēti LVĢMA Derīgo izrakteņu 

krājumu akceptēšanas komisijā 2009.gada 27.aprīlī (protokols Nr.38). 

 

2.1. Pieņemt zināšanai atradnes „Elerne” I iecirkņa atlikušajā daļā 372.04 tūkst.m2 platībā 

ģeoloģiski izpētītos krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.1990.): 

− A kategorija: 

- smilts-grants – 2332.69 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa 18.60 tūkst.m3;  

- smilts – 677.11 tūkst.m3, t.sk. zem gruntsūdens līmeņa 3.72 tūkst.m3; 



 
 

2.2. Atzīt par spēku zaudējušu VĢD Komisijas 2003.gada 12.septembra sēdes lēmuma (protokols 

Nr.10) 5.punktu par akceptētiem krājumiem atradnes „Elerne” I iecirknī. 

 

2.3. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMA Komisijas 2009.gada 27.jūlija sēdes lēmuma (protokols 

Nr.63) 5.2.punktu par akceptētiem krājumiem atradnes „Elerne” I iecirknī. 

 

2.4. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisijas 2017.gada 8.augusta sēdes lēmuma (protokols 

Nr.54) 2.3.punktu par krājumu un platības samazināšanu atradnes „Elerne” I iecirknim. 

 


