
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 5.novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.63. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Izdalīt SIA “DekoGeoBalts” krājumu aprēķina laukumu kā atradnes “Rītupes” 2019.gada 

iecirkni (iecirkņa platība – 40.39 tūkst.m2). 

1.2. Akceptēt dolomīta atradnes “Rītupes” 2019.gada iecirknī 40.39 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.1985.): 

− 669.66 tūkst.m3, tajā skaitā 669.00 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

1.3. Akceptēt dolomīta atradnes “Rītupes” 2019.gada iecirknī 40.39 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 02.08.2019.): 

− 339.66 tūkst.m3, viss ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

1.4. Atzīt par spēkā neesošu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 

30.septembra sēdes (protokols Nr.63) lēmumu Nr. 1. par ģeoloģiski izpētīto A kategorija 

krājumu akceptēšanu atradnē “Rītupes”. 

 

2.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Puisēni” 101.24 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 30.05.2019.): 

- smilts-grants (88.69 tūkst.m2 platībā) – 631.95 tūkst.m3, tajā skaitā 421.61 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (83.54 tūkst.m2 platībā) – 414.13 tūkst.m3, tajā skaitā 328.88 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

2.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Puisēni” 49.23 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 30.05.2019.): 

- smilts-grants (22.77 tūkst.m2 platībā) – 51.17 tūkst.m3, tajā skaitā 3.56 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (37.77 tūkst.m2 platībā) – 213.57 tūkst.m3, tajā skaitā 94.65 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

3.1. Akceptēt atradnē “Autiņi” 27.64 tūkst.m2 platībā N kategorijas ģeoloģiski izpētītos smilts 

krājumus šādā apjomā – 218.34 tūkst.m3, no tiem 117.95 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa 

(krājumu stāvoklis 04.03.2008.). 

3.2. Akceptēt atradnē “Autiņi” 27.64 tūkst.m2 platībā N kategorijas atlikušos smilts krājumus šādā 

apjomā – 209.17 tūkst.m3, no tiem 117.95 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa (krājumu stāvoklis 

07.03.2019.). 

3.3. Atzīt par spēkā neesošu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 1.augusta (protokols Nr. 44) lēmumu Nr.1 

par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu smilts atradnē “Autiņi”. 

3.4. Atzīt par spēkā neesošu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 13.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu 

Nr.1 par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu smilts atradnē “Asni”. 

 


