Lēmumu izraksti no 2015.gada 7. jūlija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas
komisijas sēdes protokola Nr.65.

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:
1.1. Pieņemt smilts-grants un smilts atradnes „Garkalne” 1992.gada iecirkņa (platība - 114.23 ha)
un iecirkņa „Grantskalni” (platība - 6.8 ha) digitāli noteikto platību, bet aprēķinātos sākotnējos
krājumus abos iecirkņos atstāt nemainīgus.
1.2. Uzskatīt atradni „Baltezera mežsaimniecība” par pārpētītu un izslēgt to no Būvmateriālu
izejvielu atradņu reģistra.
2. Nosūtīt smilts atradnes “Kunci I” atlikušo krājumu aprēķina pārskatu nepieciešamo labojumu
veikšanai.
3. Pārsūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes „Bincāni” īpašums „Oļi” atlikušo
krājumu aprēķinu atlikušo krājumu aprēķinu izpildītājiem nepieciešamo labojumu un papildinājumu
veikšanai.
4. Akceptēt šādus atlikušos A un N kategorijas krājumus smilts-grants un smilts atradnē
„Skolaskalns” (16.02.2015.):
A kategorijas laukumā (platība - 40.855 tūkst.m2):
- smilts-grants – 219.35 tūkst.m3;
- smilts – 7.354 tūkst.m3.
N kategorijas laukumā (platība - 35.825 tūkst.m2 ):
- smilts-grants – 243.94 tūkst.m3;
- smilts – 8.24 tūkst.m3.
5. Akceptēt šādus atlikušos A kategorijas smilts-grants, smilts un aleirīta krājumus atradnē
„Rušēni”, 2004. gada iecirknī (platība- 49.995 tūkst. m2)(15.05.2015.):
- smilts-grants – 85.391 tūkst. m3;
- smilts – 1123.288 tūkst. m3;
- aleirīts – 236.226 tūkst. m3.

6.1. Akceptēt smilts-grants, smilts un aleirīta atradnē „Rušēni” šādus sākotnējos A kategorijas
krājumus (07.01.2004.):
- smilts-grants – 279.56 tūkst.m3;
- smilts – 2436.19 tūkst.m3;
- aleirīts – 61,2 tūkst.m3;
tajā skaitā 1982.gada izpētes iecirknī:
- smilts-grants – 189.80 tūkst.m3;
- smilts – 1098.46 tūkst.m3;
tajā skaitā 2004.gada izpētes iecirknī:
- smilts-grants – 89.76 tūkst.m3;
- smilts – 1337.73 tūkst.m3;
- aleirīts – 61.2 tūkst.m3.
Visi krājumi ieguļ virs pazemes ūdens līmeņa.
6.2.Noteikt atradnes „Rušēni” 1982.g. izpētes iecirkņa platību – 83.98 tūkst.m2, bet kopējo atradnes
platību – 133.97 tūkst.m2.
6.3.Uzskatīt par spēkā neesošu LVĢMA Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas
2005.gada 10.oktobra sēdes protokola Nr.18 3.punktu par atradnes „Rušēni” sākotnējo krājumu
akceptēšanu.

7. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Grantskalni 3” šādus N kategorijas smilts-grants
krājumus (krājumu stāvoklis uz 15.05.2015):
- smilts-grants - 76.08 tūkst.m3, tajā skaitā 24.64 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa.

8. Nosūtīt pārskatu par kūdras atradnes “Lambārtes purvs” ģeoloģisko papildizpēti atpakaļ
„Izpildītājam” nepieciešamo labojumu un papildinājumu veikšanai.

