
 
 

Lēmumu izraksti no 2018.gada 8.oktobra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.72. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Smiltsbrenči” 35.06 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.2004.): 

- smilts-grants (35.06 tūkst.m2 platībā) – 26.65 tūkst.m3;  

- smilts (35.06 tūkst.m2 platībā) – 155.67 tūkst.m3, tajā skaitā 21.04 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Smiltsbrenči” 35.06 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 20.11.2017.): 

- smilts-grants (9.92 tūkst.m2 platībā) – 12.29 tūkst.m3;  

- smilts (34.55 tūkst.m2 platībā) – 95.87 tūkst.m3, tajā skaitā 16.32 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

-  

2.1. Akceptēt atradnes “Silkalni” iecirknī “Silkalni D bloks” 58.05 tūkst.m2 platībā šādus A 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.2008.):  

− smilts-grants (30.81 tūkst.m2 platībā) – 230.46 tūkst.m3;  

− smilts (58.05 tūkst.m2 platībā) – 912.48 tūkst.m3, tajā skaitā 20.25 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

2.2. Akceptēt atradnes “Silkalni” iecirknī “Silkalni D bloks” 58.05 tūkst.m2 platībā šādus A 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 13.06.2018.):  

− smilts-grants (27.92 tūkst.m2 platībā) – 185.10 tūkst.m3;  

− smilts (58.05 tūkst.m2 platībā) – 859.08 tūkst.m3, tajā skaitā 20.25 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa.  

−  

3.1. Izdalīt atradnes “Čuksti” 2018.g. iecirkni, un pieņemt iecirkņa robežu atbilstoši SIA “Vides un 

Ģeoloģijas Serviss” 2018.gada krājumu aprēķinam (95.36 tūkst.m2 platībā). 

3.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Čuksti” 2018.g. iecirknī 95.36 tūkst.m2 platībā šādus 

N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.05.1988.): 

− smilts-grants (95.36 tūkst.m2 platībā) – 680.50 tūkst.m3, tajā skaitā 48.66 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (47.44 tūkst.m2 platībā) – 95.85 tūkst.m3, tajā skaitā 30.18 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

3.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Čuksti” 2018.g. iecirknī 95.36 tūkst.m2 platībā šādus 

N kategorijas atlikušos  krājumus (krājumu stāvoklis uz 20.06.2017.): 

− smilts-grants (94.28 tūkst.m2 platībā) – 394.83 tūkst.m3, tajā skaitā 48.66 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (47.44 tūkst.m2 platībā) – 88.37 tūkst.m3, tajā skaitā 30.18 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

3.4. Atradnei “Čuksti” veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.1. Atzīt par spēku zaudējušu Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 2000.gada 4.decembra sēdes (protokols Nr.8) lēmumu Nr.3 par smilts-grants un smilts 

atradnes „Rubuļeva” krājumu akceptēšanu. 

 

4.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Rubeļeva” 81.0 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.1999.): 

- smilts-grants (24.4 tūkst.m2 platībā) – 74.5 tūkst.m3, tajā skaitā 74.5 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (81.0 tūkst.m2 platībā) – 381.3 tūkst.m3, tajā skaitā 350.1 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa. 

4.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Rubeļeva” 81.0 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis 03.10.2017.): 

- smilts-grants (23.7 tūkst.m2 platībā) – 56.6 tūkst.m3, tajā skaitā 56.6 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (77.8 tūkst.m2 platībā) – 274.9 tūkst.m3, tajā skaitā 264.1 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 

 
 
 

 


