
 
 

Lēmumu izraksti no 2018.gada 27.novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.83. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Atzīt par spēku zaudējuši LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas (turpmāk 

– Komisija) 2018.gada 8.oktobra sēdes (protokols Nr.72) lēmumus: 

4.1. Atzīt par spēku zaudējušu Valsts ģeoloģijas dienesta (turpmāk – VĢD) Komisija 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. 

-  

1.2. Atzīt par spēku zaudējušu Valsts ģeoloģijas dienesta (turpmāk – VĢD) Derīgo izrakteņu 

krājumu akceptēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 2000.gada 4.decembra sēdes (protokols 

Nr.8) lēmumu Nr.3 par smilts-grants un smilts atradnes „Rubuļeva” krājumu akceptēšanu. 

1.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Rubuļeva” 83.6 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. 

1.4. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Rubuļeva” 83.6 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. 

 

2.1. Akceptēt atradnē “Grantiņi” 48.36 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos 

smilts-grants krājumus (krājumu stāvoklis 01.08.2005.) – 307.09 tūkst.m3, tajā skaitā 247.12 

tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

2.2. Akceptēt atradnē “Grantiņi” 48.36 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas atlikušos smilts-grants 

krājumus (krājumu stāvoklis 23.11.2017.) – 205.05 tūkst.m3, tajā skaitā 190.05 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa. 

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

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2007.gada 16.janvāra sēdes 4. lēmumu par atradnes 

“Grantiņi” ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu. 



 
 

 

3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Līči 2018” 36.82 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 20.12.2017.): 

- smilts-grants (36.82 tūkst.m2 platībā) – 950.96 tūkst.m3, tajā skaitā 291.58 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

- smilts (8.89 tūkst.m2 platībā) – 130.18 tūkst.m3, visi zem gruntsūdens līmeņa. 

 

4.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Foreles” 52.79 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 26.10.2018.): 

- smilts-grants (44.84 tūkst.m2 platībā) – 443.92 tūkst.m3; 

- smilts (46.81 tūkst.m2 platībā) – 352.01 tūkst.m3, tajā skaitā 29.02 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

4.2. Samazināt atradnes „Pāvuli” N kategorijas smilts-grants krājumus par 139.32 tūkst.m3, smilts 

krājumus par 69.95 tūkst.m3 un atradnes platību samazināt par 19.27 tūkst.m2. 

 

4.3. Pieņemt zināšanai smilts-grants un smilts atradnes „Pāvuli” atlikušajā N kategorijas daļā šādus 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.01.1998.) 26.23 ha platībā: 

- smilts-grants – 2008.28 tūkst.m3 (2432.2 – 139.32 tūkst.m3); 

- smilts – 214.65 tūkst.m3 (284.6 – 69.95 tūkst.m3). 

4.4. Atzīt par spēkā neesošu Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 1999.gada 25.janvāra lēmuma Nr.3 daļu (protokola Nr.1) par N kategorijas derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanu smilts-grants un smilts atradnē „Pāvuli”. 

 


