
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 3.februāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.8. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

 

 

1. Atgriezt pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Lipuški” krājumu aprēķinu nekustamā 

īpašuma “Rosa 1” teritorijā SIA “Geo Consultants” pārstrādāšanai. 

 

2.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” valsts nozīmes atradnes daļā zemes dzīļu 

izmantošanas licences derīgo izrakteņu ieguvei Nr.CS18ZD0026 laukumā 324.16 tūkst.m2 

platībā šādus atlikušos A kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.2019.): 

− smilts-grants (202.34 tūkst.m2 platībā) – 1021.55 tūkst.m3; 

− smilts (202.34 tūkst.m2 platībā) – 698.36 tūkst.m3: 

− tajā skaitā Ziemeļu daļā (I laukums) 196.87 tūkst.m2 platībā šādus atlikušos A kategorijas 

krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.2019.): 

− smilts-grants (164.89 tūkst.m2 platībā) – 814.81 tūkst.m3; 

− smilts (164.89 tūkst.m2 platībā) – 661.30 tūkst.m3; 

− tajā skaitā Dienvidu daļā (II laukums) 127.29 tūkst.m2 platībā šādus atlikušos A kategorijas 

krājumus (krājumu stāvoklis 01.10.2019.): 

− smilts-grants (37.45 tūkst.m2 platībā) – 206.74 tūkst.m3; 

− smilts (37.45 tūkst.m2 platībā) – 37.06 tūkst.m3. 

2.2. Izdalīt smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” I iecirkni, un pieņemt iecirkņa robežu atbilstoši 

SIA “Zemes puse” 2019.gada krājumu aprēķinam (13.64 tūkst.m2 platībā). 

2.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” I iecirknī 13.64 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.01.1998.): 

− smilts-grants (13.18 tūkst.m2 platībā) – 88.83 tūkst.m3;  

− smilts (13.64 tūkst.m2 platībā) – 80.62 tūkst.m3. 

2.4. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” I iecirknī 13.64 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.10.2019.): 

− smilts-grants (8.41 tūkst.m2 platībā) – 31.86 tūkst.m3;  

− smilts (10.57 tūkst.m2 platībā) – 24.65 tūkst.m3. 

2.5. Izdalīt smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” II iecirkni, un pieņemt iecirkņa robežu 

atbilstoši SIA “Zemes puse” 2019.gada krājumu aprēķinam (11.28 tūkst.m2 platībā). 

2.6. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” II iecirknī 11.28 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.03.1975.): 

− smilts-grants (11.28 tūkst.m2 platībā) – 92.95 tūkst.m3;  

− smilts (3.89 tūkst.m2 platībā) – 3.49 tūkst.m3. 



 
 

2.7. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” II iecirknī 11.28 tūkst.m2 platībā šādus N 

kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.10.2019.): 

− smilts-grants (11.27 tūkst.m2 platībā) – 69.79 tūkst.m3;  

− smilts (2.98 tūkst.m2 platībā) – 3.24 tūkst.m3. 

2.8. Atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2018.gada 27.novembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.83) Nr.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). 

 


