
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 6.februāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.9. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

 

 

1.1. Izdalīt smilts-grants un smilts atradnes “Ķoņi” iecirkni “Ķoņu kalns”, un pieņemt iecirkņa 

robežu atbilstoši SIA “Geolite” 2019.gada krājumu aprēķinam (88.35 tūkst.m2 platībā). 

1.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Ķoņi” iecirknī “Ķoņu kalns” 88.35 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 22.11.1983.): 

− smilts-grants (48.30 tūkst.m2 platībā) – 198.55 tūkst.m3;  

− smilts (88.35 tūkst.m2 platībā) – 876.09 tūkst.m3, tajā skaitā 178.74 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa . 

1.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Ķoņi” iecirknī “Ķoņu kalns” 88.35 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos  krājumus (krājumu stāvoklis uz 05.12.2018.): 

− smilts-grants (37.68 tūkst.m2 platībā) – 153.48 tūkst.m3;  

− smilts (88.35 tūkst.m2 platībā) – 748.44 tūkst.m3, tajā skaitā 178.17 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.4. Izdalīt smilts-grants un smilts atradnes “Ķoņi” iecirkni “Teimas”, un pieņemt iecirkņa robežu 

atbilstoši SIA “Geolite” 2019.gada krājumu aprēķinam (158.96 tūkst.m2 platībā). 

1.5. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Ķoņi” iecirknī “Teimas” 158.96 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 22.11.1983.): 

− smilts-grants (128.88 tūkst.m2 platībā) – 704.32 tūkst.m3, tajā skaitā 16.94 tūkst.m3 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (117.85 tūkst.m2 platībā) – 766.60 tūkst.m3, tajā skaitā 187.01 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa . 

1.6. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Ķoņi” iecirknī “Teimas” 158.96 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis uz 05.12.2018.): 

− smilts-grants (95.33 tūkst.m2 platībā) – 380.06 tūkst.m3, tajā skaitā 16.94 tūkst.m3 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (117.85 tūkst.m2 platībā) – 636.82 tūkst.m3, tajā skaitā 186.91 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa . 

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

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2014.gada 2.jūnija sēdes lēmumu (protokols 

Nr.39) Nr.2.1.: 

Akceptēt šādus atradnes „Ķoņi” sākotnējos derīgo izrakteņu krājumus (13.11.1983.):  

A kategorija (kopplatība 344.04 tūkst.m2): 

− smilts-grants – 580.9 tūkst. m3 (visi virs pazemes ūdens līmeņa); 

− smilts – 3168.8 tūkst.m3 (tajā skaitā 347.9 tukst.m3 – zem pazemes ūdens 

līmeņa, aprēķina platība – 66.39 tūkst.m2) 

N kategorija (kopplatība - 268.96 tūkst.m2): 

− smilts-grants – 403.5 tūkst. m3 (visi virs pazemes ūdens līmeņa); 

− smilts – 1479.5 tūkst.m3 (tajā skaitā 503.5 tūkst.m3 – zem pazemes ūdens 

līmeņa, aprēķina platība – 101.72 tūkst.m2). 



 
 

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

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2014.gada 2.jūnija sēdes lēmumu (protokols 

Nr.39) Nr.2.2.: 

Noteikt atradnes „Ķoņi” robežpunktu koordinātas saskaņā ar protokola 2.pielikumu. 

 

 

2. Atgriezt pārskatu par kūdras atradnes “Laugas purvs” krājumu aprēķinu SIA “ĢEOLOĢIKA” 

pārstrādāšanai. 

 

3.1. Akceptēt kūdras atradnes “Kalšu purvs” 1778.14 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

inventarizācijas krājumus (krājumu stāvoklis 01.07.2019.): 

Derīgā izrakteņa krājumi 1.lauks 2.lauks 3.lauks 

Mazsadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 670.57 620.23 487.34 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  147.53 167.46 160.82 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 22.13 26.46 25.41 

Mazsadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 670.57 

Nav konstatēta Nav konstatēta Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  80.47 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 13.52 

Vidēji un labi sadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 670.57 620.23 487.34 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  201.17 192.27 155.95 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 30.78 29.99 33.53 

Vidēji un labi sadalījusies 

pārejas tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 670.57 620.23 

Nav konstatēta Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  26.82 31.01 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 5.36 5.95 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 670.57 620.23 487.34 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  455.99 390.74 316.77 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 71.79 62.40 58.94 
 

3.2. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 22.augusta (protokols 

Nr.15) 1. punktu par A kategorijas kūdras krājumu akceptēšanu atradnē “Kalšu purvs”. 

 

 


