
 

 

 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes 

protokols Nr.68 
 

Rīgā, Maskavas ielā 165                    2017.gada 29.septembrī 

 

Sēdē piedalījās: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

 

Komisijas sekretāre:  

 

 

R.Ošs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs 

 

A.Jansone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas 

vadošais ģeologs  

Z.Caune, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas 

vadošais ģeologs  

Komisijas locekļi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Matisone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas 

ģeologs  

I.Bukovska, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas 

ģeologs  

I.Piese, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas 

ģeoloģijas eksperts 

S.Karuša, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas 

hidroģeologs 

L.Stiebriņa, LVĢMC Hidroģeoloģijas 

nodaļas vadošais speciālists 

 

Darba kārtībā: 

1. Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu 

bilances par 2016.gadu izskatīšana un akceptēšana. 
 

 

1. Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) 

krājumu bilances par 2016.gadu izskatīšana un akceptēšana. 
Ziņojumu sniedz Z.Caune, Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs un L.Matisone, Ģeoloģijas nodaļas 

ģeologs. 

 

Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu 

bilance (turpmāk – bilance) par 2016.gadu sagatavota saskaņā ar 1996.gada 2.maija Latvijas 

Republikas (turpmāk – LR) likuma “Par zemes dzīlēm” 5.panta 1.punkta 2.apakšpunktu un 

atbilstoši “Instrukcijai par derīgo izrakteņu atradņu un krājumu uzskaiti”, kura ar Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija rīkojumu Nr.163 apstiprināta 1997.gada 4.novembrī.  

Bilancē krājumi uzskaitīti saskaņā ar vienotajām prasībām derīgo izrakteņu krājumu 

iedalīšanai kategorijās atbilstoši ģeoloģiskās izpētes detalitātei, kuras noteiktas 2012.gada 

21.augusta LR Ministru kabineta noteikumos Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. Bilancē 

uzskaita tikai izpētītos (A kategorija) un novērtētos (N kategorija) krājumus. Valsts nozīmes derīgo 

izrakteņu atradnes un to krājumi bilancē uzskaitīti atsevišķi.  



 

 

 

2016.gadā iegūti šādi derīgie izrakteņi: ģipšakmens, kaļķakmens, dolomīts, māls, kvarca 

smilts, smilts-grants, smilts, smilšmāls un mālsmilts, aleirīts, kūdra, sapropelis un dziedniecības 

dūņas. Bilancē apkopoti dati par 483 izmantotām atradnēm, 15 no visām izmantošanā esošajām 

atradnēm ir valsts nozīmes atradnes statuss. Salīdzinot 2016.gada ieguves apjomus ar iepriekšējo 

gadu, tie samazinājušies ģipšakmenim, kaļķakmenim, dolomītam, kvarca smiltij, smiltij, 

smilšmālam un mālsmiltij, aleirītam, kūdrai un dziedniecības dūņām. Ieguves apjoms ir palielinājies 

sapropelim, mālam un smiltij-grantij. 

 Vislielākie ieguves apjomi 2016.gadā bija smiltij-grantij – 3.1 milj.m3, smiltij – 2.2 milj.m3, 

dolomītam – 1.38 milj.m3. Kopumā derīgo izrakteņu ieguves apjomi ir samazinājušies. 

Krājumu izmaiņām atradnēs bez ieguves ir arī citi cēloņi: atradņu teritorijas papildu izpēte, 

ģeoloģiski izpētīto un atlikušo krājumu aprēķins, kūdras atradņu inventarizācija, krājumu 

kategorijas atbilstības pārvērtēšana un izstrādes laikā neapstiprinājušos krājumu norakstīšana 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Visas minētās krājumu izmaiņas konkrētajās atradnēs ir 

akceptētas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas lēmumos un fiksētas protokolos. 

Ziņotājas ieteic akceptēt Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un 

dziedniecības dūņu) krājumu bilanci par 2016.gadu. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Akceptēt Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) 

krājumu bilanci par 2016.gadu.



 

 

 

 

 

 


