
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 13.novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.65. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Izdalīt atradnes “Laukāres” iecirkni “Dzelzīši”, un pieņemt iecirkņa robežu atbilstoši SIA 

“Zemes puse” 2019.gada krājumu aprēķinam (49.48 tūkst.m2 platībā). 

1.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Laukāres” iecirknī “Dzelzīši” 49.48 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 01.01.1987.): 

− smilts-grants (49.48 tūkst.m2 platībā) – 797.60 tūkst.m3, tajā skaitā 238.90 tūkst.m3 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (49.48 tūkst.m2 platībā) – 709.90 tūkst.m3, tajā skaitā 439.40 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes “Laukāres” iecirknī “Dzelzīši” 49.48 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos  krājumus (krājumu stāvoklis uz 15.03.2019.): 

− smilts-grants (49.48 tūkst.m2 platībā) – 731.00 tūkst.m3, tajā skaitā 238.90 tūkst.m3 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (49.48 tūkst.m2 platībā) – 696.50 tūkst.m3, tajā skaitā 439.40 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

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

komisijas 1999.gada 6.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.4) Nr.3 daļu par A kategorijas 

krājumu apjomu atradnē “Laukāres”:  

Līdz ar to kopējais Laukāres atradnes A kategorijas krājumu apjoms palielinās līdz 10204.4 

tūkst.m3 smilts-grants un 7504.7 tūkst.m3 smilts. 

 

1.5. Atzīt par spēku zaudējušu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2007.gada 19.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.47) Nr.2: 

Akceptēt Laukāru atradnes Laukāru iecirkņa krājumus nosacīti (01.01.1987.): 

A kategorija 

− smilts-grants – 10204.4 tūkst.m3; 

− smilts – 7504.7 tūkst.m3; 

N kategorija 

− smilts-grants – 29961 tūkst.m3; 

− smilts – 12962 tūkst.m3. 

1.6. Atzīt par spēku zaudējušu SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2010.gada 27.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.31) 

Nr.2.4 atlikušo daļu, kas netika anulēta ar SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2019.gada 28.jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.33) Nr.1.4: 

Akceptēt koriģētos atradnes “Laukāres” iecirkņa “Laukāres” sākotnēji izpētītos krājumus 

(krājumu stāvoklis nosacīti 01.01.1987.): 

N kategorija 1682.74 tūkst.m2 platībā: 

− smilts-grants – 29626.3 tūkst.m3; 

− smilts – 12859.8 tūkst.m3. 

 

 



 
 

2. Izslēgt no pazemes ūdeņu krājumu bilances 1974.gada Ķemeru (D1km) ūdens horizontam 

apstiprinātos pazemes ūdeņu atradnes “Cīrulīši 2” krājumus apjomā 250 m3/d (N kategorija), kā 

arī pazemes ūdeņu atradnē “Cīrulīši 3” novērtētos pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumus 

apjomā 250 m3/d (N kategorija) Pērnavas (D2pr) ūdens horizontam. Atzīt pa spēku zaudējušu 

Zinātniski-tehniskās padomes 1974.gada 27.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.52) par 

Ķemeru (D1km) un Pērnavas (D2pr) ūdens horizontu pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumu 

apstiprināšanu atradnēs “Cīrulīši 2” un “Cīrulīši 3” (Cēsis). 

 
 

3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Paegļi” 36.28 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 10.04.2019.): 

− smilts-grants (11.16 tūkst.m2 platībā) – 17.29 tūkst.m3, tajā skaitā 3.30 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (31.54 tūkst.m2 platībā) – 81.73 tūkst.m3, tajā skaitā 55.43 tūkst.m3 zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 


