
 
 

Lēmumu izraksti no 2016.gada 5. aprīļa LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 24. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Par turpmāko atradnes robežu uzskatīt nekustamajā īpašumā „Sērmūkšu karjers” (kad. Nr. 4278 

007 0131) noteikto robežu 47, 932 tūkst.m2 platībā, kurā veikts sākotnējo un atlikušo krājumu 

aprēķins. 

1.2. Akceptēt nekustamā īpašuma „Sērmūkšu karjers” (kad. Nr. 4278 007 0131) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4278 007 0131 teritorijā esošās smilts un smilts-grants atradnes 

„Sērmūkši” 47,93 tūkst.m2 platībā aprēķinātos sākotnējos A kategorijas krājumus šādā apjomā 

(krājumu stāvoklis nosacīti uz 1988.gada 1.janvāri): 

 derīgais materiāls kopā – 391,60 tūkst.m3 (viss virs gruntsūdens līmeņa), 

 smilts – 116,954 tūkst.m3, 

 smilts-grants – 274,650 tūkst.m3. 
1.3. Akceptēt nekustamā īpašuma „Sērmūkšu karjers” (kad. Nr. 4278 007 0131) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4278 007 0131 teritorijā esošās smilts un smilts-grants atradnes 

„Sērmūkši” 47,93 tūkst.m2 platībā aprēķinātos atlikušos A kategorijas krājumus šādā apjomā 

(krājumu stāvoklis uz 2015.gada 2.jūliju): 

 derīgais materiāls kopā – 331,689 m3 (viss virs gruntsūdens līmeņa), 

 smilts – 117,913 tūkst.m3, 

 smilts-grants – 213,777 tūkst.m3. 

 

2. Pārsūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes “Garkalni-1” atlikušo krājumu 

akceptēšanu izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu veikšanai. 

 

3.1. Akceptēt šādus atradnes ,,Gailenes” sākotnējos N kategorijas krājumus: 

 „Gailenes” D iecirknī (12.97 ha platībā): 

 smilts - 1374.1 tūkst. m3 (t.sk. 307.1 tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa), (krājumu aprēķinu 

stāvoklis nosacīti uz 01.01.1989.) 

„Gailenes” Z iecirknī (3.88 ha platībā):   

 smilts - 364.2 tūkst. m3 (t.sk. 61.6  tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa), (krājumu aprēķinu 

stāvoklis nosacīti uz 01.01.1980.). 

3.2. Akceptēt atradnē ,,Gailenes” atlikušos N kategorijas krājumus (10.02.2016.): 

„Gailenes” D iecirknī (12.97 ha platībā):   

 smilts - 771.1 tūkst. m3 (t.sk. 307.1 tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa); 

„Gailenes” Z iecirknī (3.88 ha platībā): 

 smilts - 270.2 tūkst. m3 (t.sk. 61.6  tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa). 

 

3.3. Atzīt par spēku zaudējušu Valsts ģeoloģijas dienesta 2001. gadā 4. janvāra Derīgo izrakteņu 

krājumu komisijas sēdes protokola Nr. 1 - punktu Nr.1 par atradni “Gailenes”.  

 

 

 

 

 


