
 
 

Lēmumu izraksti no 2015.gada 14. septembrī LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.82. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Akceptēt smilts atradnē „Mālkalni” šādus atlikušos krājumus (krājumu stāvoklis uz 2014.gada 

20.novembri): 

- smilts - 406,11 tūkst. m
3
 (no tiem 15,0 tūkst.m

3
 atrodas zem gruntsūdens līmeņa).  

Tajā skaita:  

- smilts - 1.bloka teritorijā – 40,51 tūkst. m
3
 (40 513 m

3
). 

 

2.1. Akceptēt kopējos kūdras krājumus kūdras atradnes „Eipuru, Pēterupes purvs” 2005.gada 

izpētes iecirknī „Tidriķu mežs” (platība - 37.43 ha): 

- kūdra -  973.18 tūkst.m
3
 jeb 173.23 tūkst.t. 

 

2.2. Papildināt 2015.gada protokola Nr.71 trešā punkta lēmumu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Akceptēt šādus A kategorijas kūdras krājumus kūdras atradnē „Eipuru, Pēterupes purvs” zemes 

gabalos „Tidriķu mežs” un „Tidriķu mežs-3” (kad. Nr. 8092 002 0469 un kad. Nr. 8092 002 0092) 

(01.05.2015.): 

Eipuru purva iecirknis - 1479.0 tūkst. m
3
 jeb 200.8 tūkst.t.(pie W=40%) 

Augstā tipa iecirknis – 1269.3 tūkst.m
3
 jeb 155.7 tūkst.t (W=40%),t.sk.: 

- mazsadalījusies kūdra 577.7 tūkst.m
3
 jeb 58.9 tūkst.t , 

- vidēji un labi sadalījusies kūdra 691.6 tūkst.m
3
 jeb 96.8 tūkst.t;   

Zemā tipa iecirknis- 209.7 tūkst. m
3
 jeb 45.1 tūkst.t. 

Pēterupes purva iecirknis – 1406.9 tūkst. m
3
 jeb 203.6 tūkst.t.(pie W=40%) 

Augstā tipa iecirknis – 1230.5 tūkst.m
3
 jeb 172.2 tūkst.t (W=40%),t.sk.: 

- mazsadalījusies kūdra 592.9 tūkst.m
3
 jeb 58.7 tūkst.t , 

- vidēji un labi sadalījusies kūdra 637.6 tūkst.m
3
 jeb 113.5 tūkst.t.   

Zemā tipa iecirknis- 176.4 tūkst. m
3
 jeb 31.4 tūkst.t.” 

 

3.1. Akceptēt papildizpētes rezultātā aprēķinātos „A” kategorijas kūdras krājumus atradnē “Ērgļu 

purvs” (15.08.2015.): 

Krājumi Platība, Krājumu apjoms 

 tūkst.m
2
 tūkst. m

3
 tūkst. t (W=40%) 

A kategorija 

Kopējie kūdras krājumi 

tajā skaitā: 

mazsadalījusies augstā tipa kūdra 

mazsadalījusies pārejas tipa kūdra 

vidēji un labi sadalījusies augstā tipa 

kūdra 

vidēji un labi sadalījusies pārejas tipa 

kūdra 

vidēji un labi sadalījusies zemā tipa 

kūdra 

1318.2 

2491.40 

 

500.92 

118.64 

 

355.91 

 

1384.11 

 

131.82 

394.00 

 

57.61 

14.95 

 

62.28 

 

238.07 

 

21.09 

 

3.2. Uzskatīt 2008.gadā veikto inventarizāciju par pārpētītu. 

3.3. Pieņemt zināšanai izmaiņas P kategorijas resursu laukuma platībā un resursos. 



 
 

3.4. Uzskatīt par spēkā neesošiem Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 

9.janvāra sēdes protokola Nr.3 3.punktu un 2010.gada 19.aprīļa sēdes protokola Nr.22 5.punktu. 

 

4. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnes „Taurkalne” 41.58 tūkst.m
2
 lielā platībā sākotnējos N 

kategorijas derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.01.1985) šādā apjomā: 

 

- smilts-grants 129.31 tūkst.m
3 

(t.sk. 67.78 tūkst.m
3
 zem gruntsūdens līmeņa); 

- smilts 148.02 tūkst.m
3 

(t.sk. 70.69 tūkst.m
3
 zem gruntsūdens līmeņa) 

 

5. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts-grants un smilts atradnes „Dižkabārži” atlikušo krājumu 

aprēķinu izpildītājiem nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai. 

 

6. Nosūtīt iesniegto pārskatu par smilts atradnes „Seda” atlikušo krājumu aprēķinu izpildītājiem 

nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai. 
  

 


