
 
 

 Lēmumu izraksti no 2015.gada 1. jūnija LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.53. 

 
 

1.Akceptēt atradnē „Caunes 2” šādus A kategorijas atlikušos krājumus: 

- smilts-grants  - 3.0 tūkst.m
3
, visi 

 
zem pazemes ūdens līmeņa;  

- smilts  - 115.37 tūkst.m
3
, t.sk. 67.13 tūkst.m

3 
zem pazemes ūdens līmeņa; 

- aleirīts - 17.89 tūkst.m
3
, t.sk. 13.32 tūkst.m

3 
zem pazemes ūdens līmeņa. 

 

2.Pieņemt atradnes Kārkliņi” digitāli noteikto platību – 32.3 tūkst.m
2
, nemainot sākotnēji aprēķināto 

krājumu apjomu. 
 

3.1.Akceptēt kūdras atradnē „Geidas purvs” šādus 2012.gada inventarizācijas rezultātā aprēķinātos 

N kategorijas krājumus (01.04.2012.): 

Krājumi Platība, Krājumu apjoms 

 ha tūkst. m
3
 tūkst. t (W=40%) 

Kopējie kūdras krājumi 

tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

           vidēji un labi sadalījusies kūdra 

71.48 776.37 

285.62 

490.75 

122.38 

35.03 

87.35 

no kopējiem krājumiem licences Nr.8/225 laukumā 

Krājumi Platība, Krājumu apjoms 

 ha tūkst. m
3
 tūkst. t (W=40%) 

Kopējie kūdras krājumi 

tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

           vidēji un labi sadalījusies kūdra 

55.11 559.03 

239.92 

319.12 

85.71 

28.91 

56.80 

no kopējiem krājumiem licences Nr.8/224 laukumā 

Krājumi Platība, Krājumu apjoms 

 ha tūkst. m
3
 tūkst. t (W=40%) 

Kopējie kūdras krājumi 

tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

           vidēji un labi sadalījusies kūdra 

16.37 217.34 

45.70 

171.63 

36.67 

6.12 

30.55 

 

3.2. Pieņemt zināšanai kūdras atradnes „Geidas purvs” „0” laukumu, kura platība ir 212.1 ha. 

 

3.3.Uzskatīt par spēkā neesošu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 

2012.gada 2.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.40) 2.punktu par A kategorijas krājumu akceptēšanu 

kūdras atradnē „Geidas purvs”. 
 
4.1.Akceptēt aprēķinātos A kategorijas smilts-grants un smilts krājumus atradnē „Jēkaupiņi” 

īpašumā „Jekopiņi” šādus sākotnējos krājumus  (nosacīti 01.04.1988.): 

             - smilts-grants - 235.45 tūkst.m
3
 , t.sk. 46.30 tūkst.m

3
 zem ūdens līmeņa;  

             - smilts - 17.38 tūkst.m
3 
s, t.sk. 4.35 tūkst.m

3 
zem pazemes ūdens līmeņa. 

 

4.2.Akceptēt atradnē „Jēkaupiņi” īpašumā „Jekopiņi” šādus atlikušos A kategorijas krājumus 

(25.12.2014.): 

             - smilts-grants – 166.79 tūkst.m
3
 , t.sk. 45.91 tūkst.m

3
 zem ūdens līmeņa;  

             - smilts – 13.04 tūkst.m
3 
s, t.sk. 4.35 tūkst.m

3 
zem pazemes ūdens līmeņa. 

 
 
 


