
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 2.septembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.62. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 
 

1.1. Atzīt par spēkā neesošu valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 22.augusta (protokols 

Nr.15) lēmumu Nr.4 par atradnes “Mežragu (Torfa)” kūdras atradnes A kategorijas krājumu 

akceptēšanu: 

Akceptēt Mežragu (Torfa) kūdras atradnē zemes īpašumā ar kadastra Nr.8084-018-0466 A 

kategorijas kūdras krājumu atlikumu 2005.01.08.: 

kopējie kūdras krājumi -289,03 tūkst.m3 vai 37,94 tūkst.t ; 

tajā skaitā mazsadalījusies kūdra  - 196,8 tūkst.m3 vai 21,05 tūkst.t,  

vidēji un labi sadalījusies kūdra – 92,23 tūkst.m3 vai 16,89 tūkst.t. 

1.2. Atzīt par spēkā neesošu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2014.gada 9.jūnija (protokols Nr.49) lēmumu 

Nr.1 par atradnes “Torfa (Mežragu) purvs” aprēķinātos kūdras A kategorijas krājumu 

akceptēšanu: 

Akceptēt kūdras atradnē „Torfa (Mežragu) purvs” aprēķinātos kūdras A kategorijas 

krājumus (15.04.2014): 

Laukuma 

Nr. 

Laukuma 

platība, 

rūpnieciskā (ha) 

 

mazsadalīj./ 

vid. un labi 

Kūdras 

vidējais 

biezums (m) 

 

mazsadalīj./ 

vid. un labi 

Mazsadalījušās 

kūdras krājumi 

Vidēji un labi 

sadalījušās 

kūdras 

krājumi 

Kūdras 

krājumi kopā 

tūkst. 

m3 

tūkst. 

t. 

tūkst. 

m3 

tūkst. 

t. 

tūkst. 

m3 

tūkst. 

t. 

I 6.87/7.99 1.16/1.10 79.69 9.48 88.10 16.12 167.79 25.60 

II 8.43/8.43 1.23/1.14 103.69 12.34 96.10 17.59 199.79 29.93 

III 7.16/7.16 1.6/1.16 114.56 13.63 83.06 15.20 197.62 28.83 

Kopā 22.46/23.58 1.33/1.13 297.94 35.45 267.26 48.91 565.20 84.36 

1.3. Izdalīt kūdras un smilts atradnes “Torfa (Mežraugu) purvs” D iecirkni un pieņemt iecirkņa 

robežu atbilstoši SIA “DIIP” 2020.gada krājumu aprēķinam (187.34 tūkst.m2 platībā). 

1.4. Akceptēt kūdras un smilts atradnes “Torfa (Mežragu) purvs” D iecirknī 187.34 tūkst.m2 platībā 

šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.04.2020.): 

Derīgā izrakteņa krājumi 

Mazsadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 145.33 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  126.44 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 15.55 

Vidēji un labi sadalījusies 

augstā tipa kūdra kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 165.39 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  127.35 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 23.94 

Vidēji un labi sadalījusies 

pārejas tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 142.80 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  49.98 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 7.75 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 176.11 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  303.77 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 47.24 

 



 
 

2. Akceptēt atradnē “Vidus-Priekuļi” 52.43 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos 

smilts krājumus – 644.89 tūkst.m3, tajā skaitā 602.95 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa (krājumu 

stāvoklis uz 14.07.2020.). 

 

3. Akceptēt smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnes “Krūzas karjers” 50.27 tūkst.m2 platībā 

šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 13.02.2020.): 

− smilts-grants (15.10 tūkst.m2 platībā) – 35.03 tūkst.m3, tajā skaitā 8.61 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (44.90 tūkst.m2 platībā) – 158.50 tūkst.m3, tajā skaitā 13.02 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa.  

− mālsmilts (25.36 tūkst. m2 platībā) – 72.28 tūkst.m3, tajā skaitā 18.77 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa. 

 


