
 
 

Lēmumu izraksti no 2019.gada 21.novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.68. 

 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Akceptēt kūdras atradnē “Ķirmenieku – Dadžu purvs” 933.00 tūkst.m2 platībā aprēķinātos A 

kategorijas kūdras krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis 13.08.2019.): 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 513.86 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  914.67 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 99.70 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 717.82 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  813.31 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 130.93 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 732.60 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  476.19 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 109.05 

Vidēji un labi 

sadalījusies zemā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 72.43 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  38.39 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 9.25 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 933.00 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  2247.56 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 348.93 

 

1.2. Atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2009.gada 17.augusta sēdes lēmumus Nr.2.1. 

un 2.2. (protokols Nr.68) par kūdras krājumu akceptēšanu atradnē “Ķirmenieku – Dadžu 

purvs”. 

2.1. Akceptēt Ķirmenieku Dadžu purva kūdras atradnē šādus A kategorijas krājumus 

01.06.2009.: 

Derīgais izraktenis 

Rūpnieciskā 

dziļuma platība, 

ha 

Krājumi 

tūkst. m3 
tūkst. t  

(40% mitrai kūdrai) 

Augstā tipa purva kūdra kopā 

65.82 

 

1786.2 303.4 

No kopējiem krājumiem:   

     mazsadalījusies kūdra 709.7 85.9 

     vidēji un labi sadalījusies kūdra 1076.5 217.4 

2.2.Pieņemt zināšainai Ķirmenieku – Dadžu purva kūdras atradnē aprēķinātos 

ekspluatācijas kūdras  A kategorijas krājumus 01.06.2009.: 

Derīgais izraktenis 

Rūpnieciskā 

dziļuma platība, 

ha 

Krājumi 

tūkst. m3 
tūkst. t  

(40% mitrai kūdrai) 

Augstā tipa purva kūdra kopā 

60.7 

 

1419.7 236.3 

No kopējiem krājumiem:   

     mazsadalījusies kūdra 622.8 75.3 

     vidēji un labi sadalījusies kūdra 796.9 161.0 

 



 
 

1.3. Atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2015.gada 21.aprīļa sēdes lēmumus Nr.1.1. un 

1.2. (protokols Nr.38) par ģeoloģiski izpētīto kūdras krājumu akceptēšanu un digitāli noteiktās 

krājumu aprēķina laukuma platības noteikšanu atradnē “Ķirmenieku – Dadžu purvs”. 

1.1.Akceptēt kūdras atradnē „Ķirmenieku-Dadžu purvs” šādus sākotnējos A kategorijas 

kūdras krājumus (nosacīti uz 01.01.1968.): 

Krājumi 

 

Platība,  

ha 

Krājumu apjoms 

tūkst. m3 tūkst. t (W=40%) 

Kopējie krājumi 

tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

  vidēji un labi sadalījusies kūdra 

66.14 

 

3523.8 

1858.0 

1665.8 

443.3 

226.7 

216.6 

1.2.Pieņemt digitāli noteikto sākotnējo krājumu aprēķina laukuma platību – 66.14 ha. 

1.4. Ar valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas 2015.gada 21.aprīļa sēdes lēmuma Nr.1.2. (protokols Nr.38) digitāli 

noteikto atradnes “Ķirmenieku – Dadžu purvs” krājumu aprēķina laukumu atzīt par pārpētītu 

un pieņemt atradnes robežu saskaņā ar 2019.gada ģeoloģiskās papildizpētes darbos noteikto. 

 


