
 
 

Lēmumu izraksti no 2018.gada 12.novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.80. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Atzīt par spēku zaudējušu valsts aģentūra „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” 

(turpmāk - LVĢMA) Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) 2007.gada 

21.maija sēdes (protokols Nr.22) lēmumu Nr.3 par kūdras krājumu akceptēšanu atradnē „Naudiševas 

(Naudaskalna) purvs”: 

Krājumi 
Platība Krājumu apjoms 

ha tūkst. m3 tūkst. t (W=40%) 

A kategorija 
Kopējie kūdras krājumi 

tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

vidēji un labi sadalījusies kūdra 

203,88 

5725,25 

3015,97 

2709,28 

783,62 

384,55 

399,07 

P kategorija 

Prognozētie resursi 96,12 1442,0 197,0 

 

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

(turpmāk - LVĢMC) Komisijas 2010.gada 30.jūnija sēdes (protokols Nr.36) lēmumu Nr.1.1. par 

kūdras krājumu akceptēšanu atradnes „Naudiševas (Naudaskalna) purvs” zemes īpašumā „Kūdras 

purvs”: 

Krājumi 
Platība, Krājumu apjoms 

ha tūkst. m3 tūkst. t (W=40%) 

A kategorija 

Kopējie kūdras krājumi 

tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

           vidēji un labi sadalījusies kūdra 

10,1 

250,48 

190,89 

59,59 

36,57 

22,53 

14,04 

 

1.3. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisijas 2010.gada 30.jūnija sēdes (protokols Nr.36) 

lēmumu Nr.1.2. par kūdras krājumu akceptēšanu atradnes „Naudiševas (Naudaskalna) purvs”: 

Krājumi 
Platība Krājumu apjoms 

ha tūkst. m3 tūkst. t (W=40%) 

A kategorija 

Kopējie kūdras krājumi 

 tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra 

         vidēji un labi sadalījusies kūdra 

223,47 

5975,73 

3206,86 

2768,87 

820,19 

407,08 

413,11 

P kategorija 

Prognozētie resursi 179,0 2685,0 370,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4. Pieņemt zināšanai 1790.0 tūkst.m2 platībā šādus P kategorijas kūdras resursus – 370.5 tūkst.t. 

 

1.5. Akceptēt kūdras atradnē „Naudiševas (Naudaskalna) purvs” 2018.gada iecirknī 261.08 tūkst.m2 

platībā aprēķinātos A kategorijas kūdras krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis 05.07.2016.): 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 261.08 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  140.98 
Aprēķinātie krājumi (W=40%), 

tūkst.t 
12.83 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 261.08 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  52.22 
Aprēķinātie krājumi (W=40%), 

tūkst.t 
10.24 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 261.08 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  198.42 
Aprēķinātie krājumi (W=40%), 

tūkst.t 
31.15 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 261.08 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  391.62 
Aprēķinātie krājumi (W=40%), 

tūkst.t 
54.22 

 

 

 

 


