
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 29.novembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 83. 
 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Krājumu aprēķina laukumu izdalīt kā smilts atradnes ,,Lielmeži” 2017.gada iecirkni, un 

pieņemt iecirkņa robežu atbilstoši SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” 2017.gada derīgo izrakteņu 

krājumu aprēķinam 60.02 tūkst.m2 platībā. 

1.2. Akceptēt atradnes “Lielmeži” 2017.gada iecirknī šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos 

krājumus (krājumu stāvoklis nosacīti uz 01.01.1984.): 

• smilts (60.02 tūkst.m2 platībā) – 1093.51 tūkst.m3, tajā skaitā 142.92 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.3. Akceptēt atradnes “Lielmeži” 2017.gada iecirknī šādus N kategorijas atlikušos krājumus 

(krājumu stāvoklis uz 14.06.2017.): 

• smilts (60.02 tūkst.m2 platībā) – 816.83 tūkst.m3, tajā skaitā 142.92 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

 

1.4. Par spēkā neesošu atzīt šādu valsts SIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 10.decembra sēdes protokola Nr.81 

punktu par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu smilts atradnē ,,Lielmeži”: 

2. Akceptēt atradnē “Lielmeži” sākotnēji izpētītos smilts krājumus 01.01.1984.: 

- A kategorija – 627.8 tūkst.m3; 

- N kategorija – 480.5 tūkst.m3. 

  

1.5. Atradnei “Lielmeži” veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā, pieņemot 

zināšanai atlikušajā atradnes “Lielmeži” daļā 23.4 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas smilts 

krājumus - 14.79 tūkst.m3.  

 

2.1. Akceptēt 539.04 tūkst. m2 platībā aprēķinātos A kategorijas kūdras krājumus šādā apjomā: 

Mazsadalījusies 

augstā tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 539.04 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  6474.96 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
789.94 

Vidēji un labi 

sadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 539.04 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  7645.12 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
1125.75 

Vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 265.35 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  1449.1 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
238.4 

 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 539.04 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  15569.18 
Aprēķinātais apjoms 

(W=40%), tūkst.t 
2154.09 

 

 

 

 



 
 

2.2. Atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2010.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.64: 

 1.1.punktu “Akceptēt kūdras atradnes “Saukas purvs” kopējos krājumus 01.01.2010.: 

• kopējie - 20542.11 tūkst.m3, t.i. 2619.7 tūkst.t (W=40%); 

• mazsadalījusies kūdra - 13484.55 tūkst.m3, t.i. 1552.92 tūkst.t (W=40%); 

• vidēji un labi sadal. kūdra - 7057.56 tūkst.m3, t.i. 1066.78 tūkst.t (W=40%); 

• Prognazējamie kūdras resursi – 12226 tūkst.m3, t.i. 1406 tūkst.t (W=40%).” 

 1.2. punktu “Tajā skaitā akceptēt atradnes “Saukas purvs” 2010.gada krājumu aprēķina 

papildu platībā A kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis 01.11.2010.): 

• kopējie - 5834.11 tūkst.m3, t.i. 660.59 tūkst.t (W=40%); 

• mazsadalījusies kūdra - 3923.75 tūkst.m3, t.i. 431.61 tūkst.t (W=40%); 

• vidēji un labi sadal. kūdra - 1910.36 tūkst.m3, t.i. 234.97 tūkst.t (W=40%);” 

2.3. Atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2011.gada 29.novembra sēdes protokola Nr.63 

2.1. punktu “Akceptēt atradnes “Saukas purvs” ieguves licences laukumā veiktās inventarizācijas 

(01.09.2011.) rezultātus: 

• kopējie - 20476.8 tūkst.m3, t.i. 2592.3 tūkst.t (W=40%); 

• mazsadalījusies kūdra - 13362.3 tūkst.m3, t.i. 1499.2 tūkst.t (W=40%); 

• vidēji un labi sadal. kūdra - 7114.5 tūkst.m3, t.i. 1093.1 tūkst.t (W=40%);” 

2.4. Atradnei “Saukas purvs” veikt nepieciešamās izmaiņas Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā. 

 

 


