
 
 

Lēmumu izraksti no 2015.gada 3. augustā LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.71. 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Pieņemt zināšanai 2015.gadā veiktā derīgā izrakteņa ieguves limita aprēķinu un ņemt vērā 

turpmāk strādājot ar smilts-grants atradnes „Kurzeme” saistītos jautājumos. 

2. Pārsūtīt iesniegto pārskatu par smilts atradnes “Kažoki” atlikušo krājumu aprēķinu 

nepieciešamo labojumu un papildinājumu veikšanai. 

3. Akceptēt šādus A kategorijas kūdras krājumus kūdras atradnēs „Eipuru purvs” un „Pēterupes 

purvs” zemes gabalos „Tidriķu mežs” un „Tidriķu mežs-3” (kad. Nr. 8092 002 0469 un kad. 

Nr. 8092 002 0092) (01.05.2015.): 

1. Eipuru purvs - 1479.0 tūkst. m
3
 jeb 200.8 tūkst. t.(pie W=40%) 

Augstā tipa iecirknis – 1269.3 tūkst.m
3
 jeb 155.7 tūkst. t (W=40%),t.sk.: 

- mazsadalījusies kūdra 577.7 tūkst.m
3
 jeb 58.9 tūkst. t , 

- vidēji un labi sadalījusies kūdra 691.6 tūkst.m
3
 jeb 96.8 tūkst. t;   

Zemā tipa iecirknis- 209.7 tūkst. m
3
 jeb 45.1 tūkst. t. 

2. Pēterupes purvs – 1406.9 tūkst. m
3
 jeb 203.6 tūkst. t.(pie W=40%) 

Augstā tipa iecirknis – 1230.5 tūkst.m
3
 jeb 172.2 tūkst. t (W=40%),t.sk.: 

- mazsadalījusies kūdra 592.9 tūkst.m
3
 jeb 58.7 tūkst. t , 

- vidēji un labi sadalījusies kūdra 637.6 tūkst.m
3
 jeb 113.5 tūkst. t.   

Zemā tipa iecirknis- 176.4 tūkst. m
3
 jeb 31.4 tūkst. t. 

 

4.1.Akceptēt pazemes ūdeņu atradnei “Višķi” uz desmit gadiem 2010.gada aprēķinātos pazemes 

ūdens ekspluatācijas krājumus Gaujas (D3gj) ūdens horizontam 308 m
3
/d apjomā. 

4.2. Rekomendēt Valsts vides dienestam izsniegt jaunu pazemes ūdeņu atradnes “Višķi” pasi uz 

desmit gadiem, ar nosacījumu, ka Višķu pagasta pārvalde turpmāk nodrošinās pazemes ūdeņu 

monitoringu atbilstoši atradnes pases prasībām, kā arī iesniegs aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas 

vietu saskaņojumu ar Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļu. 

 

5. Nosūtīt smilts atradnes “Mālkalni” atlikušo krājumu aprēķina pārskatu nepieciešamo labojumu 

veikšanai. 

 

6. Akceptēt atradnē „Misiņi-1” aprēķinātos N kategorijas krājumus (krājumu stāvoklis – 2015.gada 

1.augusts):  

- smilts 350.40 tūkst.m
3
 (no tiem 333.60 tūkst.m

3 
– zem pazemes ūdens līmeņa). 

 

7.1. Akceptēt A kategorijas kūdras krājumus kūdras atradnē „Lambārtes purvs” 2015.gada 

papildizpētes laukums” šādos apjomos (15.06.2015.): 

1.lauks (8.78 ha) - 302.0 tūkst. m
3
 jeb 38.3 tūkst. t.(pie W=40%), t.sk. 

- mazsadalījusies kūdra 153.6 tūkst.m
3
 jeb 14.6 tūkst. t , 

- vidēji un labi sadalījusies kūdra 148.4 tūkst.m
3
 jeb 23.7 tūkst. t   

2.lauks (5.27 ha) – 193.0 tūkst. m
3
 jeb 24.2 tūkst. t.(pie W=40%), t.sk. 

- mazsadalījusies kūdra 103.1 tūkst.m
3
 jeb 9.8 tūkst. t , 

- vidēji un labi sadalījusies kūdra 89.9 tūkst.m
3
 jeb 14.4 tūkst. t   

7.2. Izslēgt no Derīgo izrakteņu krājumu bilances sapropeļa N kategorijas krājumus kūdras atradnē 

„Lambārtes purvs”. Akceptēt 453.24 tūkst. m
3 

sapropeļa P kategorijas resursus 113.32 ha platībā 

Lambārtes kūdras purva teritorijā.  

  


