
 
 

Lēmumu izraksti no 2017.gada 21.septembra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 65. 
 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Silaine” 49.79 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas 

ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 31.08.2017.): 

- smilts-grants – 238.49 tūkst.m3, tajā skaitā 31.37 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens 

līmeņa; 

- smilts – 146.88 tūkst.m3, tajā skaitā 92.11 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

 

2.1. LVĢMC Komisijas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2) 1.2.punktu koriģēt un 

izteikt šādā redakcijā: 
Atradnes daļas Krājumu Platība, Krājumi, Krājumi, tūkst.t 

nosaukums veids ha tūkst.m3 (W=40%) 

Augstā tipa purvs 

N kategorija (krājumu stāvoklis 01.01.1979.) 

Ziemeļu laukums Kopējie, no tiem 175.59 6093 674 

mazsadalījusies kūdra 3687 299 

vidēji un labi 

sadalījusies kūdra 

2406 375 

Dienvidu laukums Kopējie, no tiem 165.05 6420 684 

mazsadalījusies kūdra 4456 423 

vidēji un labi 

sadalījusies kūdra 

1964 261 

A kategorija (krājumu stāvoklis 01.01.2006.) 

2006.g. 

inventarizācijas 

laukums 

Kopējie, no tiem 46.8 1432,0 230,1 

mazsadalījusies kūdra 411,8 49,5 

vidēji un labi 

sadalījusies kūdra 

1020,2 180,6 

A kategorija (krājumu stāvoklis 01.11.2013.) 

2013.g. 

papildizpētes 

laukums 

Kopējie, no tiem 49.46 1538.2 231.6 

mazsadalījusies kūdra 569.1 72.3 

vidēji un labi 

sadalījusies augstā tipa 

kūdra 

569.1 88.2 

vidēji un labi 

sadalījusies pārejas 

tipa kūdra 

184.6 32.3 

vidēji un labi 

sadalījusies zemā tipa 

kūdra 

215.4 38.8 

A kategorija (krājumu stāvoklis 01.01.1989.) 

VU “Latvijas 

ģeoloģija” 1989.g. 

izpētes laukums 

Kopējie, no tiem 768.2 20547,4 2570,5 

mazsadalījusies kūdra 8964,5 1264 

vidēji un labi 

sadalījusies kūdra 

11582,9 1306,5 

Jauktā tipa purvs – A kategorija (krājumu stāvoklis 01.01.1989.) 

VU “Latvijas 

ģeoloģija” 1989.g. 

izpētes laukums 

Kopējie 

(vidēji un labi 

sadalījusies kūdra) 

32.0 697,6 116,5 



 
 

 

2.2. LVĢMC Komisijas 2014.gada 13.janvāra sēdes lēmuma protokola Nr.2 teksta daļu „Tā kā 

papildizpētes laukums 106.58 tūkst.m2 platībā pārklājas ar Latvijas Ģeoloģijas 1989.gada izpētes A 

kategorijas krājumu laukumu, pēdējā platība jāsamazina. Attiecīgi Borovkas purva augstā tipa A 

kategorijas krājumi samazināsies par 124.4 tūkst.m3 vai 17.5 tūkst.t mazsadalījušās kūdras slānim 

un 160.7 tūkst.m3 vai 18.1 tūkst.t vidēji un labi sadalījušās kūdras slānim.” neņemt vērā turpmākajā 

darbā ar kūdras atradni „Borovkas purvs” un uzskatīt par spēkā neesošu. 

 

2.3. LVĢMC Komisijas 2010.gada 20.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.4) 2.1. un 2.2.punktu par 

atradnes „Borovkas purvs” kopējiem kūdras krājumiem un 2009.gada inventarizācijas rezultātā 

aprēķinātajiem kūdras krājumiem uzskatīt par spēkā neesošiem. 

 

 


