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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
zemes dzīlēm”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”” (turpmāk – 
likumprojekts), jo ir šādi iebildumi un priekšlikumi: 

 
1. Šobrīd saskaņā ar likuma “Par zemes dzīlēm” (turpmāk – likums) 

10. panta pirmās daļas 1) punktu bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļaujas izsniedz vietējās pašvaldības, attiecīgi nodeva par 
ieguves atļauju tiek ieskaitīta vietējās pašvaldības budžetā. 

2. Likumprojekta 6. pants paredz papildināt likuma 10. pantu ar 11. daļu, 
kas nosaka, ka derīgo izrakteņu ieguves licenci izsniedz valsts 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), aizpildot licences 
vispārīgo daļu attiecībā uz ģeoloģijas un vides prasībām, bet pašvaldība 
aizpilda licences daļu, kas attiecas uz šā likuma 4. panta piektajā daļā 
pašvaldībai noteiktajiem uzdevumiem, savukārt likumprojekta 4. pantā 
paredzētais grozījums likuma 5. panta ceturtās daļas 2. punktā nosaka, 
ka maksa par pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar LVĢMC maksas 
pakalpojumu cenrādi, tātad ieskaitīta LVĢMC budžetā.  

3. Vienlaikus pašvaldībai saskaņā ar likumprojekta 3. pantā paredzēto 
grozījumu likuma 4. panta sestajā daļā paliek derīgo izrakteņu ieguves 
vietu rekultivācijas pārraudzības funkcija, kā arī tiek paredzēta 
kontroles funkcija saskaņā ar likumprojekta 11. pantā ietverto 
grozījumu likuma 18. panta otrajā daļā. Iepriekš minētās pašvaldību 
funkcijas pašvaldībām ir būtiskas un nepieciešamas, taču, tā kā saskaņā 
ar likuma grozījumiem maksa par licencēm tiks ieskaitīta LVĢMC 
budžetā, pašvaldībām tiek atņemts finansējuma avots šo funkciju 
veikšanai. 

4. LPS lūdz noteikt avotus, no kā šīs funkcijas tiks finansētas, jo 
publiskajās tiesībās pastāv princips, ka, nododot uzdevumu vai 
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funkciju, tiek nodots arī attiecīgā uzdevuma vai funkcijas īstenošanai 
nepieciešamais finansējums vai noteikts finansējuma avots. Tā kā daļa 
funkciju pašvaldībām tomēr paliek, LPS ierosina: lai pašvaldības 
sekmīgi risinātu derīgo izrakteņu ieguves kontroles un ieguves vietu 
rekultivācijas pārraudzības funkcijas, finansējumu rast, Dabas resursu 
nodokļa likumā nosakot, ka nodokļa maksājumus par bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguvi 100 procentu apmērā ieskaita tās vietējās 
pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.  
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