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Pašreizējā situācija jeb pamatojums

Zemes dzīļu izmantošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana, saskaņošana un 

administratīvo aktu izdošana ir sadalīta starp Centru, Valsts vides dienestu un pašvaldībām.

Administratīvās procedūras zemes dzīļu izmantošanai ir komplicētas, liels dokumentu apjoms
(pase, limits, licence, atļauja) ar iesaistīto institūciju atbildības sfēru dublēšanos un dažādiem 
finansējuma avotiem to sagatavošanai.

Institūciju savstarpējā informācijas apmaiņa ir nepietiekami efektīva un tādējādi ietekmē 
informācijas sagatavošanas kvalitāti un ātrumu, attiecīgi kavē uzņēmējdarbību un vienlaikus 
nenodrošina zemes dzīļu informācijas uzkrāšanu vienotā sistēmā tā pieejamībai.

Pastāv normatīvo aktu interpretēšanas iespējas un pretrunas, t.sk. izsniegtajā zemes dzīļu 
izmantošanas dokumentācijā:

-atšķirīgi ģeoloģiskās dokumentācijas derīguma termiņi vienai un tai pašai zemes dzīļu 

izmantošanas teritorijai,

-neatbilstības starp ieguves limita (attiecīgi atļaujas un licences) laukumiem un laukumiem, kur 

veikta ģeoloģiskā izpēte un akceptēti derīgo izrakteņu krājumi.



Priekšlikumu mērķi un būtība

Zemes dzīļu izmantošanai noteikto administratīvo procedūru vienkāršošana,

resursu un komptetenču koncentrēšana LVĢMC

Samazināts zemes dzīļu izmantošanai sniedzamās ģeoloģiskās dokumentācijas apjoms:

•atteikšanās no derīgo izrakteņu atradnes pases (izņemot pazemes ūdeņus);

•ieguves limita  sagatavošana vienlaikus ar ieguves licenci;

•bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja  derīgo izrakteņu ieguves licence

Saskaņojumi un administratīvie akti pēc vienas pieturas aģentūras principa LVĢMC:

•Zemes dzīļu izmantošanas licences (izpētes un ieguves) (šobrīd LVĢMC sagatavo informāciju, 

t.sk. ieguves limitiem, kas ir ieguves licenču un atļauju pielikumā),

•Ūdensapgādes urbuma pase (LVĢMC ir jau šobrīd) un pazemes ūdeņu atradnes pase (šobrīd 

LVĢMC sagatavo informāciju),

•Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana (LVĢMC ir jau šobrīd),

•Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana (balstās uz LVĢMC akceptētajiem krājumiem).



Priekšlikumu mērķi un būtība

• Novērsta institūciju atbildības sfēru dublēšanās, mazinot dokumentu apjomu un aprites 

laiku.

• Maksa par derīgo izrakteņu ieguves licenci vidēji būtu zemāka par līdzšinējām valsts 

nodevām ieguves licencei vai ieguves atļaujai un atradnes pasei kopā.

• Norobežota zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšana no uzraudzības par tās 

īstenošanu.

• Nodalītas institūciju funkcijas 1) zemes dzīļu izmantošanas ģeoloģiskās dokumentācijas 

saskaņošanai un saņemšanai un 2) vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas 

kontrolei.

• Ieguves vietas rekultivācijas fonda izveide.



Priekšlikumu mērķi un būtība

Saistīto zemes dzīļu izmantošanu reglamentējošo normatīvos aktu uzlabošana:

• Ģeoloģiskās dokumentācijas derīguma termiņu salāgošana,

• Ieguves licences atbilstība teritorijai, kur veikta ģeoloģiskā izpēte un akceptēti derīgo 

izrakteņu krājumi,

• Prasību optimizēšana ģeoloģiskajai izpētei un derīgo izrakteņu krājumu aprēķinam, tās 

vienkāršojot un salāgojot ar zemes dzīļu izmantotājiem un valsts pārvaldei nepieciešamo 

informāciju (tādu darbību vienkāršošana un samazināšana kā kvalitatīvo parametru 

noteikšana un derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķins vai kūdras ieguves vietu 

inventarizācija).
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