
Vides aizsardzība

Ietaupi laiku un naudu,

nestāvi rindās!

vienkārši un ērti,

no jebkuras vietas pasaulē,

darbā vai mājās, atpūtā,

- dators

- internets

- I banka

e - E paraksts - Maksas pak.

- Mobilais ID

Atļauju saņemšana piesārņojošo darbību
veikšanai
/Valsts vides dienests/

E-pakalpojuma ietvaros var saņemt, grozīt, anulēt A un B
kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas un C kategorijas
apliecinājumu piesārņojošās darbības kontroles un uzskaites
nodrošināšanai.

http://www.vvd.gov.lv / /Pakalpojumi/ / Veidlapas/
/Iesniegumu veidlapas atļauju saņemšanai piesārņojošo

darbību veikšanai/

E-pakalpojuma adrese:
► ►

►

e

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju
saņemšana
/Valsts vides dienests/

E-pakalpojuma ietvaros, var saņemt, grozīt, anulēt
siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, kas nepieciešama, lai tiktu
kontrolētas un samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas
atmosfērā. Atļauja dod operatoram tiesības piedalīties
siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā.

http://www.vvd.gov.lv
E-pakalpojuma adrese:

► ►
►
►

/Pakalpojumi/ /Veidlapas/
/ Iesniegumu veidlapas citu at ļauju saņemšanai/
Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas

saņemšanai/
/

e

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju
saņemšana
/Valsts vides dienests/

E-pakalpojuma ietvaros var saņemt, pagarināt, atcelt atkritumu
savākšanas atļauju, kas nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu
atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku
veselību un vidi.

.

http://www.vvd.gov.lv /Pakalpojumi/ /Veidlapas/
/Iesniegumu veidlapas atkritumu apsaimniekošanas atļauju

saņemšanai/ /Iesniegums atkritumu apsaimniekošanas
atļaujas saņemšanai/

E-pakalpojuma adrese:
► ►

►
►

e

Skaties  elektroniski!
(satur saites uz e-pakalpojumiem)

Jautā par e-pakalpojumiem un
izmanto bezmaksas internetu

ikvienā pašvaldības publiskajā
bibliotēkā!



Dabas resursu apsaimniekošanas atļauju
saņemšana
/Valsts vides dienests/

E-pakalpojuma ietvaros var saņemt, pagarināt, atcelt dabas
resursu apsaimniekošanas atļauju, kas nepieciešama ilgtspējīgai
dabas resursu apsaimniekošanai, saprātīgai un mērķtiecīgai
dabas resursu izmantošanai, aizsardzībai un atjaunošanai.

http://www.vvd.gov.lv /Pakalpojumi/ /Veidlapas/
/Iesniegumu veidlapas citu atļauju saņemšanai/

Nepieciešamie dokumenti dabas resursu lietošanas atļaujas
saņemšanai/

E-pakalpojuma adrese:
► ►

► ►
/

e

Lai saņemtu VVD reģionālās vides pārvaldes atļauju dabas resursu
lietošanai, sagatavo iesniegumu*, kurā norādi vārdu, uzvārdu
personas kodu (juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas
numuru), adresi, tālruņa numuru; paredzēto realizējamo dabas
resursu veidu, apjomu, atrašanās vietu un saimniecisko darbību,
kurā iegūti dabas resursi. Sagatavo īpašuma tiesību apliecinoša
dokumenta (Zemesgrāmatas apliecības) un zemes robežu plāna
kopiju, dokumentus, kuros noteikts saimnieciskajā darbībā
iesaistīto dabas resursu veids un faktiskais apjoms, teritorijas karti
(mērogs 1:10000), kurā norādīta dabas resursu atrašanās vieta.

Lai saņemtu VVD zemes dzīļu izmantošanas licenci derīgo
izrakteņu ieguvei, sagatavo iesniegumu*, kurā norādi vārdu,
uzvārdu, personas kodu (juridiskās personas nosaukumu,
reģistrācijas numuru), tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi;
zemes dzīļu izmantošanas veidu; zemes dzīļu izmantošanai
paredzētās teritorijas administratīvo piederību un adresi (ja
iespējams); termiņu, uz kādu tiek pieprasīta licence. Sagatavo
īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta (Zemesgrāmatas
apliecības) vai līguma kopiju, ziņas par personāla kvalifikāciju un
tehnisko nodrošinājumu, teritorijas karti (mērogs 1:10000), kurā
norādīta dabas resursu atrašanās vieta un reģionālās vides
pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus derīgo izrakteņu ieguvei.

≥

≥

* Lai iesniegumus varētu iesniegt elektroniska dokumenta
formā, paraksti iesniegumus un tam pievienotos papīra formā
sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu. Obligāti norādi, ja
licenci vai atļauju vēlies saņemt elektroniska dokumenta formā!

Dabas resursu lietošanas atļaujas saņēmējam jānodrošina
iegūtā un realizētā dabas resursa apjoma uzskaite. Zemes
dzīļu izmantošanas licences saņēmējam jānodrošina iegūtā
(atdalīta no to dabiskās vides) derīgo izrakteņu apjoma /
daudzuma uzskaite.

Katru ceturksni Valsts ieņēmumu dienestā (pēc noteikta
nodokļa likmes aprēķina) jāsamaksā dabas resursu nodokli.

Rekultivācija jāuzsāk gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves
pabeigšanas vai to var veikt vienlaikus ar derīgo izrakteņu
ieguvi, un tā jāveic saskaņā ar derīgo izrakteņu ieguves
projektu vai derīgo izrakteņu ieguves shēmu. Projektu izstrādā
visu veidu derīgo izrakteņu ieguvei, taču, ja piešķirtais bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves limits kūdrai ir mazāks par
15 000 t, bet pārējiem bieži sastopamajiem derīgajiem
izrakteņiem – mazāks par 50 000 m3, tad ieguves darbu
veikšanai izstrādā shēmu (vienkāršotu projektu). Projekta vai
shēmas izstrādei nepieciešamie dokumenti un grafiskie
materiāli jāskatās atbilstoši 19.09.2006. MK noteikumu Nr. 779.
„Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 43. punktam.

Skaties informatīvo lapu elektroniski!
www.latvija.lv/eiespejas/vide

e

Kā elektroniski saņemt atļauju derīgo izrakteņu
iegūšanai?

Ja sākotnēji vēlies iegūt derīgos izrakteņus, bet pēc tam
rekultivācijas procesā* ierīkot dīķi, šis materiāls palīdzēs Tev
uzzināt, kādas atļaujas nepieciešams saņemt, lai īstenotu savu
ieceri un, kā formalitātes nokārtot elektroniski.

* Rekultivācijas mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu ieguves vietas
turpmāku izmantošanu pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas,
novērst draudus iedzīvotāju veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi,
kā arī sekmēt ieguves vietas iekļaušanos ainavā.

Ja dīķa rakšanas rezultātā iegūti derīgie izrakteņi ir mazāk nekā
1 000 m3 apmērā un tos paredzēts realizēt, dabas resursu
lietošanas atļauja nav nepieciešama. Ja ieguves apjoms paredzēts
virs 20 000 m3, objekts tiek pielīdzināts derīgo izrakteņu atradnei,
un tādā gadījumā ir nepieciešama Valsts vides dienesta (VVD)
zemes dzīļu izmantošanas licence derīgo izrakteņu ieguvei
(izņemot, ja dīķa ierīkošana paredzēta atradnes teritorijā).


