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Likums “Par zemes dzīlēm”

• Pašvaldības izsniedz bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļaujas

• Valsts vides dienests (VVD) izsniedz zemes 
dzīļu izmantošanas licences, t.sk. publiskajos 
ūdeņos un  jūrā, kā arī veic kontroli 

• Ekonomikas ministrija izsniedz ogļūdeņražu 
meklēšanas, izpētes un ieguves licences



Likums “Par zemes dzīlēm”
zeme zemes dzīļu izmantošanai

• Konkurss valsts un pašvaldību zemes 
izmantošanai sasaistīts ar konkursu par  
licences izsniegšanu (10.panta otrā daļa)

• Iznomājot zemi un pārtraucot nomas līgumu, 
jāatceras par ieguves vietas konservāciju vai 
rekultivāciju 

• Ja derīgos izrakteņus iegūst pašvaldība –
jāsaņem VVD licence



Likums “Par zemes dzīlēm”
• Zemes dzīļu izmantošanas termiņi (licences, atļaujas) sasaistīti 

ar zemes iznomāšanas vai nodošanas lietošanā termiņiem 
(9.pants):  Zemes dzīļu izmantošanas licenci vai bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniedz, kā arī
valsts vai pašvaldības zemi zemes dzīļu izmantošanai iznomā
vai nodod lietošanā uz šādiem termiņiem: …piem., uz laiku 
līdz 25 gadiem; 

• atšķiras no likuma «Par valsts un pašvaldības finanšu  līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu» 6.1panta (1) Ja likumā
vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 
kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks 
par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu —
uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 



Likums “Par zemes dzīlēm”

• Iekšzemes publiskajos ūdeņos – zemes dzīles 
izmanto persona, kurai izsniegta licence vai 
dabas resursu lietošanas atļauja (bet ne 
pašvaldības atļauja)

• Jūrā – zemes dzīles MK noteiktajos laukumos 
izmanto persona, kurai izsniegta licence vai 
dabas resursu lietošanas atļauja (8.pants)



Ministru kabineta noteikumi

2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696
Spēkā no 29.09.2011.
«Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju izsniegšanas kārtība»



Ministru kabineta noteikumi Nr 696 
daļēji aizstāj MK noteikumus: 

• Nr.280, 24.04.2007. „Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas 
izmantošanas vispārīgā kārtība”

• Nr 448, 21.06.2005. „Noteikumi par valsts nozīmes 
derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas 
kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas 
kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai 
licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību”



Ministru kabineta noteikumi Nr. 696 
nosaka

• kā vietējās pašvaldības izsniedz atļaujas bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

• kā Valsts vides dienests izsniedz zemes dzīļu 
izmantošanas licences 

• kad par  valsts vai pašvaldības īpašumā esošo 
zemi licences vai atļaujas saņemšanai jārīko 
konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām 
un licences vai atļaujas saņemšanu



Ministru kabineta noteikumi Nr. 696 
nosaka

• valsts nozīmes derīgo izrakteņu (pazemes 
ūdeņu) izmantošanas kārtību

• pazemes ūdeņu izmantošanas kārtību, ja 
zemesgabala un pazemes ūdeņu ieguves ietaišu 
īpašnieks nav viena un tā pati persona

• licenču un atļauju izsniegšanas konkursa vai 
izsoles vispārīgo kārtību

• valsts nozīmes atradņu izmantošanas kārtību



Ministru kabineta noteikumi

• Derīgo izrakteņu ieguves kārtība, (Nr.779,19.06.2006.) 
Jaunais MK noteikumu projekts procesā
pašvaldības saskaņo rekultivācijas veidu un pieņem 

rekultivācijas darbus
• Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm 

(Nr. 448, 21.06.2005.) 
jaunie noteikumi noteiks tikai atradņu sarakstu, 

pārējais ir noteikumos Nr. 696



Biežāk sastopamās kļūdas bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļaujās 

• Pašvaldības zemē – atļauja bez konkursa 
• Nav saņemti un pievienoti dokumenti, ko 

izsniedz VVD: 
derīgo izrakteņu atradnes pase
derīgā izrakteņa ieguves limits 
tehniskie noteikumi



Biežāk sastopamās kļūdas
• titullapai nav pievienoti obligātie pielikumi
• nav pareizi noteikts derīgā izrakteņa veids
• nav norādīts vai nepareizi norādīts atradnes

nosaukums
• nav attēlota derīgā izrakteņa ieguvei paredzētā

teritorija (shēmā, kartē) 

Ieteicams konsultēties VVD attiecīgajā RVP 



Derīgo izrakteņu ieguve 
un teritorijas plānojumi

• Izslēgts nosacījums, ka atļauju izsniedz, ja 
pašvaldības teritorijas plānojumā derīgo 
izrakteņu ieguve zemesgabalā ir noteikta par 
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu 

• Lūdzam operatīvi sniegt informāciju VVD 
Licenču daļai par to, vai plānotā ieguve nav 
pretrunā ar teritorijas plānojumu



Paldies par uzmanību! 

Dace Ozola


