LIKUMDOŠANAS SHĒMA DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI

Pasūtītājs/derīgo izrakteņu ieguvējs

Atradne nav pētīta un
krājumi nav akceptēti
A vai N kategorijā

IVN procedūra

Atradne ir izpētīta un
krājumi ir akceptēti A
vai N kategorijā

Ja nepieciešama der.izr.
ieguves atļauja nevis licence
un, ja sākotn. IVN nav
nepieciešams, tad iesniegums
attiecīgajā (RVP) par tehnisko
noteikumu saņemšanu

Iesniegums attiecīgajā
reģionālajā vides pārvaldē
(RVP) par sākotnējo
izvērtēšanu (ja nepieciešams)

Izpēte
Slēdz līgumu ar ģeoloģiskās izpētes veicēju

IVN piemēro:
≥25 ha (citi der.izr.)
≥ 150 ha (kūdra)
Sākotn. izvērtēšana
≥5 ha (citi der.izr)
≥ 25 ha (kūdra)

RVP veic sākotnējo izvērtēšanu

1 mēn.
Ģeoloģiskās izpētes veicējs (kuram ir pieteikama
tehniskā nodrošinājuma un profesion. zināšanu bāze)
prasa Valsts Vides dienestam (VVD) zemes dzīļu
izmantošanas licenci ģeol. izpētei

RVP pieņem lēmumu
piemērot IVN un nosūta to
Vides pārraudzības valsts
birojam (VPVB)

VVD izsniedz zemes dzīļu izmantošanas licenci ģeol.
izpētei 1 mēneša laikā

VPVB informē sabiedrību,
sabiedrība sniedz
ierosinājumus (~ 35 dienas)

Veic ģeoloģisko izpēti, lauka darbus, laboratorijas
darbus, materiālu apstrādi (izpētes darba programma MK not.Nr.570 6.punktā

Pasūtītājs/derīgo izrakteņu
ieguvējs pieprasa VPVB IVN
programmu

Sagatavo pārskatu par ģeol. izpēti, iesniedz LVĢMC
krājumu akceptēšanai

VPVB sagatavo IVN
programmu

VPVB izvērtē ziņojumu

VPVB izvērtē ziņojumu un
sagatavo atzinumu (derīgs 3
gadus), iesniedz pašvaldībai

Licence
Vietējā pašvaldība akceptē darbību

Ar pašvaldību saskaņo rekultiv. plānu

VVD izsniedz licenci derīgo izr. ieguvei

30 d.

Ziņojuma precizēšana un
iesniegšana VPVB

LVGMC sagatavo ģeol. informāciju un VVD
izsniedz atradnes pasi un ieguves limitu 1 mēn.laikā

VVD pārbauda atbilstību teritorijas
plānojumam u.c. aspektus

VVD RVP izdod
tehniskos noteikumus

Pasūtītājs informē sabiedrību, organizē ziņojuma sabiedrisko
apspriešanu, sabiedrība sniedz ierosinājumus (ne mazāk kā 30d.)

LVĢMC sagatavo protokolu par derīgo izrakteņu
krājumu akceptēšanu A vai N kategorijā

1 mēn.

7 d.

Nepieciešamo ekspertu piesaiste, izpēte, ziņojuma sagatavošana

LVĢMC akceptē krājumus vai atdod pārskatu labošanai

Iesniegums VVD par bieži sastopamo
der. izr. ieguves licences piešķiršanu

VPVB lēmumums IVN nepiemērot

Derīgo izr. ieguves projekts**,
apstiprina VVD (1 mēn.)

60 d.
Ziņojuma precizēšana
(ja tā noteicis VPVB),
sab. inform., iesniegšana

Atļauja
Kad saņemta atradens pase,
ieguves limits un tehniskie not. (ja
nav piemērots IVN), iesniegums
pašvaldībā par bieži sast. der.izr.
ieguves atļaujas piešķiršanu
Pašvaldība pārbauda atbilstību
teritoriālajam plān. u.c. aspektus

Ieguves vietas sagatavošana

** kūdras ieguvei – arī purva nosusināšanas un sagatavošanas projekts
dolomīta, ģipša u.c. ieguvei - spridzināšanas darbu projekts (ja tādi
paredzēti)

Pašvaldība izsniedz atļauju

Ieguve
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