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Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai �

ն

Iesniegums atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai 

Ʌ

Ieteicamā atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku iesnieguma veidlapa 

ն

Veidlapa slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un tajā esošo atkritumu pāršķirošanas atļaujas



saņemšanai 

Citas veidlapas un iesniegumi �



ն

Dabas resursu nodokļa aprēķina lapa 

ն

Ieteicamā iesnieguma veidlapa ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam 

Ʌ

Iesniegums atzinuma "Par būves gatavību ekspluatācijai" saņemšanai 

ն

Ziņojums par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem 

ն

Pārskats par derīgo izrakteņu ieguvi 

ն

Pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem 

ն

Iesniegums par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa 

Ʌ

Apliecinājums Par kūtsmēslu uzglabāšanas uz lauka atbilstību MK 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 829 

Ʌ

Smaku konstatēšanas protokola ieteicamā veidlapa operatoriem 



Iesniegums- darbībai ar krāsām, lakām, transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem,kuru sastāvā ir paaugstināts

organiskā šķīd. 

Ʌ

Pārskats par dabas resursu lietošanu 

Citu atļauju saņemšanai �

ն

Iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai 

ն

Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai 

ն

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām



siltumnīcefekta gāzēm 



Nepieciešamie dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem 

ն

Nepieciešamie dokumenti dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšanai 

ն

Veidlapa pārskatam par darbību ar aukstuma aģentiem 

Ʌ

Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku iesniedzamā informācija 

Iesniegums izziņas saņemšanai par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību �

Ʌ

Iesniegums izziņas saņemšanai par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību 

Iesniegumi radiācijas drošības jomā �

Ʌ

Iesniegums dozu uzskaites grāmatiņas saņemšanai (pa pastu) 

Ʌ

Iesniegums individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas nodošanu glabāšanai arhīvā 

Licencei metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā �

ն



Licencei metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā 





Monitoringa gada pārskatu formas �

ն



Monitoringa gada pārskatu forma 

Transporta enerģijas aprites cikla SEG emisiju daudzuma samazinājuma aprēķināšana un ziņošana �



Transporta enerģijas aprites cikla SEG emisiju daudzuma samazinājuma aprēķināšana un ziņošana (informācija saskaņā ar
MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 597)



Degvielas piegādātāja ziņojuma veidlapas paraugs (aktuāls) 

Ʌ

Atzinuma veidlapas paraugs par degvielas piegādātāja ziņojumu 



Aktuālā 2019.gada Latvijā saražotās elektroenerģijas aprites cikla emisiju intensitātes vērtība un tās aprēķina gaita 



Degvielu fizikālķīmiskie rādītāji (enerģijas blīvuma vērtības) 



Vadlīnijas par UER izmantošanu transporta enerģijas aprites cikla SEG emisiju intensitātes samazināšanai 

Tehnisko noteikumu saņemšanai �



ն

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai 

ն

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai 

ն

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai ostas akvatorijas tīrīšanai vai padziļināšanai 

Tehniskie noteikumi būvniecībai no 2020.gada 1.janvāra jāpieprasa Būvniecības informācijas sistēmā.

Zemes dzīļu dokumentu saņemšanai �



Ʌ

Ieteicamā iesnieguma veidlapa zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai 



Iesniegumam licences saņemsanai pievienojamie dokumenti 

ն

Ieteicamā veidlapa – Ziņas par personāla kvalifikāciju 

ն

Ieteicamā veidlapa – Ziņas par darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu 

Ʌ

Iesnieguma veidlapa derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases un/vai derīgo izrakteņu ieguves limita

saņemšanai 

Ʌ

Ieteicamā iesnieguma veidlapa pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai 

Ʌ

Ieteicamā iesnieguma veidlapa derīgo izrakteņu ieguves projekta vai spridzināšanas darbu projekta saskaņošanai 

Ʌ

Ieteicamā veidne derīgo izrakteņu ieguves projekta sagatavošanai 

Zvejas licences un zvejas žurnāla saņemšanai �

ն



Iesniegums atļaujai- zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos LV iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras

piekrasrtē 

Ʌ

Iesniegums zvejas atļaujas (licences) saņemšanai zvejai starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras 

Ʌ

Iesniegums Eiropas Kopienas zvejas žurnāla saņemšanai 

Iesniegums zvejas tīklu tirdzniecības vietas/ zvejas tīklu izgatavotāju reģistrācijai �

ն

Iesniegums zvejas tīklu tirdzniecības vietas/zvejas tīklu izgatavotāju reģistrācijai 



Veidlapas �

Ʌ

Iesnieguma veidlapa C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācijai 



Veidlapa “Informācija par sadedzināšanas iekārtām”  

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Tehnisko noteikumu izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Licenču darbībām ar aukstuma aģentiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai
Iesniegums licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā saņemšanai
Iesniegums licences saņemšanai darbībai ar krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem, kuru
sastāvā ir paaugstināts organiskā šķīdinātāja satura
Iesniegums atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai
Iesniegums atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijai
Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam
Iesniegums dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšanai

https://www.vvd.gov.lv/lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas



