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3D VIRSMAS RELJEFA MODEĻA IZVEIDE JELGAVĀ, PILSSALAS 

DIENVIDU DAĻAI 
 

Jolanta Luksa
1
, Armands Celms

2 

1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība 4.kursa studente 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors, Dr.sc.ing.  

 

Kopsavilkums 
Zinātniski pētnieciskais darbs ir par trīsdimensionāla virsmas reljefa modeļa izveidi Jelgavā, 

Pilssalas dienvidu daļai. Ir apkopota un analizēta informācija par tālizpēti, tās vēsturisko attīstību, kā 

arī fotogrammetrijas un lāzerskenēšanas attīstību. Fotogrammetrijas un lāzerskenēšanas metodes un to 

darbības principi. Informācijas par virsmas reljefa modeļa veidošanu no bezpilota lidaparāta lidojuma 

plānošanas, datu ieguves un izlīdzināšanas līdz gala produktam – virsmas reljefa modelim. 

Atslēgas vārdi: tālizpēte, fotogrammetrija, lāzerskenēšana, reljefs, trīsdimensionāls modelis. 
 

Ievads 

Jau izsenis cilvēcei ir interesējusi kāda ir Zemes forma. Vislabāk to mēs varam aplūkot 

no satelītattēliem. Šie attēli sniedz vizuālu ieskatu Zemes uzbūves formā, reljefā, daţādu 

objektu izvietojumā. Pēc satelītattēliem mēs varam prognozēt, kā arī modelēt daţādas 

situācijas, kas varētu veidoties uz Zemes, vai pat apdraudēt Zemes eksistenci, kā piemēram, 

dabas katastrofas, vulkānu izvirdumi, viesuļvētras. 

Satelītattēli ir kā lielais brālis mazākiem fotouzľēmumiem, kurus var veikt ar 

fotogrammetrijas daţādām metodēm. Arvien straujāk mērniecības nozarē ienāk jaunās 

tehnoloģijas, ar kurām darbu var veikt drošāk, ātrāk un interesantāk. Viena no jaunākajām 

tehnoloģijām ir lāzerskenēšana, kuras rezultāts ir punktu mākonis, no kura var veidot daţādus 

trīsdimensionālus modeļus.  

Pētījuma mērķis – izveidot 3D virsmas reljefa modeli Jelgavā, Pilssalas dienvidu daļai. 

Pētījuma uzdevumi – veikt literatūras apskatu par fotogrammetrijas un lāzerskenēšanas 

vēsturisko attīstību; veikt literatūras apskatu par fotogrammterijas un lāzerskenēšanas 

darbības principiem; izpētīt, izanalizēt un aprakstīt lāzerskenēšanas tehnoloģiskos procesus; 

izveidot trīsdimensionālu virsmas reljefa modeli Jelgavā, Pilssalas dienvidu daļai; veikt 

virsmas modeļu salīdzinājumu un aprakstīt lāzerskenēšanas pielietojumu. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Zinātniski pētnieciskajam darbam tika izmantoti materiāli no interneta resursiem, tajā 

skaitā normatīvajiem aktiem, publikācijas un grāmatas. Lai apzinātu, izpētītu un analizētu 

pieejamo literatūru, tika izmantota monogrāfiskā (aprakstošā) pētniecības metode. Lai izpētītu 

un analizētu tālizpētes metodes un pielietojumu, tika izmantota abstrakti loģiskā metode un 

metodes paľēmiens – analīze.  

 

Diskusija un rezultāti 

Fotogrammetrija un tālizpēte ir māksla, zinātne un tehnoloģija ticamas informācijas 

iegūšanai par Zemi, tās apkārtējo vidi un citiem fiziskiem objektiem un procesiem, veicot datu 

iegūšanu ar bezkontakta attēlu veidojošām un citām sensoru sistēmām un to mērīšanu, analīzi 

un attēlojumu (Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās…, 2003).  

Sistemātiska lielu teritoriju un pat visas Zemes virsmas novērošana kļuva iespējama, 

tikai pateicoties Zemes mākslīgajiem pavadoľiem. Viens no pirmajiem, bet joprojām globāli 

nozīmīgajiem civilas nozīmes tālizpētes instrumentu piemēriem ir ASV multispektrālo 

satelītu sērija „Landsat‖ ar telpisko izšķirtspēju 15 – 30 m robeţās, no kuriem „Landsat-1‖ 

palaida 1972. gadā, bet „Landsat-8‖ – 2013. gadā. Vēlāk tika palaisti arī civilas nozīmes 

pavadoľi ar ievērojami lielāku telpisko izšķirtspēju, kā Francijas sērija „Spot‖ (jaunākajiem 



7 
 

pavadoľiem „Spot-6‖ un „Spot-7‖ ir 1,5 m vai 6 m izšķirtspēja atkarībā no darbības reţīma), 

„WorldView-3‖ (multispektrālie attēli ar 1,24 m izšķirtspēju), „RapidEye‖ (5 m izšķirtspēja) 

u.c. (Tālizpēte, b.g.).  
Pirmā 3D skenēšanas tehnoloģija tika izveidota 20 gadsimta 60gados. Sākotnējie 

skeneri izmantoja gaismas, kameras un projektorus, lai veiktu šo uzdevumu. Iekārtas 

ierobeţojumu dēļ bieţi vien bija nepieciešams daudz laika un pūļu objektu precīzai 

skenēšanai. Pēc 1985. gada tos nomainīja ar skeneriem, kas varētu izmantot balto gaismu, 

lāzerus un ēnas, lai attēlotu noteiktu virsmu. 

3D lāzera skeneris strādā, vispirms projicējot lāzera gaismu uz objektu vai virsmu, pēc 

tam nosakot atstaroto gaismu. Pamatojoties uz to, kur apgaismojums ir viens pret otru, 

skeneris aprēķina to pozīcijas un izveido datu punktus. Šie punkti palīdz datoram to vizuāli 

atjaunot (3D Laser Scanning…, 2012). 

Tālizpēte ir informācijas iegūšana par objektu vai parādību bez fiziska kontakta ar 

pētāmo objektu pretēji lauka pētījumiem. Šodienas izpratnē tālizpēte saistās ar aviācijas 

sensoru tehnoloģiju pielietošanu, lai noteiktu un klasificētu objektus uz Zemes virsmas, 

atmosfērā un okeānos, izmantojot no satelīta, lidaparāta emitēto, un tad no objekta atstaroto 

un uzkrāto elektromagnētisko starojumu vai arī izkliedēto Saules gaismu. 

Zinātniski pētnieciskajā darbā kā mērķis tika izvirzīts izveidot trīsdimensionālu virsmas 

reljefa modeli Jelgavā, Pilssalas dienvidu daļai. 

Lai izveidotu trīsdimensionālu virsmas reljefa modeli, ir nepieciešams ne tikai diezgan 

plašs tehniskais nodrošinājums, bet arī prasmes un zināšanas datu ieguves, apstrādes un 

sagatavošanas jomā. 

Lai sniegtu plašāku ieskatu lāzerskenēšanas datu pielietošanā un iespējās kopumā, tika 

sagatavoti divi virsmas reljefa modeļi. Kā arī tie tika salīdzināti savā starpā. Pirmā reljefa 

modeļa sagatavošanai dati tika iegūti, tas ir, lāzerskenēšana veikta 2018.gada 9.martā (skatīt 

1.attēlu). Otram reljefa modelim dati tika iegūti 2018.gada 1.maijā (skatīt 2.attēlu).  

Lai varētu veikt lāzerskenēšanu Pilssalas dienvidu daļai 58 ha platībā, tad tika 

sagatavota bezpilota lidaparāta lidojuma misija jeb plāns. Kopā tika izplānoti trīs lidojumi, lai 

varētu sagatavot vienu reljefa modeli. Tātad kopumā 6 lidojumi abiem reljefa modeļiem. 

Abiem reljefa modeļiem bija vienādi lidojuma plāni. 

Lāzerskenēšanas rezultātā tiek iegūts punktu mākonis (point cloud), kas apstrādes gaitā 

tiek izveidots par punktu mākoľa modeli un piesaistīts koordinātu sistēmai (georeferencing). 

Punktu mākonis sastāv no miljoniem punktu, katrs punkts satur informāciju par savas 

atrašanās vietas koordinātēm un signāla atstarojuma intensitāti. 

 Veicot abu virsmas reljefa modeļa salīdzināšanu ir izdevies noskaidrot, ka augstumi 

abos modeļos atšķiras. Tam var būt vairāki izskaidrojumi. Pirmkārt, jau atšķirīgie laika 

apstākļi kādos tika veikta lāzerskenēšana. Diezgan daudz ko ietekmē vēja ātrums, kāds ir 

lidošanas brīdī. Jo vējš ir stiprāks, jo bezpilota lidaparātam ir grūtāk noturēt savu maršrutu. 

Tāpat arī martā esošais sniegs rezultātu ietekmē, jo lāzerstari caur sniegu nespēj izlauzties un 

tādēļ netiek saľemts tiešs atstarojums no zemes virsmas (Tālizpēte, b.g.). 
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1.attēls. 2018.gada 9.marta virsmas reljefa modelis (Avots: autora sagatavots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls. 2018.gada 1.maija virsmas reljefa modelis (Avots: autora sagatavots) 

 

Secinājumi 

1. Tālizpēte ir sareţģīta un kompleksa zinātne nozare, tomēr tā sniedz daudzpusīgas 

zināšanas par ģeodēziju, fotogrammetriju u.c. saistītajām nozarēm. 

2. Lāzerskenēšana sniedz daudzveidīgas iespējas mūsdienu mērniecības nozares 

uzlabošanā, kā arī cilvēka darba atvieglošanā, ļaujot darbu paveikt ātrāk un drošāk. 

3. Kopumā virsmas reljefa modeļa sagatavošanai ir nepieciešamas papildus zināšanas 

gan ar ģeodēziju saistītos, gan tehniskos jautājumos, kurus diemţēl studiju procesā 

universitātē nav iespējams apgūt. 

4. Virsmas reljefa modeļa sagatavošana ir laikietilpīgs process, jo tas nav tikai uzdevums 

datus salikt kopā, bet tas viss sākas ar lidojuma plānošanu līdz galaprodukta 

sagatavošanai, tomēr vienalga tas ir ātrāk, nekā tikai cilvēka darbs apvidū. 

5. Ir vairāki faktori, kas var ietekmēt gala rezultātu, kā piemēram, laikapstākļi – sniegs 

vai vēja ātrums, arī magnētiskie lauki, tādēļ ir nepieciešams tos visus ľemt vērā un pēc 

iespējas izvairīties no šo faktoru ietekmes pareizi veicot plānošanas daļu. 

 

Literatūra 

3D Laser scanning history (2012).  [skatīts 2018.gada 5.maijā]. Pieejams: 

http://artescan.net/blog/3-d-laser-scanner-history/  
Mūsdienīgas uzmērīšanas tehnoloģijas (2016) [skatīts 2018.gada 5.maijā]. Pieejams: 

https://abc.lv/raksts/musdienigas-uzmerisanas-tehnologijas 

Tālizpēte (b.g.). [skatīts 2018.gada 6.maijā]. Pieejams: http://virac.eu/petnieciba/petniecibas-

virzieni/talizpete/tradicijas/  

 

  

http://artescan.net/blog/3-d-laser-scanner-history/
https://abc.lv/raksts/musdienigas-uzmerisanas-tehnologijas
http://virac.eu/petnieciba/petniecibas-virzieni/talizpete/tradicijas/
http://virac.eu/petnieciba/petniecibas-virzieni/talizpete/tradicijas/
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AGRĀRĀ REFORMA (20. – 30. GADI) 
 

Gatis Davidāns
1
, Anda Jankava

2
 

1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība un mērniecība 1.kursa students 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. 

 

Kopsavilkums 

Darba mērķis bija izpētīt agrārās reformas sākšanos un attīstību Latvijā 20. - 30. gados. Darba 

uzdevumi: iegūt informāciju, kura atspoguļo agrārās reformas notikumus; apkopot iegūto informāciju. 

Liela daļa Latvijas zemes toreiz vēl arvien atradās vācu muiţnieku rīcībā. Šī situācija apdraudēja 

Latvijas neatkarību. Lai novērstu šo vēsturisko netaisnību, no 1920. līdz 1937. gadam notika agrārā 

reforma - zemes īpašuma sistēmas pārveidošana. Muiţniekiem, kas bija cīnijušies pret Latvijas 

neatkarību, atsavināja visus īpašumus, bet tiem muiţniekiem, kas nebija pret Latvijas valsti, atstāja 50-

100 ha zemes.  Atľemto zemi ieskaitīja valsts zemes fondā un piešķīra zemniekiem jaunsaimniecībām, 

kuras nebija lielākas par 22ha. 

Atslēgas vārdi: agrārā reforma, bezzemnieks, jaunsaimniecība, pūrvieta, valsts zemes fonds. 

 

Ievads 

Latvija līdz Pirmajam pasaules karam bija lielgruntnieku zeme. No visas zemes 

kopplatības gandrīz puse (48,12%) piederēja privātajām jeb bruľinieku muiţām, visā Latvijā 

kopā – 1299. Valsts īpašumā atradās 10,2 % zemes, mācītājmuiţām bija 1,08 %, bet pilsētām 

un daţādām juridiskajām personām piederēja 1,42% zemes. Privātajām muiţām Latvijā bija 

izteikti muiţniecisks raksturs. Savu zemi tās izmantoja ļoti ekstensīvi. To skaidri norādīja 

zemais aramzemes procents: Vidzemes muiţās tikai 19%, bet Kurzemes - 23%. Zemniekiem 

līdz Pirmajam pasaules karam piederēja 39,4% zemes kopplatības. Šīs nenormālās attiecības 

pamudināja jauno valdību ķerties pie agrārās problēmas risināšanas. (A. Aizsilnieks, 1968.). 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā pielietota iegūto materiālu analīze un aprakstošā metode. Izmantoti literatūras 

avoti par pētījuma tematiku un interneta resursi. 

 

Diskusija un rezultāti 

Jau 1919.gada 10. janvārī pagaidu valdība uzaicināja pagastu pašvaldības divu mēnešu 

laikā sastādīt to bezzemnieku sarakstu, kas vēlējās iegūt zemi. Taču, nenogaidot šos divus 

mēnešus, valdība 1919.g. 27. februārī izdeva rīkojumu par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi. 

Noteikumi paredzēja, ka pagaidu valdība nodibina valsts zemes fondu, kurā ieskaitāmas: 1) 

visas valsts muiţas, atceļot nomas līgumus, bet atstājot atlīdzības jautājumu Satversmes 

Sapulces izlemšanai; 2) zemnieku agrārbankai piederošās, bet vēl nesadalītās muiţas un 3) un 

valstij piederošas meţu zemes, kas noder zemkopībai. Zeme piešķirama bezzemniekiem, kas 

paši spēj zemi apsaimniekot, mazzemniekiem, kam zemes par maz, un valsts muiţu 

nomniekiem. Piešķirot zemi, priekšroka dodama Latvijas brīvības cīnītājiem un viľu 

piederīgajiem, kā arī tiem, kas uz dalāmās zemes jau apmetušies. Zemes piešķiršana 

izdarāma, sākot ar 1919. g. 23. aprīli, un zeme pagaidām nododama nomā, līdz Satversmes 

Sapulce pieľems likumu par zemes piešķiršanu dzimtīpašumā vai nomā. Zeme pieškirama: 

pilsētu tuvumā un sakľkopībai noderīgās vietās 1 līdz 5 pūrvietas, staciju un citu satiksmes 
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vietu tuvumā, kur iespējama dārzkopība, 10 līdz 15 pūrvietu, bet parastām zemkopības 

saimniecībām 20 līdz 60 pūrvietu (7,5 līdz 22 ha). Līdz 1920. g. 1. janvārim bija jau sadalītas 

Kurzemē 16 un Vidzemē 17 muiţas, izveidojot no tām 666 jaunsaimniecības. (Švābe, 1958.) 

Uz agrārās reformas likuma pamata valsts zemes fondā ieskaitīja: 1479 muiţas, 171 

mācītājmuiţu, 294 pusmuiţas 202 mājas, 546 atsevišķus zemes gabalus un 5865 dzimts 

nomas gabalus, kopā 8557 vienības. Uz 1935.g. likuma pamata par bezzemnieku nekustamas 

mantas ieskaitīšanu valsts zemes fondā, līdz 1937.g. 1. jūnijam ieskaitītas minētajā fondā vēl 

427 vienības 4323 ha kopplatībā (Aizsilnieks, 1968.). Zemes bijušajiem īpašniekiem likums 

paredzēja atstāt zemes daļu neatsavināmas vidējās saimniecības platībā. Tas bija 50 ha ar 10% 

svārstību uz vienu vai otru pusi. Turklāt likums noteica, ka nav atsavināmi tādi rūpniecības 

uzľēmumi, kas nebija domāti vietējo lauksaimniecības raţojumu pārstrādāšanai vai vietējo 

lauku vajadzību apmierināšanai. Atlīdzības jautājumu par valsts zemes fondā ieskaitītajām 

zemēm un muiţām vēlāk izlēma Saeima, pieľemot 1924.g. 14. aprīļa likumu, kas noteica, ka 

nekāda atlīdzība netiek maksāta. Līdz ar zemi un piederumiem atsavināja arī pie attiecīgās 

saimniecības piederošo valstij vajadzīgo inventāru, kurš pārgāja valsts īpašumā. Par 

atsavināto inventāru tika maksāta atlīdzība, ľemot par pamatu pastāvošās vietējās tirgus cenas 

inventāra pieľemšanas laikā. Inventāra taksāciju veica komisijas, kuras sastāvēja no 

Zemkopības ministrijas pārstāvja kā priekšēdētāja, Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas 

pārstāvja, Valsts kontroles pārstāvja un apriľķu un pagastu padomju ievēlētiem pārstāvjiem 

no katras attiecīgās padomes pa vienam.  Valsts zemes fonda sadalīšanai, izlietošanai un 

piešķiršanai tika nodibinātas pagastu, pilsētu vai miestu, apriľķu centrālās zemes ierīcības 

komitejas. Pagasta zemes ierīcības komitejas sastāvēja no pieciem locekļiem un pieciem viľu 

kandidātiem, uz vienu gadu proporcionāli ievēlētiem no visiem pagasta balsstiesīgajiem 

pilsoľiem. Komitejas sēdēs ar lemjošajām balsstiesībām piedalījās vietējais mērniecības darbu 

vadītājs un Zemkopības ministrijas pārstāvis. Pilsētu vai miestu komitejas sastāvēja no 

pieciem pilsētas vai miesta domes proporcionāli ievēlētiem locekļiem un diviem viľu 

ievēlētiem kandidātiem, vietējā mērnieka un Zemkopības ministrijas pārstāvja. Šo komisiju 

uzdevums bija saskaľā ar apriľķa un centrālās komitejas rīkojumiem un norādījumiem 

izstrādāt priekšlikumus un ierosinājumus par viľu rīcības rajonā ietilpstošā valsts zemes fonda 

sadalīšanu, izlietošanu un piešķiršanu. Savukārt jau augstākā instance – apriľķa zemes 

ierīcības komiteja – sastāvēja no: Zemkopības ministrijas pārstavja kā priekšsēdētāja; pa 

vienam parstāvim no Tieslietu, Finansu un Rūpniecības ministrijām; apriľķa mērnieka; 

apriľķa padomes proporcionāli ievēlētiem locekļiem un diviem viľu kandidātiem; viena 

apriľķa domes ievēlēta parstāvja. Centrālā zemes ierīcības komiteja sastāvēja no sešiem 

valdības pārstāvjiem, sešiem Satversmes sapulces ievēlētiem locekļiem un valdības iecelta 

priekšēdētāja. Tās uzdevums bija vadīt un pārzināt zemes fonda īstenošanu, sastādīt zemes 

izlietošanas, sadalīšanas un darbības plānus, galīgi apstiprināt, atcelt vai pārlemt zemes 

sadalīšanas, izlietošanas un piešķiršanas projektus, vadīt un pārzināt apriľķu komiteju darbu, 

izspriest sūdzības par minētajām komitejām, kā arī strīdus to starpā, apstiprināt jaunajām 

saimniecībām izsniedzamos zemes līgumus un plānus, izstrādāt instrukcijas un noteikt 

darbības laiku pagastu, pilsētu vai miestu un apriľķu komitejām. Centrālās komitejas 

lēmumus varēja pārsūdzēt mēneša laikā senāta administratīvajam departamentam kasācijas 

kārtībā. Darba saimniecību vietā Latvijā veidoja viena un divzirgu saimniecības - 

saimniecības lielumu piemēroja zirgam. Vienzirga norma bija domāta 11,1 ha (30 pūrvietu) 
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un divzirgu – 22,2 ha (60 pūrvietu) liela. Pieľemtais likums tad arī noteica, ka 

jaunsaimniecības dibināmas ne lielākas par 22 ha. Lai apmierinātu lielāku skaitu zemes 

pieprasītāju, sākot ar 1934.gadu, jaunsaimniecībām iedalīja: uz nekultivētām zemēm 15 – 20 

ha, uz kultivētām 10-15 ha, bet atsevišķos gadījumos pat zem 10 ha. Par piešķirto zemi 

jaunsaimniekiem bija jāmaksā. Vidējā ienesīguma zemes cena nedrīkstēja pārsniegt 10 latus 

par ha, bet augstākā ienesīguma – 20 latus par ha. Ēkas un būvkokiem noderīgais meţs 

novērtējami atsevišķi. Samaksu par zemi varēja izdarīt ilggadīgu nomaksu veidā. 

 

Secinājumi 

1. Liela daļa Latvijas teritorijas zemes 20. gadu sākumā atradās vācu muiţu īpašumā, kas 

varēja apdraudēt Latvijas neatkarību. 

2. Valdība izveidoja Valsts zemes fondu, kurā tika ieskaitīti visi zemes īpašumi, kurus tālāk 

izmantoja zemes dalīšanā. 

3. Muiţniekiem, kuri bija noskaľoti pret Latvijas valsti, tika atsevināti īpašumi pavisam, 

nepiešķirot atlīdzību. 

4. Jaunsaimniecībām piešķiramās zemes platības lielums bija no 30 pūrvietām līdz 60 

pūrvietām (11,1ha līdz 22,2ha). 

 

Literatūra 

1. Aizsilnieks A.(1968) Agrārās reformas sākums, Latvijas saimniecības vēsture 1914 – 

1945, Daugava, 150.- 245.lpp. 

2. Švābe A. (1938) Agrārā reforma, Latvija 20. gados, Rīga. 
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Kopsavilkums 

Darba mērķis bija noskaidrot Latvijas agrārās reformas mērķus, galvenos uzdevumus un 

iemeslus. Pirmskara gados Latvija bija viens no visattīstītākajiem rajoniem visā Krievijā, uzreiz aiz 

Pēterburgas un Maskavas. Latvija izcēlās ar augstu izglītības līmeni, saraţotās produkcijas kvalitāti un 

kapitāla apgrozību uz vienu uzľēmumu. Lielākā daļa no latviešiem bija bezzemnieki, kuri vēlējās 

iegūt savā īpašumā zemi, jo tā viľiem saistījās ar brīvību. Īpaši smagi Pirmā pasaules kara laikā bija 

cietusi Latvijas lauksaimniecība, jo 1914. - 1918. gadā pāri Latvijas teritorijai bija virzījusies 

Austrumu fronte, Brīvības cīľu laikā (1918. - 1920.) postījumi turpinājās. 

 

Ievads 

Publikācija tika veidota, lai noskaidrotu un izprastu 20. – 30. gadu agrārās reformas 

galveno cēloľus un kāda tad bija nozīme agrārai reformai Latvijas valsts vēsturē. 1920.g. 

veiktie apsekojumi liecināja, ka pēc Pirmā pasaules kara no 499 Latvijas pagastiem 

karadarbība bija skārusi 283 jeb 56,7% pagastu. Visvairāk nopostīto ēku bija Jaunjelgavas, 

Rīgas, Ilūkstes, Bauskas un Jelgavas apriľķī. Latvijā pilnīgi nopostītas bija 86,7 tūkst. jeb 

10,5% ēku. Kara laikā 1/4 aramzemes tika aizlaista, liela daļa bija aizaugusi un kļuvusi 

lauksaimniecībai nederīga. Lopkopība bija pilnīgi iznīcināta. Pilsētās fabriku un rūpnīcu 

korpusi stāvēja tukši (rūpnīcu evakuācija). Arī tilti bija sapostīti, gandrīz visi tirdzniecības 

kuģi nogremdēti, ieejas ostās aizsprostotas un dzelzceļš nedarbojās. Sevišķi izpostīta zeme 

bija tajos pagastos, kur aptuveni divus gadus - gar Daugavas abiem krastiem, - atradās frontes 

līnija un notika bruľotas sadursmes. Dzeloľdrātis un kara tranšejas, kā arī nesprāgušie 

lādiľi apgrūtināja zemes iekopšanu pēc kara - 1920. gadā komisija konstatēja, ka šādas 

problēmas ir 55% pagastu, nopostīts bija 11% jeb 80 000 lauku sētu, mājlopi bija izkauti vai 

atľemti karojošo armiju vajadzībām. Pirmā pasaules kara sekas bija par iemeslu tam, ka 

daudzi latvieši bija kļuvuši par bezzemniekiem, zeme tiem bija kā brīvības garants. Tā kā pēc 

Pirmā pasaules kara 60% latviešu bija bezzemnieki, pavisam loģisks lēmums bija atsavināt 

muiţu zemes un ieskaitīt tās valsts zemes fondā. Par to jau sāka domāt 1919. gadā, kad 

izveidoja valsts zemes fondu un nodibināja agrārās padomes un agrārkomisijas. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie avoti 

Veicot darbu, tika pētīti vairāki interneta informācijas avoti un arī daţādas vēstures 

grāmatas par agrāro reformu Latvijā 20. – 30. gados – Visvaldis Lācis „Latviešu zemes un 

tautas vēsture‖, vēstures grāmatas vidusskolai. Iepazīstot šos informācijas avotus un citas 

grāmatas, veicu secinājumus par to, kādas bija agrārās reformas pozitīvās un kādas bija 

negatīvās sekas. 

 

 

 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=R%C5%ABpn%C4%ABcu%20evaku%C4%81cija/32534
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Diskusija un rezultāti 

Latvija 1914. gadā bija trešais attīstītākais rajons visā Krievijā, aiz Maskavas un 

Pēterburgas. Latvija izcēlās ar augstu izglītības līmeni, saraţotās produkcijas kvalitāti, ar 

inovācijām un kapitāla apgrozību uz vienu uzľēmumu. Līdz Pirmajam pasaules karam 

apmēram 60% no visām zemes platībām Latvijā veidoja muiţu saimniecības. Tās piederēja 

galvenokārt Baltijas vāciešiem, Latgalē - poļu dzimtām. Ap 1300 vācbaltiešu muiţu bija 

lielākas par 2000 hektāriem, bija daţas dzimtas, kurām piederēja vairākas muiţas ar simtu 

tūkstošu hektāru zemes kopplatību. 

Latviešu izcelsmes zemnieki - vecsaimnieki  līdz Pirmajam pasaules karam bija 

izpirkuši no muiţniekiem ap 39% Latvijas zemes. Lielākā daļa lauku iedzīvotāju bija 

bezzemnieki, kas pelnīja iztiku kā algots darbaspēks muiţu vai latviešu zemnieku 

saimniecībās. Šo cilvēku nākotnes sapľi saistījās ar savu zemi un savu saimniecību, kas 

tika  vērtētas kā brīvības un neatkarības nodrošinājums. Daudzi vēsturnieki atzinuši, ka, 

nerisinot agrāro jautājumu, būtu apdraudēta neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšana, jo visa 

Latvijas sabiedrība gaidīja, kā tiks atrisināts "vēsturiskās netaisnības" jautājums - vai latvieši 

beidzot būs saimnieki savā zemē. Tāpēc jau 1920. gadā Satversmes sapulce izveidoja Agrāro 

komisiju (36 deputāti no daţādām partijām), līdz  rudenim bija jāizstrādā Likums par agrāro 

reformu. (Vēsture pamatskolai, 2006.). Lai arī pēc Pirmā pasaules kara Latvija tika atzīta par 

neatkarīgu valsti, tas bija tikai teorētiski, jo vācu karaspēks joprojām atradās Latvijas 

teritorijā. Latvijai nebija savas spēcīgas armijas, un decembrī sākās Brīvības cīľa (Klišāns, 

2005). Agrārā reforma bija ekonomiski, sociāli, nacionāli, politiski un vēsturiski nozīmīga. 

Politiski nozīmīga, jo partijas ieguva savus atbalstītājus pēc tā, kā tie risina zemes jautājumu. 

Zeme bija izpostīta, aizaugusi, nododot to apsaimniekošanā latviešiem, tie to padarīja 

lauksaimniecībā efektīvi izmantojamu. Daţiem latviešiem tiešām piešķīra ļoti sliktus zemes 

gabalus un viľi tos padarīja auglīgus. No vēsturiskā viedokļa skatoties, agrārā reforma bija arī 

kā vēsturiskās taisnības uzvara, kā atriebība vāciešiem par to, ko tie ir nodarījuši vairāku 

gadsimtu garumā. Kā zināms, latviešiem pēdējais naids uz vāciešiem bija Brīvības cīľu laikā, 

kad Dzelzsdivīzija nedevās uz Austrumiem, lai cīnītos ar sarkano armiju, bet pagriezās uz 

Ziemeļiem, Vidzemi un Igauniju, lai veidotu Baltijas valsti. Tas, protams, viľiem neizdevās. 

Neviens zemnieks nevarēja iedomāties, ka spētu maksāt atlīdzību ienaidniekam, kādam, pret 

kuru nesen bija devušies cīľā. Viľi domāja, ka katram pienākas savs zemes stūrītis. Brīvību 

latvieši bija ieguvuši, bet 60% no latviešiem bija bezzemnieki. Pēc autora V.Lāča domām, 

muiţu zemes valstij bija neizdevīgas arī no ekonomiskā viedokļa, jo tās aizľēma gandrīz 50% 

no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nenesot ienākumus valstij. Tas, ka muiţu zeme būs 

jāsadala bezzemniekiem, Latvijas politiķiem bija skaidrs jau pirms bermontiādes, jo citādi 

valstī varētu sākties nemieri iedzīvotāju starpā. Bermontiāde noteica to, ka šo zemi atsavinās 

no muiţniekiem bez atlīdzības. Vienīgi tie muiţnieki, kuri neatbalstīja un nesadarbojās ar 

Bermontu vai Golcu, drīkstēja paturēt 50 ha muiţas zemi. (Lācis, 2000) Pirmos piecus gadus 

jaunsaimniecības bija atbrīvotas no nodokļiem. Zemnieki varēja naudu par ļoti zemiem 

procentiem aizľemties no valsts. Ar likumu tika noteikts, ka jaunsaimniecības, kuras radās 

agrārās reformas rezultātā, nedrīkst pārsniegt 22  hektāru lielumu. Politika bija vērsta uz to, lai 

zemi varētu apstrādāt viena ģimene. Latgalē bija mazākas  apstrādājamās zemes platības, 

vairāk cilvēku, un piešķiramās zemes platības tika samazinātas. (Vēsture pamatskolai, 2006.) 

Agrārā reforma tika pabeigta 1937.gadā un pilnīgi izmainīja Latvijas iedzīvotāju sociālo 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=Iedz%C4%ABvot%C4%81ji/32507
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struktūru. Reformas gaitā tika izveidotas 54128 jaunas zemnieku saimniecības (928 757 ha 

kopplatībā), no tām 6,5% - 10 ha, 22,9% - līdz 15 ha, 57,3% - līdz 22 ha, 13,3% - > 22 ha. 

Likums noteica, ka Valsts zemes fondā ieskaitītās nomas saimniecības nav dalāmas, ja to 

platība nepārsniedz 100 ha. Līdz ar to muiţu zemju ilggadējie nomnieki saľēma ~1/5 no 

Valsts zemes fonda (Tildes datorenciklopēdija Latvijas vēsture, 1998.-2012.). 

 

Agrārās reformas pozitīvās sekas: 

 Jaunsaimnieki sāka tīrumu iekopšanu, purvu nosusināšanu, un daţu gadu laikā spēja 

apgādāt ar pārtiku gan sevi, gan saraţot tirgum. 

 Latvijā attīstījās graudkopība, lopkopība, piensaimniecība, kā arī darbietilpīgā, bet 

Eiropā ļoti pieprasīto linu audzēšana. 

 Laukos cēla pienotavas, veidoja piensaimnieku sabiedrības - nozīmīgas bija cūkgaļas 

(bekona), sviesta piegādes gan vietējam tirgum, gan eksports. 

 Tika būvētas dzīvojamās un saimniecības ēkas. Daudzu ģimeľu turība auga. Laukos 

radās iespēja iegādāties un izmantot daţādu tehniku - gan lauku darbiem (sējmašīnas, 

kuļmašīnas, traktorus u.c.), gan saimniecības darbiem. 

 

Agrārās reformas negatīvās sekas: 

 Tā kā visi Latvijas pilsoľi varēja iegūt zemi, tad pieauga lauku iedzīvotāju skaits - 

laukos dzīvoja ap 76% no  visiem iedzīvotājiem. Agrārā reforma mainīja sociālo 

struktūru - samazinājās pilsētu iedzīvotāju skaits. 

 Tā kā zemi ieguva praktiski visi, kas vēlējās, tad laukos sāka trūkt darbaspēka - ne visi 

tikai ar ģimenes  spēkiem spēja apstrādāt zemi. Laukstrādniekus nācās meklēt Latgalē, 

pēc tam - Lietuvā un Polijā. 

 Realizējot reformu, nereti notika spekulācijas ar zemi, korupcija - liels skaits 

jaunsaimniecību ieguva sliktas  kvalitātes zemi, kas nenesa peļľu. 

 Daudzās saimniecībās nepietika līdzekļu saimniekošanas attīstībai vai prasmes 

saimniekot - tās bankrotēja. Daudzi nespēja atmaksāt no valsts saľemtos aizdevumus 

un arī izputēja. 

 Mazajās saimniecībās visu veica ar roku darbu - mašīnas nebija izdevīgas. (Vēsture 

pamatskolai, 2006.) 

 

Secinājumi 

1. Lauksaimniecība attīstījās ļoti ātri, neskatoties uz to, ka nereti zemniekiem trūka 

līdzekļu un saimniecību lauki bija par mazu, lai strādātu ar modernu tehniku. 

2. Agrārā reforma bija nozīmīga visās jomās – kā politiskajā, tā arī ekonomiskajā, 

sociālajā un nacionālajā. 

3. Lai arī negatīvo seku agrārajai reformai bija vairāk nekā pozitīvo, es agrāro reformu 

vērtēju kā pozitīvu, jo tika sakoptas Latvijas zemes un celtas jaunas ēkas. 
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Pieeja 
(https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=2&q=agr%C4%81r%C4%81%20reforma&id=966

633&g=1) 
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https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=2&q=agr%C4%81r%C4%81%20reforma&id=966633&g=1


16 
 

APGRŪTINĀJUMU ATTĒLOŠANA KADASTRA KARTĒ 

 

 Ilze Dvinska
1
, Velta Paršova

2
 

1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība un mērniecība 1.kursa studente 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. 

 

Kopsavilkums 

Rakstā ir atspoguļotas atbildes uz publikācijā izvirzītajiem jautājumiem, kas saistīti ar 

nekustamā īpašuma objeta apgrūtinājumu (turpmāk – apgrūtinājumu) attēlošanu kadastra kartē: kādus 

apgrūtinājumus un kā tos attēlo kadastra kartē, kad un uz kādu dokumentu pamata apgrūtinājumus 

sāka un turpina attēlot, kādiem mērķiem  izmantojama informācija par kadastra kartē attēlotajiem 

apgrūtinājumiem, kāda ir kadastra kartē attēloto apgrūtinājumu atbilstība dokumentiem, uz kā pamata 

tie attēloti un kāda ir to atbilstība apvidū esošajai situācijai. 

Atslēgas vārdi: apgrūtinājums, kadastra karte, ceļa servitūts. 

 

Ievads 

Darba mērķis ir noskaidrot izvirzītos jautājumus par apgrūtinājumu attēlošanu kadstra 

kartē.  

Darba uzdevums ir izanalizēt:  

1. kādus apgrūtinājumus attēlo kadastra kartē; 

2. kā apgrūtinājumus apzīmē un uz kādu dokumentu pamata tos attēlo kadastra kartē; 

3. kad apgrūtinājumus sāka attēlot kadastra kartē; 

4. kādiem mērķiem izmantojama kadastra kartē attēlotā informācija par apgrūtinājumiem; 

5. vai kadastra kartē attēlotie apgrūtinājumi attēloti atbilstoši aktuālajos zemes robeţu un 

apgrūtinājumu plānos norādītajai atrašanās vietai, platībai un esošajai situācijai apvidū. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā izmantota aprakstošā metode. Veikta Kadastra informācijas sistēmā pieejamo 

datu analīze. Iizmantoti normatīvie akti un speciālā literatūra.  

 

Diskusija un rezultāti 

Apgrūtinājums ir zemes vienības teritorija vai būve, kurā saskaľā ar normatīvo aktu, 

līgumu vai tiesas nolēmumu ir noteikts lietošanas tiesību aprobeţojums vai saimnieciskās 

darbības ierobeţojums. (Kadastra objekta reģistrācijas...2012) 

Latvijā ir izveidota digitāla kadastra karte, izmantojot digitālos nekustamā īpašuma 

objektu kadastrālās uzmērīšanas datus vektoru formā. Tā aptver visu Latvijas Republikas 

teritoriju un kalpo pārskatam par attēloto objektu savstarpējo izvietojumu teritorijā. Kadastra 

kartes taisnleľķa koordinātu tīkls atbilst Latvijas 1992.gada ģeodēziskajai koordinātu sistēmai 

LKS-92 TM. Kadastra karti uztur atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas datu precizitātei. 

Kadastra kartes dati tiek glabāti failu sistēmā (Kadastrs, [b.g.])). Kadastra karte ir daļa no 

kadastra informācijas sistēmas, kas satur oficiālus kadastra datus. Tās pārzinis un turētājs ir 

Valsts zemes dienests.  

Kadastra kartē kā vienīgais apgrūtinājums tiek attēlots ceļa servitūta teritorija un 

identifikators.  

Ceļa servitūta teritorija ir apgrūtinājums, kas uzlikts vienam īpašumam un kalpo par 

labu citam īpašumam.  

Kadastra kartē ceļa servitūta teritoriju un identifikatoru attēlo atbilstoši kadastra kartes 
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tehniskajai specifikācijai (1.attēls), kuru atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 

noteikumu Nr.263 ―Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖ 

128.punktam publicē Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv.  

Ceļa servitūta teritoriju kadastra kartē attēlo kā noslēgtu poligonu/daudzstūri. Ceļa 

servitūta identifikators sastāv no apgrūtinājuma tipa koda un tā kārtas numura zemes vienībā 

(pēdējie 3 cipari) (2.attēls). 

 

 
1.attēls. Kadastra kartes tehniskā specifikācija (piemērs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls. Kadastra kartes fragments (2017) 
 

Kadastra kartē ceļa servitūtus sāka attēlot no robeţplāniem, kas izgatavoti pēc 

2002.gada 1.jūlija. Sākot ar 2012.gada 27.janvāri, kad spēkā stājās Ministru kabineta 

2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 ―Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi‖, ceļa 

servitūta teritorijas robeţu attēlo no apgrūtinājumu plāna, ja tiek veikta zemes vienības 

kadastrālā uzmērīšana. Ceļa servitūta teritorijas attēlošanai kadastra kartē var kalpot arī ceļa 

servitūta reģistrācijai iesniegtā dokumenta (tiesas sprieduma, līguma vai testamenta, par ceļa 

servitūta nodibināšanu) grafiskais pielikums (zemes robeţu plāns vai apgrūtinājumu plāns ar 

iezīmētu ceļa servitūta līniju). 

Kadastra kartē attēloto informāciju par ceļa servitūtu teritorijām izmanto pirkšanas, 

pārdošanas, plānošanas, projektēšanas, mērniecības kā arī citām vajadzībām. 

Praksē sastopami gadījumi, kad kadastra kartē attēlotā ceļa servitūta teritorija nesakrīt ar 

zemes robeţu plānā vai apgrūinājumu plānā attēloto apgrūtinājuma aizľemto teritoriju, kā arī 

ceļa novietojums apvidū var būt mainījies, pilnībā vai daļēji izzudis. Ir arī gadījumi, kad 

zemes ierīcības projektā ieplānotie ceļa servitūti tā arī paliek nenodibināti. 

 

 

http://www.vzd.gov.lv/
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Secinājumi 

1. Kadastra kartē attēlo ceļa servitūta teritoriju un identifikatoru; 

2. Ceļa servitūta teritorijas robeţu un identifikatoru attēlo atbilstoši kadastra kartes 

tehniskajai specifikācijai; 

3. Par pamatu ceļa servitūta attēlošanai kadastra kartē var kalpot zemes robeţu plāns vai 

apgrūtinājumu plāns ar  iezīmētu ceļa servitūta līniju; 

4. Lai kadastra kartē būtu aktuāla informācija par ceļa servitūtu teritoriju robeţām (arī 

gadījumos, kad ceļa servitūts tiek nodibināts, ceļa novietojums apvidū ir mainījies, 

pilnībā vai daļēji izzudis, zemes ierīcības projektā ieprojektēts) jāpanāk zemes īpašnieku 

aktīvāka iesaistīšanās Kadastra datu aktualizācijā, plānoto/projektēto ceļa servitūtu 

nodibināšanā un reģistrēšanā. 

5. Kā trūkums jānorāda, ka VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla 

www.kadastrs.lv karšu pārlūkā nav iespējams apskatīt kadastra kartē attēlotos 

apgrūtinājumus – ceļa servitūta teritoriju. 

 

Literatūra 

1. Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi : LR likums 
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Kopsavilkums 

Viens no zemes reformas galvenajiem uzdevumiem bija atgriezt bijušajiem zemes īpašniekiem 

zemi, kura viľiem piederēja 1940. gada 21. jūlijā. Tomēr bieţi radās tādi zemes īpašnieki, kuri 

nevēlējās saľemt atpakaļ savas zemes tiesības, bet gan vēlējās saľemt kompensāciju par savu īpašumu. 

Tieši tādēļ Latvijas Republikas Augstākā Padome izstrādāja divu veidu likums par kompensācijas 

izmaksāšanu lauku apvidū un pilsētās. Viens no mērķiem kā salīdzināt kompensācijas piešķiršanu 

lauku apvidū un pilsētā, ir salīdzināt šos abus likumus savā starpā. Pētījuma mērķis ir salīdzināt ar ko 

atšķīrās kompensācijas noteikšana lauku apvidos un pilsētās. 

Atslēgas vārdi: kompensācija, tiesības, lauku apvidus, zemes īpašnieks, pilsēta. 

 

Ievads 

Jau no seniem laikiem zeme ir bijusi galvenais raţošanas līdzeklis un ienākumu avots. 

Tieši tādēļ lauku apvidus pamatā raksturo ar lauku saimniecisko dzīvesveidu, jo 

lauksaimniecība ir viens no izplatītākajiem zemes izmantošanas veidiem lauku apvidos. 

Savukārt pilsētas ir balstītas uz ilgtspējīgu attīstību. Tieši tādēļ, lai gan lauku apvidus, gan 

pilsētas zemes īpašnieki pilnvērtīgi varētu attīstīt savus īpašumus pēc 1940. gada bija tiesības 

uz savu īpašumu (Auziľš, 2016) 

Pilsētās un lauku apvidos bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940. gada 21. jūlijā 

piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, vai viľu mantiniekiem, ja nevēlējās atjaunot 

īpašuma tiesības uz agrāk piederošajiem zemes īpašumiem, bija iespēja saľemt kompensāciju 

vai līdzvērtīgu zemi citā vietā. Tā kā zemes reformas laikā regulējušie likumi par 

kompensācijas piešķiršanu pilsētās un lauku apvidos bija atšķirīgi, tādēļ kompensējamās 

zemes vērtības aprēķināšana un noteikšana atšķīrās (Zemes reforma - atslēga…, 2012).  

Pētījuma mērķis ir salīdzināt ar ko atšķīrās kompensācijas aprēķināšana un noteikšana 

lauku apvidos un pilsētās.  

Pētījuma uzdevumi: izpētīt kompensācijas aprēķināšanu lauku apvidos; izpētīt 

kompensācijas aprēķināšanu pilsētās; salīdzināt savā starpā kompensācijas aprēķināšanu un 

piešķiršanu lauku apvidos un pilsētā. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā izmantotā pētījuma metode avotu analīze, analizēti normatīvie akti un Latvijas 

Republikas likumi. 

 

Diskusija un rezultāti 

Pirmais normatīvais akts, kurš noteica, ka bijušajiem zemes īpašniekiem ir tiesības 

saľemt kompensāciju, bija 1991. gada 15. maija Latvijas Republikas Augstākās padomes 

pieľemtais lēmums ―Par tiesībām saľemt kompensāciju par 1940. gada 22. jūlijā Latvijas 

Republikas lauku apvidos nacionalizēto zemi ‖. Šis likums lika izstrādāt likumprojektus par 

zemes īpašumu kompensācijas aprēķināšanas un saľemšanas kārtību lauku apvidos. Tajā laikā 
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šis bija ļoti aktuāls jautājums par kompensāciju piešķiršanu, jo daudziem zemes īpašniekiem 

zeme bija vienīgais avots no kā gūt ienākumus (Zemes reforma - atslēga…, 2012). 

Latvijas Republikas Augstākā Padomes pieľemtajā likumā ―Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos‖, veselā nodaļā tika aprakstīts kompensācijas jautājums. Viens no 

pamatprincipiem paredzēja, ka kompensācijas apmērs jānosaka, balstoties uz zemes 

kopplatību un tās novērtējumu zemes nacionalizācijas brīdī, kā arī to, ka kompensācija bija 

jāaprēķina rudzu vienībās, pielīdzinot vienu zemes novērtējuma balli 70 kilogramu rudzu 

vērtībai atbilstoši rudzu iepirkuma cenai kompensācijas saľemšanas brīdī. Tāpat arī vērā bija 

jāľem tas, vai bijušais zemes īpašnieks iesniedza konkrētos materiālus par zemes kadastrālo 

novērtējumu līdz 1940. gadam, ja viľš tādus bija iesniedzis, tad tie bija jāľem vērā, aprēķinot 

kompensāciju. Tāpat arī lauku apvidū varēja aprēķināt detalizētāku kompensācijas apmēra 

noteikšanas un izmaksāšanas kārtību. Speciāli tam pat tika izdots vel viens Latvijas 

Republikas Ministru Padome lēmums. Šis lēmums paredzēja, ka kompensācijas apmēra 

noteikšanā jāľem vērā vidējais viena hektāra zemes novērtējums nacionalizācijas brīdī. Šajā 

zemes nacionalizācijas brīdī bija ľemta vērā arī meţaudţu vērtība. Lai noteiktu 

kompensācijas aprēķinus zemes īpašnieks varēja iesniegt zemes īpašuma kopplatības 

sadalījumu zemes lietošanas veidos un zemes kadastrālo novērtējumu 1940. gadā. Kad Valsts 

zemes dienests bija aprēķinājis kompensācijas apmērus viľš šos dokumentus iesniedza 

pagasta padomei, kura tālāk izskatīja un pieľēma lēmumu par kompensācijas piešķiršanu 

(Zemes reforma -  atslēga…, 2012). 

Lauku apvidos kompensācijas apmēra noteikšanai varēja izmantot izstrādāto 

datorprogrammu vai veikt aprēķinus manuāli, jo obligātas prasības kompensācijas aprēķinā 

izmantot programmatūru nebija. Kompensācijas aprēķini tika sagatavoti uz trīs eksemplāros,  

no kuriem pirmais bija jānosūta attiecīgajai pašvaldībai, otrs palika Valsts zemes dienesta 

attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā, bet trešais bija jānosūta izlases pārbaudes veikšanai 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas centram. 

1994. gada 29. novembrī  Ministru kabinets pieľēma noteikumus ―Par kompensācijas 

aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viľu mantiniekiem un maksas noteikšanu par 

īpašumā nodoto zemi pilsētā‖. Šie noteikumi attiecībā uz zemi noteica vien to, ka 

kompensācijas kopējo apmēru (latos) aprēķina Valsts zemes dienesta teritoriālās 

struktūrvienības (rajonu vai pilsētu nodaļas) un Valsts zemes dienestam bija uzdots izstrādāt 

koeficientus zemes vērtības pārrēķināšanā.  

Atšķirībā no lauku apvidus kompensāciju aprēķināšanas, pilsētās kompensācijas 

aprēķināšanā tika jāveic atbilstoši zemes lietošanas mērķim 1940. gada 21. jūlijā un tajā laikā 

izmantotajai zināmajai zemes vērtībai. Tāpat kompensācijas apmēru par zemi bija paredzēts 

aprēķināt, pamatojoties uz tās tirgus vērtību līdz 1940. gada 21. jūlijam, kas norādīta uzziľās 

par zemesgabala tirgus vērtību, zemes pirkuma līgumos, hipotēku ierakstos zemesgrāmatās, 

zemes kadastrālajos novērtējumos vai citos nekustamā īpašuma vērtēšanas dokumentos 

(Noteikumi par kompensācijas…, 1997).  

Lai uzsāktu kompensācijas vērtības noteikšanu, Valsts zemes dienests apstiprināja 

Nekustamā īpašuma vērtēšanas centra izstrādāto instrukciju, kas reglamentēja kārtību, kādā 

Valsts zemes dienesta nodaļas aprēķina kompensāciju par pilsētas zemēm. Ľemot vērā to, ka 

ne visu bijušo zemes īpašnieku rīcībā bija pieejama bijušā īpašuma zemes vērtība, bija jārod 

risinājums situācijai, kad bijušā īpašuma zemes vērtība nebija zināma. Šīs problēmas 
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risināšanai pastāvēja divi veidi. Pirmais no tiem bija izmantot pilsētu pašvaldību rīcībā esošos 

materiālus par zemes novērtējumu 1940. gadā, tad zemes īpašuma vērtības noteikšanai 

izmantoja ar pašvaldības lēmumu apstiprinātos datus par konkrētu viena kvadrātmetra vērtību. 

Savukārt, ja pašvaldības rīcībā šādu materiālu nebija, tad viena kvadrātmetra vērtību noteica 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas centra speciālisti, izmantojot Latvijas 

Valsts arhīvā pieejamo informāciju (Zemes reforma - atslēga…, 2012).  

 1. tabulā uzskatamāk ir redzams, kas bija kopīgs un kas atšķirīgs kompensāciju 

piešķiršanai lauku apvidos un pilsētā. 

1.tabula 

Kopīgais un atšķirīgais kompensāciju piešķiršanai lauku apvidos un pilsētā 

Kopīgais Atšķirīgais 

 kompensāciju aprēķināšanai gan 

lauku apvidos, gan pilsētās attiecīgajiem 

speciālistiem bija jāaizpilda Zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanas kartiľa. 

 lauku apvidos kompensāciju aprēķināja 

reizinot pagasta zemes vidējo novērtējumu ballēs 

ar bijuša zemes īpašuma platību un koeficientu 

0,07. 

 bijušajā īpašuma zemes kompensācijas 

vērtību aprēķināja manuāli, reizinot bijušā 

īpašuma zemes platību ar viena kvadrātmetra 

vērtību 1940. gadā un korekcijas koeficientu 

pirmskara lata pielīdzināšanai pašreizējā lata 

vērtībai. 

 

 

Pēc tabulas informācijas, var secināt, ka kompensācijas piešķiršanai lauku apvidos un 

pilsētās bija tikai viena kopīga pazīme - attiecīgajam speciālistam bija jāaizpilda Zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanas uzskaites kartiľa. Atšķirīgais bija kompensācijas aprēķināšanas 

veids. Laukos pēc kartiľas aizpildīšanas tā bija jāiesniedz Valsts zemes dienesta, attiecīgajā 

teritoriālajā struktūrvienībā, kur speciālisti  aprēķināja kompensācijas apmērus. To ieguva, 

reizinot pagasta zemes vidējo novērtējumu ballēs ar bijušā zemes īpašuma platību un 

koeficientu 0,07, kas izteica rezultātu rudzu vienībā/tonnās. Sākotnēji par vienu tonnu rudzu 

tika noteikti 53 lati. Savukārt pilsētā īpašuma kompensācijas apmērus aprēķināja reizinot 

bijušā īpašuma zemes platību ar viena kvadrātmetra vērtību 1940. gadā un korekcijas 

koeficientu. 

 

Secinājumi 

1. Gan lauku apvidū, gan pilsētās kompensācijas aprēķināšanai attiecīgajiem speciālistiem 

bija jāaizpilda vienādas Zemes īpašuma tiesību atjaunojošas kartiľās. 

2. Kompensācijas aprēķināšana lauku apvidos un pilsētās atšķīrās. 

3. Pilsētās kompensāciju aprēķināja manuāli, reizinot bijušā īpašuma zemes platību ar viena 

kvadrātmetra vērtību. 

4. Lauku apvidos kompensācija netika aprēķināta tikai no zemes īpašuma kopplatības, bet tā 

tika aprēķināta arī rudzu vienībās. 
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Kopsavilkums  
Būvju deformāciju novērošana ir viens no svarīgākajiem inţenierģeodēziskajiem darbiem, kas 

prasa lielu precizitāti un novērotāja atbildību. Novērot būvju deformācijas ir nepieciešams, lai laicīgi 

varētu novērst deformācijas izplatību. Daţreiz deformāciju novērošana sākas ar būves celtniecības 

darbu sākšanos. Būvju deformāciju novērošanu var veikt izmantojot daţādas mērniecības metodes: 

ģeometrisko nivelēšanu, trigonometrisko nivelēšanu, hidrostatisko nivelēšanu, mikronivelēšanu, 

fotogrametriju un citas metodes. Novērot būvju deformācijas var arī ar terrestisko 3D lāzerskeneri. Tā 

ir precīza metode, kas ļauj noteikt deformācijas un, kas aizstāj visas iepriekšminētās noteikšanas 

metodes. 

Atslēgas vārdi: būvju deformācijas, lāzerskenēšana, terrestiskais 3D skeneris. 

 

Ievads 

Būvju deformāciju noteikšana ieľem būtisku vietu mūsdienu inţenierģeodēziskajos 

darbos, kuras galvenais mērķis ir noteikt deformācijas būtiskumu, lai savlaicīgi apturētu to 

izplatīšanos un nodrošinātu būvēs tālāku normālu izmantošanu. Daudzu būtisku būvju 

būvēšana nevar iztikt bez deformāciju noteikšanas(Клюшин u. c.*, 2004)(Макаров u. c.*, 

2016)(Смолич u. c.*, 2009). 

Būvju sēšanās noteikšana un inţenierbūvju kustību noteikšana vienmēr ir bijis un būs 

viens no svarīgākajiem inţenierbūvniecības uzdevumiem(Клюшин u. c.*, 2004)(Макаров u. 

c.*, 2016)(Смолич u. c.*, 2009). 

Mūsdienās arvien vairāk tiek izmantota 3D lāzerskenēšana, kuru var pielietot arī būvju 

deformāciju noteikšanai. Šī tehnoloģija samazina ģeodēzisko darbuizmaksas un laiku, kas 

saistīti ar būvju deformāciju novērojumiem (Клюшин u. c.*, 2004)(Макаров u. c.*, 

2016)(Смолич u. c.*, 2009). 

Lāzerskenēšanas tehnoloģija mūsdienās attīstās straujos tempos, tādējādi ierindojoties 

starp svarīgākajām tehnoloģijām. Lāzerskenēšana tiek pielietota daţādās nozarēs, kas saistītas 

ar medicīnu, mākslu, autorūpniecību u.c. Šīs tehnoloģijas lielā pieprasījuma dēļ aug arī, tās 

precizitāte un lielās izmantošanas iespējas (Шеховцовu. c.*, 2014). 

Mērot ar terrestisko lāzerskeneri tiek iegūts punktu mākonis, kur katram punktam tiek 

mērīts attālums un virziens, kā rezultātā katram punktam iegūst:  X, Y un Z koordinātas 

(Terrestrial 3D laser scanning...[b.g.]). 

Lāzerskenēšana, kas ļauj precīzi un ātri noteikt būvju deformācijas aizstāj visas iepriekš 

izmantotās deformāciju noteikšanas metodes, tādējādi lāzerskeneris aizstāj citus mērniecības 

instrumentus. 

Darba mērķis: Novērot deformācijas izmantojot terrestisko 3D lāzerskeneri. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Savā publikācijā izmantota un analizēta speciāla literatūra par būvju deformācijām un 

terrestisko 3D lāzerskenēšanu, pielietojot analīzes un aprakstošo metodi 
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Diskusijas un rezultāti 

Pētāmais objekts atrodas Jelgavas pilsētā un tas ir Jelgavas pils. Deformācijas netika 

noteiktas visai pilij, bet gan tikai pils ziemeļaustrumu spārnam. 

 Pirms uzsākt uzmērīšanu, tika apsekots objekts. Pēc apsekošanas laikā tika ierīkoti 2 

atbalstpunkti ar  divfrekvenču GPS Leica RX1250X. Atbalstpunkti tika ierīkoti ceļa apmalē, 

lai būtu pēc iespējas nekustīgāki, kā arī izmantojami vairākkārt. Apmalē tika izurbti caurumi 

un iesistas naglas. Atbalstpunkti tika ierīkoti ar pēcapstrādes metodi. Pēc sagatavošanas 

darbiem sekoja 3D lāzerskenēsana ar terrestisko 3D skeneri Trimble FX. Pirms skenēšanas 

tika izvietoti skenēšanas mērķi, jeb markas. Skenera atrašanās vietu noteica objekta augstums, 

garums un objekta ģeometrija. Pēc skenēšanas tika piemērītas markas ar elektronisko 

datortahimetru SOKKIA 530 RK-31. Uzmērīšana jeb lāzerskenēšana tika veikta ar terrestisko 

3D lāzerskeneri Trimble FX. Pēc pieciem mēnešiem notika atkārtota skenēšana, lai varētu 

novērot būves deformācijas. 

Lāzerskenēšanas dati tika apstrādāti programmā Trimble RealWorks. Kopējais skenēto 

datu apjoms pirmajā skenēšanas reizē bija 1.24 GB un otrajā 1.4 GB.  Pēc tam šie dati tika 

savienoti un piesaistīti koordinātu sistēmai. Savienošana notika ar marku palīdzību. Iezīmējot 

šīs markas, tika savienoti dati un izveidots viens vienots punktu mākonis(att 3.2.3.2.). Dati 

tika arī attīrīti, lai viss nevajadzīgais (skenējuma trokšľi) tiktu izgriezts ārā. Pēc abu staciju 

punktu mākoľu savienošanas un koordinātu transformēšanas vienā koordinātu sistēmā tika 

iegūti RWC faili. 

Deformāciju novērošana tika veikta apskatot abus punktu mākoľus. To bija iespējams 

veikt ar mērīšanas rīkiem(att 3.2.4.1.), kas ļāva analizēt punktu mākoni pilnībā visās vietās. 

Tādā veidā abu skenējumu izveidotajos punktu mākoľos 10 vietās tika noteiktas koordinātas 

un salīdzinātas savā starpā.Koordinātas tika noteiktas punktu mākoľa raksturīgākajās vietās, 

parasti tie bija fasādes stūri. Tā kā pētāmā objekta fasāde veidoja neregulāras formas, tad 

nebija problēmu izvēlēties šos punktus. Kad abu punktu mākoľu koordinātas tika apskatītas, 

tās tika salīdzinātas un noteiktas koordinātu izmaiľas. Izmaiľas tika salīdzinātas pa X,Y un Z 

asi (skat. 1.tabula un 2.tabula). 

1. tabula 

Iegūto X koordinātu salīdzinājums (izmēri milimetros) 

Nr. X
1
 X

2
 Izmaiľas Y

1
 Y

2
 Izmaiľas 

1 483691709,17 483691717,77 -8,60 279185485,13 279185482,24 2,89 

2 483690398,16 483690409,51 -11,35 279194726,92 279194721,30 5,62 

3 483692769,48 483692760,58 8,90 279181573,11 279181572,78 0,33 

4 483691467,22 483691458,04 9,18 279185347,93 279185391,95 -44,02 

5 483690677,05 483690793,59 -116,54 279185858,52 279186066,17 -207,65 

6 483692053,79 483692047,95 5,84 279182112,95 279182124,43 -11,48 

7 483691985,75 483691988,02 -2,27 279183726,89 279183739,55 -12,66 

8 483690112,36 483690146,82 -34,46 279194331,18 279194333,88 -2,70 

9 483689851,70 483689907,46 -55,76 279194390,25 279194369,22 21,03 

10 483692136,76 483691874,58 262,18 279181576,69 279181669,58 -92,89 
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Pēc 1. tabulas var salīdzināt koordinātu izmaiľas, kuru amplitūda ir diezgan liela. Redz, 

ka daţiem punktiem koordinātu atšķirība nepārsniedz 10 mm, bet ir arī daţi punkti, kur 

koordinātas atšķiras vairāk, kā par 250 mm. Līdz ar to tiek secināts, ka tās nav ēkas stāvokļa 

izmaľas, bet gan neprecīza objekta uzmērīšana un datu apstrādāšana.   

2. tabula 

Iegūto Z koordinātu salīdzinājums (izmēri milimetros) 

Nr. Z
1
 Z

2
 Izmaiľas 

1 7305,47 7307,18 -1,71 

2 5739,37 5734,01 5,36 

3 5696,68 5702,22 -5,54 

4 11866,19 11861,04 5,15 

5 19884,98 19723,33 161,65 

6 6880,40 6888,90 -8,50 

7 7587,62 7579,64 7,98 

8 5731,17 5756,11 -24,94 

9 8121,03 8127,65 -6,62 

10 13899,01 13872,26 26,75 

 

Līdzīgu situāciju var novērot arī 2. tabulā, kur daţiem punktiem ir ļoti lielas koordinātu 

izmaiľas. 1. tabulā un 2. tabulā ļoti lielas izmaiľas ir redzamas 5. punktam, kurš atrodas 

sienas pašā augšā. 

Tā, kā darba procesā tika pieļautas daţas kļūdas, izveidojās koordinātu kļūda. Pirmais 

faktors no kā tas varēja rasties, bija tahimetriskā uzmērīšana. Autors uzmērot skenēšanas 

mērķus, jeb markas, nevarēja iegūt pietiekami lielu precizitāti. Otrais ļoti svarīgais faktors bija 

nepareizu marku izvietošana uz skenētā objekta, kā arī uz citiem blakus esošiem objektiem, kā 

arī to bija pārāk maz. Markas tika izvietotas pa sienas lejasdaļu, kā rezultātā vislielākā 

nesaiste radās ēkas augšdaļā 

 

Secinājumi 

1. Analizējot literatūras avotus, tika konstatēts, ka pašlaik lāzerskenēšana netiek plaši 

izmantota būvju deformāciju noteikšanā. 

2. 3D lāzerskenēšanu var ātri un ērti pielietot būvju deformāciju noteikšanā, līdz ar to 

samazinot darba izmaksas. 

3. Veicot 3D lāzerskenēšanu jāievēro virkne pasākumu, lai varētu iegūt maksimālu datu 

precizitāti. 

4. Ar iegūtajiem lāzerskenēšanas datiem, nebija iespējams novērot būves deformācijas, jo 

bija radusies pārāk liela nesaiste, kas ir nepieļaujama šādu darbu veikšanā  
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Kopsavilkums 

Darbā tika aprakstīts analitiskais literatūras apskats par nivelēšanas pirmsākumiem, ģeometrsikā 

nivelēšanu, nivelieri un to iedalījums, I, II un III klases nivelēšana, ģeodēzisko instrument pārbaudes, 

nivelēšanas latu pārbaude. Lauka darbos tika veikta punktu paaugstinājumu noteikšana ar daţādas 

klases nivelieriem, lai savstarpēji varētu salīdzināt iegūtos datus un noteiktās tendencies. Pēc 

iegūstamajiem datiem I un III klases nivelieri atbilda savām nivelēšanas prasībām. 

Atslēgas vārdi: ģeometriskā nivelēšana, daţādas precizitātes klases nivelieri, I un III klases 

nivelēšana. 

 

Ievads 

Latvijas teritorijā nivelēšanas darbi sākti jau 19.gadsimta otrajā pusē un turpinās vēl 

arvien [1]. Mūsdienās pakāpeniski pieaug izpildīto mērījumu precizitāte, ar ko arī ir augusi 

nepieciešamības pēc augstākas un precīzākas klases nivelieriem [2]. Nivelieris savā būtībā ir 

ģeodēzisks instruments, ar kura palīdzību var noteikt paaugstinājumu. Pastāv daţādas 

precizitātes nivelieri, kuri piemēroti daţādiem darbiem atkarībā no nepieciešamas precizitātes. 

Gadiem ejot nivelieru precizitāte ir augusi kas sekmējis to ka viľu loma tautsaimniecībās 

attīstībā ir krietni kļuvusi būtiskāka [3]. Nivelierus un nivelēšanas veidus mūsdienās izvēlās 

no vajadzīgās precizitātes, un no katras nozares specifiskajam vajadzībām. Nivelēšanas darbi 

var būt saistīti gan valstiskā līmenī, gan ari būvniecības, arhitektūras un citiem darbiem 

privātajā sektorā. 

Darba mērķis: Daţādu precizitātes klases nivelieru paaugstinājuma salīdzināšana. 

Darba uzdevumi: 

 literatūras izpēte par nivelēšanu, ģeodēziskajām zīmēm, daţādu precizitātes 

nivelieriem un zemes garozas vertikālajām kustībām; 

 veikt I un III klases nivelēšanas gājienus, izmantojot daţādu precizitātes nivelierus,  

 apsekot trīs ģeodēziskās zīmes; 

 nivelieru mērījumu datu apstrāde; 

 iegūto paaugstinājumu mērījumu salīdzināšana; 

 analizēt daţādu nivelieru precizitāte klases mērījumus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījuma analīzei tik pielietotas trīs metodes – matemātiskā metode, apkopotu nivelētos 

rezultātus, datu apstrādes statistiskās metodi, apstrādātu nivelēšanā iegūtos datus, kā arī 

eksperimenta metodi, kad tika veikta nivelēšanas rezultātus salīdzināšana. 

Izmantotie matreāli. Izmantota zinātniskā literatūra par nivelēšanu un pieejamie 

brīvpieejas interneta resursi. 
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Diskusija un rezultāti 

Izstrādātā pētijumi rezultāti ir uzskatāmi, par nivelēšanu, ko izpilda ar visaugstāko 

precizitāti, kādu var sasniegt, izmantojot mūsdienu instrumentus un metodes, petījumā pēc 

iespējas tika samazinātas nivelēšnas kļūdas, bet kļūdas vienmēr pastāvēs . Pētījuma veikšanai 

tika izmantoti trīs nivelieri – digitālie Trimble DiNi, Leica Sprinter un optiskais Sokkia B-40. 

Šiem precīzajiem nivelieriem, kuri paredzēti I un II klases nivelēšanai un 

inţinierģeodēziskajiem darbiem, paaugstinājuma standartnovirze nepārsniedz 0,5 mm, kuri 

paredzēti III klases nivelēšanai, – 3 mm [4]. Lai tiktu sasniegta šāda precizitāte, pētijums tika 

veikts 3 dienu laikā agri no rīta un pēcpusdienā uz samērā līdzena reljefa, kur nivelēšanas 

darbus neietekmēja liela satiksme ar garāmbraucošajām automašīnām un gājējiem. Datu 

apstrādei punktu paaugstinājumi tika noteikti abos virzienos – turp un atpakaļ, ievērojot 

nivelēšanai piemērotus laika apstākļus un laiku. Visiem trim nivelieriem tika salīdzinātie 

iegūto paaugstinājumu atšķirības starp stacijām, lai noteiktu vai nivelieris atbilst nivelēšanas 

klasēm. Esošo rezultātu apkojums liecina par to ka iecerētais rezultāts ir sasniegts. Lai 

sasniegtu pētijuma mērķi, tika salīdzināti visi iegūtie paaugstinājumi ar nivelieriem savā 

starpā (sk. 1.tab.) 

1.tabula 

Iegūto paaugstinājumu salīdzinājums starp nivelieriem 
 

Stacijas 

Nr. 

Izmantotais instruments 

Trimble DiNi Leica Sprinter Sokkia B-40 

turp atpakaļ Vidējie turp atpakaļ Vidējie turp atpakaļ Vidējie 

1 0,3423 0,3423 0,3423 0,3420 0,3422 0,3421 0,342 0,341 0,342 

2 0,3835 0,3837 0,3836 0,3834 0,3832 0,3833 0,384 0,382 0,383 

3 -0,1921 -0,1921 -0,1921 -0,1921 -0,1921 -0,1921 -0,192 -0,192 -0,192 

4 -1,2920 -1,2919 -1,2920 -1,2924 -1,2923 -1,2924 -1,290 -1,289 -1,290 

5 -1,2983 -1,2983 -1,2983 -1,2985 -1,2987 -1,2986 -1,297 -1,299 -1,298 

6 0,9028 0,9027 0,9027 0,9027 0,9029 0,9028 0,904 0,906 0,905 

7 -0,4190 -0,4188 -0,4189 -0,4189 -0,4190 -0,4190 -0,418 -0,420 -0,419 

8 0,3975 0,3973 0,3974 0,3974 0,3974 0,3974 0,399 0,397 0,398 

9 0,5106 0,5106 0,5106 0,5106 0,5104 0,5105 0,510 0,511 0,511 

10 0,6546 0,6547 0,6546 0,6547 0,6549 0,6548 0,655 0,655 0,655 

11 -0,5000 -0,5000 -0,5000 -0,5000 -0,5002 -0,5001 -0,501 -0,503 -0,502 

12 0,0864 0,0866 0,0865 0,0863 0,0863 0,0863 0,085 0,087 0,086 

13 0,3238 0,3238 0,3238 0,3236 0,3238 0,3237 0,325 0,325 0,325 

14 0,0779 0,0778 0,0778 0,0778 0,0781 0,0780 0,078 0,078 0,078 

15 0,0268 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,028 0,026 0,027 

16 0,0701 0,0700 0,0701 0,0701 0,0699 0,0700 0,068 0,070 0,069 

17 0,2564 0,2564 0,2564 0,2564 0,2565 0,2565 0,257 0,258 0,258 

Σ 0,3314 0,3316 0,3315 0,3300 0,3302 0,3301 0,337 0,333 0,335 

 

Pēc noteiktajiem datiem tiek secināts ka ar nivelieri Leica Sprinter noteiktie 

paaugstinājumi ir visprecīzākie. To pierāda ne tikai turp un atpakaļgājienu starpība, bet arī 

iegūtās gājienu standartnovirzes. Salīdzinot rezultātus starp punktiem salīdzinājumā ar 

Sprinter noteiktajiem, vislielākā atšķirība ir starp paaugstinājumiem, kas noteikti ar optisko 
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nivelieris Sokkia B-40. Tie vidēji atšķiras no 0,0 – 2,9 mm no paaugstinājumiem, kas noteikti 

ar nivelieri Leica Sprinter. Salīdzinot nivelierus Trimble DiNi un Leica Sprinter, var teikt, ka 

iegūtie rezultāti ir ļoti līdzīgi un vienādi. Vienā stacijā atšķirība ir 0,4mm, tas, iespējams, 

skaidrojams ar kādu no nivelēšanas kļūdām – latas sašķiebšanās, vai nolasījuma kļūdas. Citos 

noteiktajos punktu paaugstinājumos tik lielas atšķirības nav novērojamas. Lai pārliecinātos 

par mērijumu precizitāti tiek aprēķinātas standartnovirzes visiem niveliriem. Rezultāti ir 

apkopoti 2. tabulā. 

2.tabula 

Aprēķinātās standartnovirzes turp un atpakaļgājienā 

Ģeodēziskais 

instruments 

Standartnovirze 

stacijā, mm 

Standartnovirze starp 

paaugstinājumiem, mm 

Standartnovirze uz 

km gājienu, mm 

Leica 

Sprinter 
0,08 0,06 0,12 

Trimble DiNi 0,11 0,08 0,16 

Sokkia B-40 0,69 0,49 0,97 

 

Salīdzinot noteikto paaugstinājumu starpības un standartnovirzes, var droši teikt, ka visi 

trīs instrumenti ir izmantojami atbilstoši saviem mērķiem. Leica Sprinter un Trimble DiNi – I 

un II klases nivelēšanā, Sokkia B-40 – III klasē. Tas nozīmē ka šie nivelieri ir ļoti precīzi un, 

ka atšķirības starp daţādu firmu nivelieriem nav un katrs atbilst savai precizitātei. 
 

Secinājumi 

1. Nivelēšana ir laikietilpīgs process, kas prasa lielu uzmanību un precizitāti. 

2. Precīzajā nivelēšanā, lai iegūtu augstvērtīgu rezultātu, ir jāievēro pēc iespējas vairāk 

precīzās nivelēšanas norādījumi kā samazināt iespējamās kļūdas nivelēšanas darbos. 

3. Iegūtie rezultāti ar nivelieri Leica Sprinter un Trimble DiNi atbilst I klases nivelēšanai un 

Sokkia B-40 atbilst III klases nivelēšanai. 

4. Eksperimentālie pētījumi pierādīja, ka izmantojot ģeometrisko nivelēšanas metodi, 

nivelēšana no vidus var iegūt ļoti precīzus rezultātus izmantojot jebkādu no mūsdienu 

esošajiem nivelieriem. 

5. Darba mērķis tiek uzskatīts par sasniegtu, jo izmantojot daţādas precizitātes klases 

nivelieru testēšanu lauku mērījumos atbilst mūsdienu nepieciešamajai precizitātei lauku 

darbos. 
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DEGRADĒTĀS TERITORIJAS REVITALIZĀCIJA 
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1
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2
 LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. 

 

Kopsavilkums  

Darbā noskaidroti un apkopoti, kā arī analizēti galvenie degradēto teritoriju izcelsmes iemesli 

un veidi, to ietekme uz  apdzīvotu vietu ekonomiskajiem un sociālajiem faktoriem. Darbā apskatīta 

degradēto teritoriju ietekme uz vides aspektiem, to iespējamo vides piesārľošanas draudiem. Izpētīti 

iespējamie degradēto teritoriju revitalizācijas  varianti, lai uzlabotu pilsētvides situāciju. Darbā 

apkopoti un analizēti atsevišķu pašvaldību teritorijas plānojumi, lai izprastu kāda ir pašvaldību nostāja 

degradēto teritoriju  revitalizācijas  jautājumos. Darbā apkopoti un pētīti arī juridiskie aspekti, kas, 

galvenokārt, kavē degradēto teritoriju revitalizāciju un apskatīti iespējamie varianti, kā labāk atrisināt 

juridiskos šķēršļus degradētos  zemju attīstībai.  

Atslēgas vārdi: degradētās teritorijas, revitalizācija, atjaunošana, apdzīvotas  teritorijas. 

 

Ievads 

Degradētās teritorijas ir iepriekš izmantotas, parasti rūpnieciskas vai pamestas vietas 

pilsētu apdzīvotajās daļās, kuru atgriešanai lietderīgā izmantošanā ir nepieciešama 

iejaukšanās. Degradētās teritorijas parasti rodas valstīs, kurās notikusi strauja industriālā vai 

strukturālā attīstība. Izmaiľu dinamika un pāreja no sociālistikās uz tirgus ekonomiku daudzās 

Centrālās un Austrumeiropas valstīs radīja īpaši lielu degradēto teritoriju nastu, ko pavada 

vietējo tirgu nespēja atgriezt šos īpašumus produktīvai izmantošanai. Degradēto teritoriju 

atjaunošana ir ilgtermiľa problēma. 

Eiropas Savienības izpratnē degradētās teritorijas ir pamestas, nelietderīgi vai 

nepietiekami izmantotas vai brīvas zemes, kuras var negatīvi ietekmēt, bet var arī neietekmēt 

vidi, kuru izmantošana iepriekšējos nolūkos ir pārtraukta vai mazinājusies un tirgus bez 

lielākas vai mazākas iejaukšanās no ārpuses nav spējis to atgriezt lietošanā. Jāatcerās, ka 

degradētās teritorijas nevienmēr ir tikai pamestas un nelietotas teritorijas, piemēram, Latvijā 

nereti sastopamies ar situācijām, kad daļēji pamestas rūpnīcu teritorijas vēl aizvien tiek 

izmantotas saimnieciskajai darbībai, visbieţāk ši darbība notiek kādā atsevišķā teritorijā vai 

korpusā, šādu uzľēmumu īpašnieki lielākoties ir arī visas teritorijas īpašnieki.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Analizēt degradētās teritorijas un iespējamos revitalizācijas variantus, izmantojot 

starpdisciplinārs mācību līdzekli degradēto teritoriju atjaunošanai, degradēto teritoriju 

rokasgrāmata.  

 

Diskusija un rezultāti 

Objekta priekšizpēte ir orientēta uz objekta novērtējumu un pieľēmumiem par to vai ir, 

un ja ir tad cik, piesārľots ir objekts. Ja nav reģistrēti nekādi dziļurbumi, priekšizpētē tiek 

aplūkoti ietekmes uz apkārtējās vidi izvērtējuma auditi vai jebkādi pieejamie objekta 

vērtējuma dokumenti. Izmantotajai informācijai par raţošanu, procesiem un vielām, ja ir kādi 

iespējamie piesārľojuma avoti, kopā ar pieredzi par objekta izmantošanu un datiem no 
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kartēm, pārskatiem, aptaujām, ģeovides kartēm, ģeoloģiskajiem arhīviem, no reģionālajām 

vides pārvaldēm un citiem pieejamajiem avotiem ir jābūt pietiekamai objekta novērtējuma 

veikšanai. Novērtējums jāveic, ľemot vērā tādus aspektus kā piesārľojums, risks 

piesārľojuma migrācija, teritorijas iespējamā izmantošana nākotnē, draudi, ieinteresēto pušu 

viedokļi, un nākamie soļi revitalizācijas virzienā. Degradēto teritoriju pārbūve ir komplekss 

process. Būtiskākās izmaiľas fiziskajā vidē –pilsētu rūpniecības un dabiskās ekosistēmas, kā 

arī vietējās ekonomikas un sociālo sistēmu revitalizācija, ir integrētas ilgtspējīgas  attīstības 

sinerģijā. Turklāt, šādam, sareţģītam, kompleksam procesam nepieciešams daţādu 

ieinteresēto pušu ieguldījums ar atšķirīgām interesēm, kapacitāti un spējām. Degradēto 

teritoriju pārbūves pieredze rāda, ka ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana bijušajās 

degradētajās teritorijās nozīmē ne tikai investīciju apkārtējās vides slodţu novēršanā vai 

vietējās ekonomikas rehabilitāciju tikai pašā degradēto teritoriju zonā. Gluţi pretēji – 

degradēto teritoriju revitalizācijas ilgtspēja ir atkarīga no tās ilgtermiľa kompleksās 

integrācijas pilsētas organismā. Šajā kontekstā, degradēto teritoriju pārbūves problēmas nav 

iespējams pienācīgā veidā atrisināt ar izolētiem rehabilitācijas pasākumiem vai darbībām. 

Tikai uz stratēģisku mērķi orientēta pieeja kā integrēta vietējās teritorijas izmantošanas 

pārvaldības daļa, ko ietver sistemātiska attīstības plānošana, var garantēt efektīvas investīcijas 

attīstības maiľā. Viens no degradēto teritoriju revitalizācijas procesu bremzējošiem faktoriem 

ir īpašumtiesību jautājumi, jo visbieţāk degradētās teritorijas pieder privātpersonām un vēl 

bieţāk šīs privātpersonas ir grūti vai pat vispār nesasniedzamas, vai arī bez jebkādes intereses 

par sava degradētā īpašuma atjaunošanu. Ar degradēto teritoriju īpašumtiesību jautājumiem 

notiek saskarsme arī vairākos citos aspektos. Tie būtu Īpašnieku spēja un vēlēšanās rīkoties. 

Riski, kas saistīti ar degradēto teritoriju objektu īpašumtiesībām un ar zemi saistītajām 

tiesībām. Riski, kas saistīti ar aizdevēja maksu par degradēto teritoriju zemi un īpašumu. 

Riski, kas saistīti ar publiskajos reģistros neredzamajām tiesībām uz zemi (īres, nodokļa 

jautājumi, u.c.). Ne visi īpašnieki ir ieinteresēti vai kompetenti īpašnieki, degradēto teritoriju 

īpašnieki, parasti ir tie, kuri palikuši ārpus tirgus izmaiľām. Tāpat, ne visi degradēto teritoriju 

īpašnieki vēlas darboties ar savu degradēto teritoriju īpašumu. 

Zinātniski pētnieciskajā darbā izvēlētais degradētais objekts atrodas Ludzas novadā, 

Ludzas pilsētas teritorijā, Latgales un Krāslavas ielu krustojumā. Šis degradētais objekts 

atrodas Ludzas novada pašvaldības īpašumā. Ľemot vērā to, ka šis degradētais objekts ir 

pašvaldības īpašumā, reālā revitalizācijas gadījumā šos iepriekš minētos juridiskos 

sareţģījumus, kad iesaistītās puses nevar vienoties savā starpā var arī izslēgt, jo šajā gadījumā 

pašvaldība ir ieinteresēta šī objekta likvidēšanā jeb degradētās teritorijas revitalizācijā. Ludzas 

pašvaldība izdevusi teritorijas plānojumu 2013-2024 gadam, kurā iekļauti punkti šo degradēto 

teritoriju revitalizēšanai. Ludzas novada pašvaldība izdotajā teritorijas plānojumā apľemusies 

veikt degradētās un pamestās lauksaimnieciskās un raţošanas objektu teritorijas apsekošana 

un veicināt šo teritoriju revitalizāciju. Ludzas novada pašvaldība veidojot teritorijas 

plānojumu ľēmuši vērā arī šo degradēto teritoriju potenciālo risku vides piesārľojuma risku, 

ľemot vērā degradēto teritoriju tuvumu intensīvi apbūvētām teritorijām pilsētas centrā. Šāds 

pašvaldības teritorijas plānojums, ļauj pamatoti domāt, ka Ludzas novada pašvaldība ir 

ieinteresēta un pretimnākoša degradēto teritoriju revitalizācijai un pilsētvides uzlabošanai un 

attīstības plāniem. 
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Secinājumi  

1. Degradētās teritorijas Latvijā plaši izplatījušās pēc padomju savienības sabrukuma, 

kuras laikā Latvijā uzplauka industriālā raţošana. 

2. Eiropas Savienības izpratnē degradētās teritorijas ir pamestas, nelietderīgi vai 

nepietiekami izmantotas vai brīvas zemes, kuras var negatīvi ietekmēt vidi. 

3. Objekta priekšizpēte ir tendēta uz degradētās teritorijas apsekošanu un tās 

piesārľojuma līmeľa novērtēšanu. 

4. Degradēto teritoriju pārbūve ir komplekss process, kura pozitīvs iznākums ir atkarīgs 

no daudzu iesaistīto pušu labvēlīgiem lēmumiem un uzskatiem 

5. Degrādēto teritoriju revitalizācijas procesa ceļā, mūsdienās, stāv daudzi juridiskie 

šķēršļi, kas aizkavē teritoriju labiekārtošanu 

6. Gadījumā, kad degradētās teritorijas atrodas pašvaldības īpašumā, tad visbieţāk 

pašvaldību izstrādātie teritorijas plānojumi ir paredzējuši rīkoties ar degradēto 

teritoriju pārbūvi. 

7. Pašvaldības ir pretimnākošas un atvērtas degradēto teritoriju revitalizācijas procesu 

attīstībai. 
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Kopsavilkums 

Darba mērķis bija izpētīt dzimtbūšanas atcelšanu Latvijas teritorijā un zemes ierīcības un 

mērniecības lomu šajā procesā. Darbā ir raksturots, kas ir dzimtbūšana, tās izveidošanās, latviešu 

zemnieku sadzīve dzimtbūšanas laikā, dzimtbūšanas atcelšana Latvijas teritorijā, Vidzemes zemnieku 

likums un zemes ierīcības un mērniecības loma. Darba uzdevums bija iegūt informāciju par 

dzimtbūšanas rašanos, tās ietekmi uz latviešu zemnieku sadzīvi, izpētīt dzimtbūšanas atcelšanas 

iemeslus un tās ietekmi uz zemes ierīcības un mērniecības lomu, izdarīt secinājumus. 

Atslēgas vārdi: dzimtbūšana, klaušas, dzimtbūšanas atcelšana, Vidzemes zemnieku likums, 

„Mērnieku laiki‖. 

 

Ievads 

Dzimtbūšana bija feodāla un pēcfeodāla sociāla iekārta, kurā zemnieki bija piesaistīti 

apstrādājamai zemei kā savai darbavietai un bija atkarīgi no zemes īpašnieka. Par tiesībām 

apsaimniekot savu sētu viľiem bija jāmaksā dzimtkungam nodevas un jāiet klaušās. Atkarībā 

no laikmeta dzimtbūšanas intensitāte bija daţāda, no patronālā aizbildľa - aizbilstamā 

attiecībām līdz smagākajai formai, kad dzimtcilvēki bija absolūti beztiesiski: tos varēja pirkt, 

dāvināt, sodīt (pat ar nāvi) pēc to dzimtkunga iegribas (Dzimtbūšana, [b.g.]). Darba mērķis ir 

izpētīt dzimtbūšanas atcelšanu Latvijas teritorijā un ar šo procesu saistītos zemes ierīcības un 

mērniecības darbus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā pielietota iegūto materiālu analīze un monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. 

Izmantoti literatūras avoti par pētījuma tematiku, interneta resursi. 

 

Diskusija un rezultāti 

Dzimtbūšanas laikā latviešu zemniekiem nebija tiesības uz zemi, viľiem tā nepiederēja, 

zemnieki bija piesaistīti apstrādājamai zemei kā savai darba - vietai un bija atkarīgi no zemes 

īpašnieka. Dzimtbūšana izveidojās 15.gadsimta vidū līdz ar klaušu muiţu rašanos. 

15.gadsimtā Livonijas labība bija pieprasīta un labi apmaksāta eksportprece. Muiţnieki centās 

palielināt peļľu, paplašināt tīrumus un nodrošināties ar darbaspēku. 1458.g. Tērbatas 

bīskapijas vasaļi nolēma pieprasīt savam lēľa kungam ierobeţot zemnieku kustības brīvību, 

prasību motivējot ar to, ka „bruľinieks nevar cīnīties, ja zemnieks viľu nebaro‖. Bīskaps 

prasībām piekāpās, un tika ieviests jauns jēdziens dzimtzemnieks - dzīvesvietai un muiţnieka 

dzimtai piesaistīts zemnieks, kam vajadzēja nodrošināt muiţnieka ienākumus. 

Pirmās ziľas par dzimtbūšanu Latvijas teritorijā atrodamas Rīgas arhibīskapa 

Hildebranta 1494. gada līgumā. 16. gadsimtā dzimtbūšana bija iedibināta gandrīz visos 

tagadējos Latvijas novados. Muiţnieki sava lēľa zemniekus sāka uzskatīt par saviem 
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privātiem pavalstniekiem. Saimniekus, kas savas sētas bija mantojuši, muiţnieki uzskatīja jau 

par piesaistītiem pie zemes (Dzimtbūšana, [b.g.]). (Lēnis bija nekustama manta, galvenokārt 

zeme, ko viduslaikos viena persona nodeva valdījumā otrai personai, pretī saľemot uzticības 

zvērestu un solījumu pildīt dienestu. Sākumā lēni tā saľēmējam nodeva valdījumā uz mūţu, 

bet vēlāk dēls ieguva tiesības to mantot. Ja dēla nebija, zeme nonāca atpakaļ zemes kungam 

(lēľu mantošanas tiesības). Lēľa saľēmējus sauca par vasaļiem vai lēľa vīriem (Iedzīvotāju 

sociālie slāľi, [b.g.])). Līdz ar to muiţnieks mantoja par dzimtu ne tikai muiţu, bet arī muiţas 

novadā jeb lēnī dzīvojošos zemniekus. Zemnieki bija nokļuvuši ekonomiskā un tiesiskā 

atkarībā no saviem kungiem. Pakāpeniski tika aizliegta jebkura migrācija. Dzīvesvietai 

piesaistītie zemnieki tika atbrīvoti no karadienesta (bet ne no zemes apsardzības vispār), un 

16.gadsimta sākumā stājās spēkā arī aizliegums nēsāt ieročus, jo muiţnieki baidījās no 

apbruľotiem zemniekiem. Šim aizliegumam bija tālejošas sekas - vēlāk, kad zemes kungiem 

bija nepieciešama zemnieku palīdzība zemes aizsardzībai, viľi vairs neprata ieročus lietot un 

arī nevēlējās to darīt. Dzimtbūšanas noformēšanās bija ilgstošs process, un faktiski tikai 

18.gadsimtā iestājās tā stadija, kad zemnieks ar savu miesu un mantu tika uzskatīts par pilnīgu 

muiţnieka īpašumu (Dzimtbūšana, [b.g.]). 

19. gadsimta sākumā dzimtbūšanu Baltijas guberľās atcēla: Igaunijā 1816. gadā, 

Kurzemē 1817. gadā, Vidzemē 1819. gadā, Latgalē 1861. gadā. Pēc brīvlaišanas 3 gadus 

zemnieki nedrīkstēja atstāt savas draudzes robeţas, bet nākošos 3 – virspilskunga iecirkľa 

robeţas (Kurzemē) vai bruģu kunga iecirkľa robeţas (Vidzemē). Tikai 1832. gadā zemnieki 

ieguva tiesības mainīt dzīves vietu savas guberľas robeţās, taču Kurzemē līdz pat 1848. 

gadam zemnieki nedrīkstēja apmesties pilsētās. Zeme palika muiţnieku īpašumā un zemnieki 

bija spiesti slēgt līgumus par zemes nomu un vēlāk, izpirkšanu. Līdz pat 19. gadsimta vidum 

izplatītākā bija klaušu noma, kad to nomainīja naudas noma. Klaušas bija regulāri pienākumi 

pret zemes kungu, visbieţāk, normēts darbs zemes kunga lielsaimniecībā, ko veic atkarīgais 

zemnieks jeb dzimtcilvēks ar savu inventāru, tā maksājot par tiesībām dzīvot un strādāt tam 

piešķirtajā saimniecībā.  

Tomēr nāca laiks un beidzot tika pieľemts likums, kas tuvināja zemniekus savas zemes 

iegūšanai. 1860. gada 13. novembrī  Krievijas impērijas ķeizars Aleksandrs II parakstīja 

„Vidzemes zemnieku likumu‖, pēc kura Vidzemes guberľas muiţniekiem bija zemniekiem 

jāierāda izpirkšanai paredzētā zeme. Šim nolūkam vajadzēja precīzi noteikt katras zemnieku 

saimniecības robeţas un novērtēt zemes kvalitāti. Tas ievadīja t. s. „Mērnieku laikus‖, kas 

tēlaini aprakstīti romānā „Mērnieku laiki‖ (1879) (Dzimtbūšana, [b.g.]). Tā saucamie 

„Mērnieku laiki‖ beidzot piepildīja zemnieku sapni uz savu zemi. Ja salīdzina ar mūsdienu 

Zemes robeţu plāniem un zemes robeţu noteikšanas aktiem, tad tā laika plāni tika sastādīti ne 

īpaši profesionāli, jo kā raksta V.Malahovskis „Vecajos aktos var atrast šādus robeţa 

apzīmējumus: No malkas ceļa pa grāvi līdz eglītei, no līkās eglītes pa labai rokai uz divţuburu 

priedi, no dūkstiľas tieši gar divām apsēm uz malkas ceļu‖ (Malahovskis, 2014). Šobrīd 

robeţas vairs netiek noteiktas, izmantojot kokus, bet gan ilgstoši esošus situācijas elementus, 

kā upi, grāvi vai ceļu, nevis koku, kuru var momentāli nozāģēt vai tas var neizturēt kādu 

stipru vētru. Otrs negatīvs faktors, kas raksturo mērnieku laikus, ir tas, ka bija sastopama 

kukuļdošana, tas tika darīts, lai mērnieks zemniekam par labu iemērītu lielāku platību. Kā 

raksta V. Malahovskis, tāds ieradums bija populārs, jo „cariskās Krievijas tradīcijas loma bija 

tāda, ka, kārtojot jebkuru lietu, ierēdnim ir jāpienes kāda dāvana‖ (Malahovskis, 2014).  
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1860. gada zemnieku likums izraisīja reformas Kurzemē: 1861. gadā aizliedza mājas 

pārmācīšanas kārtībā sodīt ar rīkstēm saimniekus un viľu sievas, 1863. gadā – arī kalpu kārtas 

sievietes un 1865. gadā – nepilngadīgos‖ (Boruks, 1995). Kā var secināt, pienāca laiks, kad 

zemnieki beidzot tika vaļā no fiziskās vardarbības, ko nācās pārciest iepriekš. 

Pēc Vidzemes zemnieku likuma pieľemšanas zemniekiem ne tikai bija iespēja iegūt 

īpašumā zemi, bet arī mājas. Māju pārdošana zemniekiem sākās 19. gadsimta 60. gadu vidū. 

Muiţniekus uz to skubināja zemnieku lielā neapmierinātība ar Baltijā esošo kārtību 

salīdzinājumā ar kaimiľu guberľām. Vidzemes zemnieki labi zināja zemes izpirkšanas kārtību 

Krievijā un Lietuvā un rakstīja lūgumus valdībai attiecināt to arī uz viľiem. Tas spieda 

muiţniekus pasteigties ar zemes pārdošanu‖ (Boruks, 1995). Var secināt, ka pēc 1861. gada 

brīvlaišanas likuma sākās māju iepirkšanas drudzis, jo laikā no 1861. gada  līdz 1866. gadam 

Lielvidzemes latviešu daļā tika iepirkti 13,3% zemnieku zemes, bet 25 gados (1861. – 

1886.g.) – 66,8%. Līdz 1912. gadam, kad māju iepirkšana praktiski izbeidzās, īpašumā bija 

pārdotas 90,5% no visām mājām (Boruks, 1995). Kurzemē māju pārdošana noritēja nedaudz 

atšķirīgi, jo šeit bija daudz zemnieku, iebūviešu un atvaļināto zaldātu pastāvīgā lietošanā 

nodotās valsts (kroľa) zemes. Kurzemē privātmuiţu zemnieki māju izpirkšanas laikā no 

1864./65.g. līdz 1884./85. gadam vidēji par 1 pūrvietu zemes maksāja 31,88 rubļus, kas bija 

85,77 rubļi par hektāru. Tas bija nedaudz dārgāk nekā Vidzemē un izskaidrojams ar to, ka 

zeme bija auglīgāka (Boruks, 1995). 

1860. gada Vidzemes zemnieku likums paredzēja arī tādus nosacījumus, kā, piemēram, 

zemes minimums un maksimums. Minimālais zemes daudzums, ko varēja pirkt vai pārdot, 

bija 1/8 arkla (1 arkls aptuveni 20 ha), bet maksimālais zemes daudzums, kas drīkstēja 

piederēt vienai personai viena pagasta sabiedrības robeţās, nevarēja pārsniegt 1 arklu 

(Lazdiľš, 2000).  

Atšķirībā no Viduskrievijas, kur 1861. gada zemnieku brīvlaišanā vadījās no 

tradicionālās krievu sādţas kopienas interesēm un paredzot visu sādţas iedzīvotāju 

nodrošināšanu ar zemi (tā tas notika arī Latgalē), Vidzemē un Kurzemē tika veidotas samērā 

lielas, darboties spējīgas zemnieku saimniecības, no kurām katra veidoja savu noslēgtu, 

iekšēji organizētu saimniecisko vienību. Veidojot Vidzemē un Kurzemē lielas, ekonomiski 

spēcīgas saimniecības, liela daļa lauku iedzīvotāju kļuva par bezsaimniekiem un bija spiesti 

iet par kalpiem vai nu muiţās, vai arī pie zemniekiem. Laukos izveidojās plašs kalpu slānis 

(Boruks, 1995). 

  

Secinājumi 

1. Dzimtbūšanas laikā latviešu zemniekiem nebija tiesības uz zemi, viľiem tā 

nepiederēja.  

2. Zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas neieguva pilnīgu brīvību no muiţniekiem, jo 

zemi vajadzēja izpirkt. 

3. Pēc „Vidzemes zemnieku likuma‖ Vidzemes guberľas muiţniekiem bija zemniekiem 

jāierāda izpirkšanai paredzētā zeme, latviešu zemnieks beidzot ieguva tiesības uz savu 

zemi. 

4. „Mērnieku laikos‖ zeme īpašniekiem tika ierādīta neprofesionāli, salīdzinot ar 

mūsdienu prasībām. 

5. Bija noteikts zemes minimums un maksimums, ko drīkstēja pirkt un pārdot. 
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6. Vidzemes zemnieku likumā bija noteikts zemes minimums un maksimums, ko 

drīkstēja pirkt un pārdot vienai personai pagasta robeţās. 

7.  Dzimtbūšanas atcelšanas rezultātā Vidzemē un Kurzemē radās atšķirības starp lauku 

iedzīvotājiem – izveidojoties ekonomiski spēcīgām saimniecībām, liela daļa 

iedzīvotāju kļuva par bezzemniekiem. 
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ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU MĒRĪJUMI PIELIETOJOT GNSS 

TEHNOLOĢIJAS DAŢĀDĀS BĀZU STACIJU SISTĒMĀS 

 

Rinalds Riekstiľš
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1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība 4.kursa students 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors, Dr.sc.ing.  

 

Kopsavilkums 
Rakstot šo publikāciju, mērķis ir uzzināt, kā atšķiras datubāzes esošās  punktu koordinātas un 

augstumi ar uzmērījumos iegūtajām punktu koordinātām un augstumiem, kas veikti daţādās bāzu 

staciju sistēmās. Lai sasniegtu mērķi tika veikti šādi uzdevumi, kā veikti ģeodēzisko punktu mērījumi 

trīs daţādās metodēs – LatPos, Trimble tīklā un statiskajā metodē. Pēc tam tika veikta statiskajā 

metodē iegūto datu pēcapstrāde, un nobeigumā tika analizēti iegūtie dati ar valsts ģeodēziskās 

datubāzes datiem. Rezultātā katram punktam tika iegūtas koordinātas un augstumi trīs daţādos 

variantos, kā LatPos un Trimble tīkla un pēcapstrādē. Iegūtās ģeodēzisko punktu koordinātas un 

augstumi atšķiras gan savā starpā, gan no datubāzes koordinātēm un augstumiem.  Pēcapstrādē metode 

ir visprecīzākā no trim izmantotām metodēm. 2 un 3. klases punktiem novirzes ir normas robeţās. 

Atslēgās vārdi: Ģeodēziskie tīkli, ģeodēziskais punkts, bāzu staciju sistēmas, pēcapstrāde, novirze. 

 

Ievads 

Ģeodēzija ir zinātnes nozare, kas pēta planētas Zemes formu un izmērus, tās gravitācijas 

lauku, kā arī praktiski nodarbojas ar mērījumiem uz zemes virsmas tās attēlošanai plānu, 

karšu veidā un datu ieguvei daţādu uzdevumu risināšanai. (Ģeodēzija, [b.g.]) Ģeodēziskais 

tīkls ir uz Zemes virsmas ar daţādas konstrukcijas zīmēm nostiprinātu ģeodēzisko 

atbalstpunktu kopa, kuru koordinātas un augstumi ir noteiktā vienotā sistēmā. (Helfriča u.c, 

2007) Tīkla veidošanu līdz pagājušā gadsimta vidum veica ar tradicionālām mērniecības 

metodēm, kā triangulāciju un trilaterāciju. Attīstoties Zemes mākslīgo pavadoľu sistēmām un 

to pielietojumiem ģeodēzisko tīklu veidošanā, ģeodēzisko tīklu veidošana kļuva ātrāka, 

globālāka un precīzāka. (Ţagars u.c., 2014) Visu mērījumu galvenais pamats ir valsts 

ģeodēziskais tīkls. Valsts ģeodēziskais tīkls sastāv no horizontālā un vertikālā tīkla 

atbalstpunktiem. Tīkli iedalās vairākas klasēs pēc precizitātes. Globālās Navigācijas Satelītu 

Sistēma ir uz satelītu vienvirziena attāluma mērīšanu balstīta pozicionēšanas sistēma. GNSS 

satelīti  pārraida signālus, kas ļauj ātri un precīzi aprēķināt katra satelīta atrašanos telpā. 

(Ţagars u.c., 2014) Latvijas teritorijā var pielietot divus GNSS bāzu stacijas tīklus – LatPos 

un Trimble VRS Now tec.  Mūsdienās ar vien retāk uzmērīšanas darbos tiek izmantoti 

ģeodēziskā tīkla punkti, jo tas ir darbietilpīgs process, lai piekļūtu tiem, kā arī izmanto GNSS 

tehnoloģiju ar kuru ātri un precīzi var noteikt punkta koordinātes un augstumu. It īpaši netiek 

izmantoti 3. klases ģeodēziskā tīkla punkti, kas nonākuši pašvaldību pārvaldībā un netiek 

dabā apsekoti. Neizmantojot šos punktus, laika gaitā šo punktu koordinātes un augstums var 

mainīties, lai noteiktu šīs izmaiľas ir nepieciešams uzmērīt punktus.  

Darba mērķis ir apstrādāt un analizēt datus, kas iegūti pielietojot GNSS tehnoloģijas un 

salīdzināt ar valsts ģeodēziskās datubāzes datiem. 
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Pētījumu metodes un izmantotie materiāli 

Savā publikācijā izmantota un analizēta speciāla literatūra par ģeodēziskajiem tīkliem 

un bāzu staciju sistēmām, pielietojot analīzes un aprakstošo metodi. 

 

Diskusija un rezultāti 

Pētījumu nolūkā apsekoja un uzmērīja 21 atbalstpunktu. Ģeodēzisko punktu izvietojums 

bija par visu Smiltenes novadu. Kopumā apsekoti un uzmērīti bija viens 1. klases punkts, 15 

punkti no 2. klases un 5 punkti no 3. klases. Pētījumā atbalstpunktu uzmērīšanā pielietoja GP 

instrumentu Trimble R8. Atbalstpunktus mērīja trīs daţādās metodēs, kā LatPos un Trimble 

VRS Now Tec  bāzu staciju sistēmās un statiskajā metodē. No statiskās metodes iegūtiem 

datiem veica pēcapstrādi.  

Pēcapstrādes procesu veica programmatūrā Trimble Business Centre. Punktu 

pēcapstrādei bāzes stacija datus ieguva LatPos mājaslapā. Pētījumā priekš punktu 

pēcapstrādes izvēlējās tuvākās 4 bāzes stacijas – Valmiera, Valka, Lode un Palsmane. 

Pēcapstrādes rezultātā ieguva visu 21 punktu precīzas koordinātas un augstumus.  

Ģeodēziskā tīkla 3. klases punkti no 2011. gada nonāca pašvaldību pārvaldībā, līdz ar to 

punkti tiek reti apsekoti, tāpēc publikācijā 3. klases punkti tika izpētīti sīkāk. 

 

 
1. attēls. 3. klases punktu pēcapstrādes rezultātu novirze no datubāzes datiem. 

 

Diagrammā var redzēt 3. klases 5 punktu novirzes no datubāzes datiem. Punkti iegūti ar 

pēcapstrādes metodi. Diagrammā punktu x ass koordinātu novirze no datubāzes datiem  ir 

0.005 – 0.034 m, bet y ass koordinātu novirze no datubāzes datiem ir 0.001 – 0.017 m. 

Vislielākās novirzes ir punktam 4040 un 104, kur punktam 4040 ir paliela novirze par y asi, 

kas ir 0.017 m, bet punktam 104 ir paliela novirze x asi, kas ir 0.034 m. Mazākās novirzes ir 

punktam 27, kas ir daţi milimetri. Var secināt, ka novirzes nav lielas 3. klases punktiem, kas 

iegūti pēcapstrādē, bet novirţu iemesls iespējams ir zemes plātľu kustība.  

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0 0,01 0,02 0,03 0,04

Y
 

X 

27

104

106

4040

4051



40 
 

Lai analizētu atšķirības starp bāzu staciju sistēmām un datubāzes datiem ir nepieciešams 

izpētīt visu trīs metoţu rezultātus ar datubāzes datiem. 

 

 
2. attēls. 2. klases punkta „Lipsa‖ novirzes visās mērījumu metodēs no datubāzes datiem 

Diagrammā var redzēt punkta „Lipsa‖ novirzes visās mērījumu metodēs. No trim 

mērījuma metodēm, vislielākās novirzes punktam ir mērot Trimble bāzu staciju tīklā, kas ir 

par x assi 0.008 m, par y asi novirze ir 0.038 m un augstumā atšķirība 0.051 m no datubāzes 

datiem. Savukārt, mazākās novirzes ir mērot pēcapstrādē, kas ir par x asi 0.012 m, par y asi 

0.006 m un augstumos atšķirība ir 0.024 m. Salīdzinoši x un y koordinātu novirzes visās trīs 

metodēs mazas, bet augstumos atšķirības ir pietiekami lielas. Mērot bāzu staciju sistēmā 

LatPos augstumu atšķirība ir 0.035 m, Trimble tīklā 0.051 m bet pēcapstrādes rezultātā tikai 

vairs 0.024 m atšķirība no datubāzes datiem. Iemesls tādu augstumu atšķirībai no datubāzes 

datiem, varētu būt zemes virsmas vertikālās kustībās. 

No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka datubāzes dati atšķiras no uzmērītajiem 

datiem, kas veikt trīs daţādās metodēs.  

 

Secinājumi 

1. Ar pēcapstrādes metodi var panākt precīzas koordinātas un augstumus, kā arī mazas 

novirzes no datubāzes datiem. 

2. No iegūtajiem datiem var secināt, ka lielākā novirze mērot ir izmantojot Trimble VRS 

Now Tec tīklu, jo bāzes stacijas atrodas tālu no punkta. 

3. Novirţu iemesls 2, 3. klašu punktiem, iespējams ir zemes virsmas kustības. 
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JAUNPIEBALGAS NOVADA LAUKSAIMNIECĪBAS  

UN MEŢSAIMNIECĪBAS ZEMES KOPPLATĪBU ANALĪZE 
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Kopsavilkums 

Pētījuma mērķis ir izpētīt Jaunpiebalgas novada lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes 

platības un to izmaiľu tendences pēdējo piecu gadu griezumā. Pētījuma uzdevumi: apkopot datus par 

lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatībām Jaunpiebalgas novadā; analizēt datus par 

lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes platībām piecu gadu intervālā; izvērtēt iegūtos datus. 

Pētījumā noskaidrots, ka Jaunpiebalgas novada teritorijas kopplatība nav būtiski mainījusies, taču 

lauksaimniecības zemes platība novadā ir krietni samazinājusies un meţsaimniecības zemes platība 

gandrīz par tikpat palielinājusies. 

Atslēgas vārdi: Jaunpiebalgas novads, lauksaimniecības zeme, meţsaimniecības zeme, kopplatība. 

 

Ievads 

Jaunpiebalgas novads izveidots 2009.gadā, administratīvi teritoriālās reformas gaitā 

apvienojot Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastus. Novada administratīvais centrs ir Jaunpiebalga 

(Jaunpiebalgas novada domes…, 2017, 4). Jaunpiebalgas novads atrodas Vidzemes Centrālās 

augstienes vidienē, tas robeţojas ar Vecpiebalgas, Raunas, Gulbenes un Madonas novadiem. 

Novada teritorijas reljefu veido pauguri, gravas, ielejas, ezeri un upes, tajā skaitā caur abiem 

pagastiem vijas Latvijas garākā upe – Gauja. Jaunpiebalgas novada teritorijas kopplatība ir ap 

25 tūkstošiem hektāru. Pēc zemes lietošanas veidiem 52% no platības jeb 13000,3 ha aizľem 

meţi (no tiem vairāk kā trešdaļa jeb 4386 ha ir valsts meţi), savukārt 34,9% jeb 8649 ha 

aizľem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 13,1% - pārējās zemes (Jaunpiebalgas novada 

domes…, 2017, 3). 

Lauksaimniecībā un meţsaimniecībā izmantojamie zemes resursi ir Latvijas nacionālā 

bagātība (Vilcāne, 2014), jo zeme ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupu - 

lauksaimniecības zeme, kā arī meţsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 

kur saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, Latvijā ir ar vislielāko īpatsvaru. 

Zemes sadalījums pa lietošanas mērķa grupām Latvijā ir mainīgs un tiek nepārtraukti 

precizēts. Vienlaikus novērota tendence, ka aizvien samazinās lauksaimniecības zemes 

platības un palielinās meţsaimniecības platības. (Latvijas Republikas zemes…, 2016, 15). 

Pamatojoties aprakstītajā tendencē, izvirzīts šī pētījuma mērķis: izpētīt kā pēdējos 

piecos gados - no 2012. līdz 2016. gadam - mainījušās lauksaimniecības un meţsaimniecības 

zemes platības Jaunpiebalgas novadā. Pētījuma uzdevumi: 1. apkopot datus par 

lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes platībām; 2. analizēt un izvērtēt iegūtos datus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā izmantota avotu analīzes pētījuma metode. Analizēti valsts zemes dienesta 

sagatavotie un publiski pieejamie zemes pārskati. 
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Diskusija un rezultāti 

Latvijas likumdošana (Nekustamā īpašuma lietošanas…, 2006) paredz, ka Latvijā ir 

noteikti 12 zemes lietošanas mērķi. Lai nodrošinātu vienotu lietošanas mērķu apzināšanas, 

noteikšanas, uzskaites un identificēšanas kārtību, tos klasificē grupās, savukārt grupas, ľemot 

vērā vērtību veidojošos faktorus, apvieno klasēs. Pētījuma ietvaros Jaunpiebalgas novada 

kontekstā tiek aplūkoti divi galvenie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības 

zeme un meţsaimniecības zeme. Abi mērķi ietilpst lietošanas mērķu klasē ―Zeme, uz kuras 

apbūve nav primārā zemes izmantošana‖. 

Lauksaimniecības zeme ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. To raksturo aramzemes, pļavas, ganības, kā arī zeme zem lauksaimniecības 

ēku un dzīvojamo ēku pagalmiem. Savukārt meţsaimniecības zeme ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās 

saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu. To raksturo saimnieciskie, saudzējamie un 

aizsargājamie meţi, zemes zem meţa infrastruktūras objektiem, meţā ietilpstošie un 

piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces (Nekustamā īpašuma lietošanas…, 2006). 

Jaunpiebalgas pagastā īpatnējo ģeogrāfisko un reljefa apstākļu ietekmē zemes platības 

izveidojušās nelielas, tādēļ jau kopš seniem laikiem piebaldzēni meklējuši citus ienākumu 

avotus, lielākoties – izvēloties amatniecību. Savukārt Zosēnu pagasts vēl nesenā pagātnē 

atgādināja bezcerīgu nomali. Arī šodien pagastā ekonomiskā situācija nav daudzsološa, tomēr 

pēdējos gados paveikts milzīgs darbs ceļu būvē un vides sakārtošanā, kas veicina pagasta 

attīstību (Pagasti, [b.g.]). 

Analizējot datus par Jaunpiebalgas novada zemes platībām  (Zemes pārskati, [b.g.]), 

vispirms norādāms, ka ik gadu novadā saredzamas pavisam nelielas kopplatības svārstības. 1. 

tabulā uzskatāmi parādīts, ka novada platība vidēji ir 24 976,7 hektāri (tajā nav iekļauti 

rezerves zemes fondā iekļautie zemes starpgabali). Lielākais platību pieaugums attiecībā pret 

iepriekšējo gadu bija 2014.gadā, kad Jaunpiebalgas novada teritorija pieauga par 8,6 

hektāriem. Citus gadus vērojams platību pieaugums, kas ir mazāks par hektāru, savukārt 

2013. gadā Jaunpiebalgas novada platība attiecībā pret iepriekšējo gadu samazinājusies par 

1,7 hektāriem. 

1.tabula 

Zemes kopplatība un tās izmaiľa hektāros attiecībā pret iepriekšējo gadu 

  2012 2013 2014 2015 2016 Vidēji 

Novadā kopā       24972,6 24970,9 -1,7 24979,5 +8,6 24980,2 +0,7 24980,4 +0,2 24976,7 

Jaunpiebalgas 

pag. 
18288,0 18288,2 +0,2 18291,6 +3,4 18297,1 +5,5 18297,3 +0,2 18292,4 

Zosēnu pag. 6684,6 6682,7 -1,9 6687,9 +5,2 6683,1 -4,8 6683,1 0 6684,3 

    

No Valsts zemes dienesta zemes pārskatiem apkopotie dati 1.tabulā rāda, ka novadam 

piederošo platību samazinājums noticis uz Zosēnu pagasta teritorijas rēķina, kurā 

novērojamas platību neregulāras svārstības, bet Jaunpiebalgas pagastā ik gadu platība kaut 

tikai nedaudz, bet tikai palielinājusies. Var pieľemt, ka šāda situācija skaidrojama ar to, ka 

dabā nemitīgi netiek konstatēta aktuālā situācija un tādējādi kadastra sistēmā netiek aktualizēti 

jaunākie dati. 
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2.attēls. Meţsaimniecības zemes 

kopplatības izmaiľas 2012. - 2016. g 

1.attēls. Lauksaimniecības zemes 

kopplatības izmaiľas 2012. - 2016. g 

Turpretī lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes platību izmaiľās abos novada 

pagastos redzamas līdzīgas tendences – kopš 2012. gada lauksaimniecības zeme nedaudz, bet 

vienmērīgi samazinājusies, savukārt meţsaimniecības zeme vienmērīgi palielinājusies. Līdz 

ar to kopsakarības šo lietošanas mērķu kontekstā šajā pētījumā tiek skatītas vienoti, nevis 

atsevišķi pa pagastiem. 

Kā parādīts 2.tabulā, no novada kopplatības lielāko platību aizľem lauksaimniecības 

zeme, ievērojamas platības – piektdaļu no kopējās novada platības - aizľem arī 

meţsaimniecības zeme. No apkopotajiem datiem izriet, ka līdzīgi kā Latvijā kopumā, arī 

Jaunpiebalgas novadā zemes ar abiem iepriekšminētajiem lietošanas mērķiem ir ar vislielāko 

īpatsvaru. Tāpat redzams, ka arī procentuālā sadalījumā vērojama tendence, ka 

lauksaimniecības zemes samazinās un meţsaimniecības zemes palielinās. 

2.tabula 

Lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes procentuālā daļa  

no Jaunpiebalgas novada zemes kopplatības 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 ha % ha % ha % ha % ha % 

Lauk. 

zeme 
19261,1 77,13 19174,3 76,79 19083,8 76,40 19006,2 76,09 18901,5 75,67 

Meţ. 

zeme 
5100,3 20,42 5184,4 20,76 5276,1 21,12 5353,1 21,43 5465,6 21,88 

    

Konstatētā tendence un sakarības redzamas 1. un 2. attēlā, kuros grafiski attēlota 

situācija, kā pēdējo piecu gadu laikā lauksaimniecības zeme Jaunpiebalgas novadā 

samazinājusies par 359,6 hektāriem, savukārt meţsaimniecības zeme palielinājusies par 365,3 

hektāriem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētītajos datos gūstams priekšstats, ka Jaunpiebalgas novadam piederošo 

lauksaimniecības zemju īpašnieki arvien vairāk lauksaimniecības zemei ļauj kļūt par 

meţsaimniecības zemes platībām. Kā norāda publiciste Vineta Vilcāne, Latvijā kopumā daļa 

no lauksaimniecības zemēm netiek apsaimniekota, tādēļ tā aizaug un pārklājas ar krūmiem 

(Vilcāne, 2014). Var pieļaut, ka šāda prakse attiecināma arī uz Jaunpiebalgas novadu, kas 

izskaidrotu pētīto zemes platību izmaiľas. Pamatojums varētu būt arī iedzīvotāju skaita 

samazinājums. 
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Secinājumi 

1. Latvijā pēdējos gados novērotā tendence, kad samazinās lauksaimniecības zeme un 

palielinās meţsaimniecības zeme, konstatēta arī Jaunpiebalgas novadā. 

2. Zemes platība ar lietošanas mērķi ―lauksaimniecības zeme‖ Jaunpiebalgas novadā 

pēdējā piecgadē samazinājusies par 359,6 hektāriem, bet zemes platība ar lietošanas 

mērķi ―meţsaimniecības zeme‖ palielinājusies par 365,3 hektāriem. 

3. Saredzama tieša sakarība starp platību izmaiľām lauksaimniecības un meţsaimniecības 

zemēs, kas norāda uz to, ka lauksaimniecības zeme samazinās uz tā rēķina, ka pieaug 

meţsaimniecības zemes platības. 
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LATVIJAS – BALTKRIEVIJAS ROBEŢU KARŠU SATURA APJOMU IZMAIĽU 

NOTEIKŠANA LAIKA PERIODĀ NO 1994. GADA LĪDZ 2018. GADAM 

 

Artūrs Sereda
1
, Aivars Ratkevičs

2 

1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība 4.kursa students 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vieslektors, Mg.sc.ing. 

 

Kopsavilkums 

Rakstot šo publikāciju, mērķis ir noskaidrot Latvijas – Baltkrievijas robeţas karšu satura apjoma 

izmaiľas posmā no 111. līdz 122. robeţzīmei. Lai sasniegtu mērķi tika veikti šādi uzdevumi, kā tika 

veikta robeţas kartogrāfiskā materiālu analīze. Tika analizēta 2004 – 2008 gada ortofoto ar 2016 – 

2018 gada ortofoto, kur tika analizēts par karšu satura izmainām un ortofoto attēlu kvalitāti. Pēc tam 

tika veikta detalizēta robeţas karšu salīdzinoša analīze laika posmā no 1994. gada līdz 2018. gadam. 

Tika izvēlēta robeţas josla 1 km garumā ortofoto karte detalizētajai analīzei, kura tika sadalīta uz 5 

posmiem. Rezultāta tika secināts kā 1994 – 1999 gada ortofoto attēls ir sliktas kvalitātes ortofoto, 

fotogrāfijām ir maza izšķirtspēja un nav izšķiramas sīkas detaļas. 

Atslēgās vārdi: Ortofoto, detalizēta analīze, attēlu kvalitāte, apjoma izmaiľas. 

 

Ievads 

Ortofotokarte – Zemes virsmas fotogrāfisks attēls, kas pēc apstrādes ar 

fotogrammetrijas metodēm ieguvis atbilstību kartes vai plāna projekcijas ģeometriskajām 

īpašībām. Ortofoto var izmantot, lai novērtētu patiesos attālumus, jo tas ir precīzs zemes 

virsmas attēlojums. (ADTI Vietējie ģeodēziskie punkti, [b.g.]) Kartogrāfija pētī zemes 

virsmas ievērojamu daļu nepārtraukta attēla izveidošanas metodes un procesus karšu un 

speciālu apvidus modeļu veidā (Zemes ierīcība, zemes dienests, ģeodēzija, ģeoloģija, [b.g.]). 

Virszemes fotogrammetrija ir nozīmīga fotogrammetrijas zinātnes nozare. Kameras var būt 

rokas, uzmontētas uz statīviem vai piestiprinātas uz torľiem vai citām speciāli izstrādātām 

stiprinājumiem. Uzmērīšanas darbi mūsdienās paliek lētāki, sakarā ar to uzľēmēji izdomā kā 

var efektīvāk un izdevīgāk paveikt darba uzdevumus pie mazākajam izmaksām. Pēdējos 

gados mērniecībā tiek ļoti bieţi izmantoti droni, lidmašīnas, helikopteri u.c., ar drona 

palīdzību mūsdienās var ļoti daudz ko paveikt, tieši uzmērīšanos darbos viľu izmanto bilţu 

uzľemšanai (ortofoto izveidei) kā arī 3d lāzera skenēšanā. 3D lāzera skenēšana mūsdienas vel 

nevar aizvietot digitālus un elektroniskus instrumentus. Iekartas izmaksas ir grūti 

salīdzināmas, bet arī darba kvalitāte un laika patērēšana uzmērīšanai nav salīdzināma. Viena 

no mūsdienas problēmām ir uzmērīšanas termiľi, jo parasti projektiem dots mazs uzmērīšanas 

laiks, ar drona un skenera palīdzību mēs varam uzmērīt lielas platības mazā laika posmā. 

Darba mērķis ir analizēt un salīdzināt daţādos laika posmos uztaisītas ortofoto kartes, 

kas tika iegūtas ar fotogrāfijas palīdzību. 

 

Pētījumu metodes un izmantotie materiāli 

Savā publikācijā izmantota un analizēta literatūra par ortofoto kartēm, kartogrāfiju, 3d 

lāzera skenēšanu, pielietojot analīzes, salīdzinošo un aprakstošo metodi. 
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Diskusija un rezultāti 

Pētījumā tika izmantotas 4 ortofoto kartes un 2018 gada topogrāfija. Kartes bija par 

Latvijas – Baltkrievijas robeţa joslu. Kartes tika balstītas uz noteiktu laika posmu no 1994 

gada līdz 2018 gadam. 2018 gada topogrāfija bija uzmērīta izmantojot 3d lāzera skenēšanas 

metodi, ka arī klasisko metodi. Apstrādes analīze tika veikta no ortofoto kartēm un 

topogrāfijas. 

Sākumā tika analizēta 2004 – 2008 gada ortofoto karte. Karte ir melnbaltā krāsā bet ar 

labu kvalitāti. 

 

 
1. attēls. 2016 – 2018 gada ortofoto karte un 2004 – 2008 gada ortofoto karte. 

 

Analizējot 2016 – 2018 gada ortofoto, mēs varam redzēt jau smukāku un kvalitatīvāku 

bildi, kā arī redzam labu izšķirtspēju priekš fotogrāfijas uzľemšanas augstuma, tas dod iespēju 

ieraudzīt pat objekta sīkas detaļas. Galvenā 2016 – 2018 gada ortofoto atšķirība no 2004 – 

2008 ir tāda kā ortofoto ir krāsains kas ļauj labāk saskatīt vajadzīgus elementus. Salīdzinot 

situācijas izmaiľas ir nelielas, 2016 – 2018 gada tika uzbūvēts līdz galam ceļš, kā arī var 

redzēt apstrādātus lauksaimniecības laukus. Situācijas plāns palika gandrīz nemainīgs, 

jaunāka ortofoto kartē ir redzami Latvijas pusē vairāki krūmu teritorijas salīdzinot ar 2004 – 

2008 gada ortofoto, tur ir redzama tīrāka teritorija. Vecākajās versijas kartē var izteiksmīgāk 

redzēt upi Rosica, kas nozīmē ka tad bija vairāk pievērsta uzmanība sakopšanai. Analizējot 

abas ortofoto kartes, varēja secināt, to kā tehnoloģijas ar katru dienu attīstās un ar katru gadu 

dod labākus rezultātus, pie labākiem rezultātiem mēs varam vairāk un labāk sasniegt iecerētos 

mērķus. Salīdzinot tieši pēc izšķirtspējām protams mēs varam pateikt ka labāka ir 2016 – 

2018 gada ortofoto karte, pirmkārt krāsas ir labāk saskatāmas kas ļauj mums vieglāk atrast 

vajadzīgo, kā arī pietuvinot karti ir labākas kvalitātes attēls 2016 – 2018 gada ortofoto kartei. 

Tika secināts kā viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir tāds ka laika posmā no 2008 līdz 2018 
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gadam tika izbūvēts grants ceļš arī pēc upes Rosica, kas ļauj lauksaimniecības tehnikai šķērsot 

upi un veiksmīgi tikt pie blakus teritorijām. 

 
2. attēls. Karšu salīdzinošās analīzes posmu izvietojums shēma un 2018 gada ortofoto 

(SIA ―A-Geo‖ ortofoto, uzľemts ar dronu un pievienota 2018 gada topogrāfija). 

Tika analizētas 2 ortofoto kartes, 2018 gada (uztaisīta izmantojot dronu DJI Phantom4) 

un 1994 – 1999 gada (ar aerofotografēšanas palīdzību). Kopējais 5 posmu garums sastādīja 

1.02 km. Analizējot ortofoto kartes secināts kā 1994 – 1999 gadā ortofoto attēls ir sliktākā 

kvalitātē – fotogrāfijām ir maza izšķirtspēja, bildes tika uzľemtas no liela augstuma, kā 

rezultātā palielinās skata mērogs un nav izšķiramas sīkas detaļas. 

Analizējot 2018 gada ortofoto bildes ir secināts tas, kā viľas ir uzľemtas no mazāka 

augstuma (100 metri), dēļ tā var saskatīt labāk kokus un citas sīkas detaļas, attēliem ir labāka 

izšķirtspēja ar to arī apliecina uzľemtas bildes kvalitāte, kā arī fotogrāfijām ir tieša sasaiste ar 

uzmērīto topogrāfiju.  

Rezultātā tika apkopotas karšu satura apjoma izmaiľas starp 1994 – 1999 gada un 2018 

gada ortofoto, un tika secināts kā mainījās situācija tikai robeţu joslas vietā, apkārt netika 

konstatētas nozīmīgas teritorijas izmaiľas. 

 

Secinājumi 

1. No analizētiem datiem var secināt, ka labākā ortofoto karte tika uztaisīta 2018 gadā 

izmantojot dronu . 

2. Secināts ka lielākas apjoma izmaiľas ir saistītas ar ceļa izbūvi, kā rezultātā tika izbūvēta 

Rosicas upes caurteka kā arī izbūvēts ceļa profils ar grāvjiem, novakts robeţu joslā koku 

– krūmu apaugums. 

3. Teritorijas karšu satura apjoma izmaiľas liecina par robeţas infrastruktūras attīstību no 

1994 līdz 2018 gadam. 
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KADASTRA VĒSTURISKĀ IZVEIDOŠANĀS 

 

Anete Bumbiere
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1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība un mērniecība 1.kursa studente 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. 

 

Kopsavilkums 

Pētījuma mērķis ir padziļināti izpētīt kadastra vēsturisko izveidošanos Latvijā, tā attīstību cauri 

valsts okupācijas periodiem un aprakstīt kadastra mūsdienu sistēmu. Darba problēma ir apzināt 

atšķirīgo pieeju zemei, kas pastāvējusi daţādos vēstures posmos un to kā tā iznīcinājusi iepriekšējos 

periodos izveidoto sistēmu.  

Atslēgas vārdi: Kadastrs, Padomju savienība, īpašuma tiesības, agrārā reforma.  

 

Ievads  

Kadastrs ir unikāls, jo tikai ar kadastra palīdzību ir iespējams jebkuru vietu 

ģeotelpiskajā vidē – zemi, ēku, adresi – sasaistīt ar personu. Kadastra pirmsākumi meklējami 

tālā senatnē jau pie senajām kultūras tautām daţādās zemeslodes vietās - maijiem, actekiem, 

inkiem, ķīniešiem, japāľiem, indiešiem, ēģiptiešiem, sīriešiem, grieķiem, romiešiem u.c. 

Kopumā kadastra izveidošanās un attīstība bija saistīta ar cilvēces pāreju no klejotāju un 

mednieku dzīvesveida uz pastāvīgām apmetnēm. Cilvēki sāka apzināties īpašuma svarīgumu. 

Pēc cilšu kariem radās nepieciešamība uzskaitīt iekarotās teritorijas un mantu, pēc uzskaites 

ziľām sāka ievākt nodevas un noteikt klaušas. No mantiskajām lietām vispirms sāka uzskaitīt 

zemi. Ļoti vienkāršotā izpratnē kadastrs bija uzkrātās ziľas par mantas daudzumu (Kadastrs 

no viduslaiku…,2013). Tomēr laikam ritot, mainījās gan izpratne, gan kadastra nozīme. 

Kadastru, kāds tas ir šodien, sāka no jauna veidot tikai 1990.gadā, jo īpašuma tiesību 

noliegums padomju laikā un atšķirīgā pieeja zemei, iznīcināja iepriekšējos periodos izveidoto.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli  

Darbā izmantota kvalitatīva teksta analīzes metode.  

 

Diskusija un rezultāti.  

Latvijā kadastra pirmsākumi ir cieši saistīti ar citiem nozīmīgiem notikumiem, kā 

piemēram, zemes mērniecību. Ne velti šis notikums iemantojis vietu arī Latvijas tautas 

literatūrā. Zemes mērniecība aizsākās 1681. gadā, kad Zviedrijas karalis Kārlis XI (1655.-

1697.) ierosināja Vidzemes teritorijā veikt jaunu arklu revīziju, lai varētu palielināt nodokļus 

(Dunsdorfs, 1986). Par zemes mērniecības inspektoru Vidzemē 1681. gadā iecēla zviedru 

armijas majoru Arnoldu Emerlingu. Saskaľā ar 1691.gada 21.augusta instrukciju, mērniekiem 

bija ne tikai zeme jāmēra, bet arī jāuzzīmē tās plāns, un tas jāsaglabā (Balodis, 1934). 

A.Emerlinga rīcībā norīkoja 38 mērniekus (Dunsdorfs, 1986). Muiţu zemes plānu zīmētāju 

skaits daţādos avotos ir norādīts atšķirīgi, piemēram citā avotā norādīti 49 mērnieki, starp 

kuriem nav vairāku, kas nosaukti iepriekšminētajā E.Dunsdorfa darbā. (Štrauhmanis, 1997) 

Mērnieki bija klāt katrā objektā un aptaujāja vietējos iedzīvotājus, kuru sniegtās liecības bija 

galvenais izziľas avots, un pierakstītie vietvārdi ir latviešu tautas toponīmi, tādi, kādi tie 

patiešām pastāvēja tajā laikā. Diemţēl to pieraksts mērnieku tautības dēļ ir stipri izkropļots. 
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Savukārt, zemes kadastru sāka ar zemes uzmērīšanu un vērtēšanu, vienlaikus veicot 

muiţu redukciju, atsavinot lielāko daļu muiţas zemju, kuras nodeva Zviedrijas valsts pārziľā. 

Tas bija labi izstrādāts kadastrs, un to izmantoja no 1691. līdz 1911. gadam, t. i., 220 gadus. 

Tas pasaulē ir samērā mazpazīstams, un tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā tam bija 

tikai lokāla nozīme.  

Konkrētāk kadastra pirmsākumi meklējami 1701. gadā, kad zviedri ieľēma Kurzemi un 

karalis Kārlis XII pavēlēja Vidzemes mērniekus nosūtīt uz Jelgavu, lai kartētu iekaroto 

hercogisti. Vēsturiski kadastru skaidro kā fiskālu (valsts kases) instrumentu. Sākotnēji ar 

jēdzienu kadastrs saprata īpašos reģistros ieviestas ziľas par nodokļiem un to maksātājiem. 

Pat nesen Stokholmā izdotajā Latvju enciklopēdijā kadastrs skaidrots kā faktu sakopojums 

kāda nodokļu objekta (nekustamās mantas) tuvākai apzīmēšanai, lai iegūtu pēc iespējas 

pareizu mērauklu taisnīgai nodokļu uzlikšanai. Kadastrs cieši saistīts ar nodokļiem (Kanaviľš 

1999). Savukārt 1863. gadā Kurzemes muiţnieki atzina, ka tiesības uz zemi ir arī 

zemniekiem, un piekrita tās pārdošanai. Tā kā Kurzemē īpašumiem trūka noteiktu robeţu, 

zemes pievienošana muiţai vai no vienas mājas otrai ieilga. Pirmo kadastru Kurzemē 

pabeidza 19.gs. 80-to gadu beigās.  

Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā (1861- 1863) ietekmēja zemnieku noskaľojumu 

Latgalē. Tika atceltas klaušas un sākās zemes piešķiršana īpašumā. Kadastra izveidi ietekmēja 

Krievijas 1894. gadā izdotā instrukcija. Tā paredzēja, ka pārmērīšanu var pieprasīt katrs 

zemes īpašnieks, pats sedzot mērīšanas izdevumus. Diemţēl katra apgabala vērtēšanas 

komisija darbojās šķirti un vērtēšanas darbam nebija viendabīga rezultāta.  

Ar laiku (19.gs. beigās) zemes vērtēšana nodokļiem vairs neatbilda Krievijas impērijas 

prasībām. Valsts dome 1901. gadā pieľēma likumu par nekustamā īpašuma vērtēšanu 

Livonijas guberľā aplikšanai ar zemstes nodevām. Likums noteica jaunu pieeju zemes 

klasifikācijai un vērtēšanai. Šo pieeju īstenoja Vidzemes kadastrs (1904-1912).  

Pirmās Latvijas Republikas kadastra uzdevums bija nodrošināt 1920.-1937. gada agrāro 

reformu. Pirmo reizi veica vienlaidus zemes kadastrālo uzmērīšanu, izmantojot ģeodēzisko 

tīklu. Darbus pabeidza 5 no 19 apriľķiem Kurzemē un Zemgalē. Savukārt 1931. gada 

Kadastra likums paredzēja izmantot kadastra datus īpašumu tiesiskā stāvokļa nostiprināšanai 

(VZD, 2016).  

Tās vajadzībām 1919. gadā izveidoja apriľķa zemes komisijas. Reformai gatavojās ļoti 

nopietni, vispirms noskaidrojot iespējamo zemes gribētāju skaitu. Šai nolūkā valsts statistikas 

pārvalde 1920. gadā veica bezzemnieku, t. sk. arī ārzemēs bēgļu gaitās esošo, reģistrāciju. 

Aprēķini parādīja, ka kopējais pieprasītāju skaits varētu sasniegt apmēram 80 tūkstošus. 

Agrārās reformas laikā zemi pēc tās ieguvēja izvēles nodeva dzimtsīpašumā vai dzimtsnomā 

ar turpmāku tās iegūšanu īpašumā. Tā turpinajās līdz pat 1938. gadam, kaut gan pamatā zemi 

sadalīja līdz 1928. gadam. Agrārās reformas procesā valsts īpašumā palika gandrīz 2 milj. ha 

valsts meţu un lauksaimiecībā izmantojamās zemes, lielāko daļu pārējās zemes iedalīja 

jaunsaimniecībām un rentes mājām, nelielu īpatsvaru veidoja amatnieku un zvejnieku 

saimniecibas, piegriezumi sīksaimniecībām un kultūras, servitūtu likvidēšanas u.c. 

vajadzībām nepieciešamā zeme (VZD, 2016).  

Proklamējot Latvijas valsti 1918. gada 18. novembrī, noteica, ka Latviju veido 

Kurzeme, Vidzeme un Latgale, kā arī noteica valsts robeţas un teritoriju. Jaunajai Pagaidu 

valdībai bija jāvada Latvijas teritorijas atbrīvošana no Vācijas un Padomju Krievijas armijas, 
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turklāt šīs brīvības cīľas beidzās tikai 1920. gada augustā. Par vienu no galvenajiem mērķiem 

Pagaidu valdība izvirzīja zemes jautājumu risināšanu. Pirms agrārās reformas uzsākšanas, vēl 

brīvības cīľu laikā, tika pasludināts mērķis- zemes nodibināšana bezzemnieku un sīkzemnieku 

īpašumā. 1919. gada sākumā izveidoja valsts zemes fonds, kurā ieskaitīja visu bijušo valsts 

(kroľa) zemi, Agrārbankai piederošo, bezzemniekiem nenodoto muiţu zemi un valstij 

piederošo lauksaimniecībā noderīgo meţa zemi (Kadastrs no viduslaiku…,2013).  

Padomju varas gadus (1940.-1990.) raksturo piespiedu kolektivizācija. Zemes uzskaitē 

un pārvaldībā pakāpeniski pārgāja uz PSRS pastāvošo kadastra sistēmu. Kadastra uzdevums 

bija nodrošināt informāciju lielraţošanas plānošanai. Kartogrāfisko attēlu iegūšanai sāka 

izmantot fotoplānus. Tika veikta augsnes kartēšana. Agrāro reformu Latvijā uzsāka tūlīt pēc 

miera līguma noslēgšanas ar Vāciju un Padomju Krieviju. (VZD, 2016).  

Kadastru, ko izmantojam šodien, sāka veidot pēc 1990. gada. Darbs bija jāsāk no jauna, 

jo īpašuma tiesību noliegums padomju laikā un atšķirīgā pieeja zemei, iznīcināja iepriekšējos 

periodos izveidoto. Atjaunotajā Latvijas Republikā kadastrs ir pamats īpašumtiesību 

atjaunošanai un zemes privatizācijai. Kopš 90-to gadu sākuma kadastrā reģistrēti 100% zemes 

vienību un 94% ēku – vairāk nekā 5 miljoni objektu. Tajā uzkrāti dati par visiem 

nekustamajiem īpašumiem valstī. Mūsdienās kadastra informāciju uzkrāj vienotā centralizētā 

sistēmā, integrējot teksta un telpiskos datus (VZD, 2016).  

 

Secinājumi  

1. Pirmās kadastra sistēmas izveidošana ir cieši saistīta ar mērniecības nozares attīstību 

17.gs. Sākumā, kad zviedri ieľēma Kurzemi un sāka kartēt iekaroto hercogisti.  

2. Pirmās Latvijas Republikas kadastra uzdevums bija nodrošināt 1920.-1937. gada agrāro 

reformu. Pirmo reizi veica vienlaidus zemes kadastrālo uzmērīšanu, izmantojot 

ģeodēzisko tīklu  

3. PSRS pastāvošajā kadastra sistēmā kadastra uzdevums bija nodrošināt informāciju 

lielraţošanas plānošanai.  

4. Pirms agrārās reformas uzsākšanas, vēl brīvības cīľu laikā, tika pasludināts mērķis- 

zemes nodibināšana bezzemnieku un sīkzemnieku īpašumā.  

5. Mūsdienu kadastru sāka veidot 1990. gadā, bet darbs bija jāsāk no jauna, jo īpašuma 

tiesību noliegums padomju laikā un atšķirīgā pieeja zemei, iznīcināja iepriekšējos 

periodos izveidoto.  
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Kopsavilkums 

Pētījuma mērķis ir izpētīt Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagasta 

lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības izmaiľas piecgades laikā. Darbā tiek 

noskaidrots, ka Ābeļu pagastā lauksaimniecības zemes kopš 2012. līdz 2016. gadam ir samazinājušas 

savas platības, savukārt meţsaimniecības zemju platības ir paplašinātas. Šajā pašā laika periodā arī 

Dignājas un Dunavas pagastā lauksaimniecības zemju kopplatība ir kļuvusi mazāka, taču arī 

meţsaimniecībā izmantojamās zemes ir paplašinājušas savas platības.  

Atslēgas vārdi: kopplatība, piecgade, Ābeļu, Dignājas, Dunavas pagasts, lauksaimniecības un 

meţsaimniecības zemes.  

 

Ievads 

Jēkabpils novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties bijušā Jēkabpils rajona Ābeļu, 

Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaľu, Rubenes un Zasas pagastiem. Darbā tiks apskatīti trīs no 

Jēkabpils novada pagastiem – Ābeļu, Dignājas un Dunavas. 

Ābeļu pagasts izveidots 1925. gadā. Pašlaik pagasta kopplatība ir 6960,2 hektāri, lielāko 

daļu šīs teritorijas aizľem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 91,4% no zemes kopplatības. 

Uz 2010. gadu Ābeļu pagastā reģistrēti 995 cilvēki. Dignājas pagasts izveidots 1935. gadā, 

taču šobrīd šī pagasta kopplatība ir 4441,1 hektāri un arī te lielākās zemju platības aizľem 

lauksaimniecības zemes, tās aizľem 92,3% no zemes kopplatības. Uz 2010. gadu Dignājas 

pagastā reģistrēti 578 iedzīvotāji. Jaunākais no šiem pagastiem ir Dunavas pagasts, kas 

izveidots 1945. gadā. Lai gan pagasts ir visvēlāk izveidots, tas nav viss mazākais, tā 

kopplatība ir 6679,2 ha un arī Dunavas pagastā lielāko teritorijas daļu aizľem lauksaimniecībā 

izmatojamās zemes – 6317,1 ha jeb 94,6% no koppējās pagasta teritorijas. Uz 2010. gadu 

Dunavas pagstā reģistrēti 750 iedzīvotāji. (Jēkabpils novads, [b.g.]). 

Darba uzdevums: apkopot datus par lauksaimniecības un meţsaimniecības zemēm, to 

kopplatību un tās izmaiľām, pēc piederības, laika periodā no 2012. Līdz 2016. gadam. 

  

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā izmantota aprakstošā metode. Pētījumā tiek izmantota Valsts Zemes dienesta 

datos atrodamās informācijas rezultātu analīze.  

 

Diskusija un rezultāti 

Lielākās lauksaimniecībā un meţsaimniecībā izmantojamās zemju platības, pēc 

piederības atrodas Ābeļu pagastā, pēc pēdējiem reģistrētajiem datiem lauksaimniecības zemes 

platība ir 6360,5 ha, kas sastāv no 739 zemes vienībām. Attiecīgi meţsaimniecībā 

izmantojamo zemju kopplatība ir 461,2 ha, kuros ietilpst 56 zemes vienības. (Zemes pārskati, 

[b.g.]). 
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Izpētot datus par lauksaimniecības zemes kopplatības izmaiľām piecu gadu laikā Ābeļu 

pagastā (skat. 1.attēlu), var novērot, ka 2012. gadā lauksaimniecības zemes platība bija 6396,5 

ha, taču 2013. gadā tiek zaudēts viens hektārs zemes, 2014. gadā tiek atgūti 16,5 hektāri, 

salīdzinot zemes platību ar 2012. gadu. Un jau 2015. gadā atkal tiek piedzīvots zemes 

zaudējums, lauksaimniecības zemes ir par 20,6 hektāriem mazāk kā 2014. gadā. Pēdējie dati 

liecina, ka uz 2016. gadu Ābeļu pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 6360,5 ha, 

kas ir par 36 ha mazāk kā 2012. gadā.  

Savukārt meţsaimniecībā izmantojamās zemes platība (skat. 1.attēlu) ar katru gadu ir 

augusi. 2012. gadā tā bija 402,7 ha, bet nākamajā gadā platība augusi par 10,2 ha, sastādot 

meţsaimniecības zemes platību 2013. gadā – 412,9 ha. Nākamajā gadā nav piedzīvota tik liela 

zemes paplašināšana, 2014. gadā zemes platība – 414,4 ha, taču gadu vēlāk reģistrētā 

meţsaimniecības zemes platība bija augusi par 7,8 ha. Un jaunākajā pieejamajā informācijā 

jeb 2016. gadā meţsaimniecības platība augusi līdz 461,2 ha, jeb piecu gadu laikā 

meţsaimniecības zemes Ābeļu pagastā paplašinājušās par 58,5 ha.  

 

1.attēls Ābeļu pagasta lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľas piecgades laikā (ha) 

 

Izpētot datus par lauksaimniecības zemes kopplatības izmaiľām piecu gadu laikā 

Dignājas pagastā (skat. 2.attēlu), var secināt, ka 2012. gadā lauksaimniecības zemes platība 

bija 4156,9 ha, taču 2013. gadā tiek zaudēti 27,3 hektāri zemes jeb lauksaimniecības zemes 

lielums ir 4129,6 ha, 2014. gadā tiek atgūts 0,1 hektārs salīdzinot zemes platību ar 2013. 

gadu. Un jau 2015. gadā atkal tiek piedzīvots zemes zaudējums, lauksaimniecības zemes ir 

par 19,5 hektāriem mazāk kā 2014. gadā. Pēdējie dati liecina, ka uz 2016. gadu Dignājas 

pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 4097,3 ha, kas ir par 59,6 ha mazāk kā 2012. 

gadā.  

Meţsaimniecībā izmantojamās zemes Dignājas pagastā katru gadu tiek paplašinātas. 

(skat. 2.attēlu). 2012. gadā meţsaimniecības zemes bija 226,2 ha, taču viena gada laikā zemes 

platības auga par 38,6 ha, bet jau 2014. gadā zemes platība bija 267,9 ha, kas ir par 3,1 ha 

vairāk nekā 2013. gadā. 2015. gadā meţsaimniecības zemes jau bija augušas līdz 288,1 ha. 

Kopš 2012. gadam līdz 2016. gadam meţsaimniecības zemju platība Dignājas pagastā 

paplašinājās par 74,5 ha un tas nozīmē, ka 2016. gadā zemes platība bija 300,7 ha.  
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2.attēls Dignājas pagasta lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľas piecgades laikā (ha) 

 

Izpētot datus par lauksaimniecības zemes kopplatības izmaiľām piecu gadu laikā 

Dunavas pagastā (skat. 3.attēlu), var secināt, ka 2012. gadā lauksaimniecības zemes platība 

bija 6408,3 ha, taču 2013. gadā tiek zaudēti 32,6 hektāri zemes jeb lauksaimniecības zemes 

lielums ir 6375,7 ha, 2014. gadā tiek atgūti 5,7 hektāri salīdzinot zemes platību ar 2013. gadu. 

Un jau 2015. gadā atkal tiek piedzīvots zemes zaudējums, lauksaimniecības zemes ir par 73 

hektāriem mazāk kā 2014. gadā. Pēdējie dati liecina, ka uz 2016. gadu Dunavas pagastā 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 6317,1 ha, kas ir par 91,2 ha mazāk kā 2012. gadā.  

Meţsaimniecībā izmantojamās zemes kopplatības Dunavas pagastā katru gadu 

ievērojami tiek paplašinātas. (skat. 3.attēlu). 2012. gadā meţsaimniecības zemes bija 144,9 

ha, taču viena gada laikā zemes platības auga par 68,4 ha, bet jau 2014. gadā zemes platība 

bija 233,8 ha, kas ir par 30,5 ha vairāk nekā 2013. gadā. 2015. gadā meţsaimniecības zemes 

jau bija augušas līdz 315,8 ha. Kopš 2012. gadam līdz 2016. gadam meţsaimniecības zemju 

platība Dunavas pagastā paplašinājās par 175,9 ha un tas nozīmē, ka 2016. gadā zemes platība 

bija 320,8 ha.  

 
3.attēls Dunavas pagasta lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľas piecgades laikā (ha) 

 

Apskatot apkopotos datus par Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagastu lauksaimniecības 

zemēm, ir vērojams, ka no 2012. līdz 2016. gadam visos pagastos zemju kopplatība ir 

sarukusi. Viens no iemesliem, kāpēc lauksaimniecības zemju platības samazinās ir tas, ka 

šajos pagastos samazinās arī iedzīvotāju skaits, vairums cilvēku dodas dzīvot uz pilsētu, kas 
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nozīmē, ka lauksaimniecības zemes paliek neapstrādātas un sāk aizaugt. 2016. gadā liela 

nozīme bijusi arī laikapstākļiem, kas nav bijuši labvēlīgi lauku novākšanai un apstrādei, kas 

arī izraisa zemes aizaugšanu (Latvijas lauksaimniecība, [b.g.]). 

Ja lauksaimniecībā izmantojamām zemēm vērjoama zemes kopplatības samazināšanās, 

tad meţsaimniecībā izmantojamo zemju platībām šo piecu gadu laikā vērjoama ievērojama 

paplašināšanās. Laukasimniecības zemju aizaugšana veicina meţu rašanos. Kā arī bieţi vien 

lauksaimniecībā vairs neizmantoto zemju vietā speciāli tiek veikta meţa ieaudzēšana (Privātās 

meţsaimniecības attīstība [b.g.]).  

 

Secinājumi 

1. Lielāko daļu teritorijas platības (vairāk kā 90%) aizľem lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes – Ābeļu pagastā 91,4%, Dignājas pagastā 92,3%, Dunavas 

pagastā 94,6%. 

2. Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagastā lauksaimniecībā un meţsaimniecībā 

izmantojamās zemes no 2012. līdz 2016. gadam nav būtiski mainījušas savas platības. 

3. Meţsaimniecībā izmantjamo zemju platību palielināšanās saistīta ar lauksaimniecības 

zemju aizaugšanu.  
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gada 9. decembrī]. Pieejams: 

http://www.losp.lv/sites/default/files/articles/attachments/publications/15.01.2013_-

_2046/3442_mezsaimniecibas_nozares_zinojums_2012_lmib.pdf  

4. Zemes pārskati: Valsts zemes dienesta mājaslapa. [skatīts 2017. gada. 25. novembrī]. 

Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/tematiskie-parskati/zemes-

parskati/ 

  

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=235
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http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/tematiskie-parskati/zemes-parskati/
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŢSAIMNIECĪBAS ZEMES KOPPLATĪBAS 

IZMAIĽAS SĒLIJĀ 

 

Madara Pudāne
1
, Vita Cintiľa

2 

1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība un mērniecība 1.kursa studente 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vieslektore, Mg.sc.ing. 

 

Kopsavilkums 

Darbā apkopota informācija par lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľām 7 Sēlijas novados pēc piederības. Šāda veida izmaiľas tiek konstatētas ar vien bieţāk, tāpēc 

šīs izmaiľas pētītas piecu gadu laika posmā no 2012. gada līdz 2016. gadam. Pēc iegūtajiem datiem 

redzams, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība samazinās, bet meţsaimniecības zemes 

kopplatība palielinās. No sākuma visu novadu gan lauksaimniecības zemes, gan meţsaimniecības 

zemes izmaiľas tika analizētas kopā, bet pēc tam katra novada izmaiľas tika pētītas, analizētas un 

salīdzinātas atsevišķi. 

Atslēgas vārdi: Sēlija, platību samazināšanās, palielināšanās, kopplatība, lauksaimniecības un 

meţsaimniecības zemes. 

 

Ievads 

Visā Latvijas teritorijā lauksaimniecības un meţsaimniecības zemei vienmēr ir bijusi 

vislielākā loma. Gadiem ejot lauksaimniecības zemēm ir tendence sarukt, bet 

meţsaimniecības zemei ir tendence pieaugt. Tāpēc pētnieciskā darba ietvaros tika apkopota 

un analizēta informācija par 7 Sēlijas novadiem: Jaunjelgavas, Jēkabpils, Salas, Viesītes, 

Neretas, Aknīstes, Ilūkstes. Visi šie novadi veido Sēlijas novadu apvienību ( Sēlijas novadu 

apvienība, [b.g.]). Tika pētītas lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľas pēc piederības piecu gadu laikā, lai redzētu vai starp tām ir vērojama kādas 

izmaiľas.  Darbā apkopotie dati par lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľām iegūti no Zemes pārskatu informācijas, kas ir pieejama Valsts Zemes dienesta 

mājas lapā (Zemes pārskats, [b.g.]). Kopā visos Sēlijas novados no 2012. gada līdz 2016. 

gadam kopējā lauksaimniecības zemes kopplatība ir 1107053,3 hektāri un meţsaimniecības 

zemes kopplatība  ir 397970,5 hektāri. 

Darba mērķis: izpētīt, vai Sēlijā lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes 

kopplatībām ir tendence pieaugt vai samazināties no 2012. gada līdz 2016. gadam. 

Darba uzdevumi: 

 apkopot informāciju par lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľām no 2012. gada līdz 2016. gadam; 

 izpētīt katru novadu atsevišķi un salīdzināt savā starpā; 

 izvērtēt notikumus, kuri būtu varējuši ietekmēt šādu likumsakarību veidošanos 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Veicot pētījumu tika apkopoti dati, kā arī tika veikta šo datu savstarpējā salīdzināšana. 

Darbam galvenokārt tika izmantoti Valsts Zemes dienesta Zemes pārskatu informācija no 

2012. gada līdz 2016. gadam, kā arī tika aplūkota informācija par Sēliju un tās novadiem. 
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Diskusija un rezultāti 

Bieţi vien skatoties uz datiem ir ļoti grūti nolasīt kopplatības izmaiľas, tāpēc tika 

izveidotas 1. attēls un 2. attēls, kur lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības 

izmaiľas ir vērojams hektāros. Šajās tabulās ir saskaitīts visu novadu izmantotā zeme 

lauksaimniecībā un meţsaimniecībā atbilstoši katram gadam. Pēc attēliem var redzēt, kā šīs 

zemes piecu gadu laikā ir mainījušās. 

1. attēlā ir ļoti labi saskatāms tas, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība 

sākot no 2012. gada Sēlijā samazinās. 2012. gadā lauksaimniecības zeme aizľēma 222309,7 

hektārus, bet jau uz 2016. gadu lauksaimniecības zeme aizľēma 220626,1 hektārus, kas ir par 

1684 hektāriem mazāk nekā 2012. gadā (skatīt 1. attēlu). No 2014. gada ir bijis visstraujākais 

lauksaimniecības zemes sarukums, salīdzinājumā ar citiem gadiem, tie aptuveni ir 600 ha.  

. 

 
1. attēls. Lauksaimniecības zemes kopplatības (ha) izmaiľas pa gadiem Sēlijā 

 

Lauksaimniecības zemes kopplatības ar katru gadu tikai samazinās, bet savukārt 

meţsaimniecības zemes pieaug (skatīt 2. attēlu). Aplūkojot 2. attēlu, kur ir attēlota 

meţsaimniecībā izmantojamā zeme no 2012. gada var redzēt, ka salīdzinājumā ar  

lauksaimniecības zemi meţsaimniecības zemes kopplatības ar katru gadu tikai pieaug. No 

2012. gada uz 2013. gadu ir vērojams vislielākais meţsaimniecības zemes pieaugums 

aptuveni par 29000 hektāriem. Pēc 2013. gada meţsaimniecības zemes kopplatība ir 

palielinājusies pakāpeniski, katru gadu aptuveni par 10000 hektāriem. Kopā no 2012. gada 

līdz 2016. gadam meţsaimniecības zemes kopplatība ir pieaugusi par 59707,4 hektāriem. 

 

 

2. attēls. Meţsaimniecības zemes kopplatības (ha) izmaiľas  pa gadiem Sēlijā. 
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Aplūkojot gan 1. attēlu, gan 2. attēlu var spriest, ka lauksaimniecības un 

meţsaimniecības zemes ir saistītas un viena otru ļoti būtiski ietekmē. 

Pētnieciskais darbs balstās uz lauksaimniecībā un meţsaimniecībā izmantojamās zemes 

kopplatības izmaiľām Sēlijas novados. Tādēļ tika apkopota katra novada lauksaimniecības un 

meţsaimniecības zemes kopplatībā izmaiľas. Pēc kopējās platība Jēkabpils novads ir 

vislielākais no septiľiem novadiem 906 km
2
 (Jēkabpils novada pašvaldība, [b.g.]), bet 

vismazākais Aknīstes novads 285 km
2
. No šīs informācijas jau var secināt, kurā no novadiem 

būs vislielākās un vismazākās lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes. Iegūtie dati ir 

apkopoti hektāros, no tiem var secināt, kādas izmaiľas ir vērojams novados no 2012. gada līdz 

2016. gadam (skat. 1. un 2. tabulu).  

1. tabulā iegūtie dati parāda, ka kopš 2012. gada lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 

ļoti atšķirīgi mainījusies katrā no novadiem. Daţos tā ir samazinājusies par daţiem simtiem 

hektāru, bet citos pieaugusi. Piemēram, Salas, Viesītes novadā tā ir paspējusi gan pieaugt, gan 

samazināties kopš 2012. gada līdz 2016. gadam, bet Ilūkstes novadā salīdzinājumā ar citiem 

novadiem lauksaimniecības zeme kopplatība ar katru gadu tikai ir pieaugusi. 

1. tabula 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatības (ha) izmaiľas no 2012. gada līdz 2016. 

gadam Sēlijas novados. 

Novads 2012. gadā 2013. gadā 
2014. 

gadā 
2015. gadā 

2016. 

gadā 

Jaunjelgavas novads 31471,1 31450 31141,1 30899,8 30808,7 

Jēkabpils novads 49536,6 49307,8 49178,6 48759,6 48633,4 

Salas novads 16328,5 16348,9 16293,8 16210,7 16178,6 

Viesītes novads 35333,8 35289,4 35389,1 35408,9 35501,1 

Aknīstes novads 18013,4 17955,5 17936,2 17988,4 17922,4 

Neretas novads 30980,7 30833,3 30774,1 30681,3 30638,4 

Ilūkstes novads 40645,6 40672,8 40725,2 40873 40943,5 

Kopā 222309,7 221857,7 221438,1 220821,7 220626,1 

 

Savukārt 2. tabulā ir apkopoti dati par meţsaimniecības zemes kopplatības izmaiľām. 

Tabulas dati parāda, ka visos Sēlijas novados meţsaimniecības zemes kopplatība piecu gadu 

skatījumā ir tikai pieaugusi. Piecu gadu skatījumā gandrīz katram no novadiem ir redzams 

vismaz viens gads, pēc kura ir vērojams ļoti straujš meţsaimniecības zemes kopplatības  

palielinājums. Vislielākais palielinājums ir vērojams Neretas novadā, kur kopplatība ir 

palielinājusies aptuveni par 9000 hektāru. Katrā no novadiem platības atšķiras, bet uz 2016. 

gada datiem visvairāk meţsaimniecības zemes atrodas Jaunjelgavas novadā, bet vismazāk 

Aknītes novadā. 
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2. tabula 

Meţsaimniecības zemes kopplatības (ha) izmaiľas no 2012. gada līdz 2016. gadam Sēlijas 

novados. 

Novads 2012. gadā 2013. gadā 
2014. 

gadā 
2015. gadā 

2016. 

gadā 

Jaunjelgavas 

novads 
19610,8 19714,5 26602,2 28995,1 29230,3 

Jēkabpils novads 3402,7 8894,3 9081,7 17069,2 17273,4 

Salas novads 2528,1 10612,5 12076,9 12191,1 12241,3 

Viesītes novads 2963,8 5879,4 5908,2 6143,1 6166,8 

Aknīstes novads 1432 5129,5 5183,7 5190,6 7356,5 

Neretas novads 11862,9 20293,9 20408,1 20595,8 25062,4 

Ilūkstes novads 1220,3 1593,8 5315,1 5343,2 5397,3 

Kopā 43020,6 72117,9 84575,9 95528,1 102728 

 

Zeme ir ierobeţots raţošanas resurss. Katras valsta bagātība ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (Pilvere, Nipers, 2015). Tieši tāda ir arī Latvijas bagātība, tādēļ pēc 

iespējas vairāk cilvēkiem būtu jārūpējas ne tikai par lauksaimniecības zemi, bet arī par 

meţsaimniecības zemēm. Lauksaimniecības zemes samazināšanos veicina cilvēki, jo bieţi 

vien viľi atstāj zemi novārtā, kā dēļ tā aizaug. Tieši tādēļ arī samazinās lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme. 

 

Secinājumi 

1. Lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes Sēlijas novados ir visizplatītākās un tās 

aizľem vislielāko teritoriju. 

2. Lauksaimniecības un meţsaimniecības zemes kopplatības novados ar katru gadu mainās, 

vai nu platības pieaug, vai samazinās. 

3. Lauksaimniecības zemes kopplatības samazināju visticamāk ietekmē cilvēki, kuri 

pienācīgi neapsaimnieko zemi un atstāj to novārtā, kas sekmē aizaugšanu, un tādēļ ir 

vērojams meţsaimniecības zemes kopplatības pieaugums. 

4. Uz šī brīţa datiem visvairāk meţsaimniecības zemes kopplatības ir Jaunjelgavas novadā 

29230,3 ha, bet vismazāk Aknīstes novadā 7356,5 ha. 

 

Literatūra 
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2. Jēkabpils novada pašvaldība ([b.g.]) Pašvaldība [skatīts 2017. gada 15. decembrī]. 

Pieejams: http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=235 

3. Pilvere I., Nipers A., (2015) Lauksaimniecības un meţa zemes Latvijā: Izmantošanas 

potenciāla analītisks izvērtējums. Zinātniskā monogrāfija Jelgava: - 245 lpp. 

4. Zemes pārskati [skatīts 2017. gada 10. decembrī]. Pieejams: 

http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/tematiskie-parskati/zemes-parskati/ 

  

http://www.akniste.lv/?id=421&lang=lv
http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/tematiskie-parskati/zemes-parskati/


60 
 

LIDAR SKENERA DATU SALĪDZINĀŠANA AR LATVIJAS VALSTS 

ROBEŢLĪNIJU GAR BALTKRIEVIJAS VALSTI 
 

Dāvis Grīns
1
, Aivars Ratkevičs

2 

1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība 4.kursa students 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vieslektors, Mg.sc.ing 

 
Kopsavilkums 

Rakstot šo publikāciju, mērķis ir uzzināt, vai pēc iegūtajiem datiem acīm redzami var spriest un 

novērtēt to, ka valsts robeţlīniju var izvērtēt pēc LiDAR bezpilota skenera datu izstrādāta reljefa 

modeļa. Lai sasniegtu vēlamo mērķi tikai noskenēta Latvijas valsts robeţlīnija gar Baltkrieviju un no 

iegūtajiem datiem tika izveidots reljefa modelis, kurš tika salīdzināts ar Latvijas valsts robeţlīniju, 

kura rezultātā tika konstatētas robeţobjektu izmaiľas. 

Atslēgas vārdi: LiDAR, bezpilota lidaparāts, tālizspēte, reljefa modelis, robeţlīnija. 

 

Ievads 

Cilvēce un tehnoloģijas mūsdienās nepārtraukti atrodas evolūcijas procesā. Cilvēki kļūst 

aizvien izglītotāki un tā rezultātā, tik strauji attīstās tehnoloģijas, ka pat nepagūstam visam 

izsekot līdz, ja vien neesi esošās sfēras speciālists, kam tehnoloģiju attīstība ir ļoti aktuāla 

tēma. Viens no tehnoloģiju attīstības iemesliem ir cilvēku darba resursu taupīšana un darba 

veikšanas atvieglošana. 

Uz mūsu planētas ir vērojamas ne tikai cilvēces evolūcija un tehnoloģiju attīstība, bet 

arī daba, atrodas evolūcijas procesā - nepārtrauktā kustībā. Viss kustās, mainās un 

pārveidojās. Tāpēc man, kā studentam, kas strādā mērniecības jomā šo elementu attīstība iet 

roku rokā. 

Mērniecības nozare pamatā iedalās kartogrāfijas un ģeodēzijas zinātnes un raţošanas 

nozarēs. Lai šie darbi tiktu veikti optimālāk un darbs būtu izdarāms vieglāk, tiek apvienotas 

daţādu specialitātes, lai iegūtu vēlamo rezultātu.  

Viena no šīm specialitātēm ir tālizpēte. Tālizpēte ir zinātnes un raţošanas nozare, kas 

nodarbojas ar objektīvu informāciju par Zemi,  tās procesiem un stāvokli uz tās ieguvi, 

mērīšanu, analīzi un vizualizāciju, izmantojot datu ieguvi ar bezkontakta attēlu veidojošām 

sistēmām. 

 Arī mērniecībā tālizpēte paliek arvien nozīmīgāka sfēra, no kuras iegūst lielu apjomu 

un arvien precīzāku informāciju, kas spēj atrisināt daţādas problēmas, kā arī vienu no maniem 

radušajiem jautājumiem, saistībā ar tālizspētes sfēru un to tehnoloģiju datu rezultātu 

izmantošanu saistībā ar LiDAR skeneri bezpilota lidaparātiem. 

Darba mērķis ir salīdzināt LiDAR bezpilota lidaparāta skenera datus ar Latvijas valsts 

robeţlīniju gar Baltkrieviju. 

 

Pētījumu metodes un izmantotie materiāli 

Savā publikācijā izmantota un analizēta speciālā literatūra par valsts robeţas 

demarkācijas dokumentiem un reljefa modeļa analīzi un aprakstošo metodi. 
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Diskusijas un rezultāti 

Viens no populārākiem variantiem, kas paliek ar vien populārāks ir LiDar skeneri priekš 

bezpilota lidaparātiem. Strauju popularitāti un viedokļu pilnu ikdienu LiDAR skeneri ir 

ieguvuši mērniecības nozarē.  

Daţādu iemeslu dēļ tā ir sanācis, ka strādāju uzľēmumā, kur šādas iekārtas man ir 

pieejamas un sava zinātniski pētnieciskā darba ietvaros izmantoju LiDar skeneri priekš 

bezpilota lidaparātiem. Tas ir  kompānijas YellowScan raţojums  LiDar skeneris priekš 

bezpilota lidaparātiem ―YellowScan Mapper‖ , kas ir tikai viens no pieciem šis kompānijas 

raţotajiem skeneriem priekš bezpilota lidaparātiem. 

Strādājot uzľēmumā tika saľemts darba uzdevums, veikt topogrāfisko plāna 

sagatavošanu Latvijas un Baltkrievijas robeţjoslas garumā. Topogrāfiskais plāns 

nepieciešams, lai izstrādātu projektu robeţjoslas labiekārtošanai un ţoga izveidei, kas 

atvieglotu robeţas apsekošanu un kārtības uzturēšanu uz robeţas. 

Veicot Latvijas Republikas valsts robeţjoslas uzmērīšanu, dabā reāli secināju to, kur 

robeţjosla iet pa upēm, meliorācijas grāvjiem vai purviem, citviet nevarēja konstatēt, kur 

atrodas Latvijas valsts robeţa, tāpēc radās šāda interese un jautājums: Vai  pēc LIDAR datu 

reljefa modeļa var konstatēt, kur ir un pa kādiem objektiem šķērsojas Latvijas valsts 

robeţlīnija.   

Kopā noskenēju visu Latvijas Republikas robeţjoslu gar Baltkrievijas robeţu. 

Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros tika izpētīti visi reljefa modeļi sākot ar 1. robeţzīmi no 

Draudzības kurgāna beidzot ar 105. robeţzīmi. Šādu posmu izvēlējos, jo veicot topogrāfisko 

uzmērīšanu un apsekojot objektu dabā, šis posms likās viens no neskaidrākajiem, attiecoties 

uz to , ka nevarēja noteikt, kur atrodas valsts robeţlīnija.  

Posms bija ļoti aizaudzis ar kokiem, krūmiem starp, kuriem līkumoja mazas upītes vai 

aizauguši, pārplūduši meliorācijas novadgrāvji, kas bija pārpurvojušies un to vidusjoslu, kur 

jābūt valsts robeţai nevarēja noteikt. Posms, kurā pamanīju izmaiľas salīdzinot reljefa modeli 

ar kadastra robeţlīnijas datiem bija pie 68. robeţzīmes. Balstoties uz Valsts robeţas aprakstu, 

kuru pieľēmusi Jauktā demarkācijas komisija 2008. gadā. 

No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka no LiDAR bezpilota lāzerskenera datiem var 

izvērtēt robeţlīnijas izmaľas. 

 

Secinājumi  

1. No LiDAR reljefa modeļa valsts robeţlīnija daţviet ir daudz uztveramāka nekā 

atrodoties dabā uz vietas. 

2. Veicot datu salīdzināšanu tika atrasta robeţlīnijas nesaiste salīdzinot ar izstrādāto reljefa 

modeli. 

3. No LiDAR datu reljefa modeļa var secināt par valsts robeţjoslas esošo stāvokli. 

4. No reljefa modeļa var izvērtēt dabas radītās izmaiľas uz valsts robeţas  

 

Literatūra 

1. Avots: Ģeomātikas Terminu skaidrojošā vārdnīca. RTU.2009 

2. Latvijas-Baltkrievijas valsts robeţas demarkācijas noslēguma protokols 
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NEAPBŪVĒTĀS ZEMES UN DEGRADĒTO TERITORIJU IZMANTOŠANA 

 

Sindija Burmika
1
, Velta Paršova

2 

1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība un mērniecība 1.kursa studente 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. 

 

Kopsavilkums 

Pašvaldībai ir jāizstrādā un ar domes lēmumu jāapstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās 

neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums. Izmantošanas iespēju 

izvērtējums ietver sešas nodaļas – zemes pašreizējais izmantošanas vērtējums, zemes turpmākās 

izmantošanas iespēju vērtējums, ievērojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto 

teritorijas izmantošanu; vērtējums par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami 

labāku zemes izmantošanas veidu; vērtējums par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai 

atsavināt; prognozētie ienākumi no zemes izmantošanas un atskaitījumi pašvaldības vai valsts budţetā 

par kapitāla izmantošanu; cita informācija par attiecīgās zemes izmantošanu. 

Atslēgas vārdi: Neapbūvētas zemes, degradētas teritorijas, izmantošana.  

 

Ievads 

Neizmantoto zemju un degradēto teritoriju izmantošanu Latvijā regulē Zemes 

pārvaldības likums. Likuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. 

Saskaľā ar Zemes pārvaldības likumu noteikts precīzs definējums, kas ir neapbūveta 

zemes vienība un kas ir degradēta teritorija. Neapbūvēta zemes vienība -  zeme, uz kuras 

neatrodas būves vai atrodas tikai tādas būves, kuras saskaľā ar normatīvajiem aktiem par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā nav ierakstāmas zemesgrāmatā. Degradētā 

teritorija - teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta apbūves, derīgo 

izrakteľu ieguves, saimnieciskās vai militārās darbības teritorija (Zemes pārvaldības likums, 

2015). 

Ir daţādi degradēto teritoriju veidi: 1. pamesta apbūves teritorija, 2. pamesta derīgo 

izrakteľu ieguves teritorija, 3. pamesta lauksaimnieciskās un meţsaimnieciskās darbības 

teritorija. Tāpat pastāv arī pamasto apbūves teritorijas identificēšanas kritēriji: 1.būves 

fiziskais nolietojums 2.ar krūmiem aizaugusi apbūves teritorija 3.piesārľojums 4.nerekultivēta 

atkritumu izgāztuve 5.pamesta raţošanas teritorija vai objekts 6.pamesta militāra rakstura 

teritorija vai objekts (Paršova, 2016).  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Veicot pētījumu izmantoti normatīvie akti, kas nosaka neapbūvēto zemju un degradēto 

teritoriju izmantošanu Latvijā. Darbā tiek izmantota monogrāfiskā jeb aprakstošā metode.  

 

Diskusija un rezultāti 

Normatīvais akts. Tiešās pārvaldes iestāde izstrādā tās valdījumā esošās neapbūvētās 

zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu un, ja nepieciešams, to 

aktualizē. Ja tiešās pārvaldes iestāde nodevusi tās valdījumā esošos nekustamos īpašumus 

pārvaldīšanā publiskas personas kapitālsabiedrībai, tad tiešās pārvaldes iestādes valdījumā 

esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu izstrādā 

un aktualizē attiecīgā publiskas personas kapitālsabiedrība. Izvērtējumu iesniedz vietējai 
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pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā neapbūvētā zeme vai degradētā 

teritorija. 

Vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā 

esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. 

Neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumā ietver:  

 zemes pašreizējās izmantošanas vērtējumu; 

 zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu; 

 vērtējumu par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku zemes 

izmantošanas veidu; 

 vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt; 

 prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas un atskaitījumus pašvaldības vai valsts 

budţetā par kapitāla izmantošanu; 

 citu informāciju par attiecīgās zemes izmantošanu. 

Tiešās pārvaldes iestāde un publiskas personas kapitālsabiedrība neizstrādā šā panta 

pirmajā daļā minēto neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju 

izvērtējumu, ja attiecīgās zemes izmantošanu regulē citi normatīvie akti. 

Tiešās pārvaldes iestāde, publiskas personas kapitālsabiedrība vai vietējā pašvaldība, 

lemjot par valsts vai vietējās pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās neapbūvētās zemes 

vai degradētās teritorijas turpmāko izmantošanu, ľem vērā attiecīgo izvērtējumu. Vietējā 

pašvaldība ľem vērā tiešās pārvaldes iestādes, publiskas personas kapitālsabiedrības vai 

vietējās pašvaldības izstrādāto izvērtējumu, sagatavojot teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus (Zemes pārvaldības likums, 2015). 

1. tabulā tiek parādīts piemērs tam kā tiek reģistrētas un apkopotas neapbūvētās zemes 

un degradētās teritorijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā. Sadaļā „Zemes pašreizējā 

izmantošana‖ ietverti dati par neapbūvētās zemes vai degradētās teritorijas identificēšanu: 

īpašuma adrese vai nosaukums, īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra 

apzīmējums, platība, zemes lietošanas veids, kā arī nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas mērķis un apgrūtinājumi. Degradēto teritoriju 

sarakstā atzīmēti visi īpašumiem noteiktie apgrūtinājumi, bet neapbūvētajai zemei – tikai 

apgrūtinājumi, kas būtiski ietekmē zemes vienības izmantošanu, – Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla, dabiskas ūdensteces 

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos, tauvas joslas 

teritorija gar upi, applūstošā teritorija, Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija Natura 

2000, Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija, Ķemeru nacionālā parka 

neitrālās zonas teritorija. Lai pielikuma sarakstu veidotu pārskatāmāku, apgrūtinājumi tabulā 

ierakstīti saīsinātā veidā. Degradēto teritoriju sarakstā papildus ietverta informācija par zemes 

virskārtas bojājumu cēloni un pamestajām būvēm. 
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1.tabula 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējums. 

 

 
*- saskaľā ar Jūrmalas pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem 11.10.2012. Nr. 42     
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Sadaļā „Zemes turpmākās izmantošanas iespējas‖ norādīta teritorijas izmantošana 

atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam.  

Sadaļā „Vērtējums par nepieciešamajām investīcijām‖ ir izvērtēti nepieciešamie 

ieguldījumi neapbūvētās zemes izmantošanai - īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā, 

zemes vienību kadastrālajai uzmērīšanai, vai degradētās teritorijas sakārtošanai - zemes 

virskārtas rekultivēšanai, pamesto būvju nojaukšanai. 

Sadaļā „Vērtējums par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt‖ ietverta 

informācija par spēkā esošajiem nomas līgumiem, par īpašumiem, kurus ar Jūrmalas pilsētas 

domes lēmumiem ir nolemts atsavināt, vai kuri perspektīvā ir paredzēti atsavināšanai, uzrādot 

ieľēmumus no esošajiem nomas līgumiem un prognozējamos ieľēmumus no iespējamās 

zemes atsavināšanas. Šajā sadaļā norādīti arī īpašumi, kuri nepieciešami valsts vai pašvaldības 

funkciju īstenošanai, galvenokārt tie ir meţaparki, dabas teritorijas gar Lielupi un 

zemesgabali, kas paredzēti satiksmes infrastruktūras attīstībai (Jūrmalas pilsētas domes…, 

2015).  

 

Secinājumi 

1. Pašvaldībai ir jāizstrādā un ar domes lēmumu jāapstiprina tās īpašumā un valdījumā 

esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums. 

2. Degradēto teritriju klasifikācija netiek veidota detalizēta, lai visa Latvijas teritorija 

neskaitītos kā degradēta teritorija.  

3. Katrai teritorijai tiek noteikti identificēšanas kritēriji pēc kuriem vēlāk var noteikt vai 

teritorija ir pamesta, degradēta vai neapbūvēta.  
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OBJEKTA APGRŪTINĀJUMI KADASTRA 

VĒRTĒJUMA APRĒĶINOS 
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2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. 

  

Kopsavilkums 

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem lielumiem. Taču 

ne visus objektam noteiktos apgrūtinājumus ľem vērā vērtības aprēķinā. Lai noteiktu, kādi 

apgrūtinājumi ietekmē zemes un ēkas vērtību tirgū, valsts zemes dienests analizē informāciju par 

zemes un ēkas noteiktiem apgrūtinājumiem. 

 

Ievads 

Aprēķinot kadastrālo vērtību, ľem vērā tikai tādus apgrūtinājumus, kuri reģistrēti 

kadastrā. 

Apgrūtinājumus Kadastrā reģistrē, pamatojoties uz sertificēta mērnieka izgatavotu 

Apgrūtinājumu plānu, pašvaldības izsniegtu izziľu, citas institūcijas izsniegtu dokumentu u.c. 

Informācija par apgrūtinājumu reģistrāciju Apgrūtinājumu ietekmi uz vērtību izsaka 

koeficienta veidā t.i., kā apgrūtinājumu korekcijas koeficientu. Apbūves zemi ietekmējošie 

apgrūtinājumi iedalāmi divās grupās: 

 apgrūtinājumi, kuri neatkarīgi no aizľemtās platības zemes vērtību samazina par 20% 

(apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0,8); piemēram, tie ir: īpašuma atrašanās Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, kultūras pieminekļa teritorijā, u.c; 

 apgrūtinājumi, kuriem būtiska ir to aizľemtā platība, jo apgrūtinātās platības vērtību 

samazina par 45% (apgrūtinājumu korekcijas koeficienti ir no 0,98 līdz 0,55); piemēram, 

tie ir: īpašuma atrašanās daţāda veida komunikāciju (ūdensvada, gāzes, elektrības) 

aizsargjoslās, sarkanajās līnijās, u.c; 

Atšķirībā no apbūves zemes apgrūtinājumu izvērtēšanas, lauku zemei kadastrālās 

vērtības aprēķinā ľem vērā visus apgrūtinājumus, un atkarībā no to aizľemtās platības zemes 

kadastralo vērtību samazina: 

 par 5% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.95), ja apgrūtinātā platība aizľem mazāk 

nekā 20% (neieskaitot) no zemes vienības platības vai apgrūtinātā platība nav reģistrēta; 

 par 10% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.90), ja apgrūtinātā platība aizľem 20 – 

40% (neieskaitot) no zemes vienības platības; 

 par 15% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.85), ja apgrūtinātā platība aizľem 40 – 

60% (neieskaitot) no zemes vienības platības; 

 par 20% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.80), ja apgrūtinātā platība aizľem 60 – 

80% (neieskaitot) no zemes vienības platības; 

 par 30% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.70), ja apgrūtinātā platība aizľem 80% 

un vairāk no zemes vienības platības. 

Apgrūtinājums ―Piesārľota vieta‖ tāpat kā apbūves zemei kadastrālo vērtību samazina 

par 100%. Būvei (ēkai un inţenierbūvei) vienīgais ietekmējošais apgrūtinājums ir ‗‘Valsts 
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kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktais statuss valsts vai vietējas nozīmes 

kultūras piemineklis‘‘. Ja būvei šāds apgrūtinājums ir reģistrēts, tad kadastrālo vērtību 

samazina: 

 par 45% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients 0.55), ja būve ir valsts nozīmes 

kultūras piemineklis; 

 par 35% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients 0.65), ja būve ir vietējas nozīmes 

kultūras piemineklis. 

Šādus samazinājumus piemēro, aprēķinot kadastrālo vērtību arī telpu grupām 

daudzfunkcionalās ēkās. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījumā tika izmantoti, pieejamie likumi un apkopota svarīgākā informācija par 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, interneta resursi. 

 

Diskusija un rezultāti 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1602 nosaka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi klasificējami kategorijās: 

 hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija 

 komunikācijas 

 īpašumi aizsargājamās teritorijās 

 kultūras, vēstures un rekreācijas objekti 

 servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums 

 citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi 

Tālāk tos klasificē klasēs, grupās un apakšgrupās. Katram nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājumam ir apraksts un klasifikācijas kods – ciparu identifikators, ko veido: 

 kategorijas identifikācijas kods – divi cipari; 

 klases identifikācijas kods – četri cipari; 

 grupas identifikācijas kods – seši cipari; 

 apakšgrupas identifikācijas kods – astoľi cipari. 

Valsts informācijas sistēmās un dokumentos apgrūtinājumu aprakstu un kodu norāda 

atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikācijai. 

1. tabula 

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas piemērs:
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Mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas valsts informācijas sistēmās un 

dokumentos norādīts no 2006. gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim un noteikts 

atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.241 "Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju", to noteikšanai izmanto 

apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulu. 

2. tabula 

Apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulas piemērs: 

 
 

Secinājumi 

1. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem 

lielumiem. 

2. Aprēķinot kadastrālo vērtību, ľem vērā tikai tādus apgrūtinājumus, kuri reģistrēti 

Kadastrā. 

3. Kadastrā reģistrē, pamatojoties uz sertificēta mērnieka izgatavotu apgrūtinājumu plānu, 

pašvaldības izsniegtu izziľu, citas institūcijas izsniegtu dokumentu u.c. 
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SĀDŢU ZEMJU SADALĪŠANA LATVIJĀ 20.-30.GADU AGRĀRĀS REFORMAS 

IETVAROS 
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Kopsavilkums 

Pētījuma mērķis bija veicināt izpratni par to, kāda tiesiskā un saimnieciskā iekārta bija Latgalē, 

jo tā atšķīrās no situācijas pārējā Latvijā, kā tika realizēta sādţu zemju sadalīšana viensētās. Darba 

uzdevums, noskaidrot, kāpēc Latgalē pastāvēja sādţas, kā notika sādţu zemju sadalīšana, kas to 

veicināja, kas nāca sādţu vietā, cik ilgi noritēja sādţu zemju dalīšana. 

Atslēgas vārdi: sādţa, viensēta, agrārā reforma. 

 

Ievads 

Jau kopš seniem laikiem zemnieki Latgalē bija dzīvojuši vairākas ģimenes vienkopus, 

t.i., ciemos, sādţās, un zemi savā starpā dalījuši un apstrādājuši šľorveidīgi (Sādţu šľoru 

zemju…, [b.g.]). 

Latgalē agrāro attiecību pārmaiľas notika vēlāk nekā citur Latvijā. Latgale bija 

saimnieciski atpalikusi, it sevišķi tas bija jūtams pēc Latgales pievienošanās Kurzemei un 

Vidzemei. Latgales zemnieki gan tīkoja sasniegt augstāku kultūru un pacelt savu saimniecisko 

labklājību, bet šos centienus kavēja novecojušies Krievijas zemnieku likumi. Turklāt nedz 

1861. gada 19. februāra brīvlaišanas likums, nedz 1910. gada 14. jūnija likums par īpašuma 

tiesību nostiprināšanu uz piešķirtām šľoru zemēm nebija novesti līdz galam. Neizpildīts bija 

1911. gada 29. maija likums par zemnieku pārcelšanu viensētās. Krievijas lielo politiku maz 

interesēja zemnieku stāvoklis ziemeļrietumu guberľās, un tādēļ neradās arī līdzekļi zemes 

reformas izpildīšanai (Zeļonka, 1991). 

Pasaules kara un revolūcijas laiks pārtrauca sādţu šľoru zemju sadalīšanu viensētās. 

Nodibinoties Latvijas valstij, šľoru zemju sistēmas neērtības un vājās puses bija vēl skaidrāk 

redzamas. Pirms 1. Pasaules kara Latgales iedzīvotāji, arī šľoru zemju īpašnieki, strādāja 

ārpus mājas peļľas darbos, lai nodrošinātu ģimenes eksistenci. Šľoru zemju saimniecības 

apstrādāja mājās palikušie ģimenes locekļi (Zeļonka, 1991). 

Jaunajā Latvijas valstī rūpniecība bija izpostīta. Robeţu slēdzot, peļľā iešana uz 

Krieviju izbeidzās. Galvenais ienākums nu bija jāgūst no lauksaimniecības. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā pielietota iegūto materiālu analīze un monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. 

Izmantoti literatūras avoti par pētījuma tematiku un interneta resursi. 

. 

Diskusija un rezultāti 

Sādţu šľoru zemju sadalīšana Latgalē tika sākta jau 1920.gadā, taču darbi kavējās. 

Trūka mērnieku, tādēļ no lūguma iesniegšanas līdz sadalīšanai bija jāgaida rindā 2-4 gadi. 

Daudzi sādţu sīksaimnieki pieprasīja valsts fonda zemju piegriezumus savu saimniecību 

paplašināšanai, un, kamēr tie nebija piešķirti, viľi nevēlējās viensētas. Zinot, ka pie 
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sadalīšanas ēkas vajadzēs pārcelt uz jauniedalītām viensētām, saimnieki tās neremontēja un 

nelaboja jumtus. Zemnieki arī neveda mēslus uz līdzšinējām šľoru zemēm, bet krāja tos 

viensētu laukiem.  

Sadalīšanas darbus vajadzēja paātrināt. Šajā nolūkā 1926.gadā noteica darba raţīguma 

prēmijas Zemkopības departamenta mērniekiem un sāka maksāt valsts piemaksas par sādţu 

sadalīšanu viensētās. Mērnieku darba raţīgums cēlās par 60%. Tajā pašā laikā palielināja arī 

mērnieku skaitu. (Zeļonka, 1991). 

Izejot no nodarbināto mērnieku skaita un padarītā darba daudzuma, var aprēķināt, ka, 

ievedot prēmiju sistēmu, 1926.—1930. gados virs normas ierīkotas apmēram 17500 viensētu 

saimniecības. Lai šo pašu darbu veiktu bez prēmijām vienā gadā, būtu vajadzējis klāt 350 

mērnieku, vai esošam štatam būtu bijis jāstrādā trīs gadi ilgāk. Šeit jāatzīmē, ka augsto darba 

raţību prēmiju sistēma sasniedza galvenokārt tādēļ, ka mērnieki tad strādāja, nerēķinādamies 

ar darba laiku, strādāja pat svētdienās un svētku dienās, un arī atvaļinājuma laikā. Beidzamos 

vasaras sezonā izpildītos darbus mērnieki kamerāli pabeidza ziemā ārpus valsts darba laika. 

(Sadalīšanas darbu gaita,[b.g.]) 

Sādţu dalīšanai Latgalē bija raksturīgi, ka mājsaimnieki vairumā vēlējās viensētas 

saľemt uz torgu pamata. Iedalot viensētas pēc torgiem, mērnieks lika mazāksolīšanā parasti 

dabā no trim pusēm norādītu zemes gabalu. Tanī vietā viensētu saľēma tas mājsaimnieks, kas 

prasīja katra tam piederošā hektāra vietā vismazāko normu. Piemēram, mājsaimniekam bija 

tiesības uz 12 ha no kopējās zemes. Mazāksolīšanā viľš pieprasīja katra hektāra vietā tikai 0.8 

ha. Mazāk neviens nebija prasījis. Tad nu vinnētājs šajā vietā saľēma viensētu ar notirgoto 

platību 9.6 ha. 

Šim paľēmienam bija savas ļaunās un savas labās puses. 

Ļauns bija azarts, kurā nonāca mazāksolītāji, lai ēkas paliktu uz vietas, vai arī ja vieta 

patika. Daļa mājsaimnieku pēc kartes nespēja orientēties piedāvājamā gabala vērtībā un 

robeţās. Bieţi gadījās, ka iedalītās viensētas bija mazvērtīgākas par šľoru zemēm. 

Izdevīgi bija tas, ka tādā kārtā mājsaimnieki varēja iegūt viensētas viľiem vēlamā un 

patīkamā vietā (Zeļonka, 1991). 

Vairums iedalīto viensētu Latgalē bija tipiskas sīksaimniecības. Vienas saimniecības 

platība Latgalē vidēji bija 10.2 ha. Piegriezumu platība uz vienu saimniecību bija 1.48 ha. 

 

Secinājumi 

1. Latgalē agrāro attiecību pārmaiľas notika vēlāk nekā citur Latvijā. Latgale bija 

saimnieciski atpalikusi no pārējās Latvijas. 

2. Pēc kara jaunajā Latvijas valstī rūpniecība bija izpostīta. Bija nepieciešama stratēģija, kā 

veicināt ekonomisko izaugsmi, tāpēc lauksaimniecības zemi nodeva ģimeľu rokās un 

izveidoja viensētas. 

3. Pēc sādţu sadalīšanas viensētās Latgalē pārsvarā izveidojās sīksaimniecības. 

 

Literatūra 
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TĒRVETES NOVADA LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES 

PĀRSKATA IZVĒRTĒJUMS PIECU GADU PERIODĀ 

 

Linards Liepa
1
, Vita Cintiľa
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1
Profesionālā bakalaura studiju programmas Zemes ierīcība un mērniecība 1.kursa students 

2
LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vieslektore, Mg.sc.ing. 

 

Kopsavilkums 

Šī darba mērķis bija izpētīt Tērvetes novada lauksaimniecības zemes pārskata izvērtējumu piecu 

gadu periodā. Tērvetes novads ir pašvaldība Zemgalē, netālu no Lietuvas robeţas. Izveidots 2002. 

gada 9. decembrī, apvienojot Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastus. Novada centrs 

atrodas Zelmeľos. Tērvetes novads atrodas Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. Novads robeţojas ar 

Lietuvas Republiku, Jelgavas, Auces un Dobeles novadiem, kā arī Zaļenieku, Krimūnu, Auru, 

Penkules, Bēnes, Ukru, Vilces pagastiem. Attālums no Tērvetes novada administratīvā centra līdz 

tuvākai pilsētai Dobelei ir 25 km, līdz Zemgales reģiona centram – Jelgavai 30 km, līdz republikas 

galvaspilsētai Rīgai 90 km. Tērvetes novadu šķērso valsts autoceļš Dobele-Bauska, kas ir viens no 

posmiem tā dēvētajā Zemgales jostā, kā arī valsts autoceļi Jelgava-Ţagare un Jelgava – Auce.  

Atslēgas vārdi: Tērvetes novads, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, zemes pārskats. 

 

Ievads 

Darbs tika veikts, lai izpētītu Tērvetes novada lauksaimniecības zemes pārskata 

izvērtējumu piecu gadu periodā un izpētīt šo pārskatu izmaiľas. Zemes pārskatu veido 

atbilstoši zemes pārvaldības likuma 21. pantam, kurš ir stājies spēkā no 2015. gada 1. janvāra. 

Katru gadu Valsts zemes dienestam līdz 15. martam, pēc stāvokļa 1. janvārī, ir jāsagatavo 

pārskatu par zemes sadalījumu atbilstoši teritorijas izmantošanai, zemes lietošanas veidiem un 

īpašuma tiesību statusam katrā administratīvajā teritorijā, teritoriālā iedalījuma vienībā un 

valstī kopumā. Zemes pārskatu sagatavo atbilstoši Latvijas administratīvajām teritorijām un 

teritoriālajām vienībām: 

 pa novadiem,  

 pa novadu pagastiem, 

 pa novadu pilsētām, 

 republikas pilsētām, 

 kopā valstī. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie avoti 

Darba gaitā tika pētītas daţādas internetā pieejamās informācijas saites – 

www.likumi.lv, www.tervetesnovads.lv, lai izpētītu un apkopotu Tērvetes novada zemes 

pārskata izvērtējumu piecu gadu periodā. Noslēgumā tika izpētīti rezultāti un izdarīti 

secinājumi. 

 

Diskusijas un rezultāti 

Tērvetes novads ir izveidots 2002.gada 9.decembrī, apvienojoties Tērvetes, Augstkalnes 

un Bukaišu pagastiem. Tērvetes novada teritorijas platība sastāda 22424,2 ha, no kuriem 

http://www.likumi.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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Zemes lietošanas veidi procentuāli 

Lauksaimniec. Izm. Zeme Mežu izm. Zeme Pārējās

2012 2013 2014 2015 2016
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Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

9289,1 ha ir Tērvetes pagasta teritorija, 6469,7 ha ir Augstkalnes pagasta teritorija un 6665,4 

ha ir Bukaišu pagasta teritorija. 

Tērvetes novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme, kas sastāda 16966,5 ha, kas ir 76 % no kopējās zemes platības. Nākošais zemes 

lietošanas veids ir meţi, kas sastāda 3664,7 ha vai 16 % no kopējās zemes platības. Pārējie 

zemes lietošanas veidi: krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm, zeme 

zem ceļiem un pārējās zemes, kas kopā sastāda 1793 ha vai 8 % no kopējās zemes platības. 

Novads ir slavens kā lauksaimniecības teritorija, auglīgas zemes aizľem 70% no teritorijas. 

Vidējā zemes kadastrālā vērtība svārstās no 1100 – 1700 EUR/ha.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1. diagramma 

 

 

 

 

1.diagramma. Zemes lietošanas veidi procentuāli. 

 

Pirmajā diagrammā ir attēlots zemes lietošanas veidu procentuāls iedalījums Tērvetes 

novadā kopumā. Kā redzams, lielāko daļu, jeb 76% sastāda lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme, 16% sastāda meţu izmantojamā zeme, bet pārējo (8%) sastāda pārējie zemes lietošanas 

veidi. (krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm, zeme zem ceļiem un 

pārējās zemes) 

 

 

 

 

 

  

 

Nr. 2. diagramma 

 

 

 

 

 

2.diagramma. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība Tērvetes novadā. 
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h
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Gadi 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
iedalījums  Tērvetes novadā 

Aramzeme Augļu dārzs Pļava Ganības

Otrajā diagrammā ir attēlota Tērvetes novada lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

kopplatība piecu gadu periodā. Diagrammā vērojams šīs zemes pieaugums ar katru gadu. Ja 

2012. Gadā tie bija 18057 ha, tad 2016. Gadā tie ir par 166,1 ha vairāk, jeb 18223,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3. diagramma 

 

 

 

 

 

 

3.diagramma. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iedalījums Tērvetes novadā. 

 

Trešajā diagrammā ir grafiski attēlots lauksaimniecības zemes iedalījums Tērvetes 

novadā 5 gadu nogrieznī. Kā redzams, visvairāk izmantotā lauksaimniecības zeme ir tieši 

aramzeme. Gadu no gada aramzemes platības aug. Ja 2012. Gadā tie bija 15302.6 ha, tad 

2016. Gadā jau 15467.5 ha. Augļu dārzu platības šo piecu gadu laikā ir bijušas svārstīgas. 

2012. Gadā tie bija 216.9 ha, bet tad šī platība sāka samazināties un jau 2015. Gadā tie bija 

207.2, jeb par 9,7 ha mazāk nekā 2012. Gadā. Bet ir redzams, ka jau pēc gada šī platība atkal 

ir pieaugusi par 3 hektāriem (210.2 ha). Savukārt ganību platības Tērvetes novadā ir manāmi 

kritušās. Ja 2012. Gadā tie bija 774.8 ha, tad 2016. Gadā – 746.3, jeb par 28.5 ha mazāk. 

 

Secinājumi 

1. Zemes pārskatus veido katru gadu, līdz 15. martam. Tie ir nepieciešami, lai zinātu 

sadalījumu atbilstoši teritorijas izmantošanai, zemes lietošanas veidiem un īpašuma tiesību 

statusam katrā administratīvajā teritorijā, teritoriālā iedalījuma vienībā un valstī kopumā. 

2. Tērvetes novads izveidojās 2002. gadā apvienojoties Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu 

pagastiem.  Tas robeţojas ar septiľiem citiem pagastiem un Lietuvas valsti. Tērvetes 

novads atrodas Zemgales vidienē. Caur novadu iet vairāki valstij nozīmīgi autoceļi. 

Galvenais zemes izmantošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meţi. 

3. Kopumā Tērvetes novadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām ir tendence 

pieaugt. Pēdējo piecu gadu laikā tā ir pieaugusi par 166,1 hektāru. Raugoties 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes iedalījumos, pieaugums vērojams tikai aramzemes 

platībām, pārējām (augļu dārzi, pļavas ganības) šīs platības katru gadu ir mainīgas. 
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VIENSĒTU LIKVIDĀCIJA UN CIEMATU CELTNIECĪBA LATVIJĀ PADOMJU 
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Kopsavilkums 

Darba mērķis ir izpētīt daţādus literatūras avotus par viensētu likvidāciju un ciematu celtniecību 

Latvijā padomju laikos un noskaidrot šī procesa vēsturiskos iemeslus, mērķus un galvenos risināmos 

uzdevumus. Valstī vislielākās galvassāpes varasvīriem sagādāja visdaţādākās, nekā neatrisināmās 

"lauku problēmas". Latvijā — arī tradicionālās apdzīvotās vietas — viensētas. Tikpat sparīgi un 

neatlaidīgi kā padomju reţīma varasvīri gribēja latviešu individuālos zemniekus piespiest 

kolektivizēties, tāpat gadiem ilgi tika apkarota zemnieku tradicionālā dzīvošana viensētās. Trūcīgākie 

zemnieki tika aģitēti un mudināti pārcelties uz pagastiem, kur "zemes ir vairāk", tas tika saistīts arī ar 

jaunu ciematu veidošanu. Kopumā viensētu likvidācija un ciematu celtniecība ir vērtējama divējādi. 

Atslēgas vārdi: viensētu likvidācija, ciematu veidošana, kolektivizācija, padomju reţīms. 

 

Ievads 

Pētījums tika veikts, lai noskaidrotu viensētu likvidācijas un ciematu celtniecības 

padomju laikā galvenos cēloľus un tās nozīmi Latvijas valsts vēsturē. 

Padomju reţīma varasvīriem latviešu zemnieku noskaľas bija labi zināmas, tālab 

sākumā runas par iespējamo kolektivizāciju tika noliegtas un nekas nopietns kolhozu 

organizēšanā tolaik Latvijā netika izdarīts. Bet tas notika vēlāk, pēc Otrā pasaules kara, kad 

kādreiz turīgākos zemniekus aizsūtīja uz "mūţa nometinājumu" "Sibīrijā, bet 1947. gadā 

aizsākto kolektivizācijas kampaľu pārvērta par "vienlaidu kolektivizāciju". 1941. gada 

pavasarī, kad zemnieki tika pierunāti vai apvārdoti doties uz citiem, lielākiem pagastiem, kur 

būšot lielākas iespējas, par viensētu likvidāciju un jaunu ciematu celtniecību vēl nerunāja, 

taču, sākot ar 1947. gadu, kad tika izvērsta plaša kampaľa par daudzu Latgales zemnieku 

pārcelšanu uz Kurzemes un Zemgales apriľķiem, tas bija saistīts ar jaunu ciematu veidošanu. 

Arī turpmākajos gadu desmitos vēlēšanās tikt galā ar latviešu zemnieku viensētām arvien 

pieauga, kļuva vērienīgāka un postošāka. Tā tika saistīta un motivēta ar lauksaimniecības 

kolektivizāciju, modernās tehnikas lietošanu, meliorācijas darbu izvēršanu. Tomēr daudzie 

LKP (Latvijas Komunistiskā Partija) un LPSR (Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas) 

Ministru padomes lēmumi par pārcelšanos "no viensētām uz ciematiem" nekad tā īsti un 

laikus izpildīti netika: nebija ne prātīgas vēlēšanās to darīt, ne arī materiālo iespēju to 

nodrošināt. LKP un LPSR Ministru Padome savos lēmumos atsaucās uz daţādiem PSRS 

valdības lēmumiem. Pilnā mērā tas attiecas arī uz zemnieku pārcelšanu uz ciematiem un 

viensētu likvidāciju. 

Darba mērķis ir izpētīt daţādus literatūras avotus par padomju laiku viensētu 

likvidāciju un ciematu celtniecību un noskaidrot tās vēsturiskos iemeslus, mērķus un galvenos 

risināmos uzdevumus. 
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Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darba gaitā tika lasīti vairāki interneta informācijas avoti, intervijas no avīţu rakstiem 

un viena vēstures grāmata par viensētu likvidāciju un ciematu celtniecību padomju laikos – 

S.Cimermanis, V.Kronis, J.Porietis ―Latvijas lauku apmetľu celtniecības vēstures problēmas 

17.-20.gs.‖, kā arī daţas vēstures mācības grāmatas. Tika izmantota monogrāfiskā pētīšanas 

metode, kur izdara secinājumus no pieejamajām prezentācijām un informācijas.   

 

Diskusija un rezultāti 

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ sākās šī jauno ciematu celtniecība un viensētu 

likvidācija, ir tāpēc ka Latvijas teritorija nebija vienmērīgi apdzīvota, Latgales reģionos bija 

lielāka apdzīvotība nekā pārējos apgabalos, kuros esot vairāk zemes, tādēļ Latvijas PSR 

Ministru padome izsludināja lēmumu par zemnieku pārvietošanu. Un tas tika pieľemts 1947. 

gada 21. aprīlī un skan šādi: 

―1947. gadā organizēt uz brīvprātības pamatiem 3000 zemnieku pārvietošanu no 

Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriľķiem, kuros zemes ir maz, uz Bauskas, Jēkabpils, 

Jelgavas un Liepājas apriľķi, kuros zemes ir daudz un organizēt zemnieku saimniecību 

grupveida pārvietošanu uz lieliem zemes gabaliem, nepieļaujot jaunu viensētas zemes 

izmantošanas izveidošanu, un organizēt ciematu celtniecību pārvietotajiem zemniekiem viľu 

apmešanās vietās.‖ (Riekstiľš J. (2001)  ―Latvijas Vēstnesis‖, no 32 lpp.) 

 Šo lēmumu var papildināt ar daţādiem atvieglojumiem un ―bonusiem‖, piemēram, 

tādiem kā: ―Jaunās dzīves vietās pārvietojamiem tiek piešķirts meţa cirsmas fonds dzīvojamo 

un saimniecības ēku būvei. Pārvietojamie tiek atbrīvoti no celmu naudas atlīdzības uz diviem 

gadiem, sākot ar termiľu, kad tie iekārtojušies jaunajā dzīves vietā.‖ (Riekstiľš, 2001) 

―PSR Savienības Ministru Padome atzīmē, ka viensētu sistēma Latvijas PSR rada lielas 

grūtības lauksaimniecības procesu plašai mehanizācijai un bremzē kolhozu organizatoriski 

saimniecisko un politisko nostiprināšanos. Lai racionāli organizētu kolhozu teritoriju, radītu 

nepieciešamos apstākļus galveno lauksaimniecības darbu plašai mehanizācijai un pareizai 

darba organizācijai kolhozos, PSR Savienības Ministru Padome nolemj uzdot Latvijas PSR 

Ministru Padomei pārvietot 120 tūkstošus kolhoznieku sētu no viensētām uz kolhozu 

ciematiem, t.sk. 50 tūkstošus kolhoznieku sētu pārcelt 1951. gadā un uzdod Latvijas PSR 

Ministru Padomei nodrošināt normālus dzīves apstākļus tiem kolhozniekiem, kuri dzīvo 

zemnīcās un uz laiku piemērotās telpās, šim nolūkam uzbūvējot 5000 jaunu māju kolhozu 

centros.‖ (Klišāns, 2005) 

Laikā no 1976. līdz 1980. gadam bija izvirzīts arī uzdevums pilnveidot 

lauksaimnieciskās raţošanas organizācijas un vadīšanas formas. Lēmumā paredzēts «tālāk 

attīstīt lauksaimniecības specializāciju un koncentrāciju uz saimniecību kooperācijas un agrāri 

rūpniecisko apvienību un uzľēmumu izveidošanas bāzes». Šo pasākumu sekmīga veikšana 

savukārt ir cieši saistīta ar modernu lauku ciematu veidošanu. Tas nozīmē izveidot laukos 

agropilsētu tipa apdzīvotas vietas, kurās tādi lielpilsētu labiekārtojumi kā ūdensvads, 

kanalizācija, centrālā siltumapgāde, gāze, asfaltētas, apgaismotas ielas būtu optimāli 

savienotas ar teicamiem darba, sadzīves un atpūtas apstākļiem,  maksimāli saglabājot, 

paplašinot un izmantojot šim nolūkam daudzveidīgus dabas faktoru elementus — svaigu 

gaisu, nepiesārľotas ūdenskrātuves, meţus, reljefu v. tml. Pārcelšanās uz ciematiem Baltijas 
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padomju republikās ir sevišķi nozīmīgs lauksaimnieciskās raţošanas tālākas attīstības 

uzdevums. (Cimermanis, 1979) 

Lauksaimniecības kolektivizācija un Latvijas zemnieku pāreja no privātās raţošanas uz 

sociālistisko sabiedriskās saimniekošanas formu bija liels revolucionārs ekonomiska, politiska 

un sociāla rakstura lēciens mūsu republikas lauku attīstības līdz tam maz dinamiskajā procesā. 

Tā rezultātā laukos izveidojās sociālistiskās raţošanas attiecības, būtiski izmainījās lauku 

iedzīvotāju sociālā struktūra. Līdz ar to pavērās visplašākās iespējas lauksaimnieciskās 

raţošanas industrializācijai, koncentrācijai un specializācijai, kā arī jaunu, daļēji rūpniecībai 

raksturīgu darba organizācijas formu izmantošanai un attīstīšanai. Lauku sociālā pārkārtošana 

pavēra visplašākās iespējas to straujai attīstībai un tālākiem būtiskiem pārkārtojumiem arī 

citās lauku iedzīvotāju darba un sadzīves apstākļu jomās. (Porietis, 1979) 

 

Secinājumi 

1. Viensētu likvidācija un ciematu celtniecība padomju laikos bija sociāls, ekonomisks un 

vēsturisks jautājums.  

2. Viensētu likvidācijas un ciematu celtniecības uzdevumi bija PSRS varas noteikti ar domu, 

lai pilsētas vairs tik ļoti neatšķirtos no laukiem, un lai vairs nebūtu šo personīgās, bet gan 

kopus saimniecības, lai varētu uzlabot apstākļus citās lauku zemēs, tās meliorējot un 

iekultivējot. 

3. Pieľemot uzdevumu attīstīt lauksaimniecību, tika arī labiekārtotas un modernizētas vietas 

lauku apvidos, kas deva labākus dzīvošanas un strādāšanas apstākļus. 

4. Lai arī tika izpostītas daudz viensētas, ciematu celtniecība pavēra iespēju Latvijai 

attīstīties. 
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Kopsavilkums 

Lai valsts transporta infrastruktūru uzturētu labā stāvoklī, nepieciešams būvēt jaunus vai 

rekonstruēt jau esošos ceļus un ielas. Nemitīgi attīstot ceļu infrastruktūru, ne reti nākas saskarties ar 

problēmu, ka ceļu vai ielu būvniecības vajadzībām nepieciešams iegūt zemi, kas pieder 

privātpersonām. Šī darba mērķis ir iepazīties ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē, kādos 

gadījumos un kā notiek zemes atsavināšana, kas nepieciešama ielu vai ceļu būvniecībai. Pētījumā 

aplūkots konkrēts piemērs, kā notikusi zemes un uz tās esošās ēkas piespiedu atsavināšana valsts 

autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona būvniecībai Vecpiebalgas novadā. 

Atslēgas vārdi: transporta infrastruktūra, nekustamais īpašums, atsavināšana, sabiedrības intereses. 

 

Ievads 

Lai arī īpašums Latvijā tiek uzskatīts par neaizskaramu, mēdz būt gadījumi, kad 

nekustamais īpašums vai tā daļa var tikt īpašniekam atsavināta, nerēķinoties ar viľa gribu. 

Ekonomikas zinātľu doktors Jānis Vanags norāda, ka attiecībā uz valsts transporta 

infrastruktūras būvniecību zemes piespiedu atsavināšana tiek īstenota kā rekvizīcija, kas 

nozīmē īpašuma tiesību atľemšanu īpašniekam pret viľa gribu par zināmu atlīdzību, 

pamatojoties uz valsts izdotu tiesību aktu, kurā noteikts atlīdzības apmērs. Šāds nekustamā 

īpašuma atľemšanas veids uzskatāms par ārkārtēju, bet nepieciešamu valsts infrastruktūras 

attīstības nodrošināšanai (Vanags, 2010). Jāľem gan vērā, ka īpašuma piespiedu atsavināšana 

sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izľēmuma gadījumos, pamatojoties uz likumu par 

taisnīgu atlīdzību par atsavināmo īpašumu. 

Latvijas likumdošanā zemes atsavināšana ielu vai ceļu būvniecībai tiek regulēta 

galvenokārt ar diviem normatīviem - ar Zemes pārvaldības likumu un Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu. Tajos sniegtas detalizētas norādes, kā 

zeme atsavināma situācijā, kad īpašnieks labprātīgi ļauj atsavināt sev piederošo īpašumu vai 

tas veicams piespiedu kārtā. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījumā izmantota monogrāfiskā (aprakstošā) pētniecības metode. Pētījumam 

izmantoti normatīvie akti, kā arī citi literatūras avoti un periodikas materiāli par pētāmo 

tematiku. 

 

Diskusija un rezultāti 

Ceļi un ielas ir galvenie infrastruktūras elementi, kas nodrošina iedzīvotāju mobilitāti. 

Taču, attīstoties valsts transporta infrastruktūras būvniecībai un rekonstrukcijai, par aktuālu 

problēmu kļuvusi ielu un ceļu būvniecībai nepieciešamās zemes iegūšana. Lielā daļā 

gadījumu ceļiem piegulošie īpašumi pieder privātpersonām, kas šķietami vienkāršotu zemes 
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pārľemšanas procesu var sareţģīt. Lai noteiktu caurskatāmu, efektīvu un taisnīgu kārtību, 

kādā nekustamais īpašums atsavināms sabiedrības vajadzībām, tostarp kā zeme iegūstama 

publisko ceļu un ielu izstrādes vajadzībām, Latvijas likumdošanā izstrādāti likumi un citi 

normatīvi. Salīdzinoši nesen - 2010. gadā - pieľemts Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā 

nekustamā īpašuma atsavināšanas likums, savukārt 2014. gadā pieľemts Zemes pārvaldības 

likums. Tajos noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, 

veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu 

kultūras, izglītības un sporta objektu, inţenierbūvju un inţenierkomunikāciju būvniecībai vai 

transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis 

mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem (Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā…, 2010). 

Zemes pārvaldības likumā norādes par zemi publiskās infrastruktūras nodrošināšanai 

ietvertas 5.pantā. Tajā reglamentēts, ka vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā nosaka 

publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas un to 

izmantošanas nosacījumus neatkarīgi no zemes piederības vai piekritības. Likums paredz, ka 

zemes īpašniekam ir tiesības uz kompensāciju par zaudējumiem, ja, nosakot publiskās 

infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas, viľam ir 

radušies saimnieciskās darbības ierobeţojumi, par kuriem pienākas kompensācija. 

Zaudējumus atlīdzina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tā institūcija, kas ierosinājusi šādu 

teritoriju noteikšanu. 

Detalizētas norādes sniegtas Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 

atsavināšanas likumā, kas reglamentē, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām ierosina un veic valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kuras kompetencē ir 

attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšana. Savukārt īpašuma atsavināšana sabiedrības 

vajadzībām notiek, vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot 

to piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma pamata. Tāpat arī noteikts, ka nekustamā īpašuma 

piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama izľēmuma gadījumos vienīgi pret 

taisnīgu atlīdzību un tikai uz atsevišķa likuma pamata. Šajā likumā arī noteikta kārtība, kā 

īpašums atsavināms: 

 lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu 

pieľem Ministru kabinets vai pašvaldība; 

 valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība uzsāk attiecīgā projekta īstenošanai 

nepieciešamās zemes apzināšanu un nosaka atlīdzību par atsavināmo īpašumu; 

 ja nekustamā īpašuma īpašnieks piekrīt zemes labprātīgai atsavināšanai, tiek noslēgts 

līgums par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu par noteikto atlīdzību, kurā arī 

vienojas par atlīdzības kompensācijas veidu un kārtību, kā arī par īpašuma atbrīvošanas 

kārtību un termiľu; 

 ja līgums par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu netiek noslēgts, valsts 

pārvaldes iestāde sagatavo likumprojektu par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

bet pašvaldība - lēmumu ar lūgumu Ministru kabinetam iesniegt izskatīšanai Saeimā 

likumprojektu par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu nosaka, ľemot vērā sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja vērtējumu un nekustamā īpašuma īpašniekam nodarītos zaudējumus. 

Noteikumus, kuros reglamentē taisnīgas atlīdzības noteikšanas kārtību, izdod Ministru 
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kabinets. Savukārt strīdu par noteikto atlīdzību un izmaksājamās atlīdzības apmēru izskata 

tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā (Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā…, 2010). 

Lai labāk izprastu iepriekš aprakstītos normatīvos aktus, turpmākajā pētījuma daļā 

ilustrēts konkrēts piemērs, kā notikusi zemes un uz tās esošās pamestas ēkas piespiedu 

atsavināšana ceļa būvniecībai Vecpiebalgas novadā.  

Situācija risināta 2015. gadā, rekonstruējot valsts autoceļu P30 Cēsis - Vecpiebalga - 

Madona. Šī autoceļa 32. kilometrā, apdzīvotā vietā, Taurenes pagastā, rekonstrukcijas 

ietvaros norisinājās jauna tilta būvniecība pār Gauju. Tā izbūve izmainīja iepriekšējo ceļa 

trajektoriju, līdz ar to ceļa rekonstrukcijai radās nepieciešamība pēc zemes, kas līdz tam nebija 

iekļauta ceļa uzturēšanas platībā. Taču zemes īpašnieks atteicās sadarboties ar ―Latvijas 

Valsts ceļiem‖ un darījumam nepiekrita. 

Likumprojekta ietekmes novērtējuma ziľojumā no radušās situācijas apraksta secināms, 

ka ar ―Biznesa Konsultantu Grupas‖ 2014.gada 12.marta novērtējumu atlīdzība par 

nekustamo īpašumu ―Dispečeri‖ tika noteikta 4500 eiro, tai skaitā par zemi 0,0308 hektāru 

platībā - 580 eiro, savukārt par ēku - 3920 eiro. Zemes īpašnieks nepiekrita īpašuma 

atsavināšanai par aprēķināto atlīdzību, turklāt norādīja, ka atlīdzības apmēram būtu jābūt ne 

mazākam par 25000 eiro, tai skaitā nekustamā īpašuma vērtība un zaudējumi – advokāta 

izdevumi, izdevumi par vērtējuma izgatavošanu un negūtā peļľa no nomas līguma. 

Lai risinātu situāciju, 2015.gada 22.oktobrī Saeima pieľēma likumu ―Par nekustamā 

īpašuma ―Dispečeri‖, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, atsavināšanu 

sabiedrības vajadzībām - Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 

Cēsis-Vecpiebalga-Madona‖ (Par nekustamā īpašuma…, 2015). Tajā tika noteikts, ka 

nekustamais īpašums ―Dispečeri‖, kas sastāv no zemes gabala un ēkas, atsavināms 

sabiedrības vajadzībām. Tas veicams saskaľā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā 

nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu. Satiksmes ministrijai nekustamais īpašums 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes 

ministrijas personā. 

Konkrētajam ceļa posmam topot gatavam, laikrakstā ―Druva‖ (Feldmane, 2015) tika 

rakstīts, ka, braucot uz tiltu no Vecpiebalgas puses, jāmet līkums, apbraucot īpašumu 

―Dispečeri‖. Saeima gan pieľēmusi specializēto likumu par konkrētā īpašuma atsavināšanu 

sabiedrības vajadzībām, bet īpašnieks to pārsūdzējis Eiropas tiesā. 

Likumprojekta ietekmes novērtējuma ziľojumā aprakstīts, ka minētais nekustamais 

īpašums tiek atsavināts transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids 

šī mērķa sasniegšanai. Labums, ko sabiedrība iegūs, nosakot šī īpašuma īpašniekam 

pamattiesību ierobeţojumu, ir lielāks par indivīda interesēm nodarīto kaitējumu, jo minētais 

nekustamais īpašums nepieciešams īpašu sabiedrības interešu un publisku mērķu sasniegšanai 

- transporta infrastruktūras būvniecībai, kas nodrošinās satiksmes kustības drošību un ceļa 

pārredzamību un efektīvu kopējo transporta plūsmu pa valsts autoceļu P30. Lai nodrošinātu 

līdzekļu racionālu izmantošanu, Gaujas tilta 32. kilometrā būvprojekta īstenošanai 

nepieciešams nekustamais īpašums ―Dispečeri‖ visā platībā. Iespēja izmainīt ceļa izvietojumu 

tā, lai tas neskartu minēto īpašumu, prasītu tehniski sareţģītākus un apjomīgākus risinājumus, 

un ievērojami sadārdzinātu projekta izmaksas, kā arī papildus būtu jāiegūst no citām 

personām piederoši nekustamie īpašumi. 
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Pamatojoties uz ţurnālistes Sarmītes Feldmanes iegūto informāciju, 2016. gadā 

privātpersona pārdomāja, iesniegumu Eiropas tiesā atsaucot un ar ―Latvijas Valsts ceļiem‖ 

tomēr vienojoties par darījumu, kurā īpašumu ―Dispečeri‖ pārdeva par valsts iepriekš noteikto 

atlīdzību. Vasarā tika atklāts pilnībā rekonstruēts un satiksmei drošs autoceļa pārbūves posms. 

 

Secinājumi 

1. Lai arī Latvijas likumdošanā ir normatīvi, kas paredz zemes atsavināšanas iespējas 

valsts transporta infrastruktūras attīstībai, šāds nekustamā īpašuma atľemšanas veids 

uzskatāms par izľēmuma gadījumu un īstenojams tikai tad, ja nav iespējams cits 

variants. 

2. Zemes atsavināšanas motīvs ir kopējās sabiedrības intereses. 

3. Lai arī īpašuma atsavināšanas atlīdzība tiek piedāvāta taisnīga atbilstoši īpašuma 

vērtībai, tā īpašniekam netiek dota līdzvērtīga iespēja pastāvēt par savu cenu.  
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Kopsavilkums 

Darba mērķis ir noskaidrot, kādā kārtībā bijušie zemes īpašnieki varēja pieprasīt un saľemt zemi 

īpašuma tiesību atjaunošanai.  

Atslēgas vārdi: zemes reforma, īpašuma tiesību atjaunošana 

 

Ievads 

Zemes reforma bija plānveidīgs, pakāpenisks zemes īpašuma un zemes lietošanas 

attiecību pārkārtošanas process, kurā ietilpa brīvās, valstij piekrītošās zemes piešķiršana 

pastāvīgā lietošanā, īpašuma tiesību atjaunošana un pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes 

izpirkšana (pirkšana), īpašuma tiesību atjaunošana uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto 

zemi, zemes piederības vai piekritības noteikšana valstij vai pašvaldībām, kā arī valstij un 

pašvaldībai piederošās zemes privatizācija (atsavināšana). Pastāvīgā lietošanā piešķirtās 

zemes izpirkšana (pirkšana) un īpašuma tiesību atjaunošana noritēja atbilstoši zemes reformu 

regulējošajiem aktiem lauku apvidos un pilsētās. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā tika apkopota informācija, izmantojot normatīvos aktus un izziľas literatūru.  

 

Diskusija un rezultāti 

Zemes reformas pamatprincipi Latvijā bija balstīti uz īpašuma tiesību atzīšanu tiem 

bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem zeme Latvijā piederēja līdz 1940. gada 21. jūlijam 

(turpmāk – bijušie zemes īpašnieki). Turklāt šīm personām bija prioritāras tiesības zemes 

pieprasīšanai. Lai gan termiľi attiecīgu pieprasījumu iesniegšanai tika noteikti vairākkārt, 

2007. gada 14. jūnijā Saeima pieľēma likumu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos‖‖. Ar to bijušajiem zemes īpašniekiem, tostarp personām, kuras 

līdz 1940. gada 21. jūlijam uzsāka izpirkt vācu izceļotāju atstātos nekustamos īpašumus no 

Vispārējās Lauksaimniecības bankas vai Valsts zemes bankas, kā arī šo personu mantiniekiem 

(turpmāk - baltvācu zemes izpircēji) tika dota vēl viena iespēja pieprasīt zemi īpašuma tiesību 

atjaunošanai. 

Ja bijušie zemes īpašnieki vai baltvācu zemes izpircēji vēlējās atjaunot īpašuma tiesības 

uz tiem piederējušo zemi, viľiem līdz 2007. gada 28. decembrim bija jāiesniedz pieteikums 

Centrālajai zemes komisijai (turpmāk – CZK), bet dokumenti, kas pierādīja īpašuma un 

mantošanas tiesības, bija jāiesniedz līdz 2008. gada 1. septembrim. Saskaľā ar likumu „Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ zemes reformas pabeigšanas procesa ietvaros 

lauku apvidos bijušajiem zemes īpašniekiem un baltvācu zemes izpircējiem vai viľu 

mantiniekiem (turpmāk – pretendenti), īpašuma tiesību atjaunošanai tika nodrošināta iespēja 

pieteikties uz līdzvērtīgām zemes vienībām (zemi zemes reformas pabeigšanai). 
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2008. gada 20. decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra 

noteikumi Nr.1030 „Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība‖ 

(turpmāk - noteikumi), kas paredzēja kārtību, kādā bijušajiem zemes īpašniekiem un baltvācu 

zemes izpircējiem atjaunojamas zemes īpašuma tiesības. Saskaľā ar šiem noteikumiem pēc 

attiecīgu pieprasījumu saľemšanas CZK lēma par pretendentu pieprasījumu izskatīšanas 

prioritāro grupu. Atkarībā no tā, kad tika iesniegts pieprasījums īpašumtiesību atjaunošanai un 

īpašumtiesības un mantošanas tiesības apliecinošie dokumenti, tika izdalītas trīs prioritātes 

grupas: 

1. 1.prioritāte tika piešķirta pretendentiem, kuri iesniegumu un īpašuma tiesības un 

mantojuma tiesības apliecinošus dokumentus iesniedza līdz 1991. gada 20. jūnijam, kā arī 

baltvācu zemes izpircējiem vai viľu mantiniekiem, kuriem nebija atjaunotas īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu vai par to nebija piešķirti īpašuma kompensācijas sertifikāti 

neatkarīgi no pieprasījuma un dokumentu iesniegšanas datuma; 

2. 2.prioritāte tika piešķirta pretendentiem, kuri iesniegumu iesniedza līdz 1991. gada 20. 

jūnijam, bet īpašuma tiesības un mantojuma tiesības apliecinošus dokumentus līdz 1996. 

gada 1.jūlijam. 

3. 3.prioritāte tika piešķirta pretendentiem, kuri iesniegumu iesniedza pēc 1991. gada 20. 

jūnija līdz 2007. gada 28. decembrim, bet īpašuma tiesības un mantojuma tiesības 

apliecinošus dokumentus pēc 1996. gada 1. jūlija. 

Kopumā tiesības pretendēt uz īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas 

pabeigšanai paredzēto zemi CZK atzina 1066 pretendentiem par 12 982,64 ha, no kuriem 14 

% bija pirmās prioritātes pretendenti, 3 % otrās prioritātes, bet pārējie 83 % trešās prioritātes 

pretendenti.  

Iesniegumu izskatīšana katrai prioritātei norisinājās vispirms vietējā līmenī, kad zemes 

izvēle bija jāveic tajā pagastā, kurā atradās vēsturiskais īpašums, pēc tam rajona līmenī, kad 

zemes izvēle bija jāveic tajā rajonā, kurā atradās vēsturiskais īpašums, un visbeidzot valsts 

līmenī, izvēloties zemi visā valsts teritorijā.  

Lai nodrošinātu pretendentu īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumu izskatīšanu 

vietējo pašvaldību un rajonu līmenī, tika izveidotas zemes reformas pabeigšanas komisijas 

sadalījumā pa Valsts zemes dienesta teritoriālajām struktūrvienībām, savukārt valsts līmenī 

pieprasījumu izskatīšanai tika izveidota viena komisija.  

Līdz 2010. gada 20. februārim tika izveidotas 6 vietējās pašvaldības līmeľa un rajona 

līmeľa zemes reformas pabeigšanas komisijas – 4 komisijas Valsts zemes dienesta Vidzemes, 

Latgales, Kurzemes un Zemgales teritoriālo struktūrvienību apkalpes teritorijās un 2 

komisijas Valsts zemes dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības apkalpes teritorijā (bijušā 

Ogres rajona un bijušā Tukuma rajona teritorijā), un 1 valsts līmeľa zemes reformas 

pabeigšanas komisija.  

Uzsākot īpašuma tiesību atjaunošanas procesu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto 

zemi, izvēlei bija pieejamas 7393 zemes vienību ar platību 24 212 ha. (Zemes reformas 

pārskati, [b.g.]) 

Zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes piedāvāšana pretendentiem sākās ar 

sarakstu, kurā norādītas zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības (turpmāk – 

zemes saraksts), nosūtīšanu pretendentiem. Pretendentiem viena mēneša laikā bija jāizvēlas 

līdzvērtīgas zemes vienības, uz kurām tie vēlējās atjaunot īpašuma tiesības, un jāiesniedz 
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attiecīgs iesniegums izskatīšanai attiecīgajā Reģionālajā vai Valsts līmeľa komisijā (turpmāk 

– Komisijas). Iesniegumā pretendentiem izvēlētās zemes vienības bija jānorāda prioritārā 

secībā. Komisiju uzdevums pēc iesnieguma saľemšanas bija apzināt, vai uz zemes vienību 

nav pieteikušies vairāki pretendenti. Ja uz zemes vienību bija pieteicies viens pretendents, tad 

Komisijai bija jāsagatavo zemes robeţu shēma un jāaicina pretendents to parakstīt. Parakstot 

zemes robeţu shēmu, pretendents apliecināja, ka īpašuma tiesību atjaunošanai bija izvēlējies 

zemes robeţu shēmā attēloto zemes vienību. Ja uz vienu zemes vienību bija pieteikušies 

vairāki vienas prioritāšu grupas pretendenti, tad priekšrocība bija:  

1) pretendentam, kura izvēlētā zemes vienība vai tās daļa ietilpa mantojamās zemes 

vēsturiskajās robeţās pēc stāvokļa 1940. gada 21. jūlijā;  

2) pretendentam, kuram īpašumtiesību atjaunošana uz mantojamo zemi nav iespējama 

normatīvajos aktos noteikto ierobeţojumu dēļ;  

3) pretendentam, kura izvēlētā zemes vienība atrodas tajā pašvaldībā, kuras budţetā tiek 

ieskaitītas pretendenta iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas;  

4) pretendentam, kurš izvēlējies zemi tajā pašvaldībā, kurā viľiem jau pieder kāda 

zemes vienība.  

Ja uz vienu zemes vienību pieteicās vairāki pretendenti ar vienādām priekšrocībām, tad 

komisija starp šiem pretendentiem organizēja izlozi. Izvēlēto zemes vienību ieguva tas, kurš 

to bija izlozējis.  

Ja attiecīgajā pagastā zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes pietrūka, 

pretendentiem, kuriem nebija iespēju izvēlēties konkrētas zemes vienības attiecīgajā pagastā 

vai kuru izvēlētās zemes vienības tika piešķirtas augstākas grupas pretendentiem, tika 

piedāvātas iespējas izvēlēties zemi otrās kārtas ietvaros. Šiem pretendentiem tika piedāvāts 

attiecīgā rajona zemes vienību saraksts.  

Ja attiecīgajā rajona teritorijā zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību visiem 

pretendentiem nepietika, viľiem tika dota iespēja izvēlēties zemi visā Latvijas teritorijā. 

Izvēloties zemi cita pagasta teritorijā, bija jāľem vērā noteikumu nosacījumi par līdzvērtīgas 

zemes platības aprēķināšanas principiem. (Mierkalne u.c., 2012) 

Gadījumos, kad atbilstoši kadastrālajai uzmērīšanai zemes gabala platība, uz kuru 

atzītas īpašuma tiesības, pārsniedza normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma objekta 

noteikšanu minēto pieļaujamo nesaisti, tad uz to zemes gabala daļu, kas pārsniedza platību, uz 

kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, tika atzītas tiesības saľemt zemi īpašumā par samaksu. 

 

Secinājumi 

1. Tika dota vēl viena iespēja pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas 

pabeigšanai paredzēto zemi arī tiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viľu mantiniekiem, 

kuri to nebija izdarījuši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

2. Izveidojās atgūto zemes vienību sadrumstalotība. Tās atradās vairākos pagastos, un to 

platības nebija lielas. Tāpēc daudziem zemes īpašniekiem vai viľu mantiniekiem radās 

grūtības apsaimniekot atgūtās zemes vienības, kā rezultātā šīs zemes vienības tika pārdotas 

vai iznomātas. 

3. Zemes īpašniekiem vai viľu mantiniekiem zemes īpašuma tiesību atjaunošana bija 

sareţģīts, laikietilpīgs un dārgs process. 
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Kopsavilkums 

Viens no galvenajiem agrārās reformas mērķiem bija atjaunot individuālo saimniecību 

dominējošo statusu lauksaimnieciskās produkcijas raţošanā. Agrārās reformas sākumu viegli konstatēt 

– pirmās zemnieku saimniecības tika izveidotas 1988.gada beigās. Savukārt agrārās reformas beigas 

konstatēt ievērojami sareţģītāk, atsevišķās sadaļās (zemes reforma, ekonomisko attiecību reforma, 

lauksaimniecības vadības reforma) reformas, īpaši noslēguma fāzē, nerisinājās paralēli un tāpēc minēt 

konkrētu datumu kā reformas noslēgumu nav iespējams.  

Zemes reforma radikāli izmainījusi zemes īpašumu struktūru lauku apvidos, bijušo lielsaimniecību 

vietā lauku apvidos izveidojušies mazi un vidēji lieli zemes īpašumi – vidējā fizisko personu zemes 

īpašuma platība ir 7.4 ha pēc kopplatības, mazliet lielāks ir vidējais juridisko personu zemes īpašums – 

13.5 ha.  

Atslēgas vārdi: agrārā reforma, tiesiskā bāze, lauku apvidi, pilsētas. 

 

Ievads 

Līdz ar neatkarības atjaunošanu 1990.gada 04.maijā Latvijā steidzami bija nepieciešams 

mainīt padomju valdīšanas gados uzspiestos zemes tiesiskos un ekonomiskos nosacījumus, 

atjaunot zemes privātīpašumu un tirgus ekonomiskos principus darbībās ar nekustamo 

īpašumu. Bija nepieciešams veikt zemes jeb agrāro reformu, kurai jau no tās pirmsākumiem 

veidojās divi paralēli virzieni: lauku apvidos un pilsētās. Katrs no virzieniem pamatojās uz 

atsevišķiem likumiem un pieeja to īstenošanā bija atšķirīga. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījumā kā galvenā metode ir izmantotas literatūras studijas, kas sevī ietver Latvijas 

Republikas likumu izpēti un izzināšanu, kā arī likumsakarību meklēšanu procesos, kas 

risinājušies pēc šo likumu stāšanās spēkā. 

 

Diskusija un rezultāti 

1990. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Augstākā Padome ar savu lēmumu izsludināja 

agrāro reformu. Praksē agrārā reforma jau bija sākusies, taču ne īsti pēc tādiem principiem, kā 

to vēlējās Latvijas Tautas fronte. Lai gan jau no 1988.gada notiekošā zemnieku saimniecību 

veidošana nebija pretrunā ar Latvijas Tautas frontes atbalstīto tradicionālā saimniekošanas 

veida atjaunošanu laukos, valsts likumdošana ievērojami ierobeţoja bijušo zemes īpašnieku 

un to mantinieku tiesības atgūt savu zemi. Par nepieciešamību respektēt bijušo īpašnieku 

tiesības Latvijas Tautas frontes Lauku komiteja paziľoja jau 1989.gada beigās, taču iespējas 

nostiprināt šos principus likumdošanā radās tikai pēc jaunā sastāva Latvijas Republikas 

Augstākās Padomes darbības uzsākšanas. Latvijas Republikas Augtākās Padomes lēmums 

„Par agrāro reformu Latvijas Republikā‖ formulēja galvenos reformas politiskos un 
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ekonomiskos mērķus, kā arī parādīja turpmākas likumdošanas izstrādes virzienus (Par agrāro 

reformu..., 1990).  

Agrārā reforma lauku apvidos 

1990. gada 21. novembrī bija pieľemts likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos‖, kurā tika noteikti reformas uzdevumi, pamatnoteikumi un izpildes kārtība.  

Zemes reformu laukos bija paredzēts veikt 2 kārtās: 

 pirmā kārta – 1990.gada – 1996.gada 1.novembrim; 

 otrā kārta – 10 - 15 gadu ilgā periodā, sākot ar 1993.gada 01.janvāri. 

Zemes reformas pirmās kārtas ietvaros — līdz 1991.gada 20.jūnijam — bijušie zemes 

īpašnieki vai viľu mantinieki, visi pašreizējie zemes lietotāji un jaunie zemes pieprasītāji 

iesniedz pieprasījumus par zemes piešķiršanu lietošanā lauku apvidos. Jaunie zemes 

pieprasītāji norāda termiľu, ar kuru vēlas uzsākt zemes izmantošanu, bet ne vēlāku par 1996. 

gada 1. novembri. Pēc zemes pieprasījumu izskatīšanas katram pagastam sastāda zemes 

ierīcības projektu, saskaľā ar kuru pieľem lēmumus par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā 

un ierāda piešķirtās zemes robeţas dabā (Par zemes reformu..., 1990). 

Zemes reformas otrajā kārtā veic: 

1. zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības vai par 

atlīdzību Latvijas Republikas pilsoľiem; 

2. zemes reformas pirmajā kārtā nesadalītās zemes inventarizāciju, tās apgūšanas 

programmu izstrādi un realizāciju; 

3. piešķirtās zemes robeţu un teritoriju uzmērīšanu un zemes lietojuma vienību plānu 

izgatavošanu; 

4. zemes un citu dabas resursu kadastrēšanu un nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

1997.gada 30.novembrī tiek pieľemts likums ―Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidos‖. Tas nosaka kārtību, kādā pabeidzama zemes reforma lauku apvidos, kā arī līdz tās 

pabeigšanai sakārtojamas zemes lietošanas tiesības un īpašuma tiesības un izskatāmi strīdi ar 

zemes reformu saistītajos jautājumos (Par zemes reformas..., 1997). 

Likums stājās spēkā 1997.gada 27.novembrī, tātad līdz 1997.gada 27.decembrim pagastu un 

pilsētu zemes komisijas pieľēma lēmumus par iesniegumiem, kas iesniegti līdz 1997.gada 

09.septembrim par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā (attiecībā uz lauku zemi). Līdz 

2006. gada 01.jūnijam ikviens var pieteikties uz brīvajiem zemes gabaliem, kas atzīmēti 

pagasta pārskata plānā. 

Agrārā reforma pilsētās 

1991.gada 20.novembrī tika pieľemts likums ―Par zemes reformu Latvijas Republikas 

pilsētās‖, kurā tika noteikta kārtība, kādā veicama zemes reforma pilsētās. Likumā ierakstīts 

zemes reformas mērķis: “… pārkārtot zemes īpašuma un zemes lietošanas tiesiskās, sociālās 

un ekonomiskās attiecības pilsētās, lai veicinātu sabiedrības interesēm atbilstošas pilsētu 

apbūves veidošanos, zemes aizsardzību un racionālu izmantošanu‖ (Par zemes reformu..., 

1991). 

Likums paredz, ka zemes reforma aptver visas Latvijas Republikas pilsētas apbūvētās 

un neapbūvētās zemes un to lietotājus un visa zeme, arī zemes, ko aizľem meţi un ūdeľi, 

pilsētu administratīvajās robeţās līdz īpašuma tiesību nokārtošanai pāriet šo pilsētu 

pašvaldību rīcībā. 
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Zemes reformu pilsētās paredzēts veikt trijās kārtās: 

 pirmā kārta — zemes pieprasījumu pieľemšana; 

 otrā kārta — zemes īpašuma tiesību atjaunošana, zemes izmantošanas plānošana un zemes 

lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana; 

 trešā kārta — zemes nodošana īpašumā un piešķiršana lietošanā (otrās un trešās kārtas 

pasākumi jāveic pēc iespējas vienlaikus). 

Reformas pirmās kārtas ietvaros – līdz 1992.gada 20.jūnijam - bijušajiem zemes 

īpašniekiem, visiem pašreizējiem zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem jāiesniedz 

pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā vai par zemes 

piešķiršanu lietošanā. Pilsētu pašvaldības pēc Ministru Padomes noteiktas metodikas nosaka 

pilsētu zemes paraugvērtības un pilsētu zemes komisijas apkopo zemes pieprasījumus. 

Reformas otrās kārtas ietvaros uz apkopoto pieprasījumu pamata atjauno zemes īpašuma 

tiesības, izstrādā pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības programmu un sastāda pilsētas 

zemes ierīcības projektu, izbeidz zemes lietošanas tiesības tiem pašreizējiem zemes 

lietotājiem, kas noteiktajā termiľā nav iesnieguši pieprasījumus par zemes nodošanu īpašumā 

vai piešķiršanu lietošanā. 

Reformas trešajā kārtā  līdz 1994.gada 01.janvārim (Rīgā līdz 1996.gada 01.janvārim) 

pilsētu pilsētu pašvaldības nodod zemi īpašumā vai piešķir lietošanā, nokārtojot zemes 

īpašuma attiecības, uzmēra zemi un ierāda tās robeţas dabā, veic nenodotās un nepiešķirtas 

zemes inventarizāciju, veic pilsētu administratīvo robeţu galīgo precizēšanu, izsniedz zemes 

īpašuma un zemes lietošanas dokumentus (Par zemes reformu..., 1991). 

Iesniegt pieprasījumu zemes īpašuma tiesību atjaunošanai un zemes īpašuma iegūšanai varēja: 

 bijušie zemes īpašnieki vai viľu mantinieki (fiziskas personas) uz viľiem 1940.gada 

21.jūlijā piederējušajiem zemes gabaliem neatkarīgi no pieprasītāju pilsonības; 

 bijušie zemes īpašnieki (juridiskās personas) uz tiem 1940.gada 21.jūlijā piederējušajiem 

zemes gabaliem tikai pēc tam, kad tiesa konstatē tiesību pārmantošanas faktu; 

 Latvijas Republikas pilsoľi; 

 zemes īpašuma tiesību subjekti saskaľā ar Latvijas Republikas Augstākajā Padomē 

ratificētajiem starpvalstu līgumiem. 

1998.gada 29.oktobrī tika pieľemts likums ―Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās‖, 

kas noteica kārtību, kā pabeidzama zemes reforma pilsētās, kā arī līdz tās pabeigšanai 

sakārtojamas zemes lietošanas tiesības un īpašuma attiecības un izskatāmi strīdi ar zemes 

reformu saistītajos jautājumos (Par zemes reformas..., 1998). 

Agrārās reformas rezultāti 

Kā parādīja pirmo reformas gadu prakse, esošās iestādes un organizācijas ar lielām 

grūtībām tika galā ar reformas pirmajiem uzdevumiem laukos, bet pilsētās šis darbs faktiski 

netika uzsākts. Traucēja atsevišķu radniecīgu organizāciju un iestāţu daţādā pakļautība, 

savstarpējas koordinācijas trūkums, nesakārtotie zemes lietu informācijas uzkrāšanas un 

izmantošanas jautājumi (Mērniecība Latvijā no..., [b.g].) 

Zemes reformas laikā visi, kas vēlējās, varēja atgūt senču īpašumus vai saľemt par tiem 

kompensāciju. Taču daudziem šī reforma nesusi arī vilšanos, un kļūdu sekas ar katru gadu 

izjūtam jo sāpīgāk, piemēram, maksājot nomas maksu par īpašnieku zemi zem daudzdzīvokļu 

mājām.  
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Zemes atdošana bijušajiem zemes īpašniekiem un viľu mantiniekiem bija vienīgais ceļš, 

kā īsā laikā atjaunot Latvijai tradicionālo zemes apsaimniekošanas kārtību. Īpašuma tiesību 

atjaunošana (līdzīgi kā Satversmes un vairāku likumu darbības atjaunošana) simbolizēja un 

praktiski pierādīja Latvijas Republikas tiesisko nepārtrauktību – 1990.gada 4.maijā netika 

izveidota jauna valsts, bet atjaunota 1918.gada 18.novembrī proklamētā Latvijas Republika. 

Vienlaicīgi jākonstatē, ka agrārās reformas likumdošanā tika respektētas to laucinieku 

tiesības, kuri 1988. – 1990.gados bija izvēlējušies individuālo saimniekošanu un to praktiski 

arī uzsākuši. 

Stratēģiska agrārās reformas likumdevēju kļūda bija dalīta īpašuma pieļaušana zemei un 

uz tās esošajām ēkām. Bijušajiem īpašniekiem tika atdota zeme, taču tika liegtas pirmpirkuma 

tiesības uz privatizējamiem kopsaimniecību objektiem. Šajos gadījumos daudz pareizāk būtu 

bijis ievērot tos pašus principus, kādus attiecībā uz 1988. – 1990.gados izveidotajām 

zemnieku saimniecībām – bijušajiem īpašniekiem vai viľu mantiniekiem dodot tiesības iegūt 

zemi citā vietā jeb saľemt kompensāciju. Šādi nekustāmie īpašumi ievērojami apgrūtināja gan 

uzľēmējdarbību, gan nedeva praktisku labumu bijušajiem īpašniekiem. 

Lauksaimnieciskai izmantošanai paredzētā zeme ir samērā sīkgabalaina un 

sadrumstalota, tad izdevumus par zemes apstrādi lielā mērā varētu mazināt zemes 

konsolidācija – zemes maiľa tās īpašnieku starpā (Zemes reforma – atslēga..., 2012). 

 

Secinājumi 

1. Agrārā reforma lauku apvidos sagādāja lielas grūtības, bet pilsētās tā praktiski netika uzsākta. 

2. Zemes atdošana bijušajiem zemes īpašniekiem un viľu mantiniekiem bija vienīgais ceļš, 

kā īsā laikā atjaunot Latvijai tradicionālo zemes apsaimniekošanas kārtību. 

3. Stratēģiska agrārās reformas kļūda bija dalīta īpašuma pieļaušana zemei un uz tās 

esošajām ēkām. 

4. Lauksaimniecības zeme Latvijā ir izveidojusies sīkgabalaina un sadrumstalota. 
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Kopsavilkums           

 Latvijā 1990. gada 4. maijā atjaunoja valstisko neatkarību, kā rezultātā jau pēc mēneša – 13. 

jūnijā Latvijas Republikas Augstākā Padome pieľēma lēmumu ―Par agrāro reformu Latvijas 

Republikā‖. Šo datumu uzskata par zemes reformas sākumu. Sākās intensīvi zemes reformas darbi. 

Zemes reformas mērķis bija pakāpeniskas privatizācijas gaitā pārkārtot zemes lietošanas un īpašuma 

tiesiskās, sociālās un ekanomiskās attiecības. 

Atslēgas vārdi: zemes reforma, zemes lietošana, zemes īpašums.                                                                                                                                      

 

Ievads            

Zeme ir ikvienas nacionālas valsts neatkarības un ilga mūţa pamats. 1990. gada 4. maijā 

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome pasludināja Latvijas 

Republikas valstisko neatkarību. 1990. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Augstākā Padome 

pieľēma lēmumu par agrāro reformu Latvijas Republikā, kas valstī aizsāka zemes reformas 

procesu. Zemes reformu veica, lai atgrieztu zemes īpašumus to saimniekiem un viľu 

mantiniekiem, kam tā piederēja 1940. gada 21. Jūlijā, un ļaujot pārējiem Latvijas 

iedzīvotājiem iegādāties zemes īpašumus par simboliskām samaksām. 

 

Pētījuma metode un izmantotie materiāli 

Darbā tika izmantota aprakstošā metode. Informācija tika iegūta no literatūras avotiem 

un interneta resursiem.                                                                                                                                               

 

Diskusija un rezultāti    

Pēc neatkarības atjaunošanas  ar1990. gada 13. jūnijā pieņemto lēmumu ‗‘Par agrāro 

reformu Latvijas Republikā‖ tika pieņemts lēmums  atdot  zemi un ēkas bijušajiem 

īpašniekiem un viņu mantiniekiem, kuras tiem piederēja 1940. gada 21. jūlijā. Vienlaikus 

reformai bija arī otrs mērķis – nodrošināt pārējiem Latvijas iedzīvotājiem iespēju iegūt zemi 

īpašumā.                                                                              

Saskaľā ar Saeimas 1990. gada 21. novembrī pieľemto likumu ‗‘Par zemes reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos‘‘ gan bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940. gada 

21. jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, vai viľu mantiniekiem, gan esošajiem 

zemes lietotājiem un jauniem zemes pieprasītājiem līdz 1991. gada 20. jūnijam, respektīvi, 

zemes reformas pirmās kārtas ietvaros, bija jāiesniedz pieprasījums par zemes piešķiršanu 

patstāvīgā lietošanā tajā pašvaldībā, kuras teritorijā atradās pieprasāmā zeme.                  

Zemi lietošanā bija tiesības pieprasīt Latvijas Republikas pilsoľiem, pilngadīgajiem, arī 

ārzemēs dzīvojošiem bijušajiem zemes īpašniekiem, tāpat arī juridiskām personām, kā arī 

valstij un pašvaldībām. Pieprasījumā par zemes piešķiršanu patstāvīgā lietošanā bija jānorāda 

zemes pieprasīšanas un izmantošanas pamatojums un pieprasāmā zemes platība.                                               

Pieprasot zemi, bijušajiem zemes lietotājiem bija jānorāda termiľš, ar kuru tie vēlējās uzsākt 
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zemes izmantošanu, kas nedrīkstēja būt vēlāks par 1996. gada 1. novembri.                                                                                                          

Neskatoties uz to, ka likumā ‗‘Par Zemes privatizāciju Latvijas Republikas lauku apvidos‘‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

bijušajiem zemes īpašniekiem bija noteiktas prioritāras tiesības zemes saľemšanai, izľemot 

atsevišķos īpaši noteiktos gadījumus, zemes reformas īstenošanā ļoti aktīvi iesaistījās visi 

Latvijas iedzīvotāji. Saskaľā ar ilggadējā Valsts zemes dienesta darbinieka Oļģerta Leščinska 

apkopotajiem datiem, līdz 1991. gada 20. jūnijam pagastu pašvaldībās bija iesniegti 

pieprasījumi par 8,0 milj. ha lauku apvidu zemes, kas par 27% pārsniedza esošo 6,3 milj. ha 

lielo lauku apvidus zemes kopplatību. No lauksaimniecības uzľēmumu lietošanā esošajiem 

3,88 milj. ha zemes izmantošana no 1992. gada bija pieprasīti 4,32 milj. ha, tostarp:                                                                                                                                                     

 lielsaimniecībām 2,74 milj. ha 

 zemnieku saimniecībām – 0,72milj. ha 

 piemājas saimniecībām – 0,62milj. ha 

 personiskajām palīgsaimniecībām – 0,24 milj. ha (Leščinskis, 2002).     

Kārtību, kādā bija izskatāmi pašvaldības iesniegtie zemes pieprasījumi un sagatavojami 

priekšlikumi par zemes piešķiršanu lietošanā vai atteikumi pieteikumiem par zemes 

piešķiršanu lietošanā, noteica ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 25. 

novembra lēmumu 25 Nr. 322 apstiprinātais Nolikums par lauku apvidu zemi. Saskaľā ar to 

lēmumus par zemes piešķiršanu patstāvīgā lietošanā bija tiesības pieľemt Pagasta Tautas 

deputātu padomēm pēc to projektu saskaľošanas ar attiecīgā rajona Tautas deputātu padomes 

izpildkomitejas Zemes ierīcības daļu. Pēc zemes pieprasījumu izskatīšanas katram pagastam 

sastādīja zemes ierīcības projektu, kurā bija jānorāda katra lietošanā piešķiramā zemes 

nogabala izvietojums dabā , tostarp par zemes nogabaliem, kuru izmantošanas uzsākšana tika 

pieprasīta līdz 1996. gada 1. novembrim, kā arī valsts un pašvaldību pieprasītajiem zemes 

nogabaliem un patstāvīgā lietošanā nepiešķiramajiem zemes nogabaliem, kurus dēvēja par 

valsts rezerves zemi. Pagastu zemes ierīcības projektu izstrādāšana bija jāpabeidz līdz 1992. 

gada 31. janvārim. Bet, ja zemes pieprasītājiem bija iebildumi pret atsevišķiem projekta 

risinājumiem, viľi tos rakstiski varēja iesniegt pagasta zemes komisijai 10 dienu laikā pēc 

projekta apskates termiľa beigām.  

Lai gan likums ‗‘Par zemes lietošanu un zemes ierīcību‘‘ bija attiecināms gan uz lauku 

apvidu, gan pilsētu zemi un saskaľā ar Saeimas 1991. gada 20. novembrī pieľemto likumu 

‗‘Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās‘‘, pašvaldībām bija deleģētas tiesības 

fiziskām personām piešķirt zemi patstāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām 

personām, bet juridiskām personām – patstāvīgā lietošanā bez lietošanas tiesību pārejas, 

zemes piešķiršanas patstāvīgā lietošanā kārtība pilsētās ievērojami atšķīrās no lauku apvidos 

īstenotās kārtības.     

Saskaľā ar likumu bijušajiem zemes īpašniekiem, visiem pašreizējiem zemes lietotājiem 

un citiem zemes pieprasītājiem līdz 1992. gada 20. jūnijam bija jāiesniedz pieprasījums par 

zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi pilsētās vietējās 

zemes komisijas bieţi vien veica kā denacionalizāciju, veidojot īpašumus tieši agrākajās 

robeţās, neľemot vērā, ka tās šķērso pēckara gados likumīgi uzceltās ēkas.  

To ļoti labi varam redzēt Rīgā. Dzīvojamo māju pagalmi ir sadalīti nesaprotamas 

konfigurācijas gabalos. Vienai mājai piesaistīts gabals, uz kura atrodas atkritumu konteineri, 

citai – zeme ar bērnu rotaļu laukumu, trešajai – pleķītis, uz kura stāv nojume veļas ţāvēšanai, 

kaut arī šo pagalmu lieto visi bez ierobeţojuma. Toties zemes komisija ir gandarīta, jo 
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atjaunojusi acīmredzot ļoti svarīgās, vēsturiskās pirmskara robeţas, kuras pirms piecdesmit 

gadiem atdalīja toreizējo īpašnieku sakľu dārziľus.  

 

Secinājumi    

1. Zemes reformu, sākot ar 1990.gadu, regulēja liels skaits likumu un citu normatīvo aktu. 

2. Vispirms zeme tika atgriezta likumīgiem īpašniekiem, kam tā piederēja 1940. gada 21. 

jūlijā. 

3. Kaut likumā bija noteikts, ka veidojot īpašumus, jāizstrādā zemes ierīcības projekts, 

pilsētās bieţi zeme tika atgriezta vecajās robeţās, neievērojot piecdesmit gados veiktās 

izmaiľas, tādējādi radot problēmas zemes apsaimniekošanā un izmantošanā.  

 

1. Literatūra                                                                                                                                                                                       

Zemes reforma – atslēga uz īpašumu/ J.Mierkalne u.c. Rīga: VZD, 5.-82.lpp.   

2. Leščinskis O., 2002. 4.nodaļa Zeme kā īpašumtiesību objekts. No: Zeme mana, tava, 

mūsu / J. Stradiľš u.c. Rīga: VZD, 67.-104.lpp. 
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Kopsavilkums 

Rakstā atpoguļots, cik un kādas zemes reformas notikušas laika posmā no 17. gadsimta līdz 

mūsdienām. Pētījuma uzdevums ir izpētīt pieejamos avotus saistībā ar doto tēmu un izprast zemes 

reformu nozīmi Latvijas atīstībā. 

Atslēgas vārdi: Latvijas Republika, zemes reforma, zemnieks. 

 

Ievads 

Ievadā būtu jāsaprot, kas ir zemes reforma. Pēc autora domām, tie ir esošās zemes 

politikas pārbūves procesi, kas saistīti ar zemes piešķiršanu lietošanā, valdījumā vai īpašumā, 

jaunu normatīvo aktu izveidi vai esošo pārbūvi, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, tiesību 

noteikšanu subjektam un citām darbībām, kas ietekmē zemes reformas veiksmīgu norisi. 

Atskatoties senākā pagātnē, Latvijas teritorija ir bijusi daudzu svešu varu pakļautībā. Šīs 

varas daţādos laikos nesušas sev līdzi daţādas zemes reformas, kuras ietekmējušas Latvijas 

turpmāko attīstību.  

Darba izveides mērķis ir viest skaidrību par to, cik un kādas zemes reformas Latvijas 

teritorijā līdz šim ir bijušas.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījumam izmantota iegūtās informācijas analizēšanas un aprakstīšanas metode. 

Informācijas iegūšanai izmantota pasniedzēja norādītā literatūra un interneta resursi. 

 

Diskusija un rezultāti 

Pētot daţādus avotus, informācija par to, cik zemes reformas Latvijā ir bijušas, atšķiras. 

Pēc lauksaimniecības doktora Artūra Boruka domām, Latvijā ir bijušas 4 reformas, bet 

savukārt tiesību doktors Jānis Lazdiľš uzskata, ka tādas ir bijušas 6. Pētot šo tēmu, autora 

domas sakrīt ar Jāľa Lazdiľa uzskatiem, ka Latvijā ir bijušas 6 zemes reformas. 

Paši pirmie agrāro reformu iedīgļi Latvijā meklējami 17. gadsimta beigās, kad 

Vidzemes teritorija atradās Livonijas, proti, Zviedrijas sastāvā. Attiecīgi uz Vidzemes 

teritoriju atiecināja Zviedrijas normatīvos aktus. Interesants fakts bija tāds, ka, Zviedrijā 

dzimtbūšanas nebija, bet Vidzemē savukārt bija. Lai gan 1681.gadā Zviedrijas karalis Kārlis 

XI piedāvāja dzimtbūšanu Vidzemes teritorijā atcelt, tomēr Vidzemes landtāgs to noraidīja un 

tā palika spēkā (Zemes reforma – atslēga..., [b.g.]). Neraugoties uz to, Zviedrijas karalis 

Kārlis XI lika uzmērīt visu Livonijas teritoriju. Šis process ilga gandrīz 10 gadus. 

Uzmērīšanas mērķis bija noteikt zemnieku klaušu un nodevu lielumu atbilstoši saimniecības 

ienesībai un gūt lielākus ienākumus kara novārdzinātai Zviedrijai (Arklu revīzijas, [b.g]). 

Vidzemes teritorija tika uzmērīta no 1683. līdz 1686.gadam. Veicot šo darbus, tika iegūts 

kartogrāfiskais materiāls, kā rezultātā pirmo reizi Latvijā tika ieviests kadastrs – lielais 

Zviedru kadastrs (Zemes reforma – atslēga..., [b.g.]). 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=Klau%C5%A1as/32278
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1700.gadā sākās Lielais Ziemeļu karš, kurā dalību ľēma Zviedrija, Krievijas impērija un 

Polijas-Lietuvas apvienotā muiţniecības republika. 1710.gadā Zviedrija karu zaudēja. 

1721.gadā ieilgušais karš tika pārtraukts ar miera līgumu, kā rezultātā Vidzeme nonāca 

Krievijas impērijas rokās un tajā laikā tika dēvēta par Vidzemes guberľu. Šo laiku var 

uzskatīt par pirmās lielās zemes reformas sākumu. Tika noteikts, ka muiţu zeme drīkst 

piederēt tikai un vienīgi vietējai muiţniecībai un valsts nodokļi jāievāc atbilstoši Zviedru 

kadastram (Zemes reforma – atslēga..., [b.g.]). 1762.gadā pie varas nākusī Katrīna II Lielā 

1783.gadā pēc Krievijas guberľu parauga ieviesa jaunu nodokli – galvasnaudu (Boruks, 

2003). Tā bija noteikta summa gadā par katru nodokļa maksātspējīgu vīrieša kārtas pārstāvi, 

neatkarīgi no vecuma. Šis nodoklis zemniekiem izrādījās pārāk smaga nasta, un tie to nespēja 

samaksāt. Tādēļ tik nolemts atgriezties pie iepriekšējās nodokļu vākšanas sistēmas. 

Atgriešanās pie šīs sistēmas radīja daţādas neērtības, kuru novēršanu dēļ 1804.gadā tika 

izdots Zemnieku likums. Šis likums noteica, ka zemnieks ir uzlūkojams kā persona, līdz ar to 

nebija saistīts ar kungu, bet gan ar zemi, un attiecības ar muiţu bija jāveido uz līguma pamata. 

Zeme jānovērtē arklos pēc Zviedru kadastra parauga, kur zemes vērtību izteica dālderos un 

grašos, un zemnieku nodokļus, nodevas un klaušas ierakstīja vāku grāmatās (Zemes reforma – 

atslēga..., [b.g.]).  

Šī situācija mainijās, kad 1812.gadā Napoleons devās karagājienā uz Krieviju, kur karu 

zaudēja tajā pašā gadā. Kara seku ietekmē muiţnieki veica zemes reformu pēc Prūsijas 

parauga. No 1817.gada līdz 1819.gadam tika noteikts, ka zemnieki zemi drīkst tikai nomāt vai 

aiziet no tās. Tomēr šī sistēma, zemnieku izputēšanas gadījumā, draudēja izputināt arī muiţas, 

tādēļ 1842.gadā pieľēma likumu, kas atkal zemniekiem deva tiesības lietot zemi un izlikt 

zemniekus no mājām bez tiesas sprieduma nedrīkstēja. Pēc astoľpadsmit gadiem atkārtoti 

apstiprināja Zemnieku likumu, turklāt zemniekiem bija tiesības zemi izpirkt. Vēl pēc gada 

Krievijas impērija parakstīja ―Brīvlaišanas manifestu‖, kas iesāka jaunu zemes reformas 

posmu. Šīs reformas darbības laikā zemniekiem zeme bija jāizpērk no muiţniekiem, bet 

īpašumā zeme nonāca tikai pēc līguma parakstīšanas. Zemnieki sāka veikt daţādus darījumus 

ar īpašumiem, kas savukārt pieprasīja tiesisku uzskaites sistēmu, kurā tika ierakstīta 

informācija par īpašnieku, zemes platību, lietošanas veidu, parādiem, nodokļiem, īpašuma 

vērtību, u.c. Tā 1889.gadā pirmo reizi Latvijā tika ieviesta Zemesgrāmata (Zemes reforma – 

atslēga..., [b.g.]). Šī zemes reforma noslēdzās 1912.gadā. 

Pēc Pirmā pasaules kara 1918.gadā jaunā, proklamētās Latvijas Republikas Pagaidu 

valdība visu Latvijas teitorijas zemi nacionalizēja, ar plāniem nākotnē šo zemi nodot atpakaļ 

īpašniekiem īpašumā vai lietošanā. Pagaidu valdība par 111,0 ha lielākos zemes īpašumos 

ierīkoja padomju saimniecības, bet zemi bezzemniekiem piešķīra apsaimniekošanā no 6,8 ha 

līdz 20,4 ha lauku apvidos un no 3,4 ha līdz 5,1 ha pilsētās (Zemes reforma – atslēga..., 

[b.g.]). Šī ir uzskatāma par otro zemes reformu Latvijā. 

Trešā zemes reforma tika uzsākta 1920.gadā, kad pieľēma likumus ―Par valsts zemes 

fondu‖ un ―Par Zemesgrāmatu nodaļām‖, kuros, līdzīgi kā mūsdienās, tika paredzēts, ka 

nekustamais īpašums jānostiprina zemesgrāmatā un tikai tad īpašnieks iegūs visas likumā 

noteiktās priekšrocības. 1937.gadā tika pieľemts ―Zemesgrāmatu likums‖, kurš ir aktuāls arī 

šobrīd. Šīs zemes reformas laikā tika pieľemta virkne nozīmīgu normatīvo aktu, kas kalpoja 

par pamatu zemes reformai atjaunotajā Latvijā. Trešo zemes reformu apturēja Otrais pasaules 

karš, kura laikā aizsākās jauna zemes reforma. 
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1941.gadā Vācijas valdība apstiprināja bijušos Padomju Savienības likumus, kas atkal 

noteica zemes nacionalizāciju. 1943.gadā Vācija izdeva noteikumus, kas atjaunoja 

privātīpašumus Latvijā, bet īsajā laika periodā, līdz kara beigām, īpašumus atguva ļoti niecīga 

iedzīvotāju daļa. Karam beidzoties, kurā Vācija zaudēja, Latviju iekļāva Padomju 

Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā, kur tās valdība pieľēma deklarāciju par zemes 

nacionalizāciju, kas nozīmēja, ka īpašnieki zaudē savus īpašumus. Kad zeme tika apvienota 

vienā veselā, to iedalīja pēc zemes lietošanas veidiem un zemes lietošanas kategorijām, kuras 

bija sešas: lauksaimniecības zeme, valsts meţa fondu zeme, rūpniecības, transporta, kūrortu, 

u.c. zemes, apdzīvotu vietu zeme, valsts rezerves zeme, valsts ūdeľu fonda zeme. Zemes 

izmantošanu stingri reglamentēja saskaľā ar Padomju Savienības Zemes kodeksu, kurš 

noteica, ka lauksaimniecības zemi pilnā apmērā var lietot tikai kolhozi un padomju 

saimniecības, savukārt piemājas dārziľi bija paredzēti lokālai produksijas raţošanai, kā arī 

individuālai lietošanai (Zemes reforma – atslēga..., [b.g.]).  

1988.gadā LPSR Ministru Padome pieľēma lēmumu ―Par zemnieku saimniecībām‖, kas 

faktiski uzsāka jaunu – piekto zemes reformu Latvijā. Ar šo lēmumu tika mainīta jau vairāk 

kā trīsdesmit gadus ilgusī sistēma uz jaunu – denacionalizētu, ekonomiki izdevīgi un pareizi 

vērstu sistēmu (Zemes reforma – atslēga..., [b.g.]). Tas nozīmēja, ka zeme atkal tiek nodota 

personu individuālā lietošanā. 

1990.gadā atjaunotās Latvijas Republikas valdība uzsāka veidot jaunu zemes politiku, 

kuras laikā tika izveidoti daudz un daţādi normatīvie akti, uz kuriem balstoties varētu atjaunot 

tiesības uz īpašumu bijušajiem zemes īpašniekiem (Zemes reforma – atslēga..., [b.g.]). 

Ar iepriekšminētajām darbībām tika aizsākta beidzamā zemes reforma, kuras 

īstenošanai tika izveidotas speciālas komisijas, kas laika gaitā mainījās un pārveidoja 

struktūru. Patlaban šī komisija ir Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija (Zemes 

reforma – atslēga..., [b.g.]). Tā koordinē un veic iepriekš nospraustos zemes refomas 

īstenošanai pardzētos mērķus. Šīs zemes reformas mērķis ir veidot godīgu, objektīvu un 

pareizu zemes sadalījumu starp Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem, kur par zemes īpašnieku 

var būt jebkura normatīvos aktos atrunāta persona. 2006.gads uzskatāms par ļoti nozīmīgu 

zemes reformas veiksmīgā norisē, jo tika pieľemti daudzi jauni normatīvie akti, kas 

reglamentē nekustamo īpašuma formēšanu. (Paršova, 2007). Šī zemes reforma nav pabeigta 

vēl joprojām, bet ir beigu jeb finiša taisnē. Ilgst jau vairāk kā divdesmit gadus, taču nav ilgākā 

zināmā reforma pasaulē. Kā lēš speciālisti, tad šī, kaut vēl nepabeigtā, zemes reforma ir 

uzskatāma par viskvalitatīvāko, godīgāko un pareizāko zemes reformu Latvijas vēsturē. 

 

 

Secinājumi 

1. Šie vēsturiskie notikumi, kas saistīti ar vairākām Latvijas teritorijas okupācijām, un to 

varu nestajām pārmaiľām zemes politikā, ir devuši lielu pieredzi, lai realizētu 

veiksmīgu un pozitīvu mūsdienu zemes reformu. 

2. Vēsturē Latvijas iedzīvotājiem ir klājies smagi attiecībā uz zemi un tiesībām uz to. 

3. Atšķirīgos laika periodos bija atšķirīgs zemes statuss – bija laiks, kad zemi varēja iegūt 

tikai lietošanā, jo tā piederēja tikai valstij, kā arī bija laiks, kad zemi īpašumā drīkstēja 

iegūt jebkurš Latvijas pilsonis.  
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Kopsavilkums 

Darba mērķis bija  raksturot 1990.gada zemes reformas norisi Latvijas Republikas pilsētās. 

Darba uzdevumi -  izanalizēt 1991.gada 21.novembra likumu ―Par zemes reformu Latvijas Republikas 

pilsētās‖; izprast secīgi galvenos reformas uzdevumus, kā likums noteica zemes reformas izpildi; 

zemes reformas otrās kārtas trūkumi. 

Atslēgas vārdi: Zemes reforma Latvijas Republikas pilsētās, 1991.gada 21.novembra likums, zemes 

reformas kārtas, bijušie zemes īpašnieki. 

  

Ievads 

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gada 4.maijā Latvijas Republikas Augstākā 

Padome pieľēma lēmumu ―Par agrāro reformu Latvijas Republikā.‖ Šī lēmuma pieľemšanu 

var uzskatīt par zemes reformas sākumu. Ministru padome sāka gatavot reformai 

nepieciešamos likuma projektus. Zemes reformas galvenais mērķis bija atdot bijušajiem 

īpašniekiem un viľu mantiniekiem zemi un ēkas, kas tiem piederēja līdz 1940. gada 

21.jūlijam. Zemes reformas otrs mērķis – nodrošināt pārējiem Latvijas iedzīvotājiem iespēju 

iegūt zemi īpašumā. 1990.gada 21.novembrī tika pieľemts likums ―Par zemes reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos‖, šis bija pirmais likums, kurš regulēja īpašuma tiesību 

iegūšanu. Tikai pēc gada, 1991. gada 20. novembrī tika pieľemts likums ―Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās‖. Saskaľā ar pieľemto likumu zemes reformas mērķis ir 

pakāpeniskas valsts īpašuma denacionalizācijas, konversijas, privatizācijas un nelikumīgi 

atsavinātu zemes īpašumu atdošanas gaitā pārkārtot zemes īpašuma un zemes lietošanas 

tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības pilsētās, lai veicinātu sabiedrības interesēm 

atbilstošas pilsētu apbūves veidošanos, zemes aizsardzību un racionālu izmantošanu (likums 

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 20.11.1991.). Pēc šī likuma visa zeme, arī 

zeme, ko aizľem meţi un ūdeľi, pilsētu administratīvajās robeţās līdz īpašuma tiesību 

nokārtošanai pārgāja šo pilsētu pašvaldību rīcībā. Zemes reforma aptvēra visas Latvijas 

Republikas pilsētu apbūvētās un neapbūvētās zemes un to lietotājus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā pielietota iegūto materiālu analīze. Monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. 

Izmantotie materiāli – literatūras avoti par pētījuma tematu, daţādi interneta resursi, Latvijas 

Republikas likumi, kas saistīti ar tematu, arī citi materiali (mutiskas diskusijas ar tā laika 

zemes komisijas pārstāvjiem). 

 

Diskusija un rezultāti 

Likums par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās noteica, ka reforma jāveic 

noteiktā secībā, zemes reforma veicama trijās kārtās; pirmā kārta – zemes pieprasījumu 
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pieľemšana; otrā kārta – zemes īpašuma tiesību atjaunošana, zemes izmantošanas plānošana 

un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana; trešā kārta – zemes nodošana īpašumā un 

piešķiršana lietošanā (Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 20.11.1991.). Likums 

noteica, ka zemes reformas trešās kārtas pasākumi jāveic pēc iespējas vienlaikus ar otrās 

kārtas pasākumiem. Katrai zemes reformas kārtai tika noteikti uzdevumi. Zemes reformas 

pirmās kārtas uzdevumi bija sekojoši – līdz 1992.gada 20.jūnijam bijušajiem zemes 

īpašniekiem, visiem pašreizējiem  zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem jāiesniedz 

pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā vai par zemes 

piešķiršanu lietošanā tai pilsētas pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas pieprasāmais zemes 

gabals; ar likuma ―Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās‖ spēkā stāšanās brīdi 

pilsētu pašvaldības pārtrauc zemes piešķiršanu lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām 

bez bijušo zemes īpašnieku vai viľu mantinieku piekrišanas, izľemot gadījumus, kad zeme ar 

speciālu likumu piešķirama valstij svarīgu objektu celtniecībai; pilsētu pašvaldības pēc 

Ministru kabineta noteiktas metodikas nosaka pilsētu zemes paraugvērtības; pilsētu zemes 

komisijas apkopo zemes pieprasījumus un pieľem lēmumus noteiktajā kārtībā. Šajā pirmajā 

kārtā pilsētu domēm bija jānodrošina zemes pieprasījumu pieľemšana gan no bijušajiem 

īpašniekiem un mantiniekiem, gan esošajiem zemes lietotājiem, gan no zemes pieprasītājiem, 

kuri vēlas no jauna saľemt zemi īpašumā vai lietojumā. Pēc tā laika pilsētu domē strādājošo 

teiktā – šis bijis ļoti saspringts laiks, cilvēki garās rindās stāvēja, lai varētu iesniegt 

pieprasījumu pēc zemes. Zemes pieprasījumu daudzums hektāros pārsniedzis vispār pieejamo 

zemes daudzumu. 

Zemes reformas otrajā kārtā uz apkopoto pieprasījumu pamata pilsētu domes:  

atjaunoja zemes īpašuma tiesības; izstrādāja pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības 

programmu un sastādīja pilsētas zemes ierīcības projektus; izbeidza zemes lietošanas tiesības 

saskaľā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem par pilsētu zemi tiem pašreizējiem 

zemes lietotājiem, kuri līdz likumā noteiktajam termiľam (1992.gada 20.jūnijam)  nebija 

iesnieguši pieprasījumus par zemes nodošanu īpašumā vai piešķiršanu lietošanā. Šī zemes 

reformas kārta iezīmēja daudz trūkumus, piemēram, likums nenoteica, ka zemes īpašniekiem 

jādzīvo uz savas zemes un tā jāapsaimnieko, līdz ar to par īpašniekiem kļuva cilvēki, kas 

dzīvo ne tikai citviet Latvijā, bet arī ārzemēs mītošie citu valstu pilsoľi. Zemes īpašumi netika 

apsaimniekoti, ēkas neizmantotas aizgāja postā. Politisko partiju ietekmē 1991.gada 

20.novembra likumā ―Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās‖ izdarīti 28 grozījumi, 

tā radot nevienlīdzīgus nosacījumus zemes pieprasītājiem. Zemes mērniecības darbiem tika 

atvēlēts pārāk maz valsts budţeta līdzekļu. Sareţģīta un ilga bija zemes strīdu atrisināšanas 

kārtība. Īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi pilsētās vietējās zemes komisijas bieţi vien 

veica kā denacionalizāciju, veidojot īpašumus tieši agrākajās robeţās, neľemot vērā, ka tās 

šķērso pēckara gados likumīgi uzceltās ēkas. Šī iemesla dēļ daudzi dzīvokļu īpašnieki maksā 

nevajadzīgi lielu nomu, piemēram, par zemi zem daudzdzīvokļu mājas īpašumu.  

Zemes reformas trešajā kārtā, bet ne vēlāk kā ar 1994. gada 1. janvāri (Rīgā — ar 1996. 

gada 1. janvāri), pilsētu pašvaldības: nodeva zemi īpašumā vai piešķīra lietošanā, nokārtojot 

zemes īpašuma attiecības atbilstoši šī likuma noteikumiem; uzmērīja īpašumā nodoto un 

lietošanā piešķirto zemi un ierādīja tās robeţas dabā; veica nenodotās un nepiešķirtās zemes 

inventarizāciju; veica pilsētu administratīvo robeţu galīgo precizēšanu; izsniedza zemes 

īpašuma un zemes lietošanas dokumentus. Tomēr 1994. gada 31.martā Saeima pieľēma 
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likumu ―Grozījumi likumā ―Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās‖‖, kas paredzēja 

pagarināt īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījuma iesniegšanas termiľu. Tika noteikts, ka 

bijušie zemes īpašnieki, kuri pieprasījumu nebija iesnieguši līdz 1992.gada 20.jūlijam, to vēl 

varēja izdarīt līdz 1994.gada 1.jūnijam. Ja bijušie zemes īpašnieki vai viľu mantinieki 

nevarēja atgūt  zemes īpašumu, kāds viľiem piederēja uz 1940.gada 21.jūliju (uz īpašuma 

atradās valsts īpaši aizsargājamie objekti, izglītības, kultūras un zinātnes objekti, Latvijas 

Republikas pilsoľi likumīgi uzcēluši ēkas u.c.), tad viľiem bija tiesības – pieprasīt zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu un saľemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu vai pieprasīt 

nodot īpašumā vai piešķirt lietošanā līdzvērtīgu zemes gabalu, vai saľemt kompensāciju 

likumā noteiktajā kārtībā.   

Likumus pilnveidoja atkarībā no zemes reformas gaitā atklātajām situācijām, 

problēmām un tiesu prakses. Katra likuma panta grozījums radīja jaunu pavērsienu, radot 

atšķirīgus nosacījumus un iespējas zemes prasītājiem. Likuma normas ir jāmaina, ja tās 

nedarbojas praksē. Diemţēl bez objektīviem labojumiem diezgan bieţi tika izdarīti labojumi, 

kurus organizēja atsevišķi deputāti, deputātu grupas vai ieinteresētas personas. Arī katra jauna 

valdība iesniedza savus likuma labojumus. Tāpēc tieši zemes reformas likumu labojumi bieţi 

ir radījuši tādas situācijas, kad atsevišķos pantos iestrādātās normas ir pretrunīgas (bijušā 

Zemes komisijas pārstāvja V.Insberga diskusijā iegūto atziľu apkopošana). 

 

Secinājumi 

1. 1991.gada 20.novembra likumā ―Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās‖, līdz 

2017.gada 22.jūnijam izdarīti 28 grozījumi, līdz ar to normatīvajā regulējumā radās 

daudz pretrunas. 

2. Zemes reformas īpatnība – reforma netika regulēta ar vienu likumu vai vienotu, vairākās 

kārtās secīgu vienam no otra izrietošu likumu kopu, bet veidojās vairāki likumi, kuru 

panti to garajā apspriešanas laikā tika vairākkārtīgi pārveidoti. 

3. Pilsētas zemes īpašuma tiesības tika atjaunotas bijušajiem zemes īpašniekiem vai to 

mantiniekiem, ja viľiem piederēja zeme - 1940.gada 21.jūlijā - pilsētu administratīvajās 

robeţās, neatkarīgi no pieprasītāja pilsonības un dzīvesvietas. 
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ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS “SIRSNIĽAS” IZVEIDOŠANĀS IZVĒRTĒJUMS 
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Kopsavilkums 

Pētījuma mērķis bija izvērtēt zemnieku saimniecības ―Sirsniľas‖ vēsturisko attīstību un tās 

darbību mūsdienās. Noskaidrot kā pakāpeniski darījumu rezultātā ir palielinājusies saimniecības 

zemes platība un kāds ir saimniecības kopējās platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem. 

Pētījumā ir veikts arī Saldus novada un Zirľu pagasta raksturojums – ģeogrāfiskais novietojums, 

transporta infrastruktūras objektu nodrošinājums, noskaidrota iedzīvotāju skaita dinamika, 

uzľēmējdarbības attīstības pakāpe kā arī novada teritorijas sadalījums pa zemes lietošanas veidiem.  

Atslēgas vārdi: zemnieku saimniecība, zemes reforma, zemes īpašums. 

 

Ievads 

Zemes reformu vēsture Latvijā ir gara un sareţģīta, bet neskatoties uz to zemnieki 

vienmēr ir cīnījušies par savu zemi un apzinīgi kopuši to. Šajā darbā tika izpētīta zemes 

īpašuma tiesību attīstības vēsture Latvijā un tās ietekmi uz zemnieku saimniecības 

―Sirsniľas‖, kas atrodas Saldus novada Zirľu pagastā, izveidošanos. Darba mērķis – veikt 

zemnieku saimniecības ‖Sirsniľas‖ izveidošanās izvērtējumu. Galvenie uzdevumi bija 

iepazīties un izvērtēt speciālās literatūras avotu un normatīvos aktus un sasaistīt tos ar 

zemnieku saimniecības ―Sirsniľas‖ attīstību. Kā arī veikt vēsturisko materiālu izpēti par 

zemnieku saimniecību ―Sirsniľas‖.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījumā tiek izmantota analītiskā metode un vēsturiskā metode. 

 

Diskusija un rezultāti (rezultātu analīze) 

Zemnieku saimniecība ―Sirsniľas‖ atrodas Saldus novada Zirľu pagasta teritorijā. 

Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā. Novads robeţojas dienvidos ar Lietuvas 

republiku, rietumos- ar Vaiľodes un Skrundas novadiem, ziemeļos – ar Kuldīgas un Kandavas 

novadiem, ziemeļaustrumos – ar Brocēnu novadu, bet austrumos – ar Brocēnu un Auces 

novadiem (Saldus novada raksturojums, [b.g.]). 

Saimniecības pamatdarbība ir piena lopkopība. Raţīgai un ienesīgai saimnieciskās 

darbības veikšanai ir nepieciešams kvalitatīvi apsaimniekot esošās zemes platības. 

Apsaimniekošanā esošā zeme galvenokārt tiek izmantota ganībām un lopbarības 

sagatavošanai – sienam un skābsienam.  

Zemnieku saimniecība ―Sirsniľas‖ sastāv no 3 īpašumā esošām zemes vienībām  un 3 

nomā esošām zemes vienībām 

Visvecākā informācija par zemnieku saimniecību ―Sirsniľas‖ ir atrodama no tā 

saucamajiem ―muiţas laikiem‖. Tajā laikā zeme bija Lašupes muiţas īpašumā, kas pēc 1940. 

gada administratīvā iedalījuma atradās Kuldīgas apriľķa Lutriľu pagastā (skat. 1.attēls). 

Latvijas Republikas pirmās zemes reformas laikā Lašupes muiţas zeme tika sadalīta 23 
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saimniecībās un zemes vienībās citām saimniecībām (kopplatība 400 ha) Lašupes muiža, 

[b.g.]). Lašupes muiţa 1895. gadā no savā īpašumā esošās zemes piešķīra 58.55 desetīnas 

lielu platību saimniecības ―Mazie Busenieki‖ izveidošanai, kas bija pirmsākums zemnieku 

saimniecībai ―Sirsniľas‖. 1904. gadā tika piepirkta vēl zeme 0.31 desetīnas (Izpirkuma akts, 

1904). 

 

1.attēls. Zemes izpirkuma akts,14.04.1904. 

 

Saskaľā ar Vēstures enciklopēdisko vārdnīcu, desetīna ir zemes laukuma mērvienība 

Krievijas impērijā līdz 20. gadsimta sākumam. Viena desetīna atbilst 1.0925 ha zemes. 

Latvijas teritorijā to lietoja līdz 1924. gadam, kad tika ieviesta metrisko mēru un svaru 

sistēma (Desetīna, [b.g.]). 

Tas nozīmē, ka 58.55 desetīnas, kas ir sena zemes laukuma mērvienība, pārrēķinot 

hektāros, ir 63.97 ha liela platība, bet 0.31 desetīnas – 0.34 ha. Tādejādi kopā tika nopirkta 

zemes platība 58.86 desetīnas jeb 64.3 ha zemnieku saimniecības ―Sirsniľas‖ izveidošanai.  

Par 1895. gadā nopirkto zemi (58.55 desetīnas) bija jāmaksā izpirkuma maksa- 121 

rubļi 30 kapeikas gadā, kas divdesmit gadu garumā sastādīja 2426 rubļi. Par 1904. gadā klāt 

piepirkto zemi (0.31 desetīnas) bija jāmaksā 0.40 rubļi gadā jeb divdesmit gados tas sastādīja 

8 rubļi (Zemnieku saimniecības....1895.,1904.). 

1940. gadā Latvija tika okupēta un Tautas Saeima (22.07.1949.) pieľēma ―Deklarāciju 

par zemes pasludināšanu tautas īpašumā‖. Ar šo dokumentu mūsu valstī tika likvidēts 

privātīpašums uz zemi, tā tika nacionalizēta un pārľemta valsts īpašumā. Latviešu zemnieks 

atkal kļuva no zemes īpašnieka par vienkāršu zemes lietotāju  

Arī zemnieku saimniecības ―Sirsniľas‖ īpašnieki cieta no šīm represijām. Viľi tika 

nodēvēti par ―budţiem‖, jo ar savu darbu bija panākuši saimniecības attīstību. Pazīmes, pēc 

kurām noteica piederību ―budţiem‖ vai ―kulakiem‖, bija tik plašas, ka tajās varēja ieskaitīt 

ikvienu centīgu zemnieku. Tiesības uz zemi tika atľemtas un īpašniekus ar bērniem 1949. 

gada 25. martā  deportēja uz Sibīriju lopu vagonos. 



103 

Zemnieku saimniecības ―Sirsniľas‖ īpašumā esošie 64.3 ha zemes, lauksaimniecības 

inventārs un lopi tika pievienoti kolhozam ―Rosme‖ (pēc Latvijas neatkarības atgūšanas -  

paju sabiedrība ―Rosme‖). 

Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā pēc PSRS sabrukuma un neatkarības atgūšanas, 

Latvijā stājās spēkā  likums ―Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos‖, kurš 

deva iespēju atgūt zemi bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem, kuriem tā bija atľemta 

nacionalizācijas laikā. Sakumā zeme tika piešķirta lietošanā un vēlāk uz to tika atjaunotas 

īpašumu tiesības bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem, kas ienesa jaunu posmu 

Latvijas lauksaimniecības vēsturē(Par zemes komisijām, 1990). 

Zemnieku saimniecības ―Sirsniľas‖ mantiniece, pamatojoties uz nolikumu - ―Nolikums 

par kārtību, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība pilsoľiem, kuru administratīvā 

izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu‖, iesniedza iesniegumu Saldus rajona Tautas 

deputātu padomes izpildkomitejai par īpašuma tiesību atjaunošanu. Un ar 1989. gada 21. 

septembra lēmumu Nr. 55 izpildkomiteja nolēma izmaksāt kompensāciju no savienības 

budţeta 222. iedaļas 13.& par mantu, ēku nolietojumu un kolhozam ―Rosme‖ atdot 

mantiniekiem  īpašumā ―Sirsniľu‖ mājas ar saimniecības ēkām. 

Ar kolhoza ―Rosme‖ 1989. gada 3.novembra protokolu Nr. 6 , pamatojoties uz  Saldus 

rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1989.gada 21.septembra lēmumu Nr.55, tika 

atdotas īpašumā dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām.  

Vēlāk ar Saldus rajona Zirľu pagasta padomes1992. gada 25. marta lēmumu tika 

piešķirta arī mantotā zeme pastāvīgā lietošanā 60.4 ha kopplatībā zemnieku saimniecības 

―Sirsniľas‖ izveidošanai, jo tika pierādīta radniecība pēc Civillikuma 404.panta. 

Savukārt 1992. gada 28. decembrī Saldus rajona Zirľu pagasta zemes komisijai, saskaľā 

ar likumu ―Par zemes komisijām‖ (Par zemes komisijām,1990), tika iesniegts iesniegums par 

īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi. Zemes komisija šo jautājumu izskatīja un ar 1997. gada 

27.janvāra lēmumu Nr.4/2-2, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu ―Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos‖ (Par zemes privatizāciju...,1992), Civillikuma 404.pantu un 

mantinieces iesniegumu, nolēma atjaunot īpašuma tiesības uz Saldus rajona Zirľu pagasta 

―Sirsniľu‖ māju zemi 60.8 ha kopplatībā. No kopējās platības (60.8 ha) lielāko īpatsvaru 

sastāda  LIZ 27.2 ha un meţi – 28.8 ha.  

Pēc īpašuma tiesību atjaunošanas, 1992. gada 20. jūlijā Uzľēmumu reģistrā tika 

reģistrēts juridisks uzľēmums zemnieku saimniecība ―Sirsniľas‖. 

Savu saimniecisko darbību saimniecība uzsāka tai pašā gadā (1992) un nodarbojās ar 

piena lopkopību, ko turpina darīt arī pašreiz. Slaucamo govju skaits saimniecībā pamazām 

pieauga – no 2 govīm 1992.gadā, kuras tika nopirktas, līdz 19 govīm 2017. gadā, kuras tika 

pašaudzētas. 

 

Secinājumi 

1. Zemnieku saimniecība ―Sirsniľas‖ sastāv no 3 īpašumā esošām zemes vienībām ar  

kopplatību 64.3 ha no kuriem lielāko īpatsvaru sastāda  LIZ 27.2 ha un meţi 28.8 ha.  

2. Atjaunojot īpašuma tiesības, zemnieku saimniecības ―Sirsniľas‖ tika atgūta gandrīz 

visa mantotā zeme. 

3. Īpašumam piederot vienai dzimtai, ir divtik lielāks gandarījums to labāk apsaimniekot 

un saglabāt tā vērtību. 
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4. Pēc neatkarības atjaunošanas z/s ―Sirsniľas‖ uzsāka nodarboties ar piena lopkopību, 

ko ir paredzēts attīstīt arī turpmāk. 
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