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rakstu apkopojums, kuri gatavoti uz tāda paša nosaukuma studentu zinātnisko 

konferenci zemes ierīcības un mērniecības studiju programmās. Konference notika 

2022.gada 15.jūnijā. Rakstu krājumā apkopotas pamatstudiju studentu zinātniskās 

publikācijas par viņu veiktajiem pētījumiem zemes pārvaldībā un mērniecībā. 
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ZEMES PĀRVALDĪBAS SEKCIJA 
 

ZEMES IZMANTOŠANA JELGAVAS PILSĒTĀ  

 

Autors: Agris Andersons 

Zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Prof. Anda Jankava 

 
Kopsavilkums 

Šis darbs izstrādāts ar mērķi izvērtēt un salīdzināt Jelgavas vastspilsētas teritorijas sadalījumu pēc zemes 

lietošanas veidiem, kā arī pēc to planotās izmantošanas Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā. Darba gaitā 

apkopota un analizēta statistika par Jelgavas un citu valstspilsētu teritorijas sadalījumu pēc zemes lietošanas 

veidiem un plānotās izmantošanas teritorijas plānojumā. 

Atslēgas vārdi: Jelgava, teritorija, sadalījums, plānojums 

 

Ievads 

Zemes lietošanas veidi – zemes izmantošanas iedalījums atbilstoši Ministru kabineta 

2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu 

klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”[3]. Informācija par zemes lietošanas 

veidiem visās sabiedriskajās formācijās ir nepieciešama valsts pārvaldes funkciju veikšanai, 

kā arī citiem mērķiem. Iekļaujot zemi apsaimniekošanas procesā, tiek noteikta katra zemes 

gabala vieta un loma. Zemes lietošanas veidi un to sastāvs būtiski ietekmē zemes 

izmantošanu, īpašuma vērtību, nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, u.c. [1]. 

Zemes(teritorijas) izmantošanas veids – teritorijas izmantošanas, saimnieciskās darbības, 

būvju un zemes izmantošanas kopums, kas noteikts teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un 

detālplānojumā[2]. Zemes lietošanas mērķis raksturo zemes pašreizējo izmantošanas veidu vai 

pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) norādīto atļauto zemes izmantošanas 

veidu. Piemēram, zeme var tikt izmantota lauksaimniecībai, apbūvei u. c. mērķiem[7]. 

Šī darba mērķis ir salīdzināt Jelgavas vastspilsētas teritorijas sadalījumu pēc zemes lietošanas 

veidiem, kā arī pēc to planotās izmantošanas Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darba uzdevumi ir uz VZD kadastra informācijas datu pamata izvērtēt Jelgavas pilsētas zemes 

sadalījumu lietošanas veidos, kā arī uz Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma[4] pamata 

izvērtēt teritorijas plānoto izmantošanu pilsētā. 

Darbā tika pielietota statistikas analīze, kā arī, tā kā Jelgavas pilsētas teritorijas  plānojumā 

netiek apkopota statistika par zemes izmantošanas mērķiem, tika pielietota rastra attēla 

datu(teritorijas plānojuma funkcionālo zonu kartes) krāsu informācijas analīze, saskaitot 

konkrētas krāsas pikseļu skaitu un dalot to ar kopējo pikseļu skaitu, kuru aizņem Jelgavas 

pilsēta konkrētajā rastra attēlā. Izdalot šos iegūtos lielumus var iegūt relatīvo zemes 

sadalījumu izmantošanas mērķos. Darba laikā tika izmantoti vairāku valstspilsētu teritorijas 

plānojumi, ka arī VZD publiski pieejamie dati. 

 

Diskusija un rezultāti 

Jelgavas pilsētā atrodamas visas zemes lietošanas kategorijas izņemot purvus, tādu Jelgavā 

nav. Skatoties uz citām valstspilsētām var novērot, ka Jelgava ir vienīgā no valstspilsētām 

kurā nav noteikti purvi. 

Salīdzinot Jelgavas pilsētas teritorijas sadalījumu pēc zemes lietošanas kategorijām relatīvi 

kopplatībai ar visu valstspilsētu vidējo rādītāju pret kopplatību, Jelgavā ir par 27.41% vairāk 

LIZ, par 42.91% mazāk mežu, par 44.81% vairāk krūmāju, par 176.53% mazāk ūdens objektu 

zemes, par 50.04 % mazāk zemes zem ēkām un pagalmiem, par 15.47% vairāk zemes zem 

ceļiem un par 38.52% vairāk pārējo zemju, kā arī Jelgavā purvu vispār nav. 
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1. tabula 

Zemes sadalījums Jelgavas pilsētā un vidēji Latvijas valstspilsētās pa zemes lietošanas kategorijām. 

 

Rādītāji 
Kop-

platība 
LIZ Mežs 

Krū- 

mājs 
Purvs 

Ūdens 

objektu 

zeme 

Zeme zem 

ēkām un 

pagalmiem 

Zeme 

zem 

ceļiem 

Pārējās 

zemes 

Jelgavā, ha  6055 284 1095 70 0 297 657 612 3040 

Jelgavā , % 100.00 4.69 18.08 1.16 0.00 4.91 10.85 10.11 50.21 

Vidēji 

valstspilsētās 

(izņemot Rīgu) 

6294.83 214.33 1626.83 40.17 54.00 853.83 1024.83 537.83 1943.00 

Vidēji 

valstspilsētās, %  
100.00 3.40 25.84 0.64 0.86 13.56 16.28 8.54 30.87 

Starpība starp 

Jelgavas un 

pārējo 

valstspilsētu 

procentuālo 

sadalījumu, % 

- 27.41 
-42.91 

 
44.81 - 

-176.53 

 

-50.04 

 
15.47 38.52 

 

Salīdzinot paredzētos zemes izmantošanas mērķus starp šim trijām pašvaldībām(Jelgava, 

Liepāja, Ventspils), analizējot to teritorijas plānojumus[5, 6], lielākā atšķirība ir tā, ka 

Jelgavas teritorijas plānojumā nenosaka lauksaimnieciebas zemes, kā arī Jelgavā ir 2 reizes 

vairāk zemes attiecībā pret kopplatību, kas paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūvei, lai 

gan pēc zemes lietošanas kategorijām zeme zem pagalmiem Jelgavā ir otrā mazāk procentuāli 

kopplatībai starp visām valstspilsētām. 

1. attēls Salīdzinājums teritorijas izmantošanas mērķiem 
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Secinājumi 

1. Ņemot vērā leilo daudzumu teritorijas paredzētas individuālo dzīvojamo māju apbūvei 

Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā un mazo zeme zem ēkām un pagalmiem lietošanas 

veida teritoriju, var secināt, ka pilsēta gatavojas lielam individuālās dzīvojamās apbūves 

pieaugumam, vai arī paredzētā zeme netiek lietota šim mērķim un stāv tukša (visdrīzākais). 

2. Jelgavas pilsēta ir vienīgā no valstspilsētām kurā nav purvi, kā zemes lietošanas veids. 

  

Priekšlikumi 

Lai padarītu statistikas apkopošanu vienkāršāku, ieteiktu publicēt teritorijas plānojumā 

relatīvo teritorijas sadalījumu izmantošanas mērķos. Lai gan darba pielietotā metode 

informācijas iegūšanai no funkcionālo zonu kartes ir efektīva, tajā tomēr rodas neprecizitātes 

vektordatu pārveidošanā par rastra datiem. 
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LOKĀLPLĀNOJUMA LOMA UN NOZĪME TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ LATVIJĀ 

 

Autors: Diāna Bajinska 

 Zinātniskais vadītājs: Dr.oec, profesore Anda Jankava  

 

Kopsavilkums 

Lokālplānojums ir viens no vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kuram 

likumdošanā noteikti divi galvenie mērķi: kādas teritorijas daļas detalizēšanai vai teritorijas plānojuma 

grozīšanai. Pētījuma mērķis ir noskaidrot lokālplānojuma lomu un nozīmi pašvaldības teritorijas attīstībā. Kā 

pētījuma objekts izvēlēts Mārupes novads, un pētījuma gaitā analizēti Mārupes novada interneta mājaslapā 

ievietotie līdz šim izstrādātie un apstiprinātie lokālplānojumi. Analizēti to izstrādes mērķi un citi plānojuma 

aspekti. 

Atslēgas vārdi: teritorijas plānošana, teritorijas attīstības plānošana, lokālplānojums, Mārupes novads 

 

Ievads 

Lai zemes resursus izmantotu racionāli, nozīmīga loma ir plānošanai (Auziņš, 2008). 

Teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, 

efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī līdzsvaroti attīstīt ekonomiku 

(Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011).  

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kuru izstrādā valstspilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku 

teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai, vai teritorijas plānojuma detalizēšanai 

vai grozīšanai (Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011). 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot lokālplānojuma lomu un nozīmi pašvaldības teritorijas 

attīstībā. Lai to sasniegtu, izvirzīti šādi uzdevumi: 

1) uz normatīvo dokumentu un speciālās literatūras pamata noskaidrot un aprakstīt 

teritorijas attīstības plānošanas sistēmu Latvijā un lokālplānojuma vietu tajā; 

2) apkopot kādā no izvēlētām pašvaldībām internetā pieejamo informāciju par 

izstrādātajiem lokālplānojumiem un izvērtēt to izstrādes mērķus un uzdevumus.   

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Publikācijā pielietota monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, kā arī dokumentu analīzes metode. 

Informācija tika iegūta no literatūras un citiem avotiem. Pētījumā izmantoti internetā 

ievietotie materiāli par izstrādātajiem lokālplānojumiem Mārupes novadā. Mārupes novads 

izvēlēts tāpēc, ka tas ir Pierīgas novads, kuru par dzīvesvietu arvien vairāk izvēlas jaunās 

ģimenes ar savām prasībām pret vides un dzīves apstākļiem ambīcijām, novada teritorijā ir arī 

starptautiskā lidosta „Rīga” ar plašām attīstības teritorijām blakus, kas nosaka straujāku 

teritorijas attīstību. Pētījumā sastādīta darba tabula (skat. 1.pielikumu), kurā tika ierakstīti 

izstrādāto un apstiprināto lokālplānojumu nosaukumi, dati par lokālplānojuma izstrādes 

mērķi, platību, to apstiprināšanas datumu, aprakstīti šo plānojumu svarīgākie aspekti. 

 

Diskusija un rezultāti 

Teritorijas plānošana ietver zemes izmantošanas plānošanu, pilsētplānošanu, transporta 

plānošanu, ainavu plānošanu, detālplānošanu utml. Tā attiecas uz aktivitātēm, kas tieši 

ietekmē un izplāno apdzīvotu vietu un vietējo sabiedrību fizisko struktūru un vidi (un tādejādi 

ir atšķirīga no ekonomiskām un sociālās plānošanas aktivitātēm) (Teritorijas attīstības 

plānošana, 2020). Speciālistu teritorijas attīstības plānotāju – galvenie uzdevumi ir teritorijas 

plānošanas procesā apzināt intereses, kompetences un prast tās līdzsvarot, piedāvējot 
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risinājumus, rezultātā izstrādājot teritorijas plānojumu, kas būtu pārvaldāms, īstenojams, 

aktualizējams, detalizējams, pārskatāms un viegli peejams plašam lietotāju lokam (Auziņš, 

2008). 

Teritorijas attīstību plāno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus: 

1) nacionālajā līmenī — Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības 

plānu; 

2) reģionālajā līmenī — plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu; 

3) vietējā līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu. 

Visos līmeņos, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

(Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011). 

Lokālplānojumu izstrādā teritoriāli vienotai teritorijai, pamatojoties uz pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, pašvaldības teritorijas plānojumu un ņemot vērā normatīvajos 

aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī blakus esošo 

pašvaldību plānošanas dokumentus (Teritorijas attīstības plānošana, 2020).  Lokālplānojumā 

ietilpst: paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

(Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011). Lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc 

savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai 

(Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011). 

Lokālplānojumā var detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pēc vietējās 

pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, izņemot gadījumu, kad lokālplānojums izstrādāts tikai valsts 

aizsardzības vajadzībām (Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011). 

Lokālplānojumā paredzētā funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu izmaiņas izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kā lokālplānojuma 

grozījumus (Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011). Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā 

lokālplānojumā noteiktais funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi. Ja spēkā stājas jauni ar lokālplānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko 

spēku, vietējā pašvaldība izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus lokālplānojumā 

(Teritorijas attīstības plānošanas..., 2011).  

Veicot pētījumu, Mārupes novada pašvaldības interneta mājas lapā tika atrasti novada 

teritorijā izstrādātie 6 spēkā esošie lokālplānojumi. Šo lokālplānojumu apstiprināšanas laiks ir 

no 2014.gada septembra līdz 2022.gada februārim. 4 lokālplānojumos (Nr. 1.- 4., kurus ir 

atļauts īstenot 12.12.2017., 14.08.2018., 10.02.2022. un 12.04.2022. gadā) ir izstrādāti, lai 

veiktu grozījumus esošajā teritorijas plānojumā. Savukārt divos (Nr. 5.- 6.) lokālplānojumos 

risināti konkrētu teritoriju detalizētas sakārtošanas jautājumi, turklāt šie divi lokālplānojumi ir 

arī visagrāk izstrādātie. No tā var secināt, ka sākotnēji lokālplānojumi tika veidoti, lai 

detalizētāk sakārtotu kādu teritoriju, bet vēlākie lokālplānojumi vairāk tiek izmantoti kā 

teritorijas plānojuma grozījumi noteikto funkcionālo zonu maiņai. Analizējot šo 

lokālplānojumu izstrādes mērķa pamatojumu, secināms, ka šie grozījumi saistīti ar teritorijas 

piemērošanu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai vai iedzīvotāju sporta un aktīvās atpūtas 

nodrošināšanai. Var pat teikt, ka arī tiem lokālplānojumiem, kuru mērķis ir teritorijas 

plānojuma grozījumi, papildmērķis ir arī detalizētāka un plānotajai izmantošanai piemērotāka 

teritorijas sakārtošana. 
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Secinājumi 

1. Latvijā attīstības plānošana notiek trīs līmeņos – nacionālajā, reģionālajā un vietējā jeb 

pašvaldības, un tikai vietējā līmenī tiek izstrādāti lokālplānojumi. 

2. Mārupes novada pašvaldības teritorijā 8 gadu laikā ir izstrādāti un apstiprināti 6 

lokālplānojumi. Tas liecina par to, ka šī novada pašvaldībā norit salīdzinoši strauji teritorijas 

attīstības procesi, kurus visus un tik detalizēti visaptverošajā teritorijas plānojumā mēroga dēļ 

nav iespējams iekļaut, tāpēc lokālplānojuma loma ir nodrošināt teritorijas turpmāko attīstību. 

3. Kaut pirmie lokālplānojumi tika izstrādāti ar mērķi detalizētāk sakārtot kādu teritoriju 

nodomātajai izmantošanai, tomēr vēlākos gados lokālplānojumi vairāk izstrādāti, lai mainītu 

funkcionālo zonējumu. Arī tas liecina par teritorijas strauju attīstību, nereti izmainot teritorijas 

plānojumā noteikto zemes izmantošanu. 
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1. pielikums 

Darba tabula: Mārupes novadā izstrādāto lokālplānojumu kopsavilkums 

 

Nr. 
Lokālplānojuma 

nosaukums 

Lokālplānojuma 

īstenošanas 

atļauja 

Lokālplānojuma mērķi 
Teritorijas 

platība 

1. 

Lokālplānojums, ar 

kuru groza 

teritorijas 

plānojumu 

nekustamā īpašuma 

“Vecumnieki” 

teritorijā, Mārupes 

pagastā, 

Mārupes novadā 

12.04.2022. 

TP funkcionālā 

zonējuma 

grozīšanai 

Grozīt teritorijas plānojumu nekustamā 

īpašuma “Vecumnieki”, lai veicinātu 

apkārtējās teritorijas attīstības tendencēm 

atbilstošas apbūves iespējas, veicot 

funkcionālā zonējuma maiņu no 

Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas 

Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem 

(DzSM) uz Rūpnieciskās apbūves 

teritoriju (R). 

2,46 ha 

2. 

Lokālplānojums, ar 

kuru groza 

teritorijas 

plānojumu 

nekustamajā 

īpašumā 

“Lielmaņi”, 

Mārupes novadā, 

kadastra 

Nr.80760031094 

10.02.2022. 

TP funkcionālā 

zonējuma 

grozīšanai 

 

 Lokālplānojuma teritorijā veicot 

funkcionālā zonējuma maiņu no 

Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus 

ciema (DzSM) uz darījumu un ražošanas 

objektu apbūvei piemērotu funkcionālo 

zonējumu, lai radītu priekšnoteikumus 

uzņēmējdarbības nodrošināšanai un 

teritorijas attīstībai atbilstoši apkārtējās 

teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās 

teritorijas) attīstības tendencēm. 

5,9018 ha 

3. 

Sportam un aktīvai 

atpūtai paredzētās 

teritorijas attīstībai 

Mārupes novada 

Tīnaines ciema 

daļā 

14.08.2018. 

TP funkcionālā 

zonējuma 

grozīšanai 

 

Izstrādāt attīstības priekšlikumu un 

nodrošināt priekšnoteikumus sporta 

aktivitātēm paredzētās teritorijas 

kompleksai attīstībai, tai skaitā:  

-veikt teritorijas plānojumā noteiktā 

funkcionālā zonējuma grozījumus, 

piemērojot teritorijas izmantošanas un 

apbūves nosacījumus nepieciešamajām 

sporta būvēm un ārtelpas aktivitātēm un 

integrējot šo publisko infrastruktūru 

Mārupes novada ilgtermiņa teritorijas 

attīstībā;  

- izstrādāt paredzētajai izmantošanai 

atbilstošus satiksmes un inženiertehniskās 

infrastruktūras risinājumus lokālplānojuma 

teritorijā un tās sasaistei ar piegulošajām 

teritorijām; 

 -izstrādāt teritorijas apbūves un publiskās 

ārtelpas vienota vizuālā risinājuma 

koncepciju. 

21,1 ha 



12 

 

4. 

Mārupes un 

Tīraines ciemu ielu 

tīkla un sarkano 

līniju precizēšanai, 

ietverot 

priekšlikumus 

atsevišķu zemes 

vienību funkcionālā 

zonējuma 

grozīšanai 

12.12.2017. 

TP funkcionālā 

zonējuma 

grozīšanai 

Precizēt Mārupes novada teritorijas 

plānojumā Mārupes un Tīraines ciemos 

noteikto ielu tīklu, un ar to saistītās ielu 

sarkanās līnijas atbilstoši mēroga 

noteiktībai 1:2000 līdz 1:500, ņemot vērā 

fizisko un juridisko personu, tai skaitā 

Mārupes novada domes struktūrvienību 

iesniegtos priekšlikumus, un ievērojot 

vienota ielu tīkla izveides principus; 

 -Izvērtēt un noteikt ielu sarkanās līnijas 

ielu posmiem, kur Mārupes novada 

Teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam 

tās attēlotas kā „plānotās” sarkanās līnijas;  

-Izvērtēt saņemtos iedzīvotāju iesniegumus 

un sagatavot priekšlikumus funkcionālā 

zonējuma maiņai: - grozīt funkcionālo 

zonējumu nekustamajos īpašumos, par 

kuriem saņemti īpašnieku iesniegumi, ja 

tas ir pamatoti apkārtējās apbūves 

kontekstā un nav pretrunā ar Mārupes 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2013.-2026.gadam 

0,71ha 

5. 

Mārupes novada 

Jaunmārupes 

vasarnīcu teritorijas 

“Mazcenas dārzi” 

16.09.2016. 

Uzlabot 

teritorijas 

sasniedzamību un 

infrastruktūras 

kvalitāti 

Lokālplānojums ir Mārupes novada 

vietējās pašvaldības plānošanas 

instruments, kas tiek izstrādāts ar galveno 

mērķi ilgtermiņā sekmēt Jaunmārupes 

vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” 

attīstību, uzlabojot teritorijas 

sasniedzamību un vides un tehniskās 

infrastruktūras kvalitāti. 

Pamatojoties uz lokālplānojuma 

risinājumiem, tiks izstrādāts 

detālplānojums/i un/vai zemes ierīcības 

projekts, un/vai visi nepieciešamie 

tehniskie projekti. 

60,94 ha. 

6. 

Lokālplānojums 

nekustamajiem 

īpašumiem 

„Slēperi”, 

„Skroderu pļavas”, 

„Dziļavoti”, 

„Zemdegas”, 

Piņķos, Babītes 

pagastā, Babītes 

novadā 

24.09.2014. 

Labiekārtot 

teritoriju 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt 

jaunas kvalitātes publisko un dzīvojamo 

objektu attīstības teritoriju Piņķu ciemā, 

kuru savstarpēji vienos labiekārtota 

publiskā ārtelpa, t.sk. jaunu ielu un ceļu 

tīkls. 
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DEGRADĒTĀS TERITORIJAS JĒKABPILS PILSĒTĀ 

 

Autors: Maija Ļaksa, 

Zinātniskais vadītājs: Dr.eoc; profesore Anda Jankava 
 

Kopsavilkums 

Pētījuma mērķis ir apkopot datus par Jēkabpils pilsētā esošajām degradētajām teritorijām un objektiem, un veikt 

šo datu analīzi. Degradētās teritorijas un objekti, galvenokārt, izveidojušies pēc padomju savienības sabrukuma. 

Mainoties politiskajai varai valstī, saimnieciskā darbība rūpnieciskajās teritorijās un dzīvojamo ēku būvniecība 

tika pārtraukta, izveidojot pamestas, degradētas teritorijas, kā rezultātā, visvairāk degradēto teritoriju un objektu 

pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve un individuālo dzīvojamo 

māju apbūve. Jēkabpils pilsētā reģistrētas 54 degradētās teritorijas un objekti ar kopējo platību 25 ha, un kuru 

īpašumpiederība, lielākoties, ir fiziskas personas un pašvaldība.  

Atslēgas vārdi: Degradētās teritorijas un objekti; Grausts, Bīstamas būves. 

 

Ievads 

Zemes pārvaldības likumā noteikts, ka degradētā teritorija ir teritorija ar izpostītu vai bojātu 

zemes virskārtu vai pamesta apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās vai militārās 

darbības teritorija. Lielākā daļa no degradētajām teritorijām Latvijā ir radušās pēc padomju 

iekārtas sabrukuma, kas ir bijis saistīts ar ekonomiskajiem apstākļiem. Raksturīgākie šo 

teritoriju un objektu veidi ir bijušās rūpniecības teritorijas un tām piesaistītā 

inženierinfrastruktūra, militārās teritorijas un ap tām izveidotie dzīvojamie rajoni, kā arī 

padomju laikā sāktas un vēl šodien nepabeigtās būves. Degradētos objektus Jēkabpils pilsētā 

veido pussagruvušas un neapsaimniekotas ēkas un teritorijas. Tās, galvenokārt, veido 

vēsturiskās rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijas, kurās vairs nenotiek ražošana un 

saimnieciskās aktivitātes. Šo teritoriju ietekme ir negatīva uz apkārtni, pilsētas noteiktu rajonu 

un pilsētu kopumā, tādējādi kaitējot iedzīvotājiem un ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai 

kopumā. Pētnieciskā darba mērķis ir iegūt un izvērtēt informāciju un datus par degradētajām 

teritorijām Jēkabpils pilsētā. Darba uzdevums ir sagatavot un apokopot datus par 

degradētajām teritorijām un objektiem. Apkopotos datus nepieciešams izanalizēt un 

atspoguļot iegūtos rādītājus.   

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētnieciskā darba priekšizpētes stadijā, tiek iegūti un apkopoti dati no Jēkabpils novada 

Attīstības pārvaldes, Jēkabpils pilsētas būvvaldes, Valsts zemes dienesta un citiem 

informācijas avotiem. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, tiek veikta datu analīze. 

 

Diskusija un rezultāti 

Degradētos objektus Jēkabpils pilsētā veido pussagruvušas un neapsaimniekotas ēkas un 

teritorijas. Tās, galvenokārt, veido vēsturiskās rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijas, 

kurās vairs nenotiek ražošana un saimnieciskās aktivitātes. Degradētās teritorijas un objekti 

vairāk ir koncentrējušies Jēkabpils pilsētas labajā krastā (Krustpilī), bet atsevišķi objekti 

atrodas arī pilsētas kreisajā krastā, skatīt 1.attēlu, [1].  

Degradēto objektu sarakstā iekļauti ēku grausti, kā arī teritorijas, visbiežāk bijušās 

rūpnieciskās vai tehniskās apbūves teritorijas, kurās aktīva saimnieciska darbība nenotiek, tās 

netiek izmantotas atbilstoši spēkā esošajā plānojumā noteiktajai plānotajai izmantošanai. 

Degradēto teritoriju un objektu saraksts sastādīts, pamatojoties uz pašvaldības struktūrvienību 

sniegto informāciju. Apkopotā informācija satur objekta kadastra numuru, adresi, lietošanas 

mērķi un kodu, īpašumpiederību, lokāciju, platību. Jēkabpils pilsētas kreisajā krastā 

(Krustpils) ir reģistrētas 34 degradētās teritorijas un objekti ar kopējo platību 20.06 ha, labajā 

krastā (Jēkabpils) – 20 degradētās teritorijas un objekti ar kopējo platību 5.65 ha. Lielākā daļa 

no degradētajām teritorijām un objektiem pieder fiziskām personām, skatīt 1.tabulu, [2].  
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1.attēls. Degradētas teritorijas un objekti Jēkabpils pilsētā  

 

1.tabula 

Degradēto teritoriju platība, īpašumpiederība un vienību skaits Jēkabpils pilsētā 
 

Īpašumpiederība Vienību skaits Platība/ha 

fiziska persona 21 8,344 

juridiska persona 11 3,709 

pašvaldība 14 5,366 

valsts 5 4,765 

jaukta statusa kopīpašums 3 3,531 

KOPĀ 54 25,714 

 

Pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācijas, visvairāk degradēto teritoriju un 

objektu ir ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

un individuālo dzīvojamo māju apbūve, skatīt 2.tabulu, [3].  
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2.tabula 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, platība un vienību skaits Jēkabpils pilsētā 

 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Vienību 

skaits Platība/ha 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 16 2,494 

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 18 15,644 

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 8 4,756 

Noliktavu apbūve 1 0,147 

Komercdarbības objektu apbūve 5 0,592 

Reliģisko organizāciju ēku apbūve 2 0,701 

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 

ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve 2 0,311 

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 1 0,120 

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 1 0,949 

KOPĀ 54 25,714 

 

Apkopojot un izanalizējot 3.tabulā norādītos datus, var secināt, ka fiziskām personām pieder 

vislielākās degradēto teritoriju un objektu platības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, juridiskām personām – trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve, pašvaldībai – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve, valsts – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, jaukta statusa kopīpašums - 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 3.tabulā ir apkopoti dati par degradēto teritoriju un 

objektu platībām, to īpašumpiederību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, [4]. 

 

3.tabula 

Degradēto teritoiju reģistrētais lietošanas mērķis, īpašumpiederība un platība 

 

Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis 

Platība (ha) pēc īpašuma statusa  

fiziska 

persona 

juridiska 

persona pašvaldība valsts 

jaukta statusa 

kopīpašums 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 1,727 0,131 0,509 0,128 0,000 

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve 5,864 1,332 0,660 4,258 3,531 

Trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve 0,208 1,818 2,352 0,379 0,000 

Noliktavu apbūve 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 

Komercdarbības objektu apbūve 0,425 0,130 0,037 0,000 0,000 

Reliģisko organizāciju ēku apbūve 0,000 0,151 0,549 0,000 0,000 

Ar maģistrālajām elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem 

naftas, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 0,000 0,000 0,311 0,000 0,000 

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 

apbūve 0,000 0,000 0,949 0,000 0,000 

KOPĀ 8,344 3,709 5,366 4,765 3,531 
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Atbilstoši Zemes pārvaldības likumā noteiktajam, vietējā pašvaldība teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos apbūvei prioritāri paredz degradētās teritorijas, izstrādā un ar domes 

lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās 

teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu, [5]. Izstrādātajā un saskaņotajā Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumā 2019.-2030.gadam, ir uzskaitītas veicamās darbības un pasākumi, lai 

mazinātu degarēto teritoriju un objektu skaitu. Šobrīd Jēkabpils novada pašvaldība ir 

noslēgusi vairākas vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par teritorijas 

uzlabošanu un revitalizācijas pasākumu veikšanu degradētajās teritorijās, [6]. Lai uzlabotu 

situāciju un mazinātu degradēto teritoriju skaitu, ir nepieciešams turpināt iesākto pasākumu un 

projektu realizēšanu.  

 

 

Secinājumi 

1. Degradēta teritorija ir vieta (zeme, būves, nekustamais īpašums), kas iepriekš tikusi 

izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik ir pamesta vai tiek nepilnīgi izmantota. Tā var būt 

pamesta, nolaista vai piesārņota vieta. Šī vieta var būt arī daļēji apdzīvota vai citādi izmantota. 

2. Degradētās teritorijas Latvijā plaši izplatījušās pēc padomju savienības sabrukuma. 

3. Degradēto teritoriju un objektu priekšizpēte ir tendēta uz informācijas un datu apkopošanu 

analīzes veikšanai. 

4. Visvairāk degradēto teritoriju un objektu ir koncentrējušies Jēkabpils pilsētas kreisajā 

krastā (Krustpils). 

5. Fiziskām personām un pašvaldībai pieder lielākā daļa no degradēto teritoriju un objektu, 

juridiskām personām un jaukta statusa kopīpašniekiem – vismazākā daļa.  

6. Visvairāk degradēto teritoriju un objektu Jēkabpils pilsētā ir ar nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kas ir izskaidrojams ar padomju 

savienības sabrukšanu un rūpnīcu slēgšanu.  

 

Literatūra 
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https://www.jekabpils.lv/lv. 

https://tapis.gov.lv/
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ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS LATVIJĀ 

 

Autors: Arta Jonāse  

Zinātniskais vadītājs: Dr.eoc; profesore Anda Jankava 
 

Kopsavilkums 

Pētījuma mērķis bija analizēt, kādas īpaši aizsargājamās teritorijas atrodas Latvijas teritorijā, jo Latvijas teritorija 

ir savdabīga, un, lai saglabātu tās esošās teritorijas, ir nepieciešama īpaša kontrole. Darba uzdevums ir iepazīties 

ar likumiem un speciālo literatūru par īpaši aizsargājamajām teritorijām, noskaidrot un aprakstīt Latvijā esošās 

īpaši aizsargājamās teritorijas un izvērtēt to teritoriju un izvietojumu raksturojumus.  

Atslēgas vārdi: īpaši aizsargājamā teritorija, platība, reģions, dati 

 

Ievads 

Cilvēka saistība ar dabu ir mūžīga. Cilvēkam nav iedomājama nākotne, norobežojoties no 

apkārtējās vides, savukārt dabas daudzveidība nevar tikt nosargāta šķirti no cilvēka, aizliedzot 

jebkādas darbības. Latvijas dabas krāšņumu un daudzveidīgumu ietekmējusi cilvēka un vides 

mijiedarbība gadsimtu gaitā. Lai nodrošinātu dabas saglabāšanu un labvēlīgu aizsardzības 

stāvokli, tiek noteiktas īpaši aizsargājamās teritorijas. 

Īpaši aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 

aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek 

izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā, lai aizsargātu un saglabātu dabas 

daudzveidību, nodrošinātu zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību, un saglabātu 

sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas (Par īpaši 

aizsargājamām…,1993). 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pamatprincipus nosaka likums “Par īpaši 

aizsargājamajām dabas teritorijām”. Aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: dabas 

rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, 

aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi (Par īpaši 

aizsargājamām…,1993). 

Pētījuma mērķis ir veikt analīzi par īpaši aizsargājamajām teritorijām Latvijā. Šī mērķa 

sasniegšanai noteikti šādi uzdevumi: 1) uz normatīvo dokumentu pamata noskaidrot īpaši 

aizsargājamo teritoriju veidus un to izveidošanas mērķus Latvijā; 2) novērtēt īpaši 

aizsargājamo teritoriju aizņemtās platības Latvijas plānošanas reģionos; 3) uzrakstīt 

secinājumus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā tika pielietota dokumentu analīzes un monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. 

Izmantoti likumi un citi normatīvie akti, literatūras avoti un dati no Dabas aizsardzības 

pārvaldes mājaslapas par aizsargājamajām teritorijām un to platībām un plānošanas reģionu 

mājaslapu datiem par katra reģiona esošo situāciju.  

 

Diskusija un rezultāti 

Latvijas teritorijas kopējā platība ir 6 458 900 ha liela, kurā lielu daļu aizņem īpaši 

aizsargājamās teritorijas. Dabas pārvaldības mājaslapā tika minēts, ka Latvijas likumdošanā 

noteiktajā kārtībā ir izveidotas 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, bez kurām vēl pastāv 

dabas pieminekļi, kuru sastāvā ietilpst 10543 dižkoki, 89 dendroloģiskie stādījumi, 62 alejas 

un 179 ģeoloģiskie objekti (Par īpaši aizsargājamajām…, 2020). 

Lai gan īpaši aizsargājamo teritoriju kategorijas ir tikai astoņas, tās savstarpēji atšķiras ar 

teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību, kā arī ar izvietojumu Latvijas teritorijā.  

Dabas rezervāti ir cilvēka darbības neskartas vai mazpārveidotas teritorijas, kurās tiek 

nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība, lai sargātu un izpētītu retas vai tipiskas 
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ekosistēmas sastāvdaļas (Par īpaši aizsargājamām…,1993). Latvijā ir 4 dabas rezervāti. 

Vecākais dabas rezervāts dibināts 1912.gadā, tā nosaukums ir Moricsalas dabas rezervāts, 

jaunākais 1982. gadā, kura nosaukums ir Teiču dabas rezervāts. Dabas rezervātu kopējā 

platība ir 25,07 ha (tūkst), kas ir 0.39% no Latvijas teritorijas kopplatības (Aizsargājamo 

teritoriju platība, 2020). 

Nacionālie parki ir plaši apvidi, kam raksturīgi nacionāli nozīmīgi dabas veidojumi, cilvēka 

darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un kultūrainavas, biotopu daudzveidība, 

kultūras un vēstures pieminekļu bagātība un kultūrvides īpatnības. Nacionālo parku galvenais 

uzdevums ir dabas aizsardzība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, zinātniskās izpētes, 

izglītošanas un atpūtas organizēšana, kuru ierobežo dabas un kultūrvides aizsardzības mērķi 

(Par īpaši aizsargājamām…,1993). Latvijas teritorijā pavisam kopā ir četri Nacionālie parki, 

kur viens no lielākajiem un ievērojamākiem ir Gaujas Nacionālais parks, kurš ir dibināts 

1973. gadā, kā arī ir Ķemeru, Rāznas un Slīteres Nacionālie parki. Nacionālo parku kopplatība 

ir 204 ha (tūkst), kas ir 3.16% no Latvijas teritorijas kopplatības (Aizsargājamo teritoriju 

platība, 2020). 

Biosfēras rezervāti ir plašas teritorijas, kurās atrodas starptautiski nozīmīgas ainavas un 

ekosistēmas. Biosfēras rezervātu izveidošanas mērķis ir nodrošināt dabas daudzveidības 

saglabāšanu un veicināt ilgtspējīgu teritoriju sociālo un ekonomisko attīstību (Par īpaši 

aizsargājamām…,1993). Latvijā atrodas tikai viens biosfēras rezervāts, kurš sastāv no 25 

dabas liegumiem. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts atrodas Vidzemes ziemeļos un tika 

dibināts 1997. gadā. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta kopējā platība ir 475,51 ha (tūkst) un 

aizņem 7,36 % no Latvijas teritorijas kopplatības (Aizsargājamo teritoriju platība, 2020). 

Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un 

kas ir piemērotas atpūtai, izglītošanai un audzināšanai (Par īpaši aizsargājamām…,1993). 

Latvijā pavisam kopā ir 42 dabas parki, kuru kopējā platība ir 138,32 ha (tūkst). No Latvijas 

kopplatības dabas parki aizņem 2.14% (Aizsargājamo teritoriju platība, 2020). 

Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie 

stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam 

ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība (Par īpaši 

aizsargājamām…,1993). Latvijā tiek aizsargāti 206 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas 

pieminekļi, kuru kopējā platība ir 4,44 ha (tūkst), 89 dendroloģiskie stādījumi, kuru platība ir 

1,57 ha (tūkst) un 60 alejas, kuru platība ir 0,17 ha (tūkst). Platību aizsargājamiem 

ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem, kā arī dižakmeņiem un 

aizsargājamiem kokiem pieņem 10 m platu joslu ap tiem (Īpaši aizsargājamo dabas…,2010). 

No Latvijas teritorijas dabas pieminekļu kopējā platība aizņem tikai 0,10% (Aizsargājamo 

teritoriju platība, 2020). 

Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas 

teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši 

aizsargājamos biotopus (Par īpaši aizsargājamām…,1993). Dabas liegumā nav ievērojama 

cilvēka darbība vai tā klātbūtne, jo tur dominē dabiskie spēki un procesi. Latvijā tiek 

aizsargāts 261 dabas liegums, kura kopējā platība ir 232.07 ha (tūkst), kas ir 3,59% no 

Latvijas kopplatības. Vismazākais dabas liegums Lapiņu ezers atrodas Vidzemē, kura platība 

sasniedz 1 ha, taču vislielākais dabas liegums Lubāna mitrājs atrodas Vidzemē un Latgalē, 

kura kopējā platība ir 51,34 ha (tūkst) (Aizsargājamo teritoriju platība, 2020). 

Aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā 

ekonomiskajā zonā vai kontinentālajā šelfā, kuras izveidotas īpaši aizsargājamo biotopu un 

īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu barošanās un ziemošanas vietu 

aizsardzībai (Par īpaši aizsargājamām…,1993). Latvijā ir septiņas šādas teritorijas ar kopējo 

platību 436,25 ha (tūkst), kas aizņem 6.76% no Latvijas teritorijas kopplatības.  
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Aizsargājamo ainavu apvidus ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu 

ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt raksturīgo ainavu un tos ainavas elementus, kas ir 

būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, Latvijai 

raksturīgajai kultūrvidei un ainavas daudzveidībai (Par īpaši aizsargājamām…,1993). Latvijas 

teritorijā ir deviņi aizsargājamo ainavu apvidi, kuru kopējā platība ir 165,36 ha (tūkst) un 

2,56% aizņem no Latvijas Valsts kopplatības (Aizsargājamo teritoriju platība, 2020). 

Mazākais aizsargājamo ainavu apvidus Nīcgales meži atrodas Latgalē ar kopējo platību 

917,33 ha, lielākais ir Augšdaugava, kura arī atrodas Latgalē, tā kopējā platība ir 52078 ha 

(Par īpaši aizsargājamām…,2020). 

Apkopojot piecu Latvijas valsts plānošanas reģionu mājaslapās sniegtos datus par pašreizējo 

situāciju, tika iegūti dati par to, cik procentuāli lielas platības aizņem īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas katrā plānošanas reģionā. Vislielākais īpaši aizsargājamo teritoriju īpatsvars ir 

novērojams Vidzemes reģionā, sasniedzot 4% no Latvijas valsts teritorijas, vismazākais 

Zemgales reģionā, sasniedzot tikai 1% (1.att.). Pēc plānošanas reģionu esošās situācijas 

iegūtajiem datiem, īpaši aizsargājamās teritorijas kopumā aizņem 12% no Latvijas valsts 

teritorijas. Saskaitot Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā publicētos oficiālos statistikas 

datus par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, tās aizņem 26.06% no Latvijas valsts 

teritorijas (1.tab.), (Aizsargājamo teritoriju platība, 2020). 

 

 
 

1.attēls. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platība un izvietojums Latvijas 

plānošanas reģionos, % no Latvijas kopplatības (Avots: autora sastādīts) 

 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vienlaikus var arī savstarpēji pārklāties, piemēram, 

aizsargājamo ainavu apvidū var atrasties atsevišķi noteikts dabas parks, kurā var atrasties vēl 

atsevišķi noteikts dabas liegums. Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas datus 

uz 2022.gadu, īpaši aizsargājamās teritorijas, savstarpēji pārklājoties aizņem vien 18.46% no 

Latvijas valsts teritorijas (Aizsargājamo teritoriju platība, 2020). 
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1.tabula 

Īpaši aizsargājamo teritoriju kategoriju aizņemtā kopplatība no Latvijas 

teritorijas kopplatības, %, ha (tūkst) (Avots: autora sastādīts) 

 

Īpaši aizsargājamo teritoriju kategorijas  

Aizņemtā 

kopplatība no 

Latvijas 

teritorijas, % 

Aizņemtā platība no 

Latvijas teritorijas, 

ha (tūkst) 

Dabas rezervāti  0.39% 25.07 

Nacionālie parki  3.16% 204.00 

Biosfēras rezervāti  7.36% 475.51 

Dabas pieminekļi 0.10% 6.17 

Dabas liegumi  3.59% 232.07 

Aizsargājamās jūras teritorijas 6.76% 436.25 

Aizsargājamo ainavu apvidus  2.56% 165.36 

Dabas parki  2.14% 138.32 

Kopā 26.06% 1682.75 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes dati par aizsargājamo teritoriju platību nelīdzinās autora 

iegūtajiem datiem no plānošanas reģionu mājaslapu esošajām situācijām, jo dati no Dabas 

aizsardzības pārvaldes mājaslapas ir doti uz 2022. gadu, taču plānošanas reģionu mājaslapu 

dati par esošo situāciju ir doti uz 2006., 2017., 2021 un 2022.gadu.  

 

Secinājumi 

1. Īpaši aizsargājamās teritorijas viena no otras atšķiras ar mērķi, uzdevumiem un platību. 

2. Dažādās interneta mājaslapās apkopotā informācija par īpaši aizsargājamo teritoriju 

platībām ir atšķirīga. 

3. Pēc Latvijas valsts plānošanas reģionu mājaslapas iegūtajiem datiem, vismazākā īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju platība ir Zemgales reģionā 1%, vislielākā platība ir 

Vidzemes rajonā 4%. 

4. Latvijas teritorijā vislielākā īpaši aizsargājamā dabas teritorijas kategorija ir biosfēras 

rezervāts, kurš aizņem 7.36% no Latvijas valsts kopplatības, bet vismazākā īpaši 

aizsargājamā teritorija ir dabas pieminekļiem, kuri aizņem tikai 0.10% no Latvijas valsts 

kopplatības. 
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DALĪTAIS ĪPAŠUMS: TĀ IZVEIDOŠANA UN IZBEIGŠANA 
 

Autors: Sanita Pabērza 

Zinātniskais vadītājs:Dr.oec., profesore Anda Jankava 
 

Kopsavilkums: 

Latvijā ir pāri par 3,5 tūkstoši dzīvojamo māju ar 110 970 dzīvokļiem, kuras atrodas uz citām personām 

piederošas zemes, veidojot starp to īpašniekiem piespiedu dalītā īpašuma attiecības. Laika gaitā, pieaugot zemes 

vērtībai un līdz ar to arī nomas maksājumiem par zemi, proporcionāli augusi arī piespiedu dalītajā īpašumā 

iesaistīto dzīvokļu īpašnieku neapmierinātība ar esošo situāciju. Tādējādi, nepieciešamība izbeigt ieilgušo 

piespiedu nomas problemātiku kļuvusi aizvien aktuālāka. 

2021.gada 25.novembrī LR Saeima 3.lasījumā atbalstījusi likumprojektu par piespiedu dalītā īpašuma 

privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanu. Tā sagatavošana prasīja vairāk nekā desmit gadus. Jaunais likums 

tiek vērtēts pretrunīgi. Vieni to sauc par vēsturisku, bet citi – par netaisnīgu. 

Atslēgas vārdi: Dalītais īpašums; Piespiedu zemes noma; Izbeigšanas likumprojekts. 

 

Ievads 

Piespiedu dalītais īpašums ir regulēts likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”  14. panta pirmās daļas 1.- 

4. punktā un Latvijā ir izveidojies zemes reformas un valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas gaitā, kad 

īpašuma tiesības uz agrāk piederējušo zemi tās vēsturiskajās robežās atjaunoja tās bijušajiem īpašniekiem vai to 

mantiniekiem, taču uz šīs zemes pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas bija uzceltas citai personai 

piederošas būves. Šādā gadījumā uz likuma pamata zemes un būves īpašnieka starpā pastāv piespiedu nomas 

attiecības, kurās zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no būves īpašnieka zemes nomas maksu par būvei 

nepieciešamās zemes lietošanu. [1] 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā dalītais īpašums ir izveidojies un kādi risinājumi tikuši izstrādāti, lai izbeigtu 

ieilgušās piespiedu nomas attiecības.  

Pētījuma mērķa sasniegšanai ir izvirzīti divi uzdevumi: 

Pirmais uzdevums ir aprakstīt galvenos piespiedu dalītā īpašuma izveidošanās cēloņus, kā arī deputātu viedokļus 

par prioritātēm, lēmumus pieņemot. 

Otrs uzdevums ir noskaidrot piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumprojekta virzību, tajā ietvertās iespējas 

izveidot vienotu īpašumu, kā arī apkopot deputātu uzskatus par šī risinājuma nākotnes perspektīvu un tā 

taisnīgumu pret abām piespiedu dalītajā īpašumā iesaistītajām pusēm. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darba izstrādē izmantota deskriptīvā (aprakstošā) metode un vēsturiskā metode, ar kuru palīdzību tiek izskaidrota 

piespiedu dalītā īpašuma būtība un tā izveidošanās vēsturiskie apstākļi, apskatīts piespiedu dalītā īpašuma 

izbeigšanas likumprojekts, kā arī izvērtēti Saeimas deputātu viedokļi attiecībā uz to. Pētījuma ietvaros izmantoti 

LR likumu materiāli, LR Saeimas sēžu stenogrammas un citi publiski pieejamie elektroniskie materiāli. 

 

Diskusija un rezultāti 

Latvijā vairāk nekā 3,5 tūkstoši dzīvojamo māju ar 110 970 dzīvokļiem atrodas uz 7354 citām personām 

piederošām zemes vienībām. [2]  

Šāda situācija tiek saukta par dalīto īpašumu un tā izveidojusies, pamatojoties uz likumdevēja pieņemtajiem 

lēmumiem zemes reformas un valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas gaitā, pēc Latvijas valsts neatkarības 

atgūšanas. Toreiz deputāti diskutēja galvenokārt par pamatprincipiem: vai un ciktāl ir atjaunojamas īpašuma 

tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem, kā nošķirt un aizsargāt labticīgos savrupmāju un mazdārziņu īpašniekus 

un līdzsvarot abu pušu intereses. Tika pieminēta arī situācija pilsētās, kur “uz Latvijas Republikas pilsoņiem 

piederošās zemes ir uzcelti kolonizācijas rezultātā radušies kvartāli – kolonistu kvartāli”, deputātam Rolandam 

Rikardam uzsverot, ka tieši šajos gadījumos esot jāatjauno īpašuma tiesības, jo, neatjaunojot tās, tiktu atzīts, ka 

“mūsu Latvija ir kolonizēta pilnīgi likumīgi”. Debatēs vairāki deputāti norādīja, ka īpašnieki savu zemi varēs 

iznomāt, bet īrniekam tirgus apstākļos ir pilnīgi vienalga, vai tā zeme tiek rentēta no pašvaldības vai no valsts, vai 

no īpašnieka, ja vien cena tiek noteikta vienāda, t.i. ir noteikta likumā. [3]   

Neskatoties uz deputāta Jāņa Škapara brīdinājumu, ka, atjaunojot īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem, 

“veco problēmu vietā varam iegūt ļoti asas jaunas problēmas”, pārsvaru tomēr guva argumenti, ka ir jāatjauno 

vēsturiskais taisnīgums un īpašuma tiesību atjaunošana veicinās tirgus attiecību izveidošanos un īpašumu 

uzturēšanu. [4] 

Lēmuma pieņemšanas brīdī deputāti nenovērtēja iespējamo dzīvokļu iemītnieku, kas vēlāk kļuva par dzīvokļu 

īpašniekiem, interešu aizskārumu, prioritāte bija nepieciešamība atjaunot taisnīgumu attiecībā pret bijušajiem 

zemes īpašniekiem. Kad 1991. gada 20. novembrī likums tika pieņemts galīgajā lasījumā, tas paredzēja 
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priekšrocības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atgūt tiem savulaik piederējušo īpašumu, pat 

ja uz tiem atradās citiem piederoša apbūve [5]. 

Tagad, 30 gadus vēlāk, ir atrasta iespējamā izeja no piespiedu dalītā īpašuma, kas tā izveidošanas laikā tika 

paredzēts kā pagaidu risinājums. Iespējas izbeigt dalīto īpašumu no 2023. gada regulēs Piespiedu dalītā īpašuma 

privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, ko Saeima 2021.gada 25. novembrī atbalstīja trešajā 

lasījumā.  Likumā noteikta kārtība, kādā uzsākams un īstenojams vienota īpašuma izveidošanas process piespiedu 

dalītā īpašuma gadījumā, ja uz citai personai piederoša zemes īpašuma atrodas daudzdzīvokļu māja ar privatizētu 

dzīvokļu īpašumiem. 

Likumprojekta izstrādātāja Tieslietu ministrija uzsver likumā ietvertās iespējas: 

 izbeigt dalīto īpašumu visos tajos gadījumos, kuros ēkas īpašnieku kopums to vēlas; 

 ēkas īpašniekiem zemes atsavināšanas tiesības, kā arī drošs un vienkāršs process, kā šīs tiesības īstenot; 

 atsavināšanas tiesības būtu iespējams izmantot, neatkarīgi no zemes īpašnieka gribas; 

 atsavināšanas cena ir paredzēta zemes kadastrālās vērtības apmērā. Tā kā kadastrālās vērtības nav aktualizētas 

kopš 2014. gada, līdz to aktualizācijai zemes atsavināšanai būs izmantojamas projektētās kadastrālās vērtības, kas 

ir pieejamas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (kadastrs.lv). Minētais ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka cena 

par zemi ir taisnīga atlīdzība par zemes atsavināšanu; 

 visas administratīvās darbības, zemes uzmērīšanu un tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā atsavināšanas 

procesā veiktu valsts par saviem līdzekļiem.  

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzinīgi novērtē paveikto darbu un norāda: “Šodien ir vēsturisks brīdis, jo vairāk 

nekā desmit gadus ilgais darbs pie piespiedu dalītā īpašuma reformas tuvojas noslēgumam. Paldies visiem 

iesaistītajiem, īpaši Tieslietu ministrijas darbiniekiem, par ieguldīto darbu, jo jaunais tiesiskais regulējums dos 

iespēju atrisināt piespiedu dalītā īpašuma problēmas, kas skar vismaz 3677 privatizētas daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas, kurās atrodas gandrīz 111 000 dzīvokļu īpašumu.” [6] 

Tomēr, ne visas politiskās partijas pieņemto likumu vērtē pozitīvi.  Par netaisnīgu šādu risinājumu uzskata 

“Saskaņas” deputāti, kuru ieskatā jaunais likums pieņemts tikai zemes īpašnieku interesēs. Deputātes Regīnas 

Ločmeles priekšlikums paredz samazināt zemes kadastrālās vērtības koeficientu izpērkamajai zemei, spēkā esošā 

koeficienta 1 vietā, pievienojot koeficientu 0,5. “Likums, kuru šodien grasās atbalstīt parlamenta vairākums, 

izbeigs piespiedu dalīto īpašumu tikai un vienīgi zemes īpašnieku interesēs, jo viņiem radīsies iespēja nopelnīt 

kopumā ne mazāk par 200 miljoniem eiro. Šo naudu jaunajiem zemes baroniem samaksās nevis valsts, bet paši 

piespiedu nomas upuri” savu viedokli pauž Regīna Ločmele, “Vēl vairāk - dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāts 

izpirkt savu zemi par 100 procentiem no zemes kadastrālās vērtības, tad, kad vidējā tirgus vērtība šiem zemes 

gabaliem ir tikai 30 procenti no kadastra”.  Deputāte arī sniedz priekšlikumu atļaut katram dzīvokļa īpašniekam 

izpirkt savu zemes domājamo daļu individuāli, tā vietā, lai pieņemtu kopības (50+1) lēmumu, jo izpirkšana, 

balstoties uz vairākuma pieņemtu lēmumu, būtu netaisnīga pret tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri nevar vai nevēlas 

izpirkt. [7] 

Jautājumā par taisnīgu zemes izpirkuma maksu, Regīnas Ločmeles viedoklim piekrīt arī “Nacionālās Apvienības” 

deputāts Jānis Dombrava. Viņš kopumā jūtas gandarīts par likumprojekta virzību, tomēr pauž bažas par 

kadastrālo vērtību aprēķinu zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas dalītajā īpašumā  - 

“Paskatoties nākamajos gados prognozētās kadastrālās vērtības zem vairākām šādām daudzdzīvokļu ēkām, es 

redzu, ka Tieslietu ministrija ir iecerējusi nevis samazināt kadastrālās vērtības, bet palielināt, piemēram, par 35 

procentiem atsevišķiem īpašumiem, kas ir absolūti neloģiski un nepareizi. Šī kļūda būtu ar steigu jālabo un šajā 

aprēķināšanas formulā jāparedz, ka zeme, kura ir zem daudzdzīvokļu mājām, tiek uzskatīta kā apgrūtinājums, un 

attiecīgi kadastrālā vērtība ir jāsamazina un jāpietuvina tirgus vērtībai, kas noteikti ir zemāka nekā kadastrālā 

vērtība.” [8] 

“Zaļās Zemnieku Savienības” deputāts Viktors Valainis pilnībā nepiekrīt priekšlikumam atļaut katram dzīvokļa 

īpašniekam izpirkt savu zemes domājamo daļu individuāli, norādot, ka tieši to īsteno zemes īpašnieki jau šobrīd, 

veidojot šos dalītos īpašumus vēl detalizētākus. Rezultātā rodas situācija, ka zemi izpirkušie dzīvokļu īpašnieki 

sāk iekasēt no saviem kaimiņiem zemes nomu. Runājot par taisnīgu zemes izpirkuma maksu, deputāts norāda – 

“Par to mēs esam gari un plaši runājuši un vienojušies dažādos ekspertu līmeņos, tai skaitā komisijā, kur arī 

tiesību jomas eksperti atzinuši, ka tas ir taisnīgi”. “Nevajag lolot nevienam lielas ilūzijas, ka tagad visi jautājumi 

atrisināsies, tikai pieņemot šo likumu. Es domāju, ar šo likumu mēs speram pirmo, milzīgi lielo soli, kas veidos 

pamatu citu normatīvo aktu izstrādei, tajā skaitā valsts atbalsta instrumentu atbalsta izstrādei,” sacīja deputāts 

Viktors Valainis. [9] 

 

Secinājumi 

1. Piespiedu dalīto īpašumu apvienošana ir nepieciešama, lai mazinātu aizvien augošo spriedzi zemes īpašnieku 

un dzīvokļu īpašnieku starpā, kas saistīta ar zemes nomas līgumu slēgšanu un piespiedu zemes nomas maksu. 

2. Tieslietu Ministrijas vadībā ir izstrādāts Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās 

izbeigšanas likums, kas Saeimā atbalstīts 3.lasījumā un stāsies spēkā no 2023.gada 1.janvāra.  Likumā 

noteikta kārtība, kādā uzsākams un īstenojams vienota īpašuma izveidošanas process piespiedu dalītā īpašuma 
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gadījumā, ja uz citai personai piederoša zemes īpašuma atrodas daudzdzīvokļu māja ar privatizētu dzīvokļu 

īpašumiem. 

3. Saeimas deputātu viedokļi par pieņemto Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās 

izbeigšanas likumu ir atšķirīgi, dažiem uzskatot, ka tas ir pieņemts zemes īpašnieku interesēs. Savukārt, 

vairākums deputātu, atbalstot likumprojektu 3.lasījumā, atzīst, ka tas ir labākais iespējamais regulējums, un 

pieņemtais likums veidos pamatu citu saistīto normatīvo aktu izstrādei, kas pilnveidos kārtību, kādā piespiedu 

dalītais īpašums izbeidzams. 

 

Priekšlikumi  

Valdībai ir jāveido politika, kas motivē abas piespiedu dalītajā īpašumā iesaistītās puses izmantot izpirkuma 

tiesības. Ja izpirkuma cena ir samērojama ar zemes kadastrālo vērtību, tas ir stimuls zemes īpašniekam to pārdot, 

jo tiek uzreiz iegūts 30 gadu ienesīgums. Ja izpirkuma cenas (aizdevuma) izmaksas noteikumi ir elastīgi un 

ikgadējais maksājums ir līdzvērtīgs ar zemes nomas maksājumu, dzīvokļa īpašniekam ir finansiāla interese iegūt 

zemes īpašuma tiesības. Turklāt, dzīvokļa īpašnieka interese par zemes izpirkumu pieaug, ja ir valsts vai 

pašvaldības atbalsta pasākumi (nodokļu atvieglojumi, iespējas piedalīties programmās, piemēram, ēku 

siltināšana, labiekārtošana). 
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PIEKĻUVES IESPĒJAS JŪRAI ATBILSTOŠI LIKUMA NOTEIKUMIEM TUKUMA 

NOVADĀ 

 

Autore: Anna Šarlote Leitāne 

Zinātniskā darba vadītāja: Dr.oec, profesore Vivita Puķīte 
 

Kopsavilkums 

Par garākās Jūras piekrastes pārvaldību Latvijā atbild Tukuma novads. Šajā publikācijā aprakstīta zemes pārvaldības 

nozīmīgums piekļuves iespējām,kā arī aprakstīts praksti novērotais  vai piekļuves iespēju biežums iekļaujas 

normatīvajos aktos noteiktajam.  

Atslēgas vārdi: Zemes pārvaldība, jūras piekraste, Tukuma novads  

 

Ievads 

Darba mērķis. 

Noskaidrot piekļuves iespējas jūrai atbilstoši likuma noteikumiem Tukuma novadā. 

 

Darba uzdevumi 

1. Apzināt likumus, kas attiecas uz jūras piekrastes piekļuves tiesībām, pārraudzību un 

atbildību.  

2. Izpētīt publiski pieejamos grafiskos datus par piekļuves iespējām jūrai Tukuma novadā. 

3. Apskatīt publiski pieejamos pētījumus par piekļuves iespejām Jūrai.  

4. Apsekot, vai visi Tukuma novada piekļuves ceļi pie jūras ir publiski pieejami un labā kvalitātē 

atbilstoši izpētītajiem likumiem. 

5. Izdarīt secinājumus par piekļuves iespēju atbilstību likumiem un sniegt ieteikumus, ja tādi 

radīsies piekļuves esamības uzlabošanai. 

 

Pētījuma jautājums: 

1. Tukuma novadā piekļuve pie jūras piekrastes ir pieejama atbilstoši likuma un pašvaldības 

saistošo noteikumu normām.  

2. Tukuma novadā tiek ievēroti visi likumi attiecībā uz piekļuves esamības biežumu. 

 

Zemes pārvaldību var iedalīts trīs līmeņos : 

 Valsts  

 Pašvaldība 

 Zemes izmantotājs 

Šajā iedalījumā ir hierarhija, kur visaugstāk ir valsts, kurai ir vislielākā ietekme un kompetence 

ietekmēt. Kā arī lielākie resursi, kā to darīt, gan speciālistu ziņā, gan ekonomisko faktoru ziņā. 

Nozīmīgi ir šiem visiem trīs līmeņiem savstarpēji sadarboties, lai veidotu efektīvu zemes 

izmantošanas rezultātu. Valsts un pašvaldība izveido normatīvos aktus, tomēr tie ir jāīsteno 

zemes lietotājiem, tādejādi ir ļoti nozīmīga veiksmīga informācijas apmaiņa starp valsti un 

pašvaldību, kā arī starp pašvaldību, valsti un zemes lietotāju.  (A. Auziņš (2013)). Jāņem vērā, ka 

valsts izdod likumus, bet pašvaldība - pašvaldības saistošos noteikumus, tas nozīmē, ka zemes 

izmantotājam ir jāapzinās tiesības un pienākumi gan likumos, gan izmantotās zemes teritorijas 

pašvaldības saistošie noteikumi.  

Zemes pārvaldībā ietilpst efektīva zemes izmantošana. Efektīva zemes izmantošana ir cieši 

saistīta ar ilgtspēju, tāpēc šie termini viens otru neizslēdz un darbojas kopā. Zemes pārvaldība ir 

instruments, ar kuru īstenot efektīvu zemes izmantošanu, tai skaitā, racionālu resursu sadali, kas 

ir saistīta ar ilgtspējīgu zemes izmantošanu. Lai īstenotu zemes pārvaldību un uzraudzību, ir 

nepieciešami normatīvie akti. Latvijā apjomīgākais šāda veida likums ir Zemes pārvaldības 

likums, kam pakārtoti ir pašvaldību saistošie noteikumi. Zemes pārvaldības likuma mērķis ir 

veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. 



26 

 

Tālākajā darba daļā tiks apskatīta likumdošana, kas attiecas uz jūras piekrastes pieejamību 

konkrētā pašvaldībā – Tukuma pašvaldībā, kurā iekļaujas Engures pagasts ar samērā garu 

jūras piekrastes teritoriju.  

Zemes pārvaldības likuma 13. pants paredz valsts un pašvaldības kompetenci attiecībā uz 

zemes pārvaldību. Šī panta 5. un 10. apakšpunkts ir attiecināms uz jūras piekrasti un tas 

paredzēts: 

 Izdod noteikumus par kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrē un aktualizē informāciju par jūras piekrastes joslu un iekšzemes publiskajiem 

ūdeņiem; 

 Izdod noteikumus par jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu nomu. 

Zemes pārvaldības likuma 15. pants paredz : 

“Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes 

ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un 

iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija 

vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība 

īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.” 

Kā arī:  

“Valsts īpašumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus un jūras piekrastes joslu aizliegts 

atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Būvniecība iekšzemes publiskajos 

ūdeņos un jūras piekrastes joslā ir aizliegta, ja likumos nav noteikts citādi.”( Likumi. (2022)) 

Aizsargjoslu likumā ir vairāki likuma panti, kas attiecas uz ierobežojumiem attiecībā uz dabas 

objektu aizsargāšanu un privātīpašnieku atbildību attiecībā uz publisko ūdeņu piekļūšanas 

iespējām, tomēr ir arī svarīgs noteikums par pašvaldības atbildību nodrošināt piekļuvi jūrai.  

Aizsargjoslu likuma 36. panta “Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

aizsargjoslā” piektais apakšpunkts nosaka : 

 “Pašvaldībai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem 

piekļūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietu ierīkošanai. Vietējā 

pašvaldība organizē gājēju celiņu ierīkošanu, ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā 

arī to, ka celiņi nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izņemot gadījumu, kad 

to nav iespējams nodrošināt dabā esošo apstākļu dēļ. Ja nepieciešams, pašvaldība vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt īpašuma tiesību aprobežojumu par labu 

sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. 

Zemes īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies aprobežojuma 

noteikšanas dēļ. Zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka 

Ministru kabinets.” (Likumi. (2022)) 

Šajā plānā, kura termiņš ir 25 gadi, Engures novada mērķis ir: 

  Esošā piedāvājuma pilnveidošana un dažādošana.  

  Infrastruktūras pilnveidošana kultūras un dabas mantojuma pieejamības uzlabošanai un 

popularizēšanai. 

Kā redzams pēc mērķa, šim vienam no nozīmīgākajiem likumprojektiem attiecībā uz 

ilgtermiņa attīstību arī šeit tiek uzsvērta infrastruktūras attīstība, kurā ietilpst piekļuves ceļi 

pie jūras. Tiek uzsvērta nepieciešamība pēc pludmaļu un tās piekļuvju sakārtošanas tūlītēju 

resursu piesaistīšanai. (Ministru kabinets. (2016)) 

Ir veikts pētījums ar nosaukumu “Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma, tā radītās slodzes uz 

vidi un infrastruktūras izvērtējums pašvaldību teritoriālo vienību griezumā”. Šajā pētījumā 

tiek apskatīts arī Engures novads. Galvenie secinājumi, kas attiecas uz piekļuves iespējām: 

12 cietā seguma piebrauktuves operatīvajam transportam, no kurām daudzas ir sliktā stāvoklī - 

teju neizbraucamas. Ieteikumos visvairāk minēts attīstīt tās piekļuves teritorijas, kur jau ir 

iekoptas atpūtas vietas, kā restorāni viesnīcas un cita veida teritorijas.  
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Aktualitāte - Šajā pētījumā redzams, ka kopš 2015. gada pludmales apmeklētāju skaits ir 

audzis, kas pieprasa, sakārtotāku teritoriju ar labi attīstītu infrastruktūru, lai sabalansētu 

apmeklētāju aktivitāti un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Pēc iespējas labiekārtota 

infrastruktūra palīdz koordinēt cilvēku plūsmu un nepieļaut neinformētu cilvēku pašradītu 

ceļu iebraukšanu, atkritumu nesavākšanu un cita veida kultūras mantojuma un vides objektu 

degradēšanu. (Klepers A., Mērdega I.,Ulme J., SIA Jāņā sēta. (2020)) 

Pētījumā “Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu, 2014” tiek 

intensīvi meklēts balanss starp sauszemes un jūras izmantošanas un citām iespējām. Ņemot 

vērā Eiropā arvien intensīvāk izmantoto jūras piekrasti tautsaimniecības un sabiedrības 

vajadzībām, palielinās neskaidrības starp dažādām institūcijām un vienotas politikas. Šajā 

pētījumā ir nodaļa par jūras un sauszemes saskaņotu plānošanu Eiropas Savienības politikā. 

Latvijai, pieņemot vienotu stratēģijas modeli, kā visām Eiropas Savienības valstīm ir jāvērš 

liela vērība piekrastes zonu pārvaldībai un infrastruktūras pārvaldībai, jo jānodrošina 

samērīgums starp sabiedrības vajadzībām, vienlīdzīgu uzņēmumu attīstību, kā arī 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un vides ilgtspēju.  

Eiropas savienības direktīvā ir noteiktas minimālās prasības, kas jāīsteno katrai valstij 

attiecībā uz piekrastes teritorijas pārvaldību un citiem piekrastes saistītajiem jautājumiem. 

Šajā direktīvā tiek uzsvērts nozīmīgums jūras plānošanas un piekrastes zonas pārvaldības 

sasaistē. Tas nozīmē vienotu pārvaldības sistēmu, kas būtu līdzsvarā visām vajadzībām un 

prasībām. (Baltijas vides fonds. (2014)) 

 

Pētījuma metodes 

Aprakstošā, jeb monogrāfiskā metode 

Aprakstošās metodes galvenais mērķis ir literatūras pārskatīšana, kā arī izlasīt un apkopot 

pētījumus, kas saistīti ar konkrēto tematu. Šajā darbā šī metode tika pielietota, lai apskatītu 

lielākos pētījumus par piekļuves iespējām Baltijas jūrai latvijā, kā arī apskatīti normatīvie akti, 

kas attieca uz šo tematu.  

Novērojums  

Novērojuma galvenais mērķis ir pārliecināties vai pieejamā informācija vai analīze atbilst 

situācijai dabā, jeb reālajā vidē. Pētniekam iepriekš sagatavojoties, jāievēro pēc iespējas 

neitrālāka situācijas interpretācija. (Startdesign. (2020)) Metode paredz datu iegūšanu un 

precīzu pierakstīšanu, kas ļauj nākošajiem pētniekiem īstenot līdzīgu novērojumu. (Bhasin H. 

(2020)) Šī darba ietvaros tika sagatavots maršruts visā Tukumas novada piekrastes garumā, 

balstoties uz Tukuma novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas publiski pieejamajiem datiem, 

kuros tika norādītas piekļuves vietas pludmalei. Tad veikst maršruts un atzīmēts kādā 

attaluma atrodas piekļuves vietas.  

 

Praktisko novērojumu gaitas apraksts 

Tika apsekota visa Tukuma novada piekrastes teritorija no Ziemeļiem uz Dienvidiem gar 

lielāko valsts ceļu.  

Ceļa garumā atrodas tādas apdzīvotas vietas kā: 

Bērzciems, Abragciems, Engure, Ķesterciems, Plieņciems, Apšuciems, Klapkalnciems, 

Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems. Visvairāk apdzīvotā vieta ir Engure, tas arī ir 

Engures pagasta centrs.  

Likumā ir noteikts, ka apdzīvotas vietas teritorijā jābūt piekļuvei pie pludmales ik pēc 300 

metriem, bet ārpus ciematiem un pilsētām - ik pēc viena kilometra. Pēc šī principa tika 

izbraukta visa Tukuma novada piekraste. Pievēršot lielu vērību tam, pēc cik tāla ceļa 

iespējams piekļūt jūras piekrastei. Izbraucot šo maršrutu tika novērots, ka teritorijās, kur liela 

zemes daļa pieder valstij, pieķluves iespējas ir vairāk nekā likumā noteikts. Tā kā šādu 

teritoriju starp ciematiem ir vairāk nekā privāto, tad likumā noteiktais ir novērojams dabā – 
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piekļuves iespējas ik pēc viena kilometra. Ceļa posmā starp Klapkalnciemu un Ragaciemu ir 

vislabāk attīstītā infrastruktūra attiecībā uz piekļuves iespējām pludmalei. Gara kāpu zona, gar 

kuru piekļuves iespējas ir līdzīgi tuvā attālumā, apdzīvotās vietās – ciematos.  

Bērzciemā, Abragciemā, Ķesterciemā, Apšuciemā, Klapkalnciemā, Ragaciemā, 

Lapmežciemā, Bigauņciemā, netika manīta vieta, kur nebūtu iespējams piekļūt jūrai retāk 

nekā ik pēc 300 metriem. Jāuzsver, ka Apšuciemā šīs piekļuves iespējas ir vairāk nekā citos 

ciematos.  

Plieņciemā ir atrodamas vietas, kur piekļūt pie jūras nav iespējams ik pēc 300 metriem, jo 

priekšā ir privātīpašnieku izbūvēti žogi. Starp īpašnieku iežogotajām teritorijām nav iespējams 

iziet. Tomēr aiz šīs 600 metru garās iežogotās teritorijas ir viena otrai blakus vairākas takas, 

pa kurām iespējams piekļūt jūrai.  

Engurē ir līdzīga situācija kā Plieņciemā. Ir vairākas vietas, kur privātīpašnieki sabūvējuši 

žogus vienu pie otra. Labi vērtējams ir tas, ka gar jūru visur var brīvi staigāt un nožogojums 

neiestiepjas tālu pludmalē, tomēr jārēķinās, ka, ieejot pa vienu piekļuves vietu Plieņciemā un 

Engurē, ir vietas, kur no pludmales nevarēs iziet ik pēc 300 metriem, bet jāiet būs tālāk.  

 

Secinājumi un ieteikumi 

 Likumā nav noteikts, cik gari var būt ceļi, lai piekļūtu pludmalei. Jāsaprot, ka kāpu zonā 

iebraukt drīkst tikai operatīvais transports un konkrētajā teritorijā dzīvojošie. Dažās vietās šī 

situācija ir absurda, jo no vietējās nozīmes asfaltētajiem ceļiem iebraukt aizliegts, tomēr, 

apbraucot apkārt, ir ceļi, kas ved tuvāk gar jūru, kur aizlieguma zīmes nav. Tātad iznāk, ka 

tālāk no jūras ir kāpu zona, bet tuvāk - nav. Šī situācija rada noslogojumu un nepatiku tiem 

privātīpašniekiem, kuri dzīvo gar šo ceļa posmu, kur ir atļauts braukt. Kā arī ir vairāki 

piekļuves ceļi, kuri ir 1-3 km garumā, lai vispār piekļūtu jūrai. Šie ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī, 

ļoti apšaubāms, ka tur iespējams piebraukt ar operatīvo transportu. Šādas piekļuves iespējas 

visvairāk bija novērojamas starp Ķesterciemu un Apšuciemu. Uzskatu, ka likumā būtu 

konkrēti jānosaka, cik gari šie piekļuves ceļi var būt, kā arī stingrāk noteikt atbildību, kuram 

šie ceļi ir jāuztur.  

 Ko darīt gadījumos,  kad piekļūt jūrai nav iespējams likumā noteiktajā attāluma intervālā?  

 Uzskatu, ka būtu jābūt izņēmumiem, jo minētajā Plieņciemā ir dažas vietas, kur apbūve ir 

blīvāka un nav iespējams piekļūt jūrai.  

 Tomēr jāsaprot, ka pēc apbūves teritorijas, tā ir valstij piederoša zeme un tur šīs piekļuves 

iespējas ir vairākas ik pēc nepilniem 100 metriem.  

 Tas, manuprāt, atsver tās nelielās teritorijas daļas, kur šis likums nav īstenots.  

 Iespējams, ka labs risinājums būtu pieļaut izņēmumus, izvērtējot konkrēto situāciju. 

 Kā arī varētu noteikt konkrētu skaitu piekļuves vietu jūrai konkrētā ciemata teritorijā, kuru 

noteiktu attiecībā pret ciema piekrastes teritorijas garumu, lai tiktu ievērots balanss starp 

privātīpašnieku tiesībām un sabiedrības interesēm.  

 Šādā gadījumā varētu būt informatīvi ziņojumi par piekļuves iespējām jūrai. 

 Veikt regulāri ceļu kvalitātes apsekošanu un uzlabošanu. 
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APBŪVES TIESĪBA – VEIDS, KĀ AIZSTĀT BRĪVPRĀTĪGU DALĪTO ĪPAŠUMU 

VEIDOŠANU 

 

Autors: Evita Balode 

Zinātniskais vadītājs: Dr.eoc; profesore; vadošā pētniece Vivita Puķīte 

 
Kopsavilkums 

Darbā tika veikta literatūras izpēte par būvēm, kas tiek būvētas uz apbūves tiesības pamata. Kāda ir šo tiesību 

būtība, nostiprināšanas process, kā arī apbūves tiesības un zemes nomas ar apbūves tiesībām tajās salīdzinājums. 

Kopš 2017. gada Civillikumā Lietu tiesību daļā ieviesta jauna nodaļa – Apbūves tiesības, tās ieviestas ar mēķi 

izbeigt brīvprātīgu dalīto īpašumu veidošanos, būves nosakot kā patstāvīgus īpašuma objektus. Darba mērķis ir 

noskaidrot, kas ir apbūves tiesība, kādas priekšrocības un pienākumus tās dibināšana nosaka un kā šīs tiesības 

sniedz iespēju aizstāt iepriekš zināmo brīvprātīgu dalīto īpašumu dibināšanas procesu. Mērķa izpildei izvirzītie 

uzdevumi bija pieejamo informācijas avotu apskats un analīze, pieejamo datu apkopošana un secinājumu 

izstrādāšana. 

Atslēgas vārdi: apbūves tiesība, dalītais īpašums, noma, Civillikums, ēkas 

 

Ievads 

Apbūves tiesība ir lietu tiesība, kas piešķirama ar līgumu, tā ir mantojama un atsavināma 

tiesība celt būves – nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi un lietot būvi, kas atrodas uz sveša 

zemes gabala, šīs tiesības spēkā esamības laikā (Civillikums, 1992). 

Nedzīvojamas ēkas ir ēkas no kurām dzīvojamo telpu grupu platības aizņem mazāk par 50%. 

Savukārt par inženierbūvēm tiek uzskatītas visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas būves 

kā autoceļi, ielas, laukumi ar cieto segumu, lidlauku skrejceļi, tilti un estakādes, cauruļvadi, 

sakaru un elektropārvades līnijas, angāri u.c., kā arī punktveida inženierbūves (Būvju 

klasifikācijas noteikumi, 2018). 

Apbūves tiesība ir opcija, kas aizstāj līdz 2017. gadam pastāvējušo iespēju brīvi veidot dalītos 

īpašumus, kad uz zemes īpašniekam piederošās zemes vienības tiek celtas tam nepiederošas 

būves (Brīvprātīga dalītā īpašuma…, 2021). 

Darba mēķis ir noskaidrot, kas ir apbūves tiesība, kādas priekšrocības un pienākumus tās 

dibināšana nosaka, un kā šīs tiesības sniedz iespēju aizstāt iepriekš pieņemto brīvprātīgu 

dalīto īpašumu dibināšanas procesu. 

Mērķa izpildei izvirzīti tādi uzdevumi kā pieejamo informācijas avotu apskate un analīze, 

datu apkopošana, analizēšana, secinājumu izstrādāšana.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā tika izmantota empīriskā jeb datu vākšanas metode, iegūtās literatūras analīze un 

aprakstošā jeb monogrāfiskā metode. 

 

Diskusija un rezultāti 

Apbūves tiesības ir salīdzinoši jauns Civillikuma papildinājums, jo 2015. gada 5. martā tika 

pieņemts likums par Civillikuma trešās daļas “Lietu tiesības” papildināšanu ar jaunu nodaļu – 

“Apbūves tiesības”. Likums ir spēkā kopš 2017. gada 1. janvāra (Brīvprātīga dalītā 

īpašuma…, 2021). 

Apbūves tiesības stājas spēkā pēc tās ierakstīšanas zemesgrāmatā, līdz ar to, lai nostiprinātu 

apbūves tiesību, zemes īpašniekam un topošajam apbūves tiesīgajam ir jāslēdz līgums ar 

grafisko pielikumu par plānotās būves izvietojumu zemes vienībā vai zemes vienības daļā, un 

nostiprinājuma lūgums par apbūves tiesības ierakstīšanu jāiesniedz attiecīgajā rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā (Zemesgrāmatu likums, 1993).  

Kā jau iepriekš tika minēts, apbūves tiesība ir iespēja, kas aizstāj līdz 2017. gadam 

pastāvējušo iespēju brīvi veidot dalītos īpašumus slēdzot nomas tiesības, piemēram zemes 
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īpašnieks ir fiziska persona, bet nedzīvojamo ēku būvēs zemnieku saimniecība (Brīvprātīga 

dalītā īpašuma…, 2021). 

Dalītā īpašuma pastāvēšana tika noteikta likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. 

gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 

piemērošanas kārtību” (Par atjaunotā Latvijas…, 1992). 

Minētā likuma 14. panta 5. punktā tika paredzēta iespēja veidot dalīto īpašumu iznomājot 

zemi un paredzot nomniekam uz tās celt būves kā patstāvīgus īpašuma tiesību objektus, ko 

dēvē par brīvprātīgu dalīto īpašumu, taču 2017. gada 1. janvārī 5. punkts no šī likuma ir 

izslēgta minētā norma (Dreika, 2017). 

Sākot ar Izmaiņām normatīvajos aktos no 2017. gada 1. janvāri uz citai personai piederošas 

zemes nevar celt ēkas un būves uz nomas līguma pamata ar tajā iekļautām apbūves tiesībām, 

uz nomas līguma pamata var lietot tikai esošās ēkas un būves, veikt tajās savu darbību, kā arī 

pabeigt būvniecību un reģistrēt ēku (būvju) īpašumus pēc iepriekšējiem normatīviem vien tādā 

gadījumā, ja būvatļauja saņemta līdz 2016. gada 31. decembrim (Laizāne, 2021).  

Tā kā kopš 2017. gada nav iespējams dibināt brīvprātīgu dalīto īpašumu, apbūves tiesība ir 

opcija, kas aizstāj līdz 2017. gadam pastāvējušo iespēju brīvi veidot dalītos īpašumus 

(Brīvprātīga dalītā īpašuma…, 2021). 

Apbūves tiesīgajam, izmantojot uz apbūves tiesībām piešķirto zemi ir pienākums atbildēt par 

tam nodoto zemes gabalu kā īpašniekam attiecībā pret trešajām personām, kā arī uz apbūves 

tiesīgo attiecināmi visi apgrūtinājumi, gulstošās nastas un zemes gabala uzturēšanas izdevumi 

(Civillikums, 1992). 

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts, ka nodokli par nedzīvojamu ēku vai 

inženierbūvi sedz apbūves tiesīgais, savukārt zemes nodokļa nomaksa saglabājas kā zemes 

īpašnieka pienākums (Par nekustamā īpašuma, 1998). 

Svarīgi ir saprast atšķirību starp apbūves tiesību un uz tās pamata uzceltu būvi, kas ir apbūves 

tiesības būtiska daļa, un tiesības celt ēkas kā patstāvīgus īpašuma objektus uz zemes nomas 

līguma pamata, kā tas ir brīvprātīga dalītā īpašuma gadījumā. Brīvprātīga dalītā īpašuma 

gadījumā nebija ierobežojumu kādas būves nomnieks var celt, savukārt uz apbūves tiesības 

pamata noteiktas tiesības celt tikai nedzīvojamu ēku, kurā nav paredzēta neviena dzīvojamā 

telpu grupa, vai inženierbūvi. Vēl viena būtiska atšķirība – apbūves tiesība ir lietu tiesība, bet 

nomas tiesība, ja tā nav reģistrēta zemesgrāmatā, ir saistību tiesība. Lietu tiesības “seko” līdzi 

lietai, saistību tiesības tikai sasaista iesaistītās puses. Apbūves tiesībai un nomai ir atšķirīgi 

noteikumi par to, kura persona nes nastas, kā arī atšķirīgi izbeigšanas pamati (Brīvprātīga 

dalītā īpašuma…, 2021). 

Civillikumā noteikts, ka piešķirot apbūves tiesību, tiek paredzēts apbūves tiesībai paredzētais 

termiņš, ne mazāks par desmit gadiem (Civillikums, 1992). 

Pirms apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, tiek noteikts zemes gabals uz kuru 

attieksies apbūves tiesība. Apbūves tiesību var noteikt gan uz visu zemes vienību, gan uz 

zemes vienības daļu, kura tiek reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam un Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un aktualizācijas noteikumi” 

kārtībai (Laizāne, 2021). 

Apbūves tiesības termiņam beidzoties, nedzīvojamā ēka vai inženierbūve, kas uzcelta uz 

apbūves tiesības pamata, tiek pievienota zemes īpašnieka zemes īpašuma sastāvā, taču abas 

iesaistītās puses var vienoties par citādākiem nosacījumiem, kuri tiek atrunāti līgumā. Pirms 

noteiktā apbūves tiesības termiņa, tā var beigties ar tiesību sakritumu vienā personā, tiesas 

spriedumu vai savstarpēju vienošanos (Civillikums, 1992). 

Atsaucoties uz Zemesgrāmatu likumu, apbūves tiesība tiek noteikta kā apgrūtinājums apbūvei 

paredzētajam zemes gabalam, zemesgrāmatā atklāj nodalījumu apbūves tiesības ierakstīšani 

(Zemesgrāmatu likums). 
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Secinājumi 

1. Pamatojoties uz noslēgto Apbūves tiesības līgumu ir iespēja, panākt Civillikumā noteikto 

normu, ka uzbūvēta būve un zemes ir nedalāma un piekritīga zemes īpašniekam. 

2. Pamatojoties uz  Civillikumā pieņemtajiem grozījumiem, iekļaujot jaunu nodaļu – Apbūves 

tiesības, ēkas, kas tiek būvētas uz Apbūves tiesības līguma pamata, nepieļauj dzīvojamās 

mājas celtniecību, vai ēkas, kurās ir paredzētas telpu grupas – dzīvokļu īpašumus. 

3. Kopš 2017. gada 1. janvāra normatīvi neparedz ēkas celt kā patstāvīgus īpašuma objektus, 

radot brīvprātīgus dalītos īpašumus, taču šobrīd pieņemtie regulējumi neliedz dibināt ēku 

(būvju) īpašumus, ēkām, kurām izsniegtas būvatļaujas līdz 2016. gada 31. decembrim un ar 

zemes īpašnieku noslēgts zemes nomas līgums ar tiesībām veikt konkrētu apbūvi. 

4. Lai noslēgtu apbūves tiesības līgumu, jāievēro, ka tas ir ilgstošs process, līdz tiek sakārota  

nepeiciešamā dokumentācija un apbūves tiesības tiek ierakstītas zemesgrāmatā.  

5. Noslēdzot līgumu par apbūves tiesībām, jāparedz gan termiņš uz kādu šī tiesība tiek 

noslēgta, samaksas kārtība, kādas būves tiek celtas, kā arī kāds varētu būt paredzamais 

tiesības izbeigšanas process. 
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LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES ANALĪZE LATVIJĀ 

 

Autors: Mārtiņš Dambis,  

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing., vieslektore Vita Celmiņa 
 

Kopsavilkums 

Lauksaimniecībā izmantojamā zemes ir viens no svarīgākajiem ražošanas resursiem gan pasaulē, gan Latvijā. 

Pasaulei attīstoties arvien mazāk cilvēki vēlas nodarboties ar lauksaimniecību. Samazinoties lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes daudzumam, drastiski sāk zust vajadzīgie resursi. Lielu problēmu sagādā cilvēku tieksme 

pārvākties uz pilsētvidi un atstāt savas lauksaimniecībā izmantojamās zemes novārtā. Šī problēma ir ļoti nopietna 

un bieži ikdienas gaitās netiek ievērota. Raksta gaitā darba autors pierāda, ka lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes drastiski samazinās un autors šo problēmu ir atspoguļojis šajā darbā. 

Atslēgas vārdi: lauksaimniecībā izmantojamā zeme, aramzeme, ganības, pļavas, augļu dārzi. 

 

Ievads 

Zemes kā resursa nozīmīgums mūsdienās ir grūti pārspīlējams, bez fakta, ka cilvēki ikdienā 

izmanto zemi, lai pārvietotos, būvētu un dzīvoto, tas ir arī nozīmīgs resurss, kas sniedz 

cilvēku izdzīvošanai būtiskus produktus. Eiropas Vides aģentūras (European Environmental 

agency) tīmekļa vietnē publicētajā rakstā “Augsne – aizmirstais resurss” (Soil — The 

forgotten resource) zemes resurss tiek pielīdzināts “augsnes” jēdzienam, bet tās nozīmīgums 

tie akcentēts norādot, ka “[..] zeme ir planētas āda, kas pārklāj zem tās esošos akmeņus, 

padarot dzīvību uz planētas iespējamu. Līdzīgi kā gaiss un ūdens, zeme ir daļa no planētas 

dzīvības uzturēšanas sistēmas” (European Environmental agency, 2010), lai gan katra no šīm 

“planētas dzīvības uzturēšanas sistēmas” sastāvdaļām ir nozīmīga cilvēku eksistencei, tomēr 

zeme, atšķirība no ūdens un gaisa nav tieši atbildīga par cilvēka bioloģiskās dzīvības funkcijas 

nodrošināšanu, taču, neskatoties uz to, tā ir vienlīdz svarīga, jo sniedz cilvēkiem bioloģiskās 

dzīvības funkcijas nodrošināšanai nepieciešamos resursus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Publikācijā pielietota monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. Informācija tika iegūta no 

literatūras un citiem avotiem, kā arī interneta resursiem. 

 

Diskusija un rezultāti 

Kādi tad ir zemes izmantošanas veidi? Latvijas gadījumā zemes lietošanas klasifikācija ir 

noteikta 2007. gadā izdotajos Ministru kabineta noteikumos Nr.562 “Noteikumi par zemes 

lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem,” kuros ietvertas astoņas 

zemes izmantošanas kategorijas, kurās atrunāti zemes izmantošanas veidi (Latvijas 

Republikas Ministru kabinets, 2007): lauksaimniecībā izmantojamā zeme - aramzeme, 

augļu dārzs, pļava, ganības; mežs; krūmājs; purvs; ūdens objektu zeme - Zeme zem 

ūdeņiem, Zeme zem zivju dīķiem; zeme zem ēkām un pagalmiem; zeme zem ceļiem; 

pārējās zemes. 

Ņemot vērā publikācijas tematu, tās turpinājumā autors analizēs lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi Latvijā, apskatot katru no tās izmantošanas veidiem, autora mērķis ir apskatīt situāciju ar 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi pašlaik, vienlaicīgi novērojot dinamiku pēdējos piecu 

gadu griezumā. Piecu gadu griezums izvēlēts ērtības labad, jo šāda veida griezuma datus 

piedāvā Valsts vides dienests, kas apkopo datus par zemes izmantošanas veidiem. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopējā platībā pēdējos piecos gados ir samazinājusies. 

Apskatot Valsts zemes dienesta datus par zemes izmantošanas veidiem, redzams, ka 

lauksaimniecībā izmantojamās zemju platībās samazinājušās no 2322602 ha 2018. gadā līdz 

2271653 ha 2022. gadā (Valsts zemes dienests, 2022), pārrēķinot procentu izteiksmē, 
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iespējams secināt, ka pēdējos piecos gados lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

samazinājusies par 2,19%. 

 

 
1.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (hektāros) 

 

Ņemot vērā, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme pēc tās izmantošanas veidiem iedalās 

sadaļās četrās daļās, kur katra raksturo zemes izmantošanas, publikācijas turpinājumā autors 

apskatīs kā pēdējos piecos gados mainījies katra zemes izmantošanas veida apjoms, kā arī 

sniegs Latvijas likumdošanā noteikto katra zemes izmantošanas veida definīciju. 

Skatoties procentuālo īpatsvaru, visbiežāk lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek izmantota 

kā aramzeme (zeme, ko regulāri apstrādā, vai apstrādāšanā bijusī zeme, kura pēc savām 

dabiskajām īpašībām izmantojama lauksaimniecības kultūraugu sējumiem, kā arī zeme meža 

stādāmā materiāla, augļu koku un ogulāju audzētavām (Latvijas Republikas Ministru kabinets, 

2007)). Aramzemes īpatsvars pēdējos piecos gados bija 71,38% no visām lauksaimniecībā 

izmantojamajām zemēm (Valsts zemes dienests, 2022), taču arī šim zemes izmantošanas 

veidam raksturīga tā pati tendence, kas visai lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, proti, tās 

apjomi samazinās. Ja 2018. gadā Latvijā aramzemes platībā bija 1658662 ha, tad 2022. gadā 

tā ir samazinājusies līdz 1622537 ha, kas procentuālā izteiksmē ir 2,18%. 

 

 
2.attēls. Aramzemes platība (hektāros) un ganību platība (hektāros) 

 

Otrs biežāk izmantojamais lauksaimniecības zemes veids ir ganības (zeme, kuru ilglaicīgi 

izmanto ganīšanai un kultivētas (sētas) vai dabīgi veidojušās (pašiesējušās) zālveida kultūras 

lopbarības audzēšanai (Latvijas Republikas Ministru kabinets, 2007)). Ganību īpatsvars 

pēdējos piecos gados bija 17,08% no visām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm (Valsts 

zemes dienests, 2022), tāpat kā iepriekš minētajos rādītājos, arī ganību platības pēdējos piecos 

gados samazinājušās no 400881 ha 2018. gadā uz 382938 ha 2022. gadā, respektīvi, par 

4,48%, kas ir straujākais kritums no visiem lauksaimniecībā izmantojamajiem zemju veidiem. 

Pļavas (zeme, kura pēc savām dabiskajām īpašībām izmantojama zāles pļaušanai un 

ilglaicīgai (vairākus gadus) kultivētas (sētas) vai dabīgi veidojušās (pašiesējušās) zālveida 

kultūras audzēšanai (Latvijas Republikas Ministru kabinets, 2007)). Pļavu īpatsvars pēdējos 

piecos gados bija vidēji 10,26% no visām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm (Valsts 
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zemes dienests, 2022), taču atšķirībā no abām iepriekš minētajām, šo zemju īpatsvaram ir 

tendence palielināties, proti, ja 2018. gadā Latvijā bija 233902 ha pļavu, tad 202. gadā to 

apjoms pieaudzis līdz 237529 ha (pieaugums par 1,55%). 

 

 
3.attēls. Pļavu platība (hektāros) un augļu dārzu platība (hektāros) 

 

Visretāk izplatītais lauksaimniecības zemes veids ir augļu dārzi (zeme, uz kuras aug augļu 

koki, ogu krūmi un daudzgadīgi ogulāji, kas paredzēti augļu ražošanai (Latvijas Republikas 

Ministru kabinets, 2007)). Augļu dārzu īpatsvars pēdējos piecos gados bija vidēji 1,26% no 

visām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm (Valsts zemes dienests, 2022), jāatzīmē, ka 

procentuālais īpatsvars visos piecos gados nav mainījies. Apskatot pašas platības, iespējams 

secināt, ka augļu dārzi seko vispārējai lauksaimniecībai izmantojamo zemju tendencei, proti, 

to platība samazinās no 29157 ha 2018. gadā līdz 28649 ha 2022. gadā, kas savukārt 

nozīmēm, ka šajā periodā noticis samazinājums par 1,74%.  

 

Secinājumi 

1. Lauksaimniecības zemes platībām ir tendence samazināties, kas nozīmē, ka to 

izmantotājiem jādomā kā efektīvāk apstrādāt zemi, lai tādā veidā gūtu no tās lielāku 

labumu. Citiem vārdiem sakot, samazinoties lauksaimniecības zemēm, lielākam 

uzsvaram jābūt uz intensīvo nevis ekstensīvo lauksaimniecību. 

2. Pēdējos piecos gados novērojama platību samazināšanas tendence lauksaimniecības 

zemēs, kas tiek izmantotas kā aramzemes, ganības un augļu dārzi. 

3. Pļavas ir vienīgais lauksaimniecības zemes izmantošanas veids, kurā pēdējos piecos 

gadus redzams platību lieluma pieaugums. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIESPIEDU ATSAVINĀŠANA 

 

Autors: Ērika Vaira Leopolde 

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.soc., vieslektore Liāna Ribkinska 

 
Kopsavilkums 

Pētījumā tiek apskatīts Saeimas 2021. gada 25. novembra pieņemtais likums “Piespiedu dalītā īpašuma 

privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, kā piemēru ņemot Meiju ceļš 18, Jelgava, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 09000120001 platībā 2,8652 ha uz kuras apvidū atrodas daudzdzīvokļu māja ar 75 

dzīvokļiem. 

Atslēgas vārdi: dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zeme, atsavināmā zeme, atsavināšanas tiesības, 

atsavināšanas cena. 

 

Ievads 

Pētījums vērsts uz jauna likuma “Par piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu 

mājās izbeigšanu” pamata. Saeimas 2021. gada 25. novembra pieņemtais likums stājas spēkā 

ar 2023. gada 1.janvāri. Šis likums ir vērsts uz piespiedu dalītā īpašuma privatizāciju, 

piešķirot dzīvojamo daudzdzīvokļu māju īpašniekiem atsavināšanas tiesības uz ēkas 

funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. 

Balstoties uz “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas 

likumu” dzīvokļu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji kļūst tiesīgi izmantot atsavināšanas tiesības 

un uzsākt lietu par zemes piespiedu atsavināšanu. Procesa beigās iegūstot zemi, atbrīvotu no 

apgrūtinājumiem un nastām, kuras saistītas ar zemes refomu un īpašumtiesību atjaunošanu, kā 

arī no aizliegumiem, kuri nostiprināti maksātnespējas, civilprocesu vai krimināllietu 

uzsākšanas dēļ. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījuma veikšanai izmantotas kvantitatīvās pētījumu metodes, kuras ietver zinātniskās 

literatūras un likumu studijas, apkopojot tabulārus un literārus avotus, par tēmu “Nekustamā 

īpašuma piespiedu atsavināšana”. 

Darba izstrādei izmantoti interneta resursi no likumi.lv un Valsts Zemes dienesta (turpmāk – 

VZD) izstrādātie metodiskie skaidrojumi. 

 

Diskusija un rezultāti 

Pētījumu dzīvokļu īpašniekiem, pēc sasauktas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, ir tiesības 

ierosināt atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu. Tāpat kā dzīvokļu 

īpašniekiem arī zemes īpašniekam ir tiesības ierosināt šī procesa uzsākšanu, par to informējot 

mājas apsaimniekotāju vai personu, kas pārstāv īpašnieku kopību. 

Lai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki izmantotu atsavināšanas tiesības uz zemi, zemes 

īpašnieka piekrišana nav nepieciešama. 

Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs iesniedzot vietējā pašvaldībā saņemto kopības lēmumu 

par atsavināšanas tiesību izmantošanas procesa uzsākšanu, vietējās pašvaldības uzdevums ir 

pārliecināties par to, vai daudzdzīvokļu mājai ir privatizācijas gaitā noteikts funkcionāli 

nepieciešamais zemes gabals un kādā platība, kā arī vai to ir nepieciešams pārskatīt atbilstoši 

fakiskajai situācijai apvidū. Funkcionāli nepieciešamās zemes gabala platības pārskatīšanu 

veic vietējā pašvaldība balstoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” (Dzīvokļa īpašnieku darbības, 2022). 

Funkcionāli nepieciešamais zemes gabals (turpmāk – FNZG) ir zemes vienība vai tās daļa, uz 

kuras pilnībā vai daļēji atrodās uz tās uzbūvēta daudzdzīvokļu māja, kopā ar tai 

nepieciešamajiem apsaimniekošanas un uzturēšanas objektiem, t.sk. inženierbūvēm 

(stāvlaukumiem, piepraucamiem ceļiem).  
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Katras daudzdzīvokļu mājas FNZG platību un robežas nosaka vietējā pašvaldība, 

pamatojoties uz apbūves un plānošanas dokumentiem. Par pamatu platības noteikšanai tiek 

ņemts vērā teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts: 

 Esošā apbūve; 

 Apbūves parametri; 

 Pieejamības nodrošināšana, transporta infrastruktūra un inženierkomunikāciju tīkli; 

 Pagalmu plānošanas noteikumi;  

 Zemes vienības lietošanas mērķis (Par valsts un pašvaldību…, 1995). 

 Līdz ar FNZG noteikšanu tiek izstrādāts arī projekts, grafisks materiāls, kas sevī ietver: 

 FNZG robežu grafisku attēlojumu; 

 FNZG platību; 

 zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas 

daudzdzīvokļu māja; 

 zemes vienības eksplikāciju, platību, kādu FNZG aizņem no konkrētās zemes vienības 

(Privatizējamai dzīvojamai mājai…, 2015). 

Vietējā pašvaldība pieņem domes lēmumu, par FNZG noteikšanu, ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc 

dzīvokļu īpašnieku kopības iesnieguma saņemšanas. Pēc lēmuma apstiprināšanas tas vairs nav 

apstrīdams.  

Lai turpinātu atsavināšanas tiesības izmantošanas procesu, pēc vietējas pašvaldības lēmuma 

pieņemšanas, tā VZD iesniedz šādus dokumentus: 

 digitālu, vektordatu formāta materiālu, kas sevī ietver virszemes topogrāfisko situāciju; 

 lēmumu par FNZG; 

 lēmumu par zemes vienību vai zemes vienībām uz kurām attiecās un ir izvietots FNZG 

(Privatizējamai dzīvojamai mājai…, 2015). 

VZD nosaka un reģistrē pēc likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

noteiktās kārtības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVK 

IS) datus. 

Zemes īpašnieks pret atsavināto zemes gabalu atlīdzībā saņem VZD noteiktu naudas summu, 

kura tiek aprēķināta pēc NĪVK IS reģistrēto kadastālo vērtību, kāda tā ir paziņojuma izdošanas 

dienā un turpmāk netiek grozīta. Katra dzīvokļa īpašnieka samaksas apmērs tiek rēķināts 

proporcionāli tā piederošajām domājamajām daļām. Pēc likuma “Par piespiedu dalītā īpašuma 

privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanu” noteiktās kārtības VZD noteiktais samaksas 

daudzums nav grozāms vai apstrīdams. 

Pēc datu reģistrācijas NĪVK IS un atlīdzības cenas aprēķināšanas VZD dzīvokļu un zemes 

īpašniekiem nosūta paziņojumu, tajā norādot: NĪVK IS informāciju par daudzdzīvokļu mājas, 

atsavināmo zemi, tās cenu; cenas sadalījumu katram atsevišķam dzīvokļa īpašniekam attiecīgi 

tam piederošām domājamajām daļām. Sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma izdošanas dienas 

dzīvokļu kopienas pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu zvērinātam tiesu izpildītājam 

(turpmāk – ZTI) par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu (Dzīvokļa īpašnieku darbības, 2022). 

ZTI  nekavējoties pēc iesnieguma saņemšanas uzsāk lietu par piespiedu dalītā īpašuma 

izbeigšanu, ja VZD izsniegtais paziņojuma raksts ir izdots ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms 

lietas uzsākšanas; pārbauda NĪVK IS pieejamos datus par dzīvokļu īpašniekiem un zemes 

gabala īpašnieku, nosūta tiem informāciju par lietas ievešanu. 

Lietas gaitā ZTI nosaka lēmumu par atsavināšanas tiesību izmantošanu; pēc īpašnieku 

kopsapulces sastāda aktu par balsošanas rezultātiem, kura sasaukta ne vēlāk kā gadu pēc lietas 

ievešanas; nosaka datumu atlīdzības samaksai, kas nepārsniedz divus gadus pēc VZD izdotā 

paziņojuma raksta izdošanas datuma, kontu uz kuru iemaksāt norādīto naudas summu. 

Iemaksātā naudas summa tiek uzkrāta ZTI depozīta kontā un tiek atmaksāta, ja tiek konstatēts, 

ka atsavināšanas tiesība nav izmantota. Atkārtotu atsavināšanas tiesības izmantošanas lietu 
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dzīvokļu īpašnieki drīkst uzsākt ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšējās lietas par piespiedu 

dalītā īpašuma izbeigšanu (Dzīvokļa īpašnieku darbības, 2022). 

Pēc atsavināšanas tiesības izmantošanas ZTI nosūta paziņojumu VZD. Ja FNZG atbilst daļai 

no zemes vienības vai vienībām, tad tiek uzsākta VZD organizēta kadastrālā uzmērīšana par 

valsts līdzekļiem. Mērīšana netiek veikta, ja FNZG robeža pilnībā sakrīt ar zemes vienības 

robežām. Pēc kadastrālās uzmērīšanas iegūto datu reģistrācijas NĪVK IS tiek nosūtīts 

paziņojums dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam. VZD pienākums ir informēt 

īpašniekus, taču to neierašanās vai pretenzijas nav šķērslis kadastrālās uzmērīšanas veikšanai 

un datu reģistrācijai NĪVK IS. 

FNZG piespiedu atsavināšana beidzās līdz ar dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā. Par tiesisko pamatu kalpo dzīvokļu īpašnieku kopīgi pieņemtais 

lēmums par atsavināšanas tiesības izmantošanu un atsavinātās zemes cenas samaksa pilnā 

apjomā, kas veikta likuma ietvarā un noteiktajā termiņā. 

Līdz ar jauno īpašnieku reģistrāciju NĪVK IS un nostiprināšanu zemesgrāmatā jaunizveidotā 

zemes vienība tiek atbrīvota no visām saistībām, piemēram, ķīlas tiesības, apgrūtinājumi, 

reālnastas, apbūves tiesības, tajā skaitā arī aizliegumi, kas radušies kriminālprocesu, civillietu 

vai maksātnespējas procesu ietvarā (Dzīvokļa īpašnieku darbības, 2022). 

 

1.tabula.  

NĪVK IS informācija par nekustamo īpašumu Meiju ceļš 18, Jelgava 

NPK 
Kadastra 

apzīmējums 
Adrese 

Īpašuma 

tiesību 

statuss 

Domājamās 

daļas 
Piezīmes 

1 

09000120001 
Meiju ceļš 18, 

Jelgava 
Īpašnieks 

  

09000120001002 
Meiju ceļš 18, 

Jelgava 
Īpašnieks 

1781/34885 

 
Ēkā izveidoti 75 dzīvokļi 

 

Kā piemēru ņemot nekustamo īpašumu Meiju ceļš 18, Jelgava (skatīt 1. tabulā), kur tā 

īpašnieki ir fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder domājamās daļas attiecībā pret tiem 

piederošo īpašuma daļas apmēru.  Ēka atrodās uz zemes vienības ar numuru 09000120001, 

pēc dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un pieņemtā lēmuma par zemes piespiedu atsavināšanu, 

par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu nepieciešams informēt šī zemes gabala īpašnieku. 

(Kadastra informācija par nekustamo īpašumu…, 2022). 

 

Secinājumi 

1. Jaunais likums “Par piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās 

izbeigšanu” daudzdzīvokļu māju īpašniekiem sniedz iespēju iegūt zemi zem mājas savā 

īpašumā, piepiedu kopīpašuma izbeigšanas un zemes atsavināšanas rezultātā. 

2. Dzīvokļu īpašnieki nebūs aprobežoti ar piespiedu nomas slēgšanu ar zemes īpašnieku un 

noteiktajām nomas maksām. 

3. Zeme pēc atsavināšanas dzīvokļu īpašniekiem nonāk proporcionāli to piederošajām 

domājamajām daļām, atbrīvoti no aizliegumiem un apgrūtinājumiem, kurus radījis zemes 

īpašnieks savu darbību rezultātā. 

4. Noteiktās FNZG daļas kadastrālo mērīšanu un grafiskās daļas izveidi veic VZD par valsts 

budzēta līdzekļiem, kas neapgrūtina ne dzīvokļu, ne zemes īpašniekus. 
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KOPĪPAŠUMS  
 

Autors: Dārta Kaģe 

 Zinātniskais vadītājs: profesore Emeritus, Dr. oec. Anda Jankava 
 

Kopsavilkums 

Latvijā papildus dabiskajiem kopīpašuma rašanās cēloņiem pievienojās padomju okupācijas laiks un tam 

sekojošie denacionalizācijas procesi, kad ļoti bieži izveidojās kopīpašumi ar daudziem desmitiem mantinieku – 

jauno īpašnieku, papildus tam daudzi denacionalizētos īpašumus atguvušie, naudas trūkuma spiesti, tos drīzumā 

izpārdeva pa daļām, nesadalot dzīvokļu īpašumos (Gailīte, 2020).  

Pētījuma mērķis ir izpētīt kopīpašuma jēdzienu, teorētiskos aspektus, vēsturisko attīstību un gūt priekšstatu par tā 

veidiem. Darba uzdevumi ir analizēt un apkopot literatūru par kopīpašumu un tā veidiem, izpētīt Latvijas 

normatīvos aktus kopīpašuma jomām, apstrādāt, analizēt rezultātus. Apkopot informāciju un izdarīt secinājumus. 

Atslēgas vārdi kopīpašums, dalīts vai nedalīts kopīpašnieks, kopīpašuma izbeigšana.  

 

Ievads 

Tiesības uz īpašumu ir vienas no svarīgākajām cilvēka pamattiesībām. Latvijā īpašuma tiesību 

institūta konstitucionālais pamats ir noteikts Satversmes 105.pantā, kurš noteic, ka ikvienam ir 

tiesības uz īpašumu (Satversme, 1922). Tiesības uz īpašumu kā cilvēktiesību attīstība ir viens 

no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai Satversmes un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā 

garantētās īpašuma tiesības Latvijā varētu tikt praktiski piemērotas un tās kļūtu par tiesībām 

praksē. Cilvēktiesību galvenā funkcija ir nodrošināt cilvēka tiesības pret valsti. Tātad tās ir 

indivīda tiesības prasīt kādu noteiktu rīcību no valsts (Neimane, 2005). 

Cilvēkiem piederēja manta un cilvēks ir baudījis īpašuma tiesības jau kopš seniem laikiem, un 

līdz ar īpašuma institūtu parādījās arī kopīpašuma institūts. Kopīpašuma rašanās bija 

neizbēgama (mantošana, darījumi utt.). Vienlaikus tiek uzskatīts, ka tas kā viens no īpašuma 

tiesību aprobežojumiem, gan apgrūtina kopīpašniekus, gan potenciāli kaitē pašai lietai, kas var 

ciest no kopīpašnieku nevienprātības. 

Latvijā papildus dabiskajiem kopīpašuma rašanās cēloņiem savu artavu pievienoja padomju 

okupācijas laiks un tam sekojošie denacionalizācijas procesi, kad ļoti bieži izveidojās 

kopīpašumi ar daudziem desmitiem mantinieku – jauno īpašnieku (kas ļoti ticams, nebūtu 

noticis, ja nami vai zeme tiktu 50 gadu garumā mantoti vai pārdoti normālā un pārdomātā 

procesā), papildus tam daudzi denacionalizētos īpašumus atguvušie, naudas trūkuma spiesti, 

tos drīzumā izpārdeva pa daļām, nesadalot dzīvokļu īpašumos (Gailīte, 2020). Līdz ar to rodas 

komplicēta situācija, kas ir augsne tiesiskai neskaidrībai, nenoteiktībai un pretrunīgām 

interpretācijām. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt kopīpašuma jēdzienu, teorētiskos aspektus, vēsturisko attīstību un 

gūt priekšstatu par tā veidiem. Darba uzdevumi ir analizēt un apkopot literatūru par 

kopīpašumu un tā veidiem, izpētīt Latvijas normatīvos aktus kopīpašuma jomām, apstrādāt, 

analizēt rezultātus. Apkopot informāciju un izdarīt secinājumus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētāmais objekts: kopīpašums. Pētīšanas metodes: analīzes metode, sintēzes metode, 

socioloģiskā metode, deduktīvā metode, induktīvā metode, monogrāfiskā metode. 

 

Diskusija un rezultāti 

Jebkurām īpašnieka tiesībām, arī kopīpašnieku tiesībām piemīt gan pozitīvais, gan arī 

negatīvais saturs. Kopīpašnieka tiesību negatīvais saturs ir tiesība iebilst pret tādu viena 

kopīpašnieka vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, ar kuru viņi mēģina bez kopīpašnieka 

piekrišanas apgrūtināt īpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, atsavināt to pilnībā vai pa daļām 
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vai arī kaut kā to pārgrozīt. Savukārt kopīpašnieka tiesību pozitīvais saturs ir tiesības valdīt, 

lietot kopīpašuma priekšmetu un rīkoties ar to kā kopumā, tā arī pa noteiktām atsevišķām 

daļām, bet tikai ar visu pārējo kopīpašnieku piekrišanu (Rozenfelds, 2011, 52-53.lpp). 

Neviens kopīpašnieks nedrīkst bez visu pārējo kopīpašnieku piekrišanas: – apgrūtināt 

nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām, – atsavināt to visu vai pa daļām, – jebkādā veidā to 

pārgrozīt. Minētās piekrišanas nepieciešamība vienlaikus nozīmē arī, to, ka ikviens 

kopīpašnieks (neatkarīgi no viņam piederošās domājamās daļas lieluma) var izlietot savu 

“absolūto veto”, nepiekrītot kādai rīcībai ar kopējo lietu. Šajā ziņā izšķirošā ir nevis 

kopīpašnieku vairākuma griba vai konkrētās rīcības objektīvā atbilstība visu kopīpašnieku 

interesēm, bet gan atsevišķu kopīpašnieku subjektīvā griba (Grūtups, 1996, 150). 

Tādējādi katram kopīpašniekam ir tiesības iebilst pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku 

rīcību, un šo tiesību viņam nevar atņemt ar balsu vairākumu. Tātad, neatkarīgi no piederošo 

domājamo daļu lieluma (piemēram, 1/100 vai 99/100 domājamo daļu) un kopīpašnieku skaita, 

kopīpašnieks var apturēt pārējo kopīpašnieku rīcību, kas nav saskaņota ar viņu. 

Tas, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, izriet 

arī no tiesu prakses. Saistībā ar kopīpašumā esošo daļu, tiesu praksē pamatā ir skatīti strīdi par 

atsevišķa dzīvokļa īpašnieka tiesībām rīkoties ar kopīpašuma daļu, piemēram, par atslēgšanos 

no dzīvojamās mājas centralizētās siltumapgādes sistēmas. 

Vairākos spriedumos (2015.gada 23.oktobra Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā 

Nr.SKC–124/2015, 2015.gada 11.decembra spriedums lietā Nr. SKC–270/2015 (Vairākos 

spriedumos (Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC–124/2015, 2015.gada 

11.decembra spriedums lietā Nr. SKC–270/2015) (Tiesu prakse civillietās, 2013-2016). 

Senāta Civillietu departaments ir norādījis, ka atsevišķs dzīvokļa īpašnieks nevar atslēgties no 

centralizētās siltumapgādes sistēmas un izvēlēties alternatīvu apkures veidu gadījumā, ja mājā 

ir kopēja siltumapgādes sistēma, kurā katra dzīvokļa apsilde ir atkarīga no kopējās sistēmas 

darbības. Tas ir visas dzīvojamās mājas kopējs lēmums – izmantot vai neizmantot 

centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, kas izriet no apstākļa, ka dzīvojamā mājā pastāv 

kopēja siltumapgādes sistēma, kura funkcionāli sasaista visu dzīvokļu siltumapgādes 

risinājumu. 

Analizējot ārvalstu tiesību, judikatūru var teikt, ka pastāv kopīgās pazīmes ar Latvijas tiesību 

normām. Igaunijā kopīpašuma tiesības var beigties brīvprātīgi vai uz piespiedu pamata. 

Brīvprātīgi var beigties tādā gadījumā, ja persona pati piekrīt atteikties no kopīpašuma. 

Piespiedu pamats nozīmē, ka kopīpašuma tiesības beidzās uz likuma vai tiesas sprieduma 

pamata (Ämarik, Aavik, 2017). 

Kā arī Igaunijā kā Latvijā topošie laulātie var vienoties par piemērotu īpašuma regulējumu 

pirms lietošanas kārtības līguma noslēgšanas. Igaunijā laulības līgumu var noslēgt pirms 

laulības, bet šīs līgums stājas spēkā pēc laulības noslēgšanas brīža. Laulības īpašuma līgumu 

var noslēgt pie notāra vai pirms, vai laulības laikā. Laulības īpašuma līgumu var grozīt ar 

vienošanos starp laulātajiem, vai puses var noslēgt jaunu līgumu. Laulības īpašuma līgumu 

slēdz laulības īpašuma līgumu reģistru pieprasījuma laulātā (Ämarik, Aavik, 2017). 

Laulības īpašuma līgums nosaka, kāda manta paliks atsevišķa manta, un kāda kopīga manta ir 

jālikvidē, un, ja nepieciešams jāsadala. Saskaņā ar laulības īpašuma līgumu, kopīga manta 

nevar būt laulātā dāvana vai mantojums. Saskaņā ar laulības īpašuma līgumu laulātais vai 

šķirtenis ir tiesīgs saņemt finansiālu atbalstu vai alimentus vai pieprasīt sadalīt kopīgo mantu 

pēc laulības izbeigšanas. Gadījumā, ja laulātie grib šķirt laulību, kopīpašums tiek sadalīts 

vienlīdzīgi starp laulātajiem, kas ir atbilstoši Latvijas regulējumam. Pastāv arī gadījumi, kad 

līdzīpašnieki ir spējīgi vienoties bez strīda par kopīpašuma izbeigšanu, bet ļoti bieži 

sastopama problēma, ka arī šajā gadījumā var būt kļūdas, jo netiek ievērota pareizā normu 

piemērošana un interpretācija. Šo jautājumu var regulēt tikai ar pareizu tiesību normu 
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iztulkošanu, un jāprot savs lēmums pamatot ar tiesību normu, kas tiek balstīti uz tiesību 

principiem (Ozola, 2007). 

 

Secinājumi un priekšlikumi 

Normatīvajos aktos nav dota termina „kopīpašums” legālā definīcija. Kopīpašumu var definēt 

kā īpašumu, kas pieder vairākām personām, kuras ir tiesīgas pretendēt uz vienu un to pašu 

lietu, bet šī lieta nav sadalīta reālās daļās. Kopīpašuma tiesība ir aprobežojums, kas attiecas uz 

īpašumu visā tā apjomā. 

Dalītajā kopīpašuma gadījumā līdzīpašnieks var izlietot īpašumu atbilstoši savai domājamai 

daļai kopējā lietā, bet nedalītā kopīpašuma gadījumā līdzīpašnieki var izlietot kopīpašumu 

tikai kopīgi. Civillikums būtu papildināms ar kreditoram uzlikto pienākumu obligāti piedāvāt 

parādniekam piederošās domājamas daļas iegādi citiem kopīpašniekiem, ņemot par pamatu 

kopīpašuma priekšmeta tirgus cenu, bet iegūtos līdzekļus novirzīt parāda segšanai. Par tiesas 

lēmumiem konstanti tiek iesniegtas blakus sūdzības, kas liedz ieguvējam iegūt valdījuma 

tiesības par iegūto lietu un atslogotu tiesu darbus. Kopīpašuma izbeigšanas gadījumos var 

veidoties situācija, kad tiek ierobežota rīcības brīvība un līdzīpašnieki, vienojoties nevar 

realizēt kopīpašuma sadali, un tad tiek pārkāpts taisnīguma princips. Šo jautājumu var regulēt 

tikai ar pareizu tiesību normu iztulkošanu, un jāprot savs lēmums pamatot ar tiesību normu, 

kas tiek balstīti uz tiesību principiem, tādiem kā procesuālā taisnīguma princips, ietver sevī 

tiesību piemērotāja rīcību, kas pēc iespējas vērsta uz to, lai process virzītos taisnīgi, ievērojot 

tā dalībnieku tiesības, tiesiskās intereses, jo sevišķi pārvaldes procesā efektīvi aizstāvēt savu 

viedokli un aizskartās intereses. 

 

Izmantotā literatūra un avoti  
1. Ämarik, O., Aavik, J. (2017). Joint ventures in Estonia: overview. [Elektroniskais resurss] 

Pieejams: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-

7603?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true 

2. Gailīte D. (2020). Uzmanības centrā – kopīpašums. Jurista Vārds, Nr. 4 (1114), 2.lpp. 

3. Grūtups A. (1996) Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums (927.–1129.p.) . Rīga: 

Mans īpašums, 1996, 231.lpp 

4. Latvijas Republikas Satversme: LR likums (1922). Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 1993. gada 1. 

jūlijā. 

5. Latvijas Republikas Augstākā tiesa Tiesu prakse civillietās, kas izriet no dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām. (tiesu prakse 2013–2016.gada maijs). Elektroniskais 

resurss] Pieejams: at.gov.lv/files/uploads/.../6.../Daudzdzivoklu%20maju%20apsaimniekosana-

2.docx, Resurss apskatīts 2022.g. 20.maijā 

6. Neimane I. (2005). Īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības. Jurista Vārds, Nr. 12 (367), 6.-8. 

lpp. 

7. Rozenfelds J. (2011). Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 224 lpp. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-7603?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-7603?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true


43 

 

ĢEODĒZIJA  SEKCIJA 

 

3D MODULĒŠANA 

 

Autors: Kristers Juška 

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing; profesors Armands Celms 

 
Kopsavilkums 

Darbā tika veikta literatūras izpēte par 3D modulēšanu. Kādi ir 3D modulēšanas procesi, moduļu veidošanu, 

realitātes datu izgūšana par reālo vidi un tās objektiem izmantojot metodes, kā lāzerskenēšana, fotogrammetrija. 

Izpētīts, kā var pielietot 3D modulēšanu pašvaldībā. Bezpilota lidaparātu izmantošana skenējot reljefu, lai 

izveidotu 3D modeļus.  

Atslēgas vārdi: bezpilota lidaparātu izmantošana, moduļu veidošana, fotogrammetrija, lāzerskenēšana, realitātes 

dati 

 

Ievads 

3D modulēšana ir process, kurā izgatavo precīzu attēlojumu 3 dimensiju objekta virsmai 

izmantojot paredzētās programmas. 

3D informācija atspoguļo ar krāsojumu, noēnojumu, izolīnijām, simboliem, tekstu. 

Datu izgūšanā par reālo vidi un tās objektiem šobrīd galvenokārt izmanto lāzerskenēšanas un 

fotogrammetrijas metodi. Lāzerskenēšana jeb LIDAR ir attālumu un leņķu mērīšana ar telpu 

skenējošo lāzera staru, kas dod miljoniem telpisko lokalizētu, punktu mākoni. 

Fotogrammetrija analizē reālās vides attēlus, kas ir uzņemti no vairākiem skatu punktiem, un 

automātiski detektē pikseļus attēlā, kuri atbilst vienam un tam pašam fiziskam punktam. No 

daudzām šādām atbilstībām nosaka attēlu relatīvo orientāciju un fotografēto objektu 3D 

modeli. Tā ir netieša mērīšanas metode. 

 

Darba mērķis ir noskaidrot, kā izmanto 3D modulēšanu, kādi ir mūsdienu pielietojumi 3D 

modulēšanā. 

Darba uzdevums apstrādāt pieejamo informācijas avotus, analizēt un apkopot datus, 

secinājumu izstrādāšana.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā tika izmantota empīriskā jeb datu vākšanas metode, iegūtās literatūras analīze un 

aprakstošā jeb monogrāfiskā metode. 

 

Diskusija un rezultāti 

3D modelēšana ir datorgrafikas paņēmiens jebkura objekta vai virsmas 3D digitālā attēlojuma 

iegūšanai. 

Mūsdienās trīsdimensiju virsmas un objekti tiek pārveidoti ļoti precīzos matemātiskajos 

attēlos, izmantojot lāzerskenerus un 3D modelēšanas programmatūru. Pateicoties 3D 

lāzerskenēšanas un modelēšanas priekšrocībām, būvniecības ir kļuvusi vienkāršāka un 

izmaksu ziņā efektīvu resursu jebkura veida virsmu kartēšanai. 

Izmantojot gan zemes, gan gaisa attēlu kombināciju, mēs varam 3D modelēt gandrīz jebko, 

tikai no fotogrāfijām. Ja lāzerskenēšana aprobežojas ar mērījumiem uz zemes un ir pakļauta 

ēnošanai, kas nozīmē, ka trūkst datu, ar bezpilota lidaparātiem var redzēt struktūras no visiem 

leņķiem, ļaujot modelēt visus visas funkcijas aspektus. 

Izmantojot gaisa datus var iegūt augstu precizitāti rekonstruētu 3D reljefa iezīmes digitālajā 

pasaulē. Šos modeļus parasti izmanto, lai novērtētu riskus, reljefa izmaiņas. 

3D modulēšana ir pielietojuma arī pašvaldības, izvērtējot ēku/būvju vispārējo stāvokli, 

graustu esamība, izsekot līdzi nelegālai būvniecībai, teritorijas (tai skaitā pagalmu) sakoptības 
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līmeņa apsekošana, nelegālo atkritumu izgāšanas vietas , piekļuves ceļu plānošanai. Atsevišķu 

būvju un infrastruktūras objektu tehniskā un arhitektoniskā stāvokļa apsekošana un 

dokumentēšana. Kultūrvēsturisko objektu stāvokļa izpēte, dokumentēšana. 

Realitātes iegūšanai lāzerskenēšana ir viena no uzmērīšanas metode, kas ļauj iegūt ļoti 

detalizētu objekta un tā apkārtnes trīsdimensiju attēlojumu salīdzinoši īsā laika periodā. Šī 

tehnoloģija ir efektīva un noderīga konkrētās situācijās, statusa fiksēšanai, jo piedāvā 

nesalīdzināmi vairāk informācijas par objektu nekā jebkura cita tradicionālā uzmērīšanas 

metode, kā arī nodrošina milimetru precizitāti. Populārākie pielietojumi ir arhitektūras un 

kultūrvēsturisko pieminekļu dokumentēšana, kā arī objektu uzskaite projektēšanas un 

būvniecības vajadzībām. 

Pilsētplānošanas iespējams izmantot digitālās pilsētas vai tās teritorijas daļas 3D modeli, 

telpisko risinājumu izvērtēšana, telpiskā analīze, 3D modeļa publicēšana internetā. 

Pēc 3D moduļa ir iespējams veikt teritorijas un objektu monitoringu, 3D datu sagatavošana 

ēku renovācijai, nekustamo īpašumu izvērtēšana, aktualizēt informāciju pēc moduļiem, reljefa 

izmaiņu izvērtēšana.  

 

Secinājumi 

1. 3D modulēšana izveido trīsdimensiju objektu laukumu, lai izvediotu modeļus ir 

nepieciešamas specialas programmas, viena no popularākajām ir Microsatation Bently. 

2. LIDAR ir attālumu un leņķu mērīšana ar telpu skenējošo lāzera staru, kas dod miljoniem 

telpisko lokalizētu, punktu mākoni. 

3. Fotogrammetrija analizē reālās vides attēlus, kas ir uzņemti no vairākiem skatu punktiem, 

un automātiski detektē pikseļus attēlā, kuri atbilst vienam un tam pašam fiziskam 

punktam. 

4. 3D modulēšana ir pielietojuma arī pašvaldības, izvērtējot ēku stāvokli, graustu esamība, 

izsekot līdzi nelegālai būvniecībai, piekļuves ceļu plānošanai. 

5. Lāzerskenēšana ir viena no uzmērīšanas metode, kas ļauj iegūt ļoti detalizētu objekta un 

tā apkārtnes trīsdimensiju attēlojumu salīdzinoši īsā laika periodā 

6. Izmantojot gaisa datus var iegūt augstu precizitāti rekonstruētu 3D reljefa iezīmes 

digitālajā pasaulē. 
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BŪVJU DEFORMĀCIJAS MĒRĪJUMU SISTĒMAS IZSTRĀDE 

 

Autors: Sandis Reinvalds 

Zinātniskais vadītājs: Mg. sc. ing., lektors Miks Brinkmanis-Brimanis  

 
Kopsavilkums 
Pētījumā tiek apskatīti galvenie būvju deformācijas cēloņi, to ietekmējošie faktori un mērījumu sistēmas 

tagadējie būves izstrādātie normatīvi. Tiek analizēti būvju deformācijas veidi, to galvenās atšķirības un sekas. 
Atslēgas vārdi: Būvju deformācija, cēloņi, veidi, aprēķins. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījuma veikšanai tika izmantotas kvantitatīvās pētījuma metodes, kas ietver likumu un 

zinātniskās literatūras izskatīšanu, apkopojot informāciju un literārus avotus par tēmu 

“Būvju deformācijas mērījumu sistēmas izstrāde”. 

Darba izstrādei izmantoti interneta resursi no e-portāla, likumi.lv un zinātniskās literatūras 

apkopošanas. 

 

Ievads 

Būvju deformācija ir konstrukcijas ģeometriskās pārmaiņas koordinātu sistēmā. Būvju 

deformācijas mērījumu sistēmas izstrāde ir ļoti nozīmīgs inženierģeodēziskais process, kura 

darba mērķis ir noteikt deformācijas būvēs, lai laicīgi novērstu tās izplatību. Būvju 

deformācijas novērojumu noteikšanai izmanto dažādas mērniecības metodes: ģeometrisko 

nivelēšanu, hidrostatisko nivelēšanu,  trigonometrisko nivelēšanu, mikronivelēšanu un citas 

metodes. 

 

Diskusija un rezultāti 

Deformāciju veidi un to cēloņi 

Ģeodēzijā ir pieņemts uzskatīt deformāciju kā mainās objekta stāvoklis attiecībā pret tā 

sākotnējo atrašanās vietu. Pēc, bet dažreiz arī Būvniecības laikā grunts sablīvēšanas 

rezultātā, kas rodas no ēkas masas notiek būves vertikālā novirze vai nosēšanās. Reizēm 

kad veic radikālu struktūras pārstrukturēšanu augsnē, deformācija norisinās daudz ātrāk ko 

sauc par iegrimšanu (С.В.Смолич…, 2009). 

Ja gadījumā grunts zem būves pamatiem ir saspiesta nevienmērīgi, slodze uz augsni ir 

atšķirīga vai apdzīvotā vietā ir nevienmērīgs raksturs, tad šādā gadījumā deformācijas 

izpaužas šādā formā: horizontāla novirze, nobīde, pārkare, izliekums, kas ārēji izpaužas 

plaisu, atlūzumu un plīsumu veidā. Konstrukciju nobīde horizontālajā plaknē var būt 

izraisīta no augsnes sānu spiediena, ūdens, vēja, zemes nogruvumu procesiem un citiem 

dabiskajiem izcelsmes ietekmējošajiem faktoriem (С.В.Смолич…, 2009). 

 

Uzdevumi un novērojumu organizēšana.  

Novērojumi par konstrukciju deformācijām ir mērīšanas un aprakstošo pasākumu kopums. 

Deformāciju identificēšanai un cēloņu noteikšanai tiek izpildīti būves stabilitātes 

novērtēšanas pasākumi, lai nodrošinātu šo procesu normālu darbību (С.В.Смолич…, 

2009). 

Lai izpētītu deformācijas vietas būvēs, fiksē stiprinājuma vietas un nosaka to telpiskā 

stāvokļa izmaiņas izvēlētajā laika periodā, ņemot vērā sākotnēji noteikto stāvokli 

(С.В.Смолич…, 2009). 

 

Ģeodēziskā izpēte un speciālie darbi 

Būvju deformāciju pēta šādi: mēra attiecībā pret kādu no speciāli izveidotajiem tīkla atbalsta 

punktiem, kuru precizitāte ir augstāka nekā deformācijas lielumi. Nepieciešami trīs vai vairāk 
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pamatojuma punkti. Speciāli izveidotais tīkls tiek piesaistīts valsts ģeodēziskajam tīklam. 

Deformāciju mērīšanas precizitāti var noteikt pēc deformācijas lieluma un rakstura, 

būvniecības termiņiem un pēc mērījumu nepieciešamības ekspluatācijas laikā (Vispārīgie  

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15…). 

 

Trasēšanas darbi sevī ietver: 

 Trases uzmērīšanas gājiena izveidi pa trases asi un reperu ierīkošanu; 

 Joslas topogrāfisko uzmērīšanu; 

 Pagrieziena punktu, piketu un līkņu elementu nostiprināšanu; 

 Garenprofilu un šķērsprofilu līmetņošanu (Vispārīgie  Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 005-15…). 

 

Novērojumu precizitāte un periodiskums. 

Normatīvajos dokumentos nogulumu noteikšanas precizitāte vai horizontālos 

pārvietojumus raksturo vidējā kvadrātiskā vērtību kļūda: 

1 mm - ēkām un būvēm, kas uzceltas uz akmeņainas vai daļēji akmeņainas augsnes; 

3 mm - ēkām un būvēm, kas uzceltas uz smilšainas, māla un citas saspiežamas augsnes; 

10 mm - ēkām un būvēm, kas uzceltas uz uzbērumiem (С.В.Смолич…, 2009). 

 

Pamatnes deformāciju aprēķins 

Lai noteiktu būves pamatnes deformāciju ir jāveic tās pamatnes deformāciju aprēķins. 

Pamatnes aprēķināšanai ir jāveic šādi sekojošie darbi: jānosaka un jāierobežo pamatu un 

būves virszemes konstrukcijas absolūto un relatīvo pārvietojumu tādās robežās, kuras 

normatīvi noteiktajā ekspluatācijas laikā: 

  garantē būves nepieciešamos ekspluatācijas apstākļus 

  novērš būves nepieļaujamu sēšanos, pacelšanos vai nosvēršanos;  

  novērš nepieļaujamas konstrukciju projektēto līmeņu un stāvokļa pārmaiņas (Vispārīgie 

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15…,). 

 

Pamatnes deformācijas aprēķinos pamatā tiek lietotas šādas mērvienības: 

 lineārās - m(cm); 

 spēki (slodzes) – kN; 

 spriegumi, spiediens, deformāciju moduļi – kPa; 

 blīvums – kN/m3 (Vispārīgie Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15…) 

  

Pamatnes deformācijas ir šādas: 

 Sēšanās –Deformācijas veids, kuras cēlonis ir pamatnes grunts sablīvēšanās ārējo slodžu un 

grunts pašsvara ietekmē un kas nav saistīta ar pamatnes grunts struktūras pārmaiņām. 

 Iegrimšana – Deformācijas veids, kuras cēlonis ir pamatnes grunts sablīvēšanās un 

struktūras krasas pārmaiņas ārējo slodžu, grunts pašsvara un citu papildu faktoru ietekmē, 

ietverot arī ledus kušanu sasalušā gruntī. 

 Celšanās un sēšanās – Deformācijas veids, kuras cēlonis ir pamatnes grunts tilpuma 

pārmaiņas mitruma un arī ķīmiskās iedarbības ietekmē, vai grunts porās sasalstot ūdenim 

un kūstot ledum. 

  Iesēdumi –Deformācijas veids, kuras cēlonis ir zemes virsmas deformācijas, ko radījusi 

derīgo izrakteņu izstrāde, pamatnes ģeotehnisko apstākļu pārmaiņas, gruntsūdeņu līmeņa 

pazemināšanās, krastu un sufozijas, un arī citi ietekmējošie procesi, kas veicina iesēdumus, 
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  Horizontāli pārvietojumi – Deformācijas veids, kuras cēlonis ir horizontālu spēku 

iedarbība uz pamatu vai ievērojami virsmas vertikālie pārvietojumi grunts masīva pašsvara 

vai citu dabas apstākļu ietekmē (Vispārīgie Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 

207-15…). 

Projektēšanas normas, ekspluatācijas un regulēšanas noteikumi tehnoloģiskajām iekārtām un 

projektēšanas uzdevums nosaka galēji pieļaujamo deformāciju  su,s lai nodrošinātu 

tehnoloģiskās un arhitektoniskās prasības būvei un tās pamatnei. Nosacījums, kas jāizpilda, lai 

veiktu nepieciešamos aprēķinus, piemēram, noturības (arī plaisu) vai būves konstrukciju 

stiprības, izstrādājot projektu ir sekojošs: 

  

s ≤ su,s, kur  

 

s – būves un pamatnes kopējā deformācija; 

su,s – būves un pamatnes galēji pieļaujamā deformācija, (Vispārīgie  Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15…). 

  

Projektēšanas laikā jānosaka  su,s  kas ir galēji pieļaujamā deformācija būvei un pamatnei. Tā 

nodrošina kopējo darbu pamatnei un būvei, tās noturību, plaisu noturību un stiprību. Būvēm, 

kurām konstrukcijās papildu piepūles nerada nevienmērīga sēšanās, piemēram, torņveida 

būvēm, jeb būvēm ar ievērojamu stingrību, to var nenoteikt (Vispārīgie  Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15…). 

 

Secinājumi 

1. Būves deformāciju novērošana un novērtēšana ir svarīgs un atbildīgs process, lai laicīgi 

varētu noteikt būves esošo stāvokli, lai neapdraudētu būves patērētāju (cilvēku) drošību. 

2. Būvju deformācijas noteikšana prasa ļoti atbildīgu un precīzu darbu, lai noteiktu precīzu 

būvju stāvokli un atļautās būvju deformāciju galējās robežas. 
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JŪRAS LĪMEŅA IZMAIŅU NOVĒROŠANA BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTĒ 

 

Autors: Toms Kristiāns Robītis 

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Armands Celms 

 
Kopsavilkums 

Ūdens līmenis Baltijas jūras piekrastē aktīvi mainās. Latvijā novērojumi tiek veikti deviņās stacijas, kuras atrodas 

Baltijas jūras piekrastē. Darbā tiek aprakstītas Baltijas jūras līmeņa izmaiņas pēdējo simts gadu laikā un 

prognozes par ūdens līmeņa izmaiņām nākotnē. Tiek apskatītas novērojumu staciju atrašanās vietas un iegūtie 

dati, ūdens līmeņa novērojumu vēsture. Kā arī aprakstīti reljefa un ģeoloģiskie faktori, kas ietekmē ūdens līmeņa 

izmaiņas un piekrasti. 

Atslēgas vārdi: Ūdens līmeņa izmaiņas, faktori, stacijas. 

 

Ievads 

Noteikt ūdens līmeni ir nozīmīgi, lai novērošanas stacijas piesaistītu nivelēšanas tīklam. 

Tomēr tas jādara atkārtoti, jo ūdens līmenis var būtiski mainīties atkarībā no vairākiem 

faktoriem, kuru izcelsme var atšķirties. Piemēram, meteoroloģiski faktori kā vējš, lietus, 

temperatūras svārstības, ģeoloģiski faktori vai reljefa faktori kā zemes garozu kustības. 

Pētījuma mērķis ir novērot ūdens līmeņa izmaiņas ilgākā laika periodā un sasaistīt ar 

nivelēšanas pamattīklu. Uzdevumi ir iepazīties ar jūras līmeņa novērojuma stacijām un 

monitoringa sistēmām Baltijas jūras piekrastē. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījuma izveidē izmantota materiālu un literatūras analīze un monogrāfiskā jeb aprakstošā 

metode. 

 

Diskusija un rezultāti 

Vienas no lielākajām tīklu izmantošanas problēmām visos laikos ir bijušas vairākkārtējās 

augstumu sistēmas izmaiņas. 

1986. gadā notika Baltijas jūras līmeņa novērošanas posteņu piesaiste PSRS precīzajam 

nivelēšanas tīklam. Piesaiste notika sekojošos Latvijas piekrastes posteņos: Pāvilosta, 

Ventspils, Kolka, Roja, Mērsrags, Daugavgrīva, Skulte, Salacgrīva. Šo darbu laiki tiks 

ierīkota virkne nivelēšanas zīmju ar tādu aprēķinu, lai katrs jūras līmeņa novērošanas postenis 

būtu apgādāts vismaz ar diviem paisatreperiem un vienu līmeņa novērošanas ierīces kontroles 

reperi. Šo darbu laika tika ierīkota virkne jaunu fundamentālo reperu. Posteņu reperu piesaiste 

valsts I vai II klases nivelēšanas punktiem veikta ar II klases precizitāti saskaņā ar instrukciju. 

Tagad Latvijas zinātnieki secinājuši, ka Baltijas jūras līmenis pie Rīgas paaugstinājies 100 

gados par 26 cm (Silabriedis, 2010). 
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1. attēls. Baltijas jūras vidējā relatīvā ūdens līmeņa izmaiņas 1875 - 2005. gads 

 

Jūras līmeņa novērojumi notiek septiņās novērojumu stacijās Rīgas jūras līča piekrastē 

(Salacgrīva, Skulte, Daugavgrīva, Lielupes grīva, Mērsrags, Roja, Kolka) un divās 

novērojumu stacijās Baltijas jūras A piekrastē (Ventspils, Liepāja). 

Visos attiecīgo novērojumu punktos ūdens līmenis ir līdzīgs – no janvāra līdz maijam tas 

pazeminās, jūlijā paaugstinās, no augusta līdz oktobrim līmenis mainās nedaudz, bet 

novembrī un decembrī novērojuma līmeņa paaugstināšanās.  

Vislielākie ūdens līmeņa pacēlumi un kritumi novērojami rudenī un ziemā. Pavasara un 

vasaras mēnešos novērojams ne tikai vismazākais uzplūdu skaits, bet tie arī pēc sava apjoma 

ir daudz mazāki par rudens un ziemas uzplūdiem.  

Kopš 1970. gada Rīgas jūras līcī maksimālais novērotais līmenis sasniedzis +227 cm 2005. 

gada 9. janvārī Skultē, bet Baltijas jūrā +146 cm 1993. gada 14. janvārī Liepājā. Rīgas jūras 

līča minimālais līmenis –117 cm tika novērots Salacgrīvā 1976. gada 15. oktobrī, bet Baltijas 

jūrā –91 cm 1979. gada 1. janvārī pie Ventspils (Baltijas jūras locija, 2021). 

Klimata pārmaiņas jau ietekmē un turpinās ietekmēt šādus parametrus un procesus:  

 vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās,  

 ledus segas ilguma samazināšanās,  

 nokrišņu dienu un kopējā nokrišņu daudzuma palielināšanās, 

 ūdens sāļuma samazināšanās,  

 ūdens līmeņa paaugstināšanās un krasta erozijas pastiprināšanās. 

Laika periodā no 1961. līdz 2010. gadam līdzšinējo klimata pārmaiņu ietekmē Latvijā 

novērota vienmērīga gaisa temperatūras paaugstināšanās, kas izteikta gan gaisa temperatūras 

vidējās, gan minimālajās un maksimālajās vērtībās. Pēdējo 50 gadu laikā vidēji Latvijā par 

1,9°C, pieaugusi gada minimālā gaisa temperatūra, savukārt maksimālās gaisa temperatūras 

vērtības ir pieaugušas vidēji par 0,7°C. 

2018. gads Latvijā bija sausākais gads novērojumu vēsturē, kā arī kopā ar 2000. un 2008. 

gadu kļuva par 3. siltāko ar vidējo gaisa temperatūru +7.6°C (1,9°C virs normas attiecībā pret 

1961.-1990.gada periodu). Neatkarīgi no ieviestajiem klimata pārmaiņu mazināšanas 

pasākumiem, Latvijā gada vidējā gaisa temperatūra turpinās paaugstināties un laika periodā no 

2011. līdz 2040. gadam būs par 1,5-2,5°C augstāka nekā 1971. - 2000. gada periodā 

(VARAM, 2019). 

 

 

 

 

Secinājumi 

1. Pēdējo simts gadu laikā jūras vidējais līmenis ir paaugstinājies par aptuveni 26 cm. 

2. Novērojumi tiek veikti 9 stacijās Baltijas jūras piekrastē, no kurām septiņas atrodas 

Rīgas jūra līča piekrastē. 

3. Pēdējo gadu laikā gaisa temperatūra paaugstinās, kas kopā ar citiem faktoriem  ietekmē 

Baltijas jūras vidējā līmeņa pieaugšanu. 
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LĀZERSKENERU UN SENSORU PIELIETOJUMS BŪVJU DEFORMĀCIJU 

NOTEIKŠANAI 

 

Autors: Kārlis Lepa  

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Armands Celms 

 

 

Kopsavilkums 

Zinātniski pētnieciskais darbs ir par lāzerskeneru un sensoru pielietojumu būvju deformāciju 

noteikšanai. Darbā ir apkopota informācija par lāzerskenēšanas attīstību Latvijā, skeneru 

pielietojuma iespējām, skeneru iedalījumu kategorijās. Ir iekļauta informācija par  skeneru 

izmantošanas priekšrocībām un uzņemto fotogrāfiju kvalitāti, kā arī tiek aplūkots monitorings 

un tā nozīmē būvju deformāciju noteikšanas datu korektumam un atbilstībai, lai spētu 

pilnvērtīgi salīdzināt  datus un iegūt patiesus secinājumus.  
Atslēgas vārdi: lāzerskenēšana, skeneris, deformācijas, būves, sensori. 

Ievads 

Jau kopš seniem laikiem cilvēki vienmēr ir gribējuši sadalīt zemi un mērīt to, taču laikam ejot 

uz priekšu cilvēku prāts attīstījās un cilvēks nolēma sākt būvēt dažādas būves. Pirmsākumos 

tās bija mazas un ikdienišķas, taču vēlāk tika celtas sarežģītākas, augstākas un iespaidīgākas, 

kas lika sākt domāt par būvju stabilitāti un iespējamajām deformācijām, taču nebija piemērotu 

precīzu mērinstrumentu ar kuru palīdzību precīzi būtu iespējams izsekot būvju deformācijām 

dažādu faktoru ietekmē. Līdz ar to cilvēki sāka domāt par šādu instrumentu un metožu izveidi. 

Laikam ejot arī esošās metodes vairs nenodrošināja pietiekamu precizitāti augot būvju 

sarežģītībai un augstumam, līdz ar to tika izgudrotas jaunas metodes un instrumenti ar kuru 

palīdzību daudz precīzāk noteikt būvju deformācijas.   

Viens no variantiem kā noteikt un mērīt deformācijas ir dažādi mērinstrumenti kā piemēram 

teodolīti, elektroniskie tahimetri un citi, taču šajā darbā, darba autors pievērsīsies 

modernākiem instrumentiem ar kuru palīdzību var veikt dažādus mērniecības darbus tai skaitā 

būvju deformāciju noteikšanu ar lāzerskeneriem un dažādiem specializētiem deformāciju 

sensoriem.  

Pētījuma mērķis – izpētīt un noskaidrot lāzerskeneru un sensoru pielietojumu būvju 

deformāciju noteikšanai.  

Pētījuma uzdevumi – Pētījumam tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

 izpētīt terrestisko lāzerskeneru vēsturisko attīstību Latvijā; 

 noskaidrot kādas ir lāzerskenēšanas metodes; 

 noskaidrot kādas ir iespējamās būvju deformācijas; 

 izpētīt kādi sensori ir pieejami būvju deformāciju noteikšanai un identificēšanai. 

 

Pētījumu metodes un izmantotie materiāli 

Zinātniski pētnieciskajam darbam informācija tika iegūta no dažādiem interneta resursiem. 

Lai veiksmīgi izprastu un spētu gūt priekšstatu par lāzerskenēšanas un dažādo deformāciju 

sensoru iespējām, darbā tika izmantota monogrāfiskā jeb aprakstošā pētniecības metode. 

Būvju deformāciju noteikšanas izprašanai ar dažādiem instrumentiem un metodēm tika 

izmantota abstrakti loģiskā metode.   

 

Diskusija un rezultāti 

“Lāzerskenēšana ir bezkontakta uzmērīšanas veids, kas samērā īsā laikā ļauj iegūt ļoti 

detalizētu objekta un apkārtējās vides trīsdimensionālu attēlojumu. Šī tehnoloģija ir efektīva 

un lietderīga konkrētās situācijās, stāvokļa fiksēšanai, jo piedāvā nesalīdzināmi vairāk 
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informāciju par objektu nekā jebkura cita tradicionālā uzmērīšanas metode, kā arī nodrošina 

milimetru precizitāti! Populārākais pielietojums ir arhitektūras un kultūrvēsturisko pieminekļu 

dokumentēšana, objekta fiksācija projektēšanas un būvniecības vajadzībām” (3D 

lāzerskenēšana, 2017). 

Lāzerskenēšanas attīstība Latvijā aizsākās pirms aptuveni 20 gadiem, kad parādījās pirmie 

skeneri un tika veikti pirmie lāzerskenēšanas darbi. Ap 2008. gadu parādījās pirmie 3D 

modeļi, kuri veidoti no lāzerskenēšanas laikā iegūtajiem punktu mākoņiem (point clouds) 

(Kaļinka, Lukss, 2018). 

Lāzerskeneru pielietojums neaprobežojas ar būvju deformāciju noteikšanu, tos var izmantot, 

veidojot topogrāfiskos plānus, ortofoto, divu dimensiju (2D) griezumus, trīs dimensiju (3D) 

modeļus, kontrolmērījumiem, lai sekotu projekta attīstībai un atbilstībai un pat infrastruktūras 

inventarizācijai un analīzei, automātiski atšķirot dažādus vides elementus, kā arī vēl daudz un 

dažādi citi iespējamie pielietojumi (Mūsdienīgas uzmērīšanas tehnoloģijas, 2016). 

Lāzerskeneri tiek iedalīti 2 kategorijās, pirmā ir statiskā lāzerskenēšana zem kuras ietilpst 

terrestiskā lāzerskenēšana, savukārt otra grupa ir dinamiskā lāzerskenēšana kura iekļauj 

skenēšanu ar mobilo rokas skeneri, ar mobilo kartēšanas sistēmu  un LIDAR (Light Detection 

and Ranging) (Kaļinka, Lukss, 2018). 

Terrestiskā lāzerskenēšana no fiksētas pozīcijas ir biežāk sastopamais un izmantotais 

skenēšanas veids, iemesls tam – ir ļoti plašs un daudzveidīgs pielietojums. Šī uzmērīšanas 

metode ir lieliski piemērota lielu un lokālu objektu uzmērīšanai, kā piemēram tiltiem, ēkām, 

dažādām konstrukcijām un būvēm, kurām ir nepieciešams nodrošināt augstu mērījumu 

precizitāti. Atkarībā no attāluma kādā tiek mērīts, ir iespējamas dažādas precizitātes – pat 

pāris milimetru apmērā (Kaļinka, Lukss, 2018). 

Lāzerskeneris savā darbības pamatā uzmēra vairākus miljonus punktu (point clouds), kur 

katram punktam ir XYZ koordināta. Krāsainais punktu mākonis ir tas pats melnbaltais, 

iegūtos mērījums sapludinot ar skenēšanas laikā iegūto fotogrāfiju krāsām, tādējādi padarot 

punktu mākoni krāsainu (Kaļinka, Lukss, 2018). 

Stacionārās lāzerskenēšanas process ir ilgāks nekā tas būtu ar, piemēram, mobilo rokas 

skeneri, taču ieguvums ir HDR attēls, kurš pēc tam izmantojams fotofiksācijas nodrošināšanai 

(Kādu lāzerskeneri izvēlēties, 2020).  

“HDR apzīmē augstu dinamisko diapazonu, un tas attiecas uz dažādiem attēla spilgtuma 

līmeņiem un diapazonu starp tiem.” HDR režīmā uzņemtās fotogrāfijas ir daudz kvalitatīvākas 

un labāk izmantojamas, it īpaši, ja vieta kuru fotogrāfē ir izteikti tumša vai gaiša, jo 

fotografējot šajā režīmā tumšās vietas tiks izgaismotas papildus, taču gaišās padarītas mazāk 

spilgtas, tādējādi padarot visus fotogrāfijas elementus viegli saskatāmus un redzamus (Kā: 

Kas ir HDR:…, 2022). 

Būvju deformācijām un ikvienam cietam ķermenim ir iespējamas stiepes, lieces, bīdes un 

vērpes deformācijas, par kuru procesiem un attīstību mērnieks savā kompetencē var 

pārliecināties, veicot atbilstošus un akurātus mērījumus (1. Deformācijas veidi ikdienā, [b.g.]). 

Monitorings ir viens no būvju deformāciju noteikšanas galvenajiem uzdevumiem, lai 

kvalitatīvu veiktu darbu un salīdzinātu datus. Veikt vienu mērījumu un pēc iegūtajiem 

rezultātiem izvirzīt secinājumus ir neiespējami un nepieņemami, tādēļ ir nepieciešami ilgstoši 

un pēc iespējas maksimāli vienveidīgi mērījumi, lai datus salīdzinātu pēc iespējas pareizāk.  

Monitoringa veikšanai ir vēlams katru reizi skeneri novietojot pēc iespējas vienā un tajā pašā 

vietā vai veicot vienveidīgu gājienu, taču pastāv arī citi specializēti instrumenti deformāciju 

noteikšanai. Viens no tiem ir inklinācijas (sagāzuma) sensors, kuru piestiprina pie sienas un 

kurš digitālā formā pats nolasa savus atrašanās vietas parametrus un datus nodod bāzes 

stacijai, kura datus pārvieto uz serveri un paziņo par rezultātiem sms vai e pastā (Blogs, 

2022). 
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Būvju sēšanās arī ir viens no veidiem būvju deformācijām, galvenokārt plaisu rašanai, tādēļ, 

lai to monitorētu, pastāv plaisu mērīšanas sensori vai to analogās versijas - noniji, kurus 

nolasa ar aci pēc esošās skalas uz tiem (Ēku monitorings, 2021). 

Tiltiem un dažādām metāla konstrukcijām ir jāspēj noturēt ilgstoši augsta slodze no lielā svara 

vai ātruma līdz ar to ir nepieciešami sprieguma jeb stresa sensori, kuri spēj nolasīt 

nepieciešamos datus un pēc vajadzības papildus ar šiem sensoriem var arī noteikt materiāla 

nogurumu, respektīvi atlikušo lietderīgo mūža novērtējumu ar kura palīdzību priekšlaicīgi var 

uzzināt par potenciālajiem draudiem. (Blogs, 2022). 

Vibrācijas ir gandrīz katrā būvobjektā, ja tās pārsniedz pieļaujamās robežas, tas var ietekmēt 

būves stabilitāti un apkārtējo cilvēku drošību, līdz ar to pastāv arī iekārta vibrāciju 

noteikšanai, saukta par ģeofonu. (Blogs, 2022). 

Izvēloties veikt būvju deformāciju ar jebkuru no iepriekš aplūkotajām metodēm ir ļoti svarīgi 

ņemt vērā Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā”, kuros teikts: “19. Būvju deformāciju mēra attiecībā pret speciāli izveidota 

vertikālā vai horizontālā tīkla atbalsta punktiem, kuru precizitāte ir vismaz par kārtu augstāka 

nekā iespējamie deformācijas lielumi. Nepieciešami vismaz 3 pamatojuma punkti. ...” 

(Noteikumi par Latvijas, 2015). 

 

Secinājumi 

1. Lāzerskeneru pielietojuma iespējas ir daudz lielākas nekā tās pašlaik tiek izmantotas un 

tam ir milzīgas nākotnes perspektīvas mērnieka ikdienas darbu veikšanai.   

2. Terrestiskā lāzerskenēšana ir visprecīzākais skenēšanas veids, lai nodrošinātu 

visaugstāko mērījumu kvalitāti un precizitāti.  

3. Monitorings  ir ļoti nozīmīgs būvju deformāciju noteikšanai, jo tas ļauj pilnvērtīgi 

pārliecināties par datu pareizību un atbilstību sasniedzamajam rezultātam.  

4. Par būvju deformācijām ir maz pieejamas informācijas, kas liecina, ka sabiedrība un 

būvuzņēmumi nav pietiekami informēti un ieinteresēti par iespējām uzraudzīt un 

monitorēt būvju deformācijas un jau laikus novērst iespējamās traģēdijas.  

5. Sensori ir pavisam jaunas tehnoloģijas, kuras jau spēj pārsniegt lāzerskenēšanas 

sniegtās priekšrocības būvju deformāciju noteikšanai, pateicoties nepārtrauktai būvju 

deformāciju uzraudzībai.  
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ĢEODĒZISKĀ  TĪKLA IZVEIDES PRASĪBAS UN PIELIETOJUMS 

 

Autors: Miks Jencītis 

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Armands Celms 

 
Kopsavilkums 

Darbā tika veikta literatūras izpēte par ģeodēzisko tīklu, kas nodrošina matemātisko pamatojumuun praktisko 

kontroli uzmērīšanas un kartēšanas darbiem. Kādi dati jāapkopo, lai varētu pilnvērtīgi veikt šo punktu 

apsekošanu dabā. Noteiktais poligonometrijas punktu daudzums uz km2 apbūvētās un neapbūvētās teritorijās. 

Poligonometrijas punktu precizitāte. Poligonometrijas punktu saturs un izmēri, kā tas paliek precīz un nezaudē 

savu sākotnējo vietu. Darba uzdevums ir izprast ģeodēziskā punkta noteiktos nosacījumus, tā uzbūvi, precizitāti 

un vēsturi. Mērķa izpildei izvirzītie uzdevumi bija pieejamo datu apskats un analīze, apkopošana un secinājumu 

izstrādāšana. 

Atslēgas vārdi: ģeodēziskais tīkls, poligonometrija. 

 

Ievads 

Beidzot 2. kursu LLU, VBF ZIM, nolēmu pa vasaru sāk strādāt savā pilsētā esošajā 

mērniecības firmā. Mans pirmais uzdevums bija ģeodēzisko punktu apsekošana apvidū. 

Vietējā tīkla pamat uzdevums ir nodrošināt nepieciešamos ģeodēziskos atbalsta punktus 

mērniecības darbiem saistībā ar administratīvās teritorijas attīstību. Ģeodēziskie atbalsta 

punkti nepieciešami kadastrālajai uzmērīšanai, nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, augstas detalizētības topogrāfisko datu 

iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei, objektu projektēšanai, būvēšanai un 

ekspluatācijai.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Tika izmantoti pieejamie dati no poligometrijas punktu apsekošanas 2011 gadā. Jau iepriekš 

sagatavotā koordinātu pārrēķināšanas tabula. Izmantotās iekārtas: GNSS iekārtas Trimble R4 

un Stonex S80A, Tahimetrs Trimble C Series . Tuvākās LatPos bāzes stacijas: sākumā 

“Alūksne” un pēc tam tika uzstādīta bāzes stacija “Lejasciems”, kas atrodas pavisam tuvu 

Gulbenei un ļāva veikt mērījumus vēl precīzāk. Mērījumu apkopošanai tika izmantots tādas 

datorprogrammas, kā: Toponet, Microstation V8i, DCEditor-Shortcut. Darbā tika pielietota 

monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. Informācija tika iegūta no literatūras un citiem avotiem, 

kā arī interneta resursiem. 

 

Diskusija un rezultāti 

Latvijas ģeodēzisko tīklu veido apvidū nostiprinātu punktu kopums, kuriem noteiktas vienotas 

sistēmas (LKS-92) koordinātas. Ģeodēziskais tīkls nodrošina matemātisko pamatojumu un 

praktisko kontroli uzmērīšanas un kartēšanas darbiem. 

Lai veiktu ģeodēziskā tīkla apsekošanu apvidū vispirms jāapkopo pieejamie dati par vietējās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem ģeodēziskajiem punktiem tāda informācija kā 

kartogrāfiskie materiāli, punktu novietojuma shēma, koordinātu un augstumu saraksts. 

(Ģeodēzijas tīkli 2022) 

Poligometrijai jānodrošina ar atbalsta punktiem topogrāfiskā uzmērīšana, nekustamo īpašumu 

robežu koordinēšana un citi ar punktu stāvokli saistītie darbi jebkurā valsts vietā. Minimālais 

poligometrijas punktu skaits uz km2  būtu jābūt 4 punktiem apbūvētās un 1 punktam 

neapbūvētās teritorijās. 

Poligometrijas darbus izpilda ar instrumentiem un metodēm, kas nodrošina paredzēto 

precizitāti. Mērnieks ir atbildīgs par instrumenta lietošanu atbilstoši tā paredzētajām 

funkcijām. Kā arī rergulāri, ne retāk kā reizi gadā instrumentam ir jāveic pārbaude un 

kalibrēšana. Instrumenta kalibrēšanu veic pie atbilstošā instrumenta izplatītāja vai tieši pie 

ražotāja. 
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Vietās, kur esošā poligonometrijas punktu blīvums vai izvietojums ir neapmierinošs vai arī ir 

zema tīkla precizitāte, par zemas precizitātes tīkliem uzskatāmi punkti ar relatīvajām 

nesaistēm, kas lielākas par 1:10000 vai kurās punktu savstarpējā kļūda nepārsniedz 

pieļaujamo. 

Poligonometrijas punktu augstumu atkārtota noteikšana nepieciešama, ja ir radušās šaubas par 

punkta noturību vai arī, ja kopš pēdējās apsekošanas ir pagājis vairāk kā 10 gadi. 

Poligonometrijas tīkls sastāv no dotajiem punktiem un to ģeometriskajām saitē. Izvērtējot 

vietējo tīklu novērtē ģeodēziskos punktus atbilstoši likumā noteiktajai precizitātei un izvērtē 

tā pilnveidošanas iespējas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu nepieciešamo datu saskaņu un 

precizitāti turpmākajos mērniecības darbos. Poligonometrijas tīkla shēmai un mērījumu 

precizitātei jānodrošina jebkura darba rajonā esošā punkta savstarpējā stāvokļa kļūdas metros 

iekļaušanos robežās. 

m1=k1*√1 

kur: k1- no objekta atrašanās vietas atkarīgais koeficients: 

 0.05 - pilsētās 

 0.10 – ciematos, 

 0.20 – neapbūvētā lauku apvidū 

 l- attālums starp punktiem kilometros 

1.tabula 

Piligonometrijas punktu precizitāte attiecīgi tā klasei 

Polig. klase Pieļaujamā 

relatīvā 

kļūda 

Maksimālie gājienu/ malu garumi km Minimālā 

mala km pilsētas ciemi Laukos 

1 1:25000 1.0/0.4 2.0/0.5 5.0/1.0 0.10 

2 1:10000 0.5/0.25 1.0/0.3 2.5/0.5 0.05 

 

Patstāvīgās gruntszīmes var būt monolītās un atvieglotā tipa: 

 Monolītā zīme ir nošķelta četrstūra formas betona piramīdas. Šīs piramīdas izmēri: 

augstums 65 cm, apakšējais pamats 35*35 cm, augšējā daļa 12*12 cm. Lenķis starp 

piramīdas apakšējo pamatu un sānu skaldni ir 80°. Zīmes tilpums 0.0388 m3.  

 Atvieglotā tipa zīmes ierīko grūti pieejamās vietās, kā arī vietās, kur paredzēts zīmi nosegt 

ar aizsargvāku. Atvieglotā tipa zīme sastāv no 60 cm garas metāla caurules 6-7 cm 

diametrā uz betona enkura. Enkura apakšējā pamata izmēri ir ne mazāki, kā monolītajai 

zīmei un enkura augstums ir vismaz 20 cm. Zīmes kopējais augstums ir 65 cm. (MK 497 

2012.) 

Apbūvētās teritorijās, uz ielām, ceļiem un citās vietās ar patstāvīgu cietu zemes virsmas 

segumu, zīmes tiek aizsargātas ar metāla aizsargvāku, kuram ir noceļams vāciņš, kas 

piestiprināts ar ķēdi vai metāla asi. Aizsargvāka augšdaļai jābūt visma 12 cm diametrā un tā 

centram jāatrodas uz vienas vetrikāles ar zīmes centru, bet mūsdienās šie vāki bieži vien 

atrodas pie šo punktu malām, jo dabas un cilvēku ietekmes dēļ ir izkustināti no to sķotnējās 

vietas. Aizsargvāks balstās uz speciāli balstīta pamata, no grants, betona gredzena vai 

ķieģeļiem. Aizsargvāks un tā pamats nedrīkst balsīties uz zīmes. (MK 497 2012.) 

Izlīdzināšanās rezultātā aprēķina punktu koordinātas uz augstumus Eiropas vertikālās atskaites 

sistēmā. Esošo izolēto punktu koordinātas pārveido atbilstoši šai sistēmai ar transformācijas 

palīdzību, transformācijas paņēmienos aprēķinot no vismaz 3 tuvāk savienoto punktu 

koordinātām. (MK 497 2012.) 

Viens kataloga punkts satur informāciju par: kataloga kārtas numuru, punkta numuru, zīmes 

tipa kodu, tīkla veida un klases apzīmējumu, abscisu un ordinātu, augstumu, augstuma pazīmi, 

blakus punkta numuru, direkcionālos leņķus un attālumus uz blakus punktiem un dotos 

direkcionālos leņķus un attālumus. 
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Secinājumi 

1. Poligonometrijas punkti tika veidoti uz triangulācijas punktu bāzes.  

2. Ja bāzes punkti ir noteikti neprecīzi, tad tā rezultātā arī pārējie punkti būs ar kļūdu, šā 

iemesla dēļ mūsdienās mēs sastopamies ar neprecīzām robežpunktu koordinātēm.  

3. Ģeodēzijas punktu novietojums pret LatPos satelītu punktiem nav vienāds, jo mūsdienu 

iegūto koordinātu precizitāte ir augstāka, kā precizitāte ko ieguva laikā, kad veidoja šo tīklu. 

4. Triangulācijas punktu kļūda, kas tiek pieļauta ir liela, lai mūsdienās varētu veikt 

ģeiodēzijas darbus.  

5. Neskatoties uz gruntszīmes izmēriem, lai tā nemainīgi paliktu savā vietā, ir daudz 

gadījumu, kad tās tiek iznīcinātas un vairs nav derīgas. 
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CĒSU PILSĒTAS VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PILNVEIDOŠANA   

 

Autors: Patriks Puriņš 

Zinātniskais vadītājs: Mg. sc. ing, lektors Valdis Veinbergs  

 
Kopsavilkums 

Pētījumā tiek apskatīa Cēsu Pilsētas vietējā ģeodēzijas tīkla pilnveidošana un esošo esošo ģeodēzijas punktu 

apsekošana 

Atslēgas vārdi: Cēsis, vietējais ģeodēziskais tīkls, kordinātes, apsekošana, pilnveidošana 

 

Ievads 

Cēsu vietējā ģeodēzijas tīkla rekonstrukcija tikai aizsākata jau 2014. gada novembrī. Sakāra ar 

darbu SIA “Metrum” man bija šī iespēja piedalīties šajā procesā veicot punktu apsekošanas. 

Kopā tika apsekoti 228 ģeodēzijas punkti no kuriem daži tika konstatēti kā iznīcinati, daži 

tikai atjaunoti un daži tika izveidoti no jauna. 

 

Metodes un izmantotie materiāli 

Veicot pētijumu tika izmantota kvalitatīvā petniecības metode, kas ietver likumu izmantošanu 

un manis paša iesastīšanos darba procesā par tēmu “Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 

pilnveidošana daļai Cēsu pilsētas. 

Par informāciajs avotiem tika izmantoti normatīvie akti un paša pētijums  

1. MK noteikumi Nr. 879"Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas 

noteikumi” [Skatīts 2022. gada 23.janvāri]. 

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/239759-geodeziskas-atskaites-sistemas-un-topografisko-

karsu-sistemas-noteikumi 

2. MK noteikumiem Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” [Skatīts 2022. gada 

23.janvāri].  

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/250460-vieteja-geodeziska-tikla-noteikumi 

 

Diskusija un rezultāti 

Pilnveidošanas darba mērķis bija daļas Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana, 

veicot ģeodēzisko punktu rekonstrukciju, jaunu punktu ierīkošanu un uzmērīšanas darbus 

apmēram 2.5km2 platībā. Darba reģiona apsekošana, esošo ģeodēzisko punktu izvērtēšana un 

rekonstrukcija, jaunu ģeodēzisko zīmju ierīkošana, globālās pozicionēšanas, tahimetrijas 

mērījumi, mērījumu rezultātu pēcapstrāde, un atskaites sastādīšana veikta laika posmā no 

2014. gada novembra līdz 2022. gada martam. Lai veiktu mērijumus tika izmantota Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēma LKS-92, kā arī Eiropas Vertikālā sistēma LAS-2000,5.  

Veicot Cēsu VT (vietējais tīkls) pilveidošanas darbu, koordinēti 228 ģeodēziskie punkti, no 

tiem:  

- pilnveidoti VT punkti 136gb.,  

- uzmērīti dažādi vēsturiskie punkti 42gb.,  

- ierīkotie grunts zīmes 34gb.,  

- ierīkoti cietā seguma zīmes 42gb.,  

- ierīkotas sienas markas 34gb.,  

- darba procesā ierīkoti darba centri 84gb., 

- uzmērīti GNSS atbalstpunkti 13gb.,  

- sagatavotas VT punktu kartītes 153gb., 

 - tai skaitā pilnveidotajiem VT punktiem 136gb., 

 - tai skaitā daļēji pilnveidoti VT punktiem 13gb.,  

- tai skaitā VĢT punktam 1gb.,  

- tai skaitā būvdarbos konstatētie iznīcināti 3gb 

https://likumi.lv/ta/id/239759-geodeziskas-atskaites-sistemas-un-topografisko-karsu-sistemas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/239759-geodeziskas-atskaites-sistemas-un-topografisko-karsu-sistemas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/250460-vieteja-geodeziska-tikla-noteikumi
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13gb. VT punkti pilnveidoti daļēji – 10gb. piemērīti kā karātnes un paredzēti vietējā tīkla 

turpmākai pilnveidošanai un paplašināšanai 3gb. VT punkti iznīcināti pēc uzmērīšanas dažādu 

objektu rekonstrukcijas darbos, 3gb. vēsturiskie mazāka nozīmīguma punkti uzmērīti no viena 

tahimetra stāvpunkta.  

Pilnveidotā vietējā tīkla konfigurāciju nosaka: - Cēsu pilsētas reljefs – augstumu 

starpības 50m – 100m v.j.l (virs jūras līmeņa),  

- pilsētas apbūve (vecpilsēta), veģetācija (koki), kas traucē GNSS punktu izvietojumam,  

- pazemes komunikācijas,  

- nekustamā īpašuma sistēma.  

Atbilstoši pilsētas reljefa apstākļiem par VT punktu normālā augstuma noteikšanas metodi 

izvēlēta trigonometriskā nivelēšana, 

VT rekostrukcijas laikā veikta esošo zīmju apsekošana un remonts. Jauno grunts zīmju 

nostiprinājuma vietas izvēlētas atbilstoši savstarpējās redzamības apstākļiem, komunikāciju 

izvietojumam, izmantošanas ērtībai un izvērtējot punktu saglabāšanas iespējas. Jaunierīkoto 

punktu tipi, lai pilnīgāk nodrošinātu moderno mērniecības instrumentu izmantošanas 

priekšrocības, iespēju robežās ierīkotas atstarojošās sienas markas. To izvietošanai izvēlētas 

stabilas būves, kurām nav paredzēta siltināšana vai ārsienu rekonstrukcija. Markas izvietotas 

vietās, kur iespējama pēc iespējas mazāka atmosfēras ietekme (zem karnīzēm, palodzēm). 

Izmantojot 2002.g. 11.oktobrī apstiprinātajā “Latvijas ģeodēzisko zīmju ALBUMĀ” 

paredzēto iespēju šo katalogu papildināt ar jaunām zīmēm, ierīkotajām sienas markām –

plāksnītēm piešķirts nākamais zīmes tips “sm-026” (Att.Nr.1). 

 

 
Att. Nr.1. Atstarojošā plāksnīte.  

 

Jaunierīkoto grunts zīmju tips nākamais atbilstoši katalogam “g1-112” (Att.Nr.2).  
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Att. Nr.2. Grunts zīme.  

 

 

Secinājumi 

 Veicot punktu apsekošanu daudzi tīkla punkti tika konstatēti kā iznīcināti  

 Šī darba ietvaros tiks izveidoti ap 60 jauniem vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem  

 Šī darba ietvaros tikā sakārtota daļa Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 
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TEODOLĪTA HORIZONTĀLAIS UN VERTIKĀLAIS LIMBS 

 

Autors: Rinalds Krūmiņš 

Zinātniskais vadītājs: profesors, Dr.sc.ing., Armands Celms 

 

Kopsavilkums 
Zinātniski pētnieciskais darbs ir par teodolīta horizontālo un vertikālo darbību un tā nozīmi. 

Darbā ir apskatīta informācijā par teodolīta darbību, horizontālā un vertikālā limba darbību un 

to rezultātu nolasīšanu. Iegūtajā informācija analizēju, teodolītā uzstādīšanu, horizontālā un 

vertikālā limba darbību, iegūto rezultātu nolasīšanu, iegūtu rezultātu aprēķināšanu un 

horizontālā un vertikālā limba nozīmi mūsdienās. 
Atslēgas vārdi: Teodolīts, limbs, horizontālais, vertikālais, nonija. 
 
Ievads 
Teodolīti ir vieni no pirmajiem instrumentiem ar kuriem tikai veikti mērīšanas darbi. Teodolīti 

tika izmantoti, lai noteiktu horizontālo un vertikālo leņķi un tos izmantot, lai noteiktu 

atrašanos uz zemes virsmas. Teodolīti ar laiku attīstījās un kļuva daudz vienkāršāki, lai tos 

varētu izmantot efektīvāk. Horizontālais un vertikālais limbs ir daļa no teodolīta, kas palīdz 

nolasīt mērījumus un tos izmanot, lai aprēķinātu koordinātas uz zemes virsmas. Mūsdienās 

teodolīti netiek izmantoti tik daudz, jo ir attīstījusies mērniecības nozare un tiek izmantoti 

nivelieri, kas ir uzreiz efektīvāki un automatizēti parāda visu nepieciešamo informāciju, kas 

mērniekam ir nepieciešama, vienīga problēma, ka ass ir uz baterijām un nav ilgnoturīgs 

instruments, bet teodolīti ir ilgnoturīgi instrumenti. 
Pētījuma mērķis – Izpētīt teodolīta horizontālā un vertikāla limba darbību un to nozīmi 

mūsdienās. 
Darba uzdevumi – Pētījuma gaitā veicu sekojošos uzdevumus: 

 Apskatīti teodolīta darbību un vēsturi; 

 Izpētīt teodolīta horizontālā limba darbību; 

 Izpētīt teodolīta vertikāla limba darbību; 

 Apskatīt, kā tas ietekmē mūsdienu mērniecību. 
 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 
Pētījuma tika izmantota analīzes metode, kurā es izanalizēju pieejamos materiālu par darba 

tēmu un veicu iegūtās informācijas apkopošanu šajā darbā. Darba veikšanai izmantoju 

internetā avotus, kas bija pieejami no Latvijas un citām valstīm un arī izmantoju grāmatas, kas 

bija pieejamas elektroniski. 
 

Diskusija un rezultāti 
Horizontālie leņķi tiek mērīti secībā. Sākumā instrumentu novieto uz punkta un uzstāda, lai 

varētu veikt mērījumus. Pēc tam ar horizontālā loka alidādes cilindrisko līmeņrādi nostādām 

teodolīta vertikālo griešanās asi vertikālā stāvoklī. Reizē ar to horizontālā loka limbs būs 

nostādīts horizontāli, kas nepieciešams, lai izmērītu horizontālo leņķi. Lai izmērītu 

horizontālo leņķi, rīkojas šādi: atbrīvojot tālskata pieslēg skrūvi( ar horizontālo loka alidādes 

pieslēg skrūvei jābūt atbrīvotai), tālskati uz dabas objektu vai priekšmetu, vēlams, lai tālskatis 

tiek vērsts uz to mērāmā leņķa labo malu, jo iedaļas vērtības iet tikai pulksteņrādītāja virzienā. 

Kad tas ir izdarīts, tad pieslēg skrūvi nostiprina un skatoties cauri instrumenta lēcai to 

iefokusē tālskata okulāra redzamo laukā saskatāmo tīkliņu, nedaudz pagriežot okulāra lēcu uz 

vajadzīgo pusi, kad tas veikt, tad iefokusē gredzenu iestāda uz dabā skaidri redzamo objektu. 
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Tīkliņa krustpunkts kopā ar objektīva optisko centru nosaka līniju, kas ir vizūra uz mērāmo 

punktu. Precīzākai vizūras savietošanai ar mērāmo punktu, kas atrodas dabā izmanto 

mikrometriskas skrūves, kuras parasti ir saistītas ar alidādes un tālskata pieslēg skrūvēm. 

Savietoto vizūras stāvokli nolasa uz limba. Limba nolasīšanai ir atšķirīga katram teodolītam, 

jo katram ir sava veida ierīce, kas palīdz šo limbu nolasīt. Visbiežāk sastopamie teodolīti, 

kuriem limbu var nolasīt ar divu noniju skalu palīdzību, kas ir izvietotas uz alidādes pretēji 

vienai pret otru. Vispirms uz limba nolasa pirms nonijas nulles atrodošās iedaļas vērtību, tad 

atlikumu. Atlikuma nevērtēšanai uz nonija skalas meklē iedaļu, kas sakrīt ar kādu no limba 

iedaļām. Nolasot vizūras virzienu ar diviem nonijiem, iegūst divas limba nolasījumus. Otrā 

mērījuma leņķim vajadzētu atšķirties par 180°. Bet sekunžu un minūšu veiktajiem 

mērījumiem drīkst atšķirties ļoti minimāli. Galīgo vizūras nolasījumu aprēķina, izmantojot 

abu mērījumu, grādu, sekunžu un minūšu vērtības un izrēķinot vidējo aritmētisko. Ar šādu 

metodiku iespējams ne vien izslēgt, alidādes eksocentrikās kļūdas, kas ir radušas teodolīta 

izgatavošanas laikā, kas alidādes griešanās ass nav precīzi savienota ar limba matemātisko 

centru, bet arī novērst rupjās kļūdas, kas radušās limba nolasīšanas laikā. A.Alksnis,A. 

Balklavs   (1973)) 
Vertikālie leņķi tiek mērīti pa vertikālo loku kas ir no zemes līdz debesīm.. Konstruktīvi 

vertikālā loka limbs ir cieši saistīts ar tālskata horizontālo griešanās asi, tādēļ tas parāda 

vizūras kustību vertikāla plakne attiecība pret nekustīga s alidādes nonija skalām. Nosakot 

vertikālo leņķi, jāmēra tikai virziens uz vajadzīgo punktu, jo horizontālo jeb vertikālo 

virzienu, no kuriem atskaita vajadzīgo vertikālo leņķi, nodrošina vertikālā loka alidādes 

cilindriskais līmeņrādis. Tādēļ pirms limba nolasīšanas tas jāievirza nullpunktā . Aplūkosim 

principiālo vertikālā leņķa mērīšanu, ja dabā jānosaka slīpuma leņķis. Modernajos, optiskajos 

teodolītos horizontālā un vertikālā loka limbi ir izveidoti no stikla. Tā iedaļu nolasīšanai lieto 

mikroskopu, kas izvietots blakus tālskata okulāram. Mikroskopā caur speciālu optisku sistēmu 

var redzēt stikla limba iedaļas. Limba nolasīšana ar mikroskopu ir vienkārša un ātri 

apgūstama. Aplūkotā horizontālo un vertikālo leņķu mērīšanas metodika piemērota tehniskās 

noteiktības teodolītiem, t. i., tādiem, ar kuriem leņķus mēra precizitātes diapazonā no ±1 ' līdz 

10". Augstākas precizitātes teodolītiem limba nolasīšanai lieto komplicētākas uzbūves 

optiskos mikrometrus.(Ģeodēzijas grāmata) 
Agrāk teodolītu limbu izgatavoja no metāla (parasti misiņa). Tādam limba ir ripas veids ar 

diametru 8 vai 16 cm. Uz limba koniskās sānu virsmas ar speciālām dalāmām mašīnām 

iegravētas grādu loka iedaļu svītras. Arī alidāde ir ripas veida, un tās sānu virsma ir limba 

koniskās virsmas turpinājums; tādējādi izveidojas kopēja koniska virsma. Uz alidādes virsmas 

iegravētas svītras – rādītāji un palīg skalas limba skalas nolasīšanai. Kvalitatīvāko teodolītu 

limba un alidāde skalas iegravē koniskajās virsmās iemetinātās sudraba sloksnītēs. Lai 

aizsargātu no mehāniskiem bojājumiem un netīrumiem, limbu un alidādi pārsedz ar metāla 

apvalku, kas savienots ar alidādi un griežas tai līdzi. Apvalka vietās, kur atrodas alidādes 

rādītāji, izveidoti ar stiklu pārsegti lodziņi. (Ģeodēzijas grāmata) 
Tagad izgatavo optiskos teodolītus ar stikla limbiem. Salīdzinājumā ar metāla limbu stikla 

limba iedaļas labāk pasargātas no atmosfēras ietekmes. Bez tam uz stikla virsmas var izveidot 

smalkākas iedaļu svītras, kas ļauj paaugstināt nolasījumu precizitāti. Vienlaikus var samazināt 

limba iedaļu loka rādiusu un līdz ar to teodolīta izmērus un masu. Tā kā stikla limbu apskata 

caurejošā gaismā, tā skala ir skaidrāk redzama. Optiskajiem teodolītiem nav tādas alidādes kā 

teodolītiem ar metāla limbu. Par šo teodolītu alidādi nosacīti uzskata virs limba esošo 

grozāmo daļu ar tālskata balstiem un limba nolasīšanas ierīci. Pēdējā laikā plašu pielietojumu 

ieguvuši elektroniskie jeb digitālie teodolīti. Strādājot ar parastajiem teodolītiem, informāciju 

par leņķa lielumu iegūst analogā veidā, t. i., nolasot limbu vizuāli. Turpretī mērot leņķus ar 

elektroniskajiem teodolītiem, šī informācija ar elektronisku ierīču palīdzību tiek pārveidota 
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digitālā veidā, un mērījumu rezultātus iegūst skaitliski bez limba skalas tiešas vizuālas 

nolasīšanas. (Ģeodēzijas grāmata) 
Pēc precizitātes, kuru raksturo leņķa mērījuma vienā pilnā paņēmienā standartnovirze, 

teodolītus nosacīti iedala augstas precizitātes jeb precizējas, precīzajos un tehniskajos 

teodolītos. Precizējas teodolītiem leņķa mērījuma standartnovirze nepārsniedz 1″, precīzajiem 

– 10″, bet tehniskajiem tā ir lielāka par 10″. Dažkārt teodolīta precizitāte tiek uzrādīta tā šifrā. 

Ceisa firmas teodolītiem skaitlis šifrā parāda punkta šķērsnovirzi atbilstoši limba nolasījuma 

standartnovirzei, ja uz punktu vizēts abos tālskata stāvokļos. Piemēram, teodolītam Theo 020 

šī novirze ir 20 mm/km, kas atbilst limba nolasījuma standartnovirzei 4″ (Ģeodēzijas grāmata) 

1.att. Teodolīta uzbūves shēma. 
 

Secinājumi: 

1. Teodolīti ir atstājuši lielu ietekmi uz mūsdienām un to darbība tiek izmantota pa mūsdienu 

mērniecībā. 
2. Horizontālais un vertikālais limbs ir svarīgi un to izmantošana ir kļuvusi vieglāka un atraka 
3. Teodolīti ar laiku tika uzlaboti, lai varētu precīzāk nolasīt limbu rezultātus, kas ir uzlabojies 

līdz pat mūsdienām. 
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JŪRAS LĪMEŅA NOVĒROJUMI, SASAISTE AR ZEMES GAROZAS KUSTĪBU 

PARAMETRIEM 
 

Autors: Linards Bružs 

Zinātniskais vadītājs: profesors, Dr.sc.ing., Armands Celms  
 

 

Kopsavilkums 
Rakstot šo publikāciju, mērķis ir uzzināt, kāpēc rodas jūras līmeņa mainīšanā un kādu procesu dēļ rodas Zemes 

garozas kustības. Šiem procesiem ir svarīga ietekme Latvijas teritorijā. Latvijā Zemes garozas kustību ietekmē 

Fenoskandijas efekts, Latvijas teritorijā zemes garozas kustības tiek uzraudzītas, novērojot jūras līmeņa 

izmaiņas, izpildot I klases precīzo nivelēšanu. u.c Baltijas jūras reģionā notiek ģeofiziski procesi, kas ietekmē 

jūras līmeņa dinamiku un krasta eroziju. Šos procesus var novērot visdažādākajos telpiskajos un laika mērogos 

un ir novērojami arī citos piekrastes reģionos visā pasaulē. 

Atslēgas vārdi: Baltijas jūra, jūras līmenis, zemes garozas kustība, Fenoskandijas efekts  
 

Ievads 

Baltijas jūra ir daļēji slēgta jūra Ziemeļeiropā, Latvijai ir 498 km gara Baltijas jūras krasta 

līnija. Hidroloģiskos novērojumus Latvijā veic Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs (LVGMC).  Tā uztur pilnīgi 9 piekrastes hidroloģiskās stacijas Latvijas piekrastē (skatīt 

1.attēlu), kuras nepārtraukti novēro jūras līmeņa izmaiņas. Sešas stacijas (Kolka, Mērsrags, 

Lielupes grīva, Daugavgrīva, Skulte un Salacgrīva) atrodas Rīgas jūras līča krastā, bet divas 

(Liepāja un Ventspils) – Latvijas rietumu krastā, ko apskalo atklātā jūra (LVGMC).  

1.attēlā ir redzamas hidroloģiskās stacijas- jūras piekrastes hidroloģiskās stacijas- zaļā krāsā, 

pārējās Latvijas teritorijā esošās hidroloģiskās stacijas attēlā attēlotas sarkanā krāsā.  

 

 
1.attēls. Hidroloģiskais novērojumu tīkls 2020.gadam (Avots:  2020 VSIA  

“LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS”). 

 

Kā vienu no faktoriem par jūras līmeņa krasām izmaiņām var uzskatīt arī Zemes garozas 

kustības. Visiem ir labi zināms par kontinentālajām Zemes plātnēm, kas ik gadu nedaudz 

pakustās, veidojot aizas, kalnu grēdas utt.  

Zemes garozas vertikālā kustība notiek dažādu parādību dēļ, tostarp tektoniskās aktivitātes, 

ledāju un vulkāniskās aktivitātes, un nosēšanās gan dabisku, gan antropogēnu iemeslu dēļ. 

Tas arī tieši ietekmē relatīvo jūras līmeņa izmaiņu mērījumus, kas veiktas no plūdmaiņu 

gabarītiem, tādējādi vertikālā garozas kustība ir ļoti ģeofiziska. Vienā no pētījumiem ir arī 

aprēķināts vertikālās garozas kustības ātrums no jūras līmeņa mērījumu atšķirībām, ko veic 

TOPEX/POSEIDON radara altimetrs un globāli sadalīts tīkls ar 114 paisuma un bēguma 

mērinstrumentiem. Pētījumā tika veikta rūpīga kļūdu analīze, kas liecina, ka aptuveni pusei 

paisuma un bēguma mērinstrumentu aprēķināto vertikālo ātrumu precizitāte ir aptuveni 1–2 

mm/gadā, kas ir pietiekami precīza, lai atklātu dažādas ģeofiziskas parādības (Nerem R. S., 

MitchumG. T. 2002). 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Nerem%2C+R+S
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Mitchum%2C+G+T
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Zemes garozas vertikālo un arī horizontālo kustību, kuru izraisa ledāju kušana, sauca par 

glacioizostatiskajām kustībām. Zemes garozas vertikālās kustības Latvijā ietekmē pēc 

Ledus laikmeta izraisītais zemes garozas celšanās efekts jeb Fenoskandijas efekts. 

Fenoskandijas efekts Latvijā jau zināms ir dažus gadsimtus. Latvijā Zemes garozas 

vertikālās kustības tiek novērotas, veicot precīzo nivelēšanu, jūras līmeņa datu novērojumus 

un izmantojot Globālajā pozicionēšanā iegūtos datus (Celms 2014). 

Latvijā Zemes garozas vertikālās svārstības izpaužas, Zemes garozas daļai grimstot, daļai 

paliekot nemainīgai un daļai ceļoties (skatīt 2.attēlu), ko sauc par Fenoskandijas efektu. 

Latvijas teritorijā Fenoskandijas efekta izraisītā kustība ir 1 -2 mm gadā (Riekstiņš 2017). 

 

 
2. attēls. Zemes garozas vertikālās kustības viena gada periodā (Avots: Celms 

2014) 

 

No 3.attēla var secināt un izvērtēt, kur zemes garoza ceļas, grimst un kur paliek nemainīga 

Latvijas teritorijā. Zemes garoza Latvijā ceļas: 1. gandrīz visā Kurzemē, taču visātrāk tas 

notiek Kolkas raga apkārtnē, kur celšanās ātrums ir apmēram 1 – 1.5 mm gadā. (norādīts 

sarkanā krāsā) Mazāk zemes garozas celšanās notiek Liepājā un Tukumā, kur celšanās 

ātrums ir apmēram 0.5 mm gadā. 2. Vidzemes ziemeļrietumu daļā, Ainažos, kur celšanās 

ātrums ir 1.5 – 2 mm gadā. Zemes garozas vertikālās kustības nav izteiktas: 1. Zemgales 

vidienē: Jelgavā un Dobelē. 2. Rīgā. Zemes garoza Latvijā grimst: 1. Latgales dienvidos 

visstraujāk tas notiek Daugavpilī un Krāslavā, kur grimšanas ātrums ir apmēram -1.5 mm 

gadā. Mazāka zemes garozas grimšana notiek Sēlijā, kur Aknīstē grimšanas ātrums ir -0.5 

mm gadā. 2. Ziemeļvidzemē, kur Apē zemes garozas grimšana ir apmēram -1.5 mm gadā 

(Riekstiņš 2017). 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā izmantotā pētījuma metode - avotu analīze, aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, 

diskutēts un uzklausīts profesionāļu viedoklis, apstrādājot saņemto informāciju. 

 

Diskusija un rezultāti 

Tika apmeklēta viena no hidroloģiskajām stacijām Latvijas piekrastē - Mērsraga stacija. Kā 

piemērs tika apskatīta Mērsraga osta, (skatīt 3.attēlā). Mērsraga ostā tiek veikti jūras līmeņa 

novērojumi, šie nolasījumi tiek veikti nepārtraukti, lai spētu analizēt jūras līmeni, un iespēju 

kuģiem iebraukt ostā. Veicot mērījumus tiek matemātiski aprēķināts jūras līmeņa svārstības, 

lai secinātu par kuģa iespējamību piestāt ostā.  
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3.attēls Mērsraga hidroloģiskā stacija (Avots: Balticmap) 

 

No 4.attēla ir redzams matemātisks aprēķins vidējam jūras līmenim, sasaistot to ar 

ģeodēzisko tīklu. Šis tika rādīts kā piemērs, nolasot no latas, bet Mērsraga ostā jeb 

Mērsraga hidroloģiskajā stacijā, to veic digitāli. Mērījumi tiek veikti katru stundu. 

Pateicoties šiem jūras līmeņa novērojumiem, ir iespēja salīdzināt vidējos mērījumus pa 

gadiem, lai spētu secināt jūras līmeņa izmaiņas gados. 

 

 
4.attēls Vidējā jūras līmeņa sasaiste ar ģeodēzisko tīklu (Avots: personīgā galerija) 

 

Scinājumi: 

1. Jūras līmeņa izmaiņas nerada tikai viens faktors, bet tādu ir daudz, piemēram, zemes 

garozas kustības 

2. Jūras līmeņa novērojumi ir ļoti nepieciešami ikdienas dzīvē, lai varētu analizēt kuģu 

piestāšanos ostās, un kravas savākšanu vai nodošanu, kā arī sekot līdzi citām 

ikdienišķām darbībām 

3. Zemes garozas kustība ir dabisks process, kas spēj radīt daudz kā paliekoša- kalnu 

grēdas, aizas, aplūdušas salas, vulkānu izvirdumi, zemestrīces, utt. 

4. Zemes garozas kustība ir aptuveni 1-2mm gadā, bet citviet šis skaitlis ir pat lielāks 

5. Zemes garozas vertikālās kustības Latvijā ietekmē Fenoskandijas efekts 
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PRECIZITĀTE UN TĀS ROBEŽAS ĢEODĒZIJĀ 
 

Autors: Jānis Zaicevs  

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing., vieslektore Vita Celmiņa 
 

Kopsavilkums 

Darba mērķis ir noskaidrot kas ir precizitāte, tās kritērijus un to robežas ģeodēzijā. Pēc kādiem kritērijiem 

tiek noteiktas precizitātes robežas ģeodēzija, kā tās tiek klasificētas un kā tās tiek aprēķinātas. Darbs tiks 

analizēts pamatojoties uz literatūras avotiem un Ministru kabineta noteikumiem. 

Atslēgas vārdi: ģeodēzija, ģeodēziskie darbi, precizitāte, standartnovirze. 

 

Ievads 

Ģeodēzija ir zinātne par zemes mērīšanu. Nodarbodamās ar mērīšanu un mērījumu 

rezultātu apstrādāšanu, tā paver iespējas abstraktos matemātikas likumus izmantot 

konkrēti, praktiski, lai atrisinātu daudzus cilvēku praktiskās darbības un zinātnes 

jautājumus. (Ģeodēzija, 2007) 

Ģeodēzijas zinātnisko un praktisko uzdevumu risināšanai tiek izpildīti daudzveidīgi 

mērījumi, kuru rezultātus, matemātiski apstrādājot, izmanto visas Zemes virsmas un tās 

daļu izpētei. Izmērīt kādu lielumu nozīmē atrast tā attiecību pret citu tās pašas dabas 

lielumu, kas pieņemts par vienību.(Ģeodēzija, 2007) 

 

Pētījumā metodes un izmantotie materiāli 

Publikācijā pielietota monogrāfiskā jeb aprakstoša metode. Informācija tika iegūta no 

literatūras un citiem avotiem. 

 

Diskusija un rezultāti 

Tiek teikts, ka kaut kas ir precīzs vai ka kaut kam ir precizitāte, ja tas ir ļoti līdzīgs vai 

identisks attiecībā uz modeli (vai tas būtu realitāte, vai tikai vēlamā vērtība), kas ir 

adekvāta, pareiza vai stingri patiesa. Citiem vārdiem sakot, precizitāte ir saistīta ar lietas 

tuvumu patiesība. Instrumenti no mērīšana Tie ir rīki un ierīces, kas ļauj izteikt skaitliskās 

vērtībās jebkuru lielums dabas, tas ir, izmēram. Tomēr šajos mērījumos var būt noteikta 

kļūdas robeža, kas attiecināma uz ārējiem vai kontekstuāliem faktoriem: a termometrs 

vienmēr norādīs temperatūra ķermeni, bet tas var to darīt ar noteiktu tuvuma robežu, tas ir, 

tas var reģistrēt vērtību, kas ir tuvu reālajai vērtībai. Ciktāl minētā vērtība ir vairāk līdzīga 

reālajai vērtībai, mēs varam teikt, ka tā ir vairāk vai mazāk precīza, tas ir, ka tai ir lielāka 

vai mazāka precizitāte. Precizitāte ir kvalitāte, stāvoklis vai fakts, kas ir tiešs un precīzs. 

(Precizitāte, ….) 

Tādējādi dažiem instrumentiem ir lielāka kļūdu robeža nekā citiem, tas ir, tiem ir lielāka 

vai mazāka precizitāte. Mērlente, kas ražota saskaņā ar starptautiskajiem skaitītāja garuma 

standartiem, neapšaubāmi mums piedāvās lielāku precizitātes robežu nekā tad, ja mēs 

mērītu vienu un to pašu objektu, izmantojot plaukstas ceturtdaļas: aptuvenās vērtības, 

loģiski, ir ļoti neprecīzas, un tāpēc Zinātnē un inženierzinātnēs priekšroka tiek dota 

precizitātei.(Precizitāte, ….) 

Tā kā ģeodēziskie mērījumi ir pamats tālākiem ģeodēziskiem, kartogrāfiskiem, inženieri 

tehniskiem u. c. darbiem, kas saistīti ar ievērojamu materiālo līdzekļu patēriņu, tad ir 

nepieciešams prast aprēķināt veikto mērījumu un ar to palīdzību aprēķināto datu precizitāti, 

kā arī iepriekš noteikt, ar kādu precizitāti jāveic mērījumi, lai sasniegtu vajadzīgo gala 

rezultāta precizitāti. Nepieciešamo precizitāti var sasniegt, izvēloties atbilstošus 

mērinstrumentus, palīglīdzekļus un mērīšanas metodes. Mērījumu precizitāti var novērtēt 
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tikai tādā gadījumā, kad viens un tas pats lielums izmērīts vairākas reizes, vai arī kad 

izdarīts vairāk mērījumu, nekā nepieciešams uzdevuma viennozīmīgai 

atrisināšanai.(Ģeodēzija, 2007) 

Par standartnovirzi sauc robežu 

 

Kur, ] dod standartnovirzes īsto vērtību. Ja n ir galīgs, tās aptuvenu vērtību atrod pēc 

formulas 

 

Jo lielāks n, jo precīzāka ir s vērtība. 

Īstā kļūda katram mērījumam ir atšķirīga, bet standartnovirze raksturo precizitāti, ar kādu 

izdarīti visi virknes mērījumi, t. i., raksturo tos apstākļus, kādos mērījumi vai atsevišķs 

mērījums ir izdarīts. Šādā nozīmē arī jāsaprot bieži lietotais termins “viena mērījuma 

standartnovirze”. Par precizitātes mēru lieto arī maksimālo kļūdu. Tā ir pēc absolūtās 

vērtības lielākā īstā kļūda doto mērījumu virknē. Šo kļūdu izmanto, lai noteiktu, vai 

mērījumi nesatur rupjās kļūdas. Parasti pieņem, ka maz iespējamas nejaušās kļūdas, kuras 

pēc absolūtās vērtības pārsniedz divkāršu standartnovirzi 2s, ja mērījumu skaits n ≤ 10, un 

trīskāršu standartnovirzi 3s, ja n > 10, bet nepārsniedz 200. Šīs robežas dažādos darba 

veikšanas noteikumos dod kā pieļaujamās kļūdas. Ja mērījuma kļūda pārsniedz pieļaujamo 

kļūdu (2s vai 3s atkarībā no n), ar samērā lielu varbūtību var pieņemt, ka atbilstošais 

mērījums satur rupjo kļūdu un tāpēc ir atmetams. Bieži mērījumus var iekārtot tā, ka pēc to 

rezultātiem var aprēķināt tādas funkcijas vērtību, kuras īstā vērtība ir zināma. Tad funkcijas 

īsto kļūdu sauc par funkcijas (arī mērījumu) nesaisti, bet robežu, kuru tā pēc absolūtās 

vērtības nedrīkst pārsniegt, – par funkcijas pieļaujamo nesaisti. Tā, piemēram, var 

salīdzināt trīsstūra leņķu summas nesaisti ar šīs summas pieļaujamo nesaisti, kuru aprēķina, 

izejot no pieļaujamām leņķu mērījumu kļūdām. Ja nesaiste pēc absolūtās vērtības ir lielāka 

par pieļaujamo nesaisti, pieņem, ka viens vai vairāki mērījumi satur rupjās kļūdas. Tad 

atkārtojot mērījumus, šīs kļūdas jāatrod un nederīgie (vai arī visi) mērījumi jāaizstāj ar 

jauniem. Mērījumu precizitāti dažreiz var labāk raksturot ar kļūdas attiecību pret mērīto 

lielumu. Šo attiecību sauc par relatīvo kļūdu. Tad var runāt arī par īsto relatīvo kļūdu un 

maksimālo relatīvo kļūdu, kā arī par funkcijas relatīvo nesaisti un pieļaujamo relatīvo 

nesaisti. Relatīvo kļūdu lieto, piemēram, attālumu mērīšanas precizitātes raksturošanai. To 

izsaka ar parasto daļskaitli, kuram skaitītājā raksta skaitli Ģeodēzijas zinātnisko un 

praktisko uzdevumu risināšanai tiek izpildīti daudzveidīgi mērījumi, kuru rezultātus, 

matemātiski apstrādājot, izmanto visas Zemes virsmas un tās daļu izpētei. Izmērīt kādu 

lielumu nozīmē atrast tā attiecību pret citu tās pašas dabas lielumu, kas pieņemts par 

vienību. Ja aprēķinātie lielumi ir neatkarīgi, t. i., tie iegūti katrs no saviem mērījumiem, tos 

arī var uzskatīt par mērījumu rezultātiem. Tas nozīmē, ka par mērījumu rezultātu var 

uzskatīt katru rezultātu, kas iegūts neatkarīgos mērījumos. Mērījumi var būt tieši un netieši. 

Par tiešiem mērījumiem sauc tādus, kuros mērāmā lieluma vērtību iegūst tieši no 

mērinstrumenta. Tiešie mērījumi ir, piemēram, attāluma mērīšana ar mērlenti, temperatūras 

mērīšana ar termometru utt. Par netiešiem mērījumiem sauc mērījumus, kuru rezultātā 

mērāmā lieluma skaitlisko vērtību nosaka, izmantojot kādu zināmu sakarību starp šo 

lielumu un lielumiem, kurus iegūst ar tiešiem mērījumiem. Netiešos mērījumos nosaka 

nevis pašu mērāmo lielumu, bet gan citus lielumus, kam ar nosakāmo lielumu pastāv kāda 

funkcionāla sakarība. (Ģeodēzija, 2007)  
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Secinājumi 

1. Ja aprēķinātie lielumi ir neatkarīgi, t. i., tie iegūti katrs no saviem mērījumiem, tos arī 

var uzskatīt par mērījumu rezultātiem. Tas nozīmē, ka par mērījumu rezultātu var 

uzskatīt katru rezultātu, kas iegūts neatkarīgos mērījumos. 

2. Sistemātisko kļūdu cēlonis bieži ir instruments vai rīks, ar kuru veic mērījumus. Tā, 

piemēram, mērot attālumu ar īsāku mēru, iegūst lielāku rezultātu. 

3. Ģeodēziskos mērījumus ļoti ietekmē atmosfēras stāvoklis – temperatūra, spiediens, 

mitrums un gaisa kustība. 
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VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA REKONSTRUKCIJA JŪRMALAS 

VALSTSPILSĒTAS ĶEMERU APKAIMĒ 

 

Autors: Kaspars Gulbis 

Zinātniskais vadītājs: Mg. sc. ing., lektors Miks Brinkmanis-Brimanis 

 
Kopsavilkums 
Zinātniski pētnieciskais darbs ir par Jūrmalas valstspilsētas apkaimes „Ķemeri” vietējā ģeodēziskā tīkla 

rekonstrukciju. Darba ietvaros tika veikta  punktu apsekošana un esošā stāvokļa novērtēšana dabā,  apokopoti 

apsekošanas rezultāti. Balstoties uz rezultātiem izstrādāts vietējā ģeodēziskā tīkla rekonstrukcijas priekšlikums 

(projekts). 

Atslēgas vārdi: Poligonometrija, Vietējais ģeodēziskais tīkls. 

 

Ievads 

Vietējā tīkla uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā nodrošina vietējā pašvaldība. 

Ģeodēziskie atbalsta punkti nepieciešami kadastrālajai uzmērīšanai, nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, augstas detalizētības topogrāfisko 

datu iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei, objektu projektēšanai, būvēšanai un 

ekspluatācijai. Manis apskatītā apkaime Ķemeri atrodas Jūrmalas valstpilsētas rietumu daļā, 

ko ar pārējo Jūrmalu un Rīgu saista dzelzceļš un Rīgas-Ventspils autoceļš. Pēc platības – 

lielākā Jūrmalas apkaime (13,8 kvadrātkilometri). Ķemeri atrodas 6 km no jūras starp ezeriem 

un purviem, kas bagāti ar sēravotiem. 

Pētījuma mērķis – izstrādāt vietējā ģeodēziskā tīkla rekonstrukcijas priekšlikumu (projektu). 

 

Pētījuma uzdevumi – Pētījumam tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

 Apsekot esošā ģeodēziskā tīkla stāvokli 

 Izstrādāt tīkla rekonstrukcijas priekšlikumu 

 

Pētījumu metodes un izmantotie materiāli 

Zinātniski pētnieciskajam darbam tika izmantota Jūrmalas valstpilsētas Ģeomātikas nodaļas 

rīcībā esošie materiāli par vietējo ģeodēzisko tīklu. Punktu apsekošana, rezultātu apkopošana 

un rekonstrukcijas priekšlikuma izstrāde veikta atbilstoši likumdošanai (MK not.Nr.497, 

24.07.2012.) 

Darba mērķa sasniegšanai tika pielietotas šādas pētījuma metodes;  

 Kvalitatīvā metode: 

– Literatūra izpēte un analīze. 

 Kvantitatīvās izpētes metodes: 

– Datu iegūšana izmantojot apsekošanu dabā; 

– Datu apkopošana un to analīze. 

 

Diskusija un rezultāti 

Jūrmalas valstspilsētas vietējais ģeodēziskais 

tīkls pēdējo reizi atjaunots no 1983 līdz 1985 

gadam. 1995 gada jūnijā veikts tikai koordinātu 

un augstumu pārrēķins uz LKS-92 koordinātu 

sistēmu. Tātad tīkla atjaunošana nav veikta 

vairāk kā 35 gadus. Pēc Ģeomātikas nodaļā 

iegūtajiem datiem apskatāmajā apkaimē 
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„Ķemeri” jābūt 20 vietējā 

ģeodēziskā tīkla punktiem.   

  

Savietojot vietējā tīkla failu .dgn 

formātā ar ADTI planšetēm tika 

iegūts informatīvs materiāls par 

punktu atrašanās vietu un ar 

piesaistēm atbilstoši šodienas 

situācijai. 

Punktu apsekošanu tika veikta 7-8 

maijā. Apsekošanas gaitā tika 

iegūti šādi rezultāti: 10 punkti 

saglabājušies t.s 1 bojāts, 2 pārcelti 

citā vietā (Ķemeru parka rekonstrukcijas projekta realizācijas gaitā) un 8 punkti iznīcināti. 

Apsekošanas rezultāti apkopoti ģeodēzisko punku apsekošanas rezultātu tabulā (MK 

not.Nr.497, 24.07.2012. 1.pielikums) 

Pēc apsekošanas rezultātu apkopošanas tika uzsākts darbs pie tīkla 

pilnveidošanaspriekšlikuma izstrādes Tika peņemts lēmums atjaunot tīklu esošājā 

konfigurācijā, izņemot posmu starp punktiem Nr.52 un Nr.7776, kur sākotnēji tas izveidots 

caur dzelzceļa zemi, pāri nu jau aizaugušiem ar kokiem un krūmiem privātīpašumiem. Tā 

vietā izvēlēts posms pa pilsētas ielām.  

Projektējot jaunos punktus izvētlēts tāds attālums lai būtu iespējams veikt trigonometrisko 

nivelēšaanu. 

Punktu veids noteikts pēc ieprojektētās vietas. Grunts zīmes ierīkotas grantētās ielās un ielās 

ar plašu zaļo zonu, bez komunikācijām un labu pārskatamību.Visos citos gadījumos izvēlētas 

cietā seguma zīmes. 

Lielākajā daļā Ķemeru 2015.gadā tika realizēts Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts 

pēc kura tika atjaunots ielu segums. Tas pats Ķemeru parka rekonstrukcijas ietvaros. Tāpēc 

cietā seguma stāvoklis, no jauna ierīkojamo punktu trasē, vērtējams kā labs. Izvēlēties cietā 

seguma zīmes veicina arī ielu uzbūve, Ķemeros lielākā daļa ielu ir šauras asfaltētas ielas ar 

grāvjiem abās pusēs. Visbiežāk grāvja nogāze sākas tur kur beidzas asfalts, bez apmales, kur 

ierīkot grunts zīmes. 
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Vietējā ģeodēzijas tīkla atjaunošanas ietvaros tiek piedāvāts ierīkot 6 jaunas grunts zīmes un 

25 jaunas cietā seguma zīmes. Pēc projekta realizēšanas iegūstot 18 grunts zīmes um 25 cietā 

seguma zīmes, kopā 43. 

 

Secinājumi 

1. 37 gadu laikā vietējais tīkls ir fiziski zaudējis vairāk kā 50% nostiprināto punktu. 

2. Dažādu ārējo apstākļu dēļ nostiprinātie punkti sāk pamazām zaudēt precizitāti jau pēc 

10.gadiem, tāpēc vietējā tīkla atjaunošana ir stipri novēlota. 

3. Tīklu apsekošanas prasība reizi 4 gados ir diskutabls jautājums, jo lielāko kaitējumu 

vietējam tīklam nodara lielu projektu realizācija, kā piemēram ūdenssaimniecības projekts 

Ķemeros 2015 .gadā un Ķemeru parka rekonstrukcija 2021. gadā, tāpēc lielāka uzmanība 

jāpievērš punktu apsekošanai tieši projektu realizēšanas laikā. 

Nr.p.k. 

Punkta Nr. 

vai 

nosaukums 

Punkta 

veids 

Zīmes 

stāvoklis 

Ārejā 

noformējuma 

stāvoklis 

Apsekošanas datums 

1 6567 gz normāls  aizsargvāks; 07.05.2022. 

2 8815 gz pārcelts  aizsargvāks; 07.05.2022. 

3 7051 gz pārcelts  aizsargvāks; 07.05.2022. 

4 6973 gz iznīcināts   07.05.2022. 

5 43 gz iznīcināts   07.05.2022. 

6 7175 gz iznīcināts   07.05.2022. 

7 60 gz iznīcināts   07.05.2022. 

8 58 gz bojāts  aizsargvāks; 07.05.2022. 

9 240 gz normāls  aizsargvāks; 07.05.2022. 

10 42 gz normāls  aizsargvāks; 07.05.2022. 

11 41 gz iznīcināts   07.05.2022. 

12 40_1 gz iznīcināts   07.05.2022. 

13 3546 gz normāls  aizsargvāks; 07.05.2022. 

14 52 gz normāls  aizsargvāks; 07.05.2022. 

15 51 gz normāls  aizsargvāks; 07.05.2022. 

16 37 gz iznīcināts   08.05.2022. 

17 8011 gz iznīcināts   08.05.2022. 

18 7776 gz normāls  aizsargvāks; 08.05.2022. 

19 6494 gz normāls  aizsargvāks; 08.05.2022. 

20 1502 gz normāls  aizsargvāks; 08.05.2022. 
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4. Pēc iespējas ātrāk jāveic vietējo tīklu pārmērīšana, lai varētu kontsatēt nobīdes no 

pārrēķinātām LKS 92 koordinātēm.  

5. Beidzot jāizstrādā likumdošana un metodes kadastra un ADTI datu transformācijai, 

nepieļujamu atšķirību dēļ, starp vecajām vietējā tīkla LKS 92 koordinātām un jauniegūtām 

ar GPS pārmērītajām koordinātēm. 
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STARPNOZARU SEKCIJA 

 

RĪGAS ANDREJSALAS-PĒTERSALAS VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA 

 

Autors: Arvis Eihlers 

Zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesore; vadošā pētniece, Vivita Puķīte 
 

Kopsavilkums 

Darbā izpētīti un aprakstīti pieejamie interneta resursi un literatūra par Andrejsalas-Pētersalas attīstības vēsturi, 

šīs apkaimes pašreizējās situācijas raksturojumu, un teritorijas apsekošanas gaitā fiksētos novērojumus. 

Atslēgas vārdi: apkaime, vēsture, attīstība, Andrejsala-Pētersala. 

 

Ievads 

Pilsētvides attīstība dažādos laikos norit dažādos virzienos, un procesi, kuri kādreiz bija pilsētu 

attīstības stūrakmeņi, laika gaitā var zaudēt savu aktualitāti un pārtapt par kaut ko pavisam citu. 

Katrā laika periodā, iedzīvotājiem, kā arī pilsētu vadītājiem, ir tam laikam atbilstošas gan vīzījas, 

gan nepieciešamības, tā arī iespējas, kā attīstīt pilsētu, lai tā būtu patīkama, racionāla un efektīva 

ikdienas dzīvei un izaugsmei. Viena no šādām vietām Rīgā ir Andrejsalas-Pētersalas apkaime, 

kura vēsturiski ir bijusi svarīga gan Krievijas impērijas Caram Pēterim I, lai īstenotu savu vīziju 

radīt ko skaistu vietā, kuru tas ieguvis, gan pašai pilsētai, un ārpus tās, kā tirdzniecības, tā 

aizsardzības nepieciešamībām. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījumā pielietota vēsturiskā metode izpētot pieejamos avotus, un kvalitatīvā metode aprakstot 

tiešos novērojumus dabā. 

 

Diskusija un rezultāti 

1. Īss pētāmās apkaimes apraksts. 

Andrejsalas-Pētersalas apkaime atrodas uz ziemeļiem no Rīgas pilsētas klusā centra, tai austrumu 

pusē atrodas Skanstes mikrorajons un ziemeļos tā robežojas ar Sarkandaugavu. Tās platība ir 

277.3 hektāru, 2021.gadā reģistrēti 4990 iedzīvotāju, iedzīvotāju blīvums 20 iedzīvotāju uz 

hektāru (Apkaimes – Pētersala-Andrejsala 2022) 

2.Vēsture 

Vēsturiski, kad šo teritoriju sāka attīstīt, Andrejsala vēl aizvien bija Daugavas sala, kura atradās 

blakus Pētersalai, jeb tajā laikā - Gustavsalai. Pētersala, jeb Gustavsala tad vēl skaitījās kā Rīgas 

patrimoniālais apgabals, jeb Rīgas lauku novads, kur pletās pārsvarā komunālās lopu un zosu 

ganības, uz ko mūsdienās vēl aiz vien norāda Ganību dambja nosaukums(Apkaimes – Pētersala-

Andrejsala 2022).  

Pirmais vēsturiski ievērojamākais attīstības posms šai apkaimei sākās 1711.gadā, kad Krievijas 

Cars Pēteris I pēc pilsētas ieņemšanas gadu iepriekš, Gustavsalā iecerēja, ko drīz arī pārdevēja 

par Pētersalu, celt savu vasaras rezidenci ar plašu dārzu, Pašu dārzu gan sāka ierīkot tikai deviņus 

gadus vēlāk, un tā teritorija aizņēma 12.6 hektāru, tā izveidei no muižu īpašniekiem tika sagādāti 

1500 liepu, tikpat daudz liepu krūmu, 300 lazdu, un teju 4000 koku tika piegādāti pat no 

Amsterdamas (Rīgas dārzu un… 2017). 

Parka vēsture ir bagāta ar nosaukumiem, kurus tam devušas dažādu varu un laiku prasības. 

Iesākumā dārzs tika nosaukts par „Viņa Majestātes dārzu priekšpils cietoksnī” pēc tam par 

Forburgas dārzu, Pētersalas dārzu 18.gs. beigās un 19.gs. sākumā - par pirmo Ķeizardārzu, bet 

vēlāk par vienkārši Ķeizardāzu. 19.gs. vidū, kad dārzs pārgāja Rīgas īpašumā, to sāka dēvēt par 

Pilsētas dārzu, pēc tam kopš 1923.gada par Viestura dārzu, godājot Tērvetes virsaiti Viesturu. 

Vācu okupācijas laikā to pārdēvēja par Hindenburga parku, 1973.gadā, par godu vispārējo 

latviešu dziesmu svētku simtgadei, kuri pirmoreiz tika atzīmēti tieši šeit, tas tika pārdēvēts par 
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Dziesmusvētku parku. Mūsdienās to atkal sauc par Viesturdārzu (Apkaimes – Pētersala-

Andrejsala 2022). 

19.gadsimta beigās Pētersalai tika pievienota Daugavas sala – Andrejsala. Vispirms izveidoja 

dambi, pēc tam tika ierīkots maģistrālā notekūdeņu kanalizācijas izvads, kurš darbojas vēl 

joprojām, tika izveidota Andrejosta ar vienu kilometru garu krastmalu, kur tika izvietots labības 

elevators, dzelzceļa pievads no Jaunmīlgrāvja uz staciju Rīga 0 Krasts, 1902.gadā pabeidza 

saldētavas būvi. Andrejsalas tirdzniecības ostas teritorijā atradās arī pilsētas elektrostacija, kura 

tika atklāta 1905.gadā. Arī 20gs. Sākumā Andrejsalas industrializācija neapstājās, tostarp 

tirdzniecības ostas attīstība salā (Apkaimes – Pētersala-Andrejsala 2022). 

Latvijas pirmās Republikas laikā Andrejsala bija ostas sastāvdaļa un zeme piederēja pilsētai. 20. 

un 30. gados Andrejostu turpināja izmantot velkoņi un nelieli kuģi, kā arī te tika izveidots 

Latvijas Jahtklubs. 30.gadu beigās Andrejostu izmantoja Latvijas kara flote, tur tika ierīkota 

jauna bāze zemūdeņu divīzijai un nepilnu gadu tur atradās abas Latvijas zemūdenes Ronis un 

Spīdola, kā arī zemūdeņu bāzes kuģis Varonis (Andrejsala laika griežos 2008). 

1940.gadā Latviju okupēja Padomju Savienība, privātuzņēmumi tika atsavināti un iekļauti valsts 

saimniecībā. Kara laikā vācu okupācijas vara Andrejsalu izmantoja akmeņogļu importam no 

Polijas un 1944.gadā atkāpjoties no Rīgas vācu karaspēks uzpsridzināja piestātnes un ēkas, kā 

Andrejsala, tā Andrejostā (Andrejsala laika … 2008). 

Ar kara beigām, jau zem Padomju savienības karoga, no 1944. līdz 1950. gadam tika novāktas 

sagrauto ēku drupas un sākti atjaunošanas darbi. Tika atjaunotas piestātnes un ar būvgružiem 

nostiprinātas krastmalas. 1946. gadā tika atjaunota Rīgas elektrostacija, gadu vēlāk - dzelzceļa 

pievadceļi Andrejsalā un visbeidzot 40.gadu beigās darbību atsāka arī Rīgas ostas elevators. Līdz 

pat Padomju savienības sabrukumam, ostas teritorija tika attīstīta asfaltējot laukumus, tika 

uzbūvēta speciāla rampa ķīmiskajām kravām, kā arī astoņdesmitajos gados vēl uzcēla jaunas 

biroja ēkas un laboratorijas (Andrejsala laika … 2008).. 

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas Rīgas attīstības plānā 1995-2005.g. Andrejostas un 

Andrejsalas teritorija tika paredzēta pārveidei no slēgtas industriālas teritorijas par pilsētvidi ar 

centra un rekreācijas funkcijām (Andrejsala laika … 2008). 

Pēc vairāku literatūras avotu apskatīšanas var secināt, ka Andrejsalas-Pētersalas attīstība ir cieši 

saistīta ar varas maiņām Latvijā tās nozīmīgās ģeogrāfiskās lokācijas dēļ. Mūsdienās Andrejsalas 

mērķis ir mainījies no nozīmīgas tirdzniecības ostas daļas par teritoriju ar lielu potenciālu kļūt 

par svarīgu kultūras, rekreācijas un biznesa centru, ņemot vērā tā tiešo tuvumu Rīgas pilsētas 

centrālajam rajonam. Un Pētersalas daļa - par pievielcīgu dzīvesvietu ar savu unikāli 

izveidojušos pilsētvidi un labo infrastruktūru. 

3. Pašreizējā situācija 

Pētersalas-Andrejsalas platība ir 277.3ha, kurā 2000.gadā fiksēti 6535 iedzīvotāji, posmā līdz 

2016.gadam tā zaudēja 1536 iedzīvotājus, nokrītot līdz 4999 iedzīvotājiem. Toties līdz 2021 

gadam, iedzīvotāju skaits ir stabils - nedaudz zem pieciem tūkstošiem un 2021.gadā šeit tika 

reģistrēti 4990 iedzīvotāju (Apkaimes – Iedzīvotāju skaits … 2021). 

Ekonomisko rādītāju statistika rāda, ka nodarbināto personu skaits pēc faktiskās dzīvesvietas ir 

2441, un nodarbināto personu skaits pēc darba vietas ir 3907 (Apkaimes – Nodarbinātie … 

2017), kas rāda, ka šis ir ne tikai dzīvojamais rajons, bet arī spēj nodrošināt pietiekami daudz 

darbavietu citiem pilsētas iedzīvotājiem. Apkaimē ir divas vispārējās izglītības iestādes 

(Apkaimes – Vispārējās … 2022), divas ārstu prakses (Apkaimes – Ārstniecības … 2020), bet 

nevienas kultūras iestādes (Apkaimes – Kultūras … 2022) un sabiedriskā transporta pieejamība, 

pēc iedzīvotāju viedokļa ir ļoti laba (Iedzīvotāju aptauja … 2013). 

4.Novērojums 

Andrejsalas-Pētersalas dzīvojamais rajons vēsturiski attīstījies pamatā, lai nodrošinātu ostas 

strādniekus ar dzīvesvietām. Pirmskara periodā tikušas uzbūvētas gan vairākas arhitektoniski 

izteiksmīgākas dzīvojamās mājas, kā arī estētiski maznozīmīgākas koka ēkas strādnieku slānim. 
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Padomju laika 50.gados tika uzceltas vairākas daudzdzīvokļu mājas Staļina laika arhitektūras 

stilā, Laikam ejot, brīvo zemi turpināja apbūvēt ar attiecīgajam laikmetam raksturīgām ēkām, kas 

turpina norisināties arī šobrīd, radot šo dažādo laiku arhitektūras vēstnešu sajaukumu, veidojot 

unikālu pilsētvidi. 

Apkaimes apsekošanas laikā tika novērots, ka ne tikai tiek būvētas jaunas ēkas, bet arī atjaunotas 

vecās, kurās pašlaik var gan iegādāties gan dzīvokļus, gan biroja telpas. Jāņem vērā, ka 

potenciāls veco ēku atjaunošanai ir liels, jo, kā novērots, šeit atrodas vēl vairākas pamestas gan 

pirmskara ēkas, gan vairākas Staļina laika divstāvīgas dzīvojamās ēkas, no kurām viena ir 

atjaunota, kā biroju ēka, otra - kā privātais bērnudārzs.  

 

Secinājumi 

1. Andrejsalas-Pētersalas unikālā ģeogrāfiskā atrašanās vieta veicinājusi tās dažādo attīstību, ko 

mūsdienās izteikti var novērot dabā. 

2. Šodien apkaimes ēkas tiek ar vien vairāk sakoptas, norisinās jaunu dzīvojamo māju 

būvniecība, kas liecina par to, ka šai teritorijai ir potenciāls nākotnē turpināt strauji attīstīties. 

3. Atsaucoties uz to, ka jaunais Rīgas teritorijas plānojums ir apturēts, trūkst aktuālas 

informācijas par Rīgas apkaimju pašreizējo situāciju. 
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TERITORIJAS PLĀNOŠANA IZMANTOJOT ĢIS IESPĒJAS 

 

Autors: Ervīns Sprindžs 

Zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing; vieslektore; zinātniskā asistnte Vita Celmiņa 

 
Kopsavilkums 

Darbā tika veikta literatūras izpēte par ĢIS iespējām teritorijas plānošanā. Apskatīts teritorijas plānošanas un ĢIS 

jēdziens. Veikta pieejamo ĢIS rīku apskate un to funkciju nodrošinājums. Darba mēķis ir noskaidrot, kāda ir 

ģeogrāfiskā informācijas sistēmu nozīme, iespējas teritorijas plānojuma izstrādes proecesā un izpētīt pieejamos 

rīkus. 

Atslēgas vārdi: Teritorijas plānošana, ģeogrāfiskās informācijas sistēma, ArcGIS, SunGIS. 

 

Ievads 

Katrai pašvaldībai ir nepieciešams teritorijas plānojums, kas ir viens no tās nozīmīgākajiem 

dokumentiem. Teritorijas plānojumā, ņemot vērā pašvaldības administratīvās teritorijas esošos 

zemes izmantošanas veidus un tos ietekmējošos faktorus, tiek noteikta plānotā (atļautā) 

teritorijas izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 

gadiem. Ilgtspējīgs teritorijas plānojums, kurā ņemtas vērā gan vides, gan sociālekonomiskās 

intereses, veicina pašvaldības teritorijas attīstību un investīciju piesaisti.[1] 

Mūsdienās teritorijas plānojuma izstrādē plaši tiek izmantotas ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas (ĢIS), kas ievērojami uzlabo plānošanas iespējas un kvalitāti.[1] 

Darba mēķis ir noskaidrot, kāda ir ģeogrāfiskā informācijas sistēmu nozīme, iespējas 

teritorijas plānojuma izstrādes proecesā un izpētīt pieejamos rīkus. 

Mērķa izpildei izvirzīti tādi uzdevumi kā pieejamo informācijas avotu apskate un analīze, 

datu apkopošana, analizēšana, secinājumu izstrādāšana.  

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā tika izmantota empīriskā jeb datu vākšanas metode, iegūtās literatūras analīze un 

aprakstošā jeb monogrāfiskā metode. 

 

Diskusija un rezultāti 

Telpiskā plānošana ir nozīmīgs teritoriju pārvaldības līdzeklis, kas zemes izmantošanu 

konkrētā teritorijā sasaista ar šīs teritorijas attīstības prioritātēm, politiku un attīstības 

programmu nostādnēm. Telpiskā plānošana ietver metodes, ko izmanto sabiedriskais sektors, 

lai dažādos līmeņos ietekmētu cilvēku un to aktivitāšu izplatību telpā, kā arī dabas, rekreāciju 

teritoriju un dažāda veida infrastruktūras izvietojumu.[2] 

Teritorijas plānošana ietver zemes izmantošanas plānošanu, pilsētplānošanu, transporta 

plānošanu, ainavu plānošanu, detalplānošanu, utml. Tā attiecas uz aktivitātēm, kas tieši 

ietekmē un izplāno apdzīvotu vietu un vietējo sabiedrību fizisko struktūru un vidi (un tādejādi 

ir atšķirīga no ekonomiskām un sociālās plānošanas aktivitātēm). Šobrīd Latvijā teritorijas 

plānošanu īsteno nacionālajā, reģionālajā un vietējās pašvaldības līmenī.[2] 

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 

tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā 

administratīvajai teritorijai vai tās daļai. [3] 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ir tehnoloģiju kopums, kas ļauj labāk izprast 

notikumus un analizēt situācijas, izmantojot ģeotelpiskos datus un kartes. Ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmas ĢIS ļauj veikt datu ievākšanu, pārvaldību, uzglabāšanu un analīzi, 

strādājot gan 2D, gan 3D vidē. [2] 
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ĢIS tehnoloģija izmanto ģeogrāfijas zinātni un rīkus, kas ļauj vizualizēt, analizēt, uzglabāt un 

koplietot ģeotelpiskos datus. Tā palīdz cilvēkiem sasniegt kopīgu mērķi: no visa veida datiem 

iegūt informāciju, ko tālāk izmantot datos balstītu lēmumu pieņemšanā. ĢIS nodrošina 

nepieciešamos rīkus profesionālu 2D un 3D karšu veidošanai. Plašās simbolizācijas un 

funkcionalitātes pielāgošanas iespējas ļauj ērti vizualizēt datus viegli uztveramās kartēs, ko 

tālāk var izmantot lēmumu pieņemšanai, sabiedrības informēšanai u.c. mērķiem. [4] 

Go GIS ir Latvijā izstrādātais ģeogrāfiskās informācijas sistēmas risinājums efektīvai 

ģeotelpisko datu pārvaldībai. SIA “SunGIS” ir izstrādājuši ĢIS risinājumu Go GIS, kuru 

izmanto jau vairāk nekā 25 Latvijas pašvaldības un pašvaldību uzņēmumi, kā arī dažādu 

līmeņu un atbildību speciālisti: 

 Būvvaldes darbinieki; 

 Teritoriju plānotāji; 

 Inženierkomunikāciju uzturētāji; 

 Komunālo saimniecību uzturētāji un apsaimniekotāji; 

 Pašvaldību īpašuma departamentu darbinieki.[5] 

Izstrādātais ĢIS risinājums Go GIS nodrošina ātru ģeotelpisko datu pieejamību no dažādiem 

resursiem vienotā sistēmā un formātā. Piedāvā objektu meklēšanu pēc to tekstuālajām 

pazīmēm — sistēmā uzturēto objektu atribūtiem. Vairāku meklēšanas rezultātu sarakstu 

uzturēšanu. Atlasīto datu eksportu un izdruku dažādos formātos, tā pat arī iespēja piešķirt 

dažādu līmeņu tiesības katram lietotājam atkarībā no viņa lomas, kompetences un 

pienākumiem. Iespēja jebkurā brīdī pievienot vai dzēst lietotājus.[5] 

Go GIS ir SIA “SunGIS” pamatprodukts, kas ļauj vienkopus uz kartes uzskatāmā veidā 

atainot ielu plānojumu, apgrūtinājumus un sarkanās līnijas, kadastra robežas, 

inženierkomunikācijas, zemes vienības un to piederību, kā arī citu telpisko informāciju. 

Informācija tiek attēlota uz kartes, nodrošinot iespēju to skatīt un/vai rediģēt katram 

speciālistam, kura darbs pašvaldībā ir saistīts ar šo datu izmantošanu.[6] 

Sistēmas pamatdati sastāv no dažādiem moduļiem: augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas (1:500) publicēšanas modulis. Ar automatizētu ADTI datu izmaiņu fiksāciju un 

ielādi datubāzē, ar datu pārbaudes un ielādes procesa nodrošināšanu līdz pat vairākām reizēm 

dienā., TAPIS standarta teritorijas plānošanas informācijas publicēšanas modulis, kadastra 

grafisko datu publicēšanas modulis, adreses un adrešu reģistrs. 

Go GIS sistēma ir ērti izmantojama teritorijas plānošanā, projektēšanā, remontdarbu 

saskaņošanā un citu pašvaldībās būtisku procesu nodrošināšanā. Tā, piemēram, jaunu objektu 

būvniecības procesā sistēma nodrošina vieglu piekļuvi ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, 

elektrības kabeļu vai gāzes cauruļu atrašanās vietas un raksturlielumu informācijai. Tādējādi 

iespējams gūt priekšstatu par dažādu objektu telpisko novietojumu, kas ļauj paātrināt lēmumu 

pieņemšanas procesu, samazinot izdevumus un taupot laiku.[6] 

Nākotnē risinājumus plānots vēl pilnveidot, paredzot iespēju uz kartes 3D formātā attēlot jau 

izprojektētus, bet vēl neuzbūvētus objektus (ēkas, ielas, ietves u.c.). Tas ļautu savlaicīgi 

pamanīt kādas nepilnības un pilsētas kopējo tēlu veidot vēl pārdomātāku.[6] 

Viens no plašāk pielietotajiem ĢIS programmatūrām pasualē ir ArcGIS. ArcGIS 

programmatūra nodrošina pilnu ĢIS ieviešanas ciklu uzņēmumā. Uzturēšanas abonementa 

ietvaros tiek nodrošināta ne tikai programmatūra, bet arī piekļuve daudzveidīgiem Esri 

resursiem.[7] 

ArcGIS piedāvā dāžādus produktus, kurus noteikti var integrēt teritorijas plānošanas procesā. 

ArcGIS Pro ir jaunākās paaudzes 64-bitu ĢIS programmatūra. Tā ļauj izveidot profesionālas 

2D un 3D kartes un citu saistīto kartogrāfisko materiālu, izmantojot mūsdienīgāko tehnoloģiju 

vienkāršā un lietotājam ērtā saskarnē.[8] 

ArcGIS Urban piemērots pilsētvides plānošanai. Tādi problēmjautājumi kā mājokļu 

pieejamība, ilgtspējības mērķi un ekonomiskās pārmaiņas liek pilsētām labāk plānot nākotni. 
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ArcGIS Urban ļauj plānotājiem un profesionāiem projektētājiem sadarboties darba grupās, 

izmantojot tīmekļa 3D programmu, kas atbalsta scenāriju plānošanu un ietekmes izvērtēšanu. 

ArcGIS Urban dod iespēju digitāli pārveidot pilsētu un reģionu plānošanu, lai veicinātu 

sadarbību ar kopienas ieinteresētajām pusēm un palīdzētu visām grupām strādāt kopā – 

ilgtspējīgākas nākotnes vārdā. Iekļaujot ēku informācijas modelēšanu (BIM) un citu 3D 

informāciju visā projekta vērtēšanas procesā, plānotāji un attīstītāji gūst vienotu skatījumu uz 

pilsētvides attīstības pamatnostādnēm un samazina ēku izstrādei nepieciešamo laiku. Tā pat 

sistēma iekļauj datos balstītus zemes lietojuma scenārijus, kas izmanto tādus faktorus kā 

iedzīvotāju skaita izmaiņas, ekonomikas izaugsmi un pašreizējie zonējumu, lai izveidotu 

efektīvāku un reaģētspējīgāku plānu. Iekļaujot ArcGIS Urban visaptverošā plānošanas 

procesā, plānotāji var vieglāk izvērtēt zemes lietojuma izmaiņas atbilstoši nākotnes 

pieprasījumam. [9] 

 

Secinājumi 

1. Teritorijas plānošanā un dažādu modeļu veidošanā ĢIS ir liela nozīme, jo tās atvieglo 

darbu procesus un veicina tritorijas attīstības analīzi. 

2. Teritorijas plānojumā jāatrod optimālu risinājumu ekonomisko, sociālo un dabas 

aizsardzības interešu sabalansēšanai. 

3.  Pieejami ir gan vietējie, gan starptautiskie ģeogrāfisko informāciju sistēmu pakalpojumi 

un risinājumi. 

4. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas sniedz iespēju savienot telpisko ar jebkura cita veida 

informāciju vienā sistēmā. 
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NOVECOJUŠU LIDAR DATU NEPILNĪBAS ORIENTĒŠANĀS KARŠU 

VEIDOŠANĀ 

 

Autors: Ilgvars Caune 

Zinātniskais vadītājs: PhD Grigorijs Goldbergs 

 
Kopsavilkums 

Orientēšanās karšu veidošana ir lēns un rūpīgs process un lielākā darba daļa sastāv no lauka darbiem un 

mērījumiem. Par pamatu visiem lauku darbiem mūsdienās pārsvarā tiek izmantoti LIDAR (aerolāzerskenēšanas) 

dati. LIDAR datus izmanto, lai veidotu precīzas pamatkartes uz kurām tālāk veidot galaproduktu – orientēšanās 

karti, tāpēc ir nepieciešams, lai dati būtu aktuāli un precīzi darba veikšanas laikā. Darba mērķis ir parādīt kā 

balstoties uz LIDAR datiem tiek veidotas orientēšanās kartes, un ko darīt, ja dati vairāk nav aktuāli un izskatīt 

citus paņēmienus, kā aizstāt LIDAR datus vietās, kur tie nav patiesi. 

Atslēgas vārdi: LIDAR dati, orientēšanās kartogrāfija, aerofotogrāfija 

 

Ievads 

Orientēšanās kartes ir īpaši izstrādātas kartes orientēšanās sporta disciplīnām. Šo karšu mērķis 

ir iepazīstināt sportistu ar teritoriju, kurā atrodas kontrolpunkti un kur sacensību dalībniekam 

jāatrod optimālais maršruts balstoties uz atveidoto apvidu. Kartēm jābūt detalizētām, 

prezentējot visas galvenās reljefa iezīmes, kas var kalpot par vietu kontrolpunktu izvietošanai 

un arī tām, kas ietekmē dalībnieku lēmumus par ātrāko maršrutu starp kontrolpunktiem 

(Scientific Journal, 2009). 

Attīstoties tehnoloģijām arī orientēšanās karšu veidošana ir strauji attīstījusies un nu jau 

mūsdienās lielākā daļa kartogrāfu lauka darbus veic digitāli – planšetdatoros vai citās 

mobilajās ierīcēs, kas ļauj izmantot un viegli strādāt ar daudz dažādām pamatkartēm. 

Joprojām galvenokārt tiek izmantotas pamatkartes, kas veidotas no LIDAR datiem, kuri 

nodrošina precīzo lauku apvidus un reljefa noteikšanu. Tāpēc LIDAR datu precizitāte ir 

vissvarīgākā un gadījumos, kad dati vairāk neatbilst reālajai situācijai lauka darbu ilgums var 

stipri paildzināties, tāpēc var nākties izmantot citus datus vai alternatīvas metodes situācijas 

attēlošanai. 

Lāzerskenēšanas LiDAR galvenais rezultāts ir ģeoreferencētu punktu mākoņi, kas satur datus 

par atgriezto punktu secību un atgrieztā pulsa intensitāti. No punktu mākoņa var ģenerēt divas 

galvenās virsmas. Reljefa modelis (DTM) veidojas no pēdējiem atstarotajiem punktiem un 

virsmas modelis (DSM) no pirmajiem atstarotajiem punktiem no katra lāzera stara (Shan et 

al., 2018).  

Orientēšanās karšu veidošanā kartogrāfi pārsvarā izmanto veģetācijas augstuma pamatkartes, 

kas veidotas no virsmas modeļa (DSM), kā arī kalnu ēnojuma (hill shading) pamatkartes un 

ģenerātas horizontāles no reljefa modeļa (DTM). Pat ja ir iespēja piekļūt labām pamatkartēm, 

karšu veidošanā orientēšanās sportam nepieciešams daudz laika zemes apsekošanai (lauka 

darbiem), daudz vairāk nekā jebkurām citām (topogrāfiska tipa ) kartēm. Klasiskie topogrāfi 

var pavadīt arvien mazāk laika lauka darbos. Viņi izmanto aerofoto interpretāciju, bet šī 

metode nav piemērota orientēšanās karšu izveidē (Scientific Journal, 2009). 

Atkarībā no pieejamās kvalitātes pamatkartēm, orientēšanās karšu veidotāji regulāri pavada 

20-30 stundas uz katra kvadrātkilometra (meža disciplīnām). Atkarībā no kartes mēroga un 

orientēšanās disciplīnas, lielāka mēroga kartēs prasa daudz vairāk laika (pilsētas/sprinta 

kartēm) (Scientific Journal, 2009). 

Lauka darbiem nepieciešamais laiks ir ļoti atkarīgs no apvidus detalizētības un veģetācijas 

blīvuma. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā tiek izmantota monogrāfiskā metode. 
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Informācija iegūta no literatūras avotiem un interneta resursiem. 

 

Diskusija un rezultāti 

Pētījuma un darbu gaitā novēroju trīs dažādus lāzerskenējuma datu izmaiņas veidus. 

Visbiežākais veids ir digitālā virsmas modeļa (DSM) izmaiņas, kas dzīvē izpaužas jaunu 

izcirtumu izveidē vai veģetācijas, jaunaudžu augstuma izmaiņā. Izmaiņu veids apskatāms 

shēmā, pa kreisi veģetācijas augstuma karte ar ieskicētām platībām, kur ir notikušas izmaiņas 

kopš pēdējā lāzerskenējuma uzlidojuma, pa labi orientēšanās karte no attiecīgās teritorijas. 

(sk. 1.attēlu). 

 

1.attēls. Veģetācijas augstuma izmaiņas (pa kreisi) un orientēšanās karte (pa labi) 

Lielāciemā apkaimē (avots: autora veidots) 

 

Šādas izmaiņas ir ļoti viegli konstatēt dabā, jo tās ir viegli pamanāmas, taču izmaiņu 

attēlošana aizņem papildu laiku, jo ir jāpielieto citas metodes, kā piemēram, GPS ierīce 

jāsaista ar karti un jāveic izmainītās teritorijas kontūras mērījūms. Vēl palīdzēt var ortofoto, 

bet ar nosacījumu, ka šie attēli ir uzņemti pēc tam, kad attiecīgās izmaiņas ir notikušas dabā. 

Pēdējais brīvi pieejamais paņēmiens ir izmantot kādu citu ģeoreferencētu karti, kurai ir attēloti 

meža apsaimniekotāju kvartāli un nogabali, kā arī publiskās zemes vienības, jo gandrīz 

vienmēr meža darbi tiek veikti pa šīm robežām, izņemot privātājos mežos. 

Darba gaitā saskāros arī ar reljefa modeļa izmaiņām pilsētvidē, kas notikušas būvniecības 

rezultātā. Attēlā redzams izgriezums no LVM GEO lietotnes, kur redzamas pašreizējās 

estrādes aprises, kopš 2018. gada rekonstrukcijas, kā arī redzamas horizontāles, kas veidotas 

no LiDAR datiem, kuru uzlidojums ir veikts pirms rekonstrukcijas. (sk. 2.attēlu) 
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2.attēls. Mežaparka Lielās estrādes kartes izgriezums ar novecojušām horizontālēm. (LVM 

GEO) 

 

Šāda veida izmaiņas ir viegli pamanāmas, bet ir ļoti grūti koriģējamas, ja vien nav pieejamas 

citas alternatīvas, kā, piemēram, ortofoto. 

Retos gadījumos var nākties saskarties ar dabas radītām reljefa modeļa izmaiņām, kas dabā 

izpaužas, kā zemes nogruvumi, izskalojumi vai jūras piekrastes kāpu izmainīšanās vēja 

erozijas ietekmē. Darba gaitā saskāros erodētu zemi vēja ietekmē Liepājas pludmales 

piekrastē, kur jūras krasta līnijai tuvākās kāpas bija izmainījušās un vairs nesakrita ar reljefa 

modeli. 

 

Secinājumi 

1. Karšu veidošanā bieži nākas saskarties ar LiDAR datu nesakritību ar reālo situāciju dabā. 

2. LiDAR datu neatbilstība krietni paildzina darba izpildi. 

3. No LiDAR datiem veidotām pamatkartēm var atrast alternatīvas pamatkartes, kas palīdz 

izdarīt darbu līdzīgā ātrumā, bet ir jābūt priekšzināšanām par teritorijā veiktajām 

izmaiņām, lai pienācīgi sagatavotos. 

4. Nākotnē ātrāku darbu izpildi varētu sasniegt ar personīgu dronu vai bezpilota lidaparātu 

palīdzību ar, kuriem varētu uzņemt augstākas izšķirtspējas ortofoto attiecīgajai teritorijai 

vai veikt jaunus lāzerskenējuma uzlidojumus. 
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JELGAVAS TIRGUS VĒSTURES IZPĒTE UN TĀ ATTĪSTĪBA. 

 

Autors: Kristaps Veckāgans 

Zinātniskais vadītāja: Dr.oec, profesore Vivita Puķīte. 
 

Kopsavilkums 

Detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, likumdošanā noteikti divi galvenie 

mērķi lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai vai precizētu zemes vienību robežas un 

aprobežojumus. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot detālplānojuma lomu un nozīmi pašvaldības teritorijas attīstībā, 

tādēl tika izvēlēts detālplānojums par Jelgavas tirgu kura mērķis bija analizēt tā vēsturi un attīstību laika no tā 

pirmsākumiem un tā problēmas.  

Atslēgas vārdi: teritorijas plānošana, teritorijas attīstības plānošana, detālplānojums, Jelgava, Jelgavas tirgus  

 

Ievads 

Šī pētijuma mērķis bija izpētīt Jelgavas tirgus vēsturi un tā attīstību no tā pirmsākumiem līdz 

mūsdienām. Pētījumā tikka veikta aptauja un analizēti dati par Jelgavas tirgu un tā tagadējo 

atrašanās vietu. Kā arī izpētīt tā pircēju skaita ietekmējošos faktorus, tā vajadzību mūsdienās, 

tagadēja tirgus problēmas un jaunā tirgus projekta izstrādes mērķus. 

Lai efektīvāk sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešams veikt vairākus uzdevumus: 

1. Izpētīt jelgavas tirgus vēsturi. 

2. Veikt pašreizējās jelgavas tirgus vietas analīzi. 

3. Veikt salīdzinājumus starp tagadējā tirgus vietu un jaunā ieplānotā tirgus vietu. 

4. Veikt secinājumus par jaunā tirgus vietas maiņas ieguvumiem. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Zinātniski pētniecikajā darbā tika izmantota anketēšanas metode, aptaujas mērkis bija 

noskaidrot cilvēku viedokli par Jelgavas tirgu, tā problemam, trūkumus, tā ērtību piekļut tam 

ar vai bez transportu un noskaidrot cilvēku viedoklu par jaunieplānoto tirgus projektu. Anketā 

kopumā piedalījas 53 cilvēki kuru skaitā ir iekļauti gan mani tuvinieki, gan cilvēki no 

sociālajiem tīkliem kuri dzīvo Jelgavā vai tās apkaimē.  

Tirgum ir daudzi un dažādas nozīmes un pielietojumi kas dalās jau savās grupās un veidos 

mūsdienās tirgus notiek netikai klātienē kad personas apmaina preci pret preci, bet arī 

internetā kas paātrina un palīdz cilvēkam atrast vajadzīgo ātri un ērti.  

Toties cik nozīmīgs ta ir mūsdienās? Tirgus mūs nodrošina ar svaigiem pārtikas produktiem, 

apgbērbu izstrādājumiem un vēl citām precēm kas audzētas un veidotas tepat Latvijā uz mūsu 

zemes.  

 

Diskusija un rezultāti 

Pēc veiktajiem pētijumiem redzams kad Jelgavas tirgu iepērkas vai ir iepirkušies dažadu 

vecumu grupas, gan jaunieši no 15 līdz 20 gadu vecumam, gan cilvēki 50 un vairāk gadu 

vecumā  
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Att.. Nr.6 Anketēto vecumu grupa. 

 

Kā arī redzams kad pēc pētījumā veiktajiem datiem cilvēku viedokļi ir dažādi par pašreizējā 

tirgus atrašanās vietu Driksnas upes malā, vairākums cilvēku ir neapmierināti ar tirgus vietu 

bet, mazāk par pusi apmierina tirgus atrašanās vieta kas arī bija viens no lielajiem faktoriem 

jaunā tirgus plāna projekta izstrādei pie Jelgavas dzelzceļa stacijas. 

 
Att. Nr.7 “Vai jūs apmierina pašreizējā Jelgavas tirgus atrašanās vieta?  

 

Apkopojot cilvēku viedokļus anketā tika uzdots jautājums “vai pēc jūsu domām ir viegli 

piekļūt Jelgavas tirgum” uz ko lielākā daļa anketēto viedoklis bija noliedzoš, uz Jelgavas tirgu 

grūtības tikt neēsot it īpaši ja ir savs personīgais transports vai pat tas atrodas 5 minūšu 

gājienā no aptaujātā, bet lielākā daļa aptaujāto kuri turp dodas ar savu personīgo transportu 

sūdzējas par tā novietošanu un satiksmes problēmām it īpaši brīvdienās piemēram “Nē īpaši 

viegli. Bet bieži vien nav kur nolikt mašīnu.” atbild viens no aptaujātajiem lielākā daļa 

aptaujāto saskārās ar tādām pašam problemām kas arī bija otrs galvenais iemesls jaunajam 

tirgus projektam. 

 
Att. Nr.9 Pēc jūsu domām kurai tirgus vietai būs vieglāk piekļūt?  

 

Analizējot cilvēku sniegtās atbildes, 90% anketēto piekrita kad vieglāk būs piekļūt jaunajam 

tirgum, bet atlikušie 10% nepiekrita jo tā pasliktināja tā piekļūšanai kādā veidā, piemēram 

jaunā tirgus vieta bija tālak no pašreizējās dzīvesvietas nekā vecais. Bet tas ir viegli atrisināms 

ar publisko transportu vai arī ar savu mašīnu jo mūsdienās katram otrajam ir autovadītāja 
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apliecība, to apliecina CSDD 2022. gada 1. Janvārī reģistrēto autovadītāju skaits 877 tūkstotis 

iedzīvotāju kas ir gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju. 

Kopumā jaunais Jelgavas tirgus projekts atvieglos Jelgavnieku un to pircēju dzīves jo tā 

projekts ir izstrādāts uzklausot un pārdomājot ikdienas problēmas ar ko saskaras cilvēki vecā 

tirgus vietā un kas varētu atvieglot to dzīvi jo ikvienam pircējam ir svarīgas ikdienas ērtības 

un iespēja piekļūt tam. 

 

Secinājumi 

Secinājumos apkopojot pētījumā iegūtos datus, redzams, kad cilvēku ieprikšanas tirgū ir 

atkarīga no vairākiem fakoriem kas ietekmē cilvēku viedokli vai tajā iepirkties, vai tas viņiem 

būs izdevīgi un vai ērtāk nebūtu ieprikties lielveikalā kas var samazināt produktu iepirkšanas 

un atrašanas laiku. 

Analizējo tirgus datus redzams kad tirgu pircēju skaitu ietekmē vairāki faktori piemēram ta 

atrašanās vieta, ērtība piekļūt tam, tā ārējais stāvoklis un preču svaigums, kas nosaka vai 

cilvēki vēlēsies iepirkties tajā un veltīt laiku lai uz to dotos, jo pēc datiem redzams kad 

mūsdienās arvien vairāk cilvēki izvēlas iepirkties lielveikalos nekā tirgū it īpaši jaunieši, jo 

tehnoloģijām attīstoties jaunieši izvēlas sev ērtāk un ātrāk pieejamo ēdiena iepirkšanas avotu 

it īpaši ja nevēlas daudz tērēt laika ēdiena gatavotšanai.  

Apkopojot datus cilvēkiem ir svarīgas arī ikdienas ērtības piemēram lai būtu kur novietot auto 

tā atrašanās vieta no viņu mājām, vai tam ir viegli piekļūt un daudz citu faktoru kas var 

ietekmēt cilvēku viedokli. Lai palielinātu pircēju skaitu ir svarīgi to atjaunot un nodrošināt to 

ar mūsdienu tehnoloģījam kas palīdzēs pircējiem ikdienas dzīvē.  

 

Priekšlikumi 

Analizējot iegūtos datus mani priekšlikumi ir nodrošināt vieglu un ērtu piekļuvi jaunajam 

tirgum novērst iepriešēja tirgus galvenās problēmas kas traucēja cilvēkiem tā piekļuvei un 

pārdomāt cilvēku ikdienas vajadzības kas varētu palīdzēt tirgus pircēju skaita paplašināsānai. 
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VALSTS ROBEŽAS STABU UN ZĪMJU NOZĪME UN FUNKCIJAS.  

 

Autors: Aigars Elksnis 

Zinātniskais vadītājs: Mg. sc. ing., lektors Aivars Ratkevičs 
 

Kopsavilkums 

Pētījumā tiek apskatīti Latvijas valsts robežas demilitācijas un demarkācijas procesi, iekārtojot valsts robežu ar 

Krieviju, Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju laika posmā no 1992 līdz 2011 gadam. Iekļaujot noteiktos valsts robežas 

izveides nosacījumus un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz demarkācijas procesiem. 

Atslēgas vārdi: demilitācija, demarkācija, robežas stabs, robežas zīme, valsts robeža. 

 

Ievads 

Par Valsts teritoriju tiek uzskatīta zemeslodes daļa par kuru ir noteiktas un uzturētas valsts 

suverenitātes tiesības, tā var sastāvēt no sauszemes teritorijas, ūdens teritorijas, zemes dzīlēm 

un gaisa telpas. Pie valsts teritorijas sastāvdaļām tiek uzskatīti arī tā saucamie teritoriālie 

ūdeņi, kuri tiek noteikti 12 jūras jūdžu platumā gar valstij piederošo okeāna vai jūras krasta 

līniju. 

Atdaloties Latvijai no PSRS (atjaunojot valstisko neatkarību) viens no svarīgākajiem 

uzdevumiem bija iekārtot valsts robežas, konkrēti noteikt un iezīmēt valsts robežu tā lai 

turpmāk izvairītos no konfliktiem kuri veidojas reālās robežas vietas kļūdainas atpazīšanas  

rezultātā. Latvijas Republika robežojas ar 5 valstīm, Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju 

un ir jūras robeža ar Zviedrijas karalisti. Lai veidotu robežu darbos piedalās abu valstu 

pārstāvji, kuriem ir uzdevums precīzi noteikt kopējo valsts robežu dabā un juridiski to 

apstiprināt/ dokumentēt. Pirms robežas nospraušanas tiek veikta robežas demilitācija jeb 

robežas atrašana un attēlošana pieejamos telpiskos un kartogrāfiskos datos, bez apsekošanas 

apvidū. Pēc tam seko demarkācija - procedūra kura ietver sevī robežas nospraušanu dabā, 

būvniecības darbus tajā skaitā arī valstu robežzīmju uzstādīšanu. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Pētījumā ir izmantots kvantitatīvā pētījuma metodē, kura ietver studijas laikā aptverto un citos 

resursos pieejamo informāciju un datus, to iegūšanu un apkopošanu par tēmas ietvaros - valsts 

robežas stabu, zīmju nozīme un funkcijas robežas demarkācijas un pēc demarkācijas procesos, 

saistībā ar to konstrukciju un izvietojumu.  

Izpētes darbā tika izmantoti sekojošie pamatmateriāli: 

1. ROBEŽAS DEMARKĀCIJAS NOZĪME LATVIJAS REPUBLIKAS DROŠĪBAS UN 

STABILITĀTES NODROŠINĀŠANAI (2018) A. Ratkevičs, A.Celms, V. Puķīte, 

LLU, Jelgava, pieejams:  

 https://llufb.llu.lv/congress/prezentacijas_PLZ_2018/Lauks-mezs-Aivars-

Ratkevics.pdf 

2. Par Latvijas valsts robežas atjaunošanas gaitu (1999) Valsts Robežsardze, “Latvijas 

Vēstnesis”, pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/17663 

3. Latvijas Republikas valsts robežas likums (2009) Ministru kabinets, pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/201364-latvijas-republikas-valsts-robezas-likums 

4. Valstu robežu noteikšanas teorija un prakse (2017) A.Ratkevičs. 

 

Diskusija un rezultāti 

Latvijai atdaloties no PSRS kā viens no pirmajiem uzdevumiem bija izveidot (atjaunot) valsts 

robežu. Ņemot vērā ka valsts robežu nozīme ir saistīta ar tiesībām realizēt savas valsts varas 

dominanti savā teritorijā, kas norāda uz akūtu nepieciešamību šo teritoriju iezīmēt un to 

nodalīt no kaimiņvalstu teritorijām izveidojot apvidū reāli eksistējošo robežu, kopējo valstu 

robežu, kura nodalīs valstu teritorijas un tā maksimāli samazinās iespējamos negatīvus 

https://llufb.llu.lv/congress/prezentacijas_PLZ_2018/Lauks-mezs-Aivars-Ratkevics.pdf
https://llufb.llu.lv/congress/prezentacijas_PLZ_2018/Lauks-mezs-Aivars-Ratkevics.pdf
https://www.vestnesis.lv/ta/id/17663
https://likumi.lv/ta/id/201364-latvijas-republikas-valsts-robezas-likums


88 

 

incidentus starp kaimiņvalstīm. Kopējās valsts robežas izveidošanai ir nepieciešama abu 

valstu sadarbība lai noteiktu robežas precīzo atrašana vietu un sastādītu juridiski spēcīgu 

līgumu par kopējās robežas noteikšanu, atrašanās vietu. Valsts robežas veidošanas procesu 

sadala divos posmos, delimitācija un demarkācija. Demilitācija - kopējās valsts robežas 

noteikšana izmantojot pieejamos telpiskos datus, kadastra datus un citus pieejamos 

kartogrāfiskos datus. Demilitācijas rezultātā tiek saskaņota teorētiskā valsts robežas atrašana 

vieta ko attēlo kartē, sastāda tās aprakstu un robežas līgumu. Ja sastādītais līgums un 

pielikumi apmierina abu valstu intereses tad dokumentu komplektam organizē oficiālo 

parakstīšanu un tas pārtop par starptautisku līguma saistību dokumentu. Te jāapzinās ka dabā 

robeža vēl neeksistē, tādēļ process pāriet uz nākamo posmu – demarkāciju. Valsts robežas 

demarkācija - šā posma ietvaros tiek precīzi noteiktas līgumā minētās valsts robežas atrašanas 

vieta apvidū un to nostiprina ar labi saredzamām un viennozīmīgi saprotamām valsts robežas 

zīmēm. Tieši valsts robežas demarkācijas rezultāti nodrošina bāzi iespējamo robežas konfliktu 

un kļūdu juridiskajai risināšanai. 

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas kā viens no galveniem uzdevumiem tika uzsākts 

arī valsts robežas atjaunošanas uzdevums. Tā risinājumu oficiālā vēsture sākās 1992. gada 23. 

aprīlī ar MP lēmumu Nr. 139 "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu divpusēju 

starpvalstu līgumu izpildi par sauszemes robežas atjaunošanu" ar kuru noteica un izsludināja 

pasākumus par pierobežas zemju atsavināšanu un nodošanu Aizsardzības ministrijai, koku 

izciršanu veidojamās robeža joslās un citus uzdevumus valsts robežas ierīkošanai. 

Pirmie valsts robežas atjaunošanas pasākumi tika uzsākti ar Igauniju. Tika sastādīts līgums par 

Latvijas - Igaunijas robežas atjaunošanu un 1992. gada 20. Martā Valgā noslēdza līgumu par 

robežas atjaunošanu, jau 1993 gada varēja sākt robežas demarkāciju. Tā kā lielākā daļa (ap 25 

%) robežzīmju vai to atrašanas vietas bija saglabājušies, tas stipri atviegloja demarkāciju, kā 

arī bija panākta vienošanas par vēsturisko robežzīmju numuru nemainīšanu. Gar robežu 

ierīkoja valsts robežas joslu 12 metru platumā, bet Valkas-Valgas pilsētas posmā tā ir 

samazināja līdz 2 metriem. Robeža demarķēta ar 397 pamat robežzīmēm un 59 papild 

robežzīmēm. 

Līgumu par Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas robežas atjaunošanu noslēdza 1993. 

gada 29. Jūnijā Biržos. 1994. Gada 17. Maijā jauktās robežas atjaunošanas komisija 

apstiprināja instrukciju par robežas redemarkāciju starp Latvijas un Lietuvas Republikām. 

Līdz ar to varēja sākties demarkācijas darbi. Demarkācijas darbi tika sadalīti divos atbildības 

posmos, no Baltijas jūras līdz 24 meridiānam - Lietuvas demarkācijas posms, no 24 meridiāna 

līdz Lietuvas, Baltkrievijas, Latvijas robežas saduras punktam - Latvijas demarkācijas posms. 

Tomēr posmos pa robežupēm, katra valsts robežzīmes ierīkoja katra savas teritorijas pusē. 

Visas robežas posmā tika ierīkotas 1570 robežzīmes, robežjosla platumu noteica 10 metri gar 

visu sauszemes posmu, bet robežposmos pa upēm tika novākts apaugums robežzīmju tuvumā 

un atsegts skats uz kaimiņvalsts robežzīmi. 

Līgums par valsts robežas ierīkošanu starp Latviju-Baltkrieviju tika noslēgts 1994. gada 21. 

Februārī,  Daugavpilī. Izveidotā Jauktā robežas demarkācijas komisija sāka darboties no 1997. 

gada jūnija. Pirmajās sēdēs 4. un 5. Jūnijā valstu pārstāvji diskutēja un aizstāvēja savu 

viedokli par robežas noformēšanu starptautiski tiesiskajā ceļā un turpmākiem demarkācijas 

darbiem. Komisija izstrādāja instrukcijas un citus dokumentus demarkācijas darbu sākšanai 

līdz 1997 gada beigām. Robežu sadalīja piecos posmos, kuros atbildīgās par demarkāciju 

puses nosprauda robežas līniju un ierīkoja robežas joslu savas valsts pusē, savukārt otra puse 

veidoja robežas joslu tikai savā pusē. Latvijas puse uzstādīja 385 robežzīmes. Rezultātā 

TASIS programmas  ietvaros 2002-2003 gados tika realizēts projekts “Baltkrievijas – 

Lietuvas valsts robežas demarkācija” un 2005 – 2006 gados projekts “Baltkrievijas –Lietuvas 

un Baltkrievijas – Latvijas valstu robežu demarkācijas noslēgums”. 
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Latvijas – Krievijas robežai šāda ceremonija, stabu uzstādīšanas paraugdemonstrējumi, notika 

2013. gada …  aprīlī, uzstādot robežzīmes Nr.1 stabus Zilupes abos krastos Latvijas, 

Baltkrievijas, Krievijas Valstu robežu krustpunkta “Neverica“ tuvumā, piedaloties preses 

pārstāvjiem. Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par valsts robežu tika 

noslēgts kā pēdējais, 2007.gadā. Robežas demarkācijas komisiju izveidoja un tā uzsāka darbu 

tikai 2009. gadā un robežas demarkāciju pabeidza 2017. gada oktobrī. Starptautiska 

dokumenta statusu ierīkotā robeža ieguva 2018. gada februārī tika ierīkotas 648 robežzīmes.  

Šīs robežas izveidē problēmas saasināja fakts, ka PSRS laikā Latvijas PSR robeža tika mainīta 

– atdodot Krievijas Federācijai daļu no Abrenes novada ar Pitalavas pilsētu. Krievijas puse, 

uzsākot sarunas par robežas noteikšanu, apšaubīja arī esošo administratīvo robežu (nerunājot 

par Pitalovas novadu, bet apspriežot nākamās teritorijas – kuras varētu piederēt Krievijai) 

atbilstību nākamās starpvalstu robežas statusam. Tādējādi veidojās viennozīmīga un 

bezkompromisa nostādne – tikai par jaunas robežas veidošanu. (Valstu robežu 

noteikšanas...(2017)) 

 
(Valstu robežu noteikšanas...(2017)) 

 

Secinājumi 

1. Demilitācijas procesā veidojot valsts robežas bieži projektētās robežzīmju uzstādīšanas 

atrašanās vietas nav atbilstošas realizācijai dabā, dažādu dabas apstākļu ietekmēs.  

2. Vissarežģītākā valsts robežas veidošanas procedūras notika Latvijas- Krievija robežas 

plānošanā un izveidē. 

3. Demarkācijas procesā vissvarīgākais faktors ir robežas atrašanās vietas stabilitāte, tādēļ 

robežstabus ir nepieciešams ierakt pietiekamā dziļumā, lai ziemas laikā uz to neiedarbotos 

ūdens sasalšana un zemes bīdīšana. lai nākotnē neveidotos pārpratumi par robežas 

nemainību. 

4. Veidojot robežas ir nepieciešams izpētīt visus ierīkošanas risku aspektus, kas varētu rasties 

dažādu neatbilstību un nevēlamu ietekmju rezultātā uz demarkācijas procesiem un tā 

rezultātiem. Piemēram uz Lietuvas-Latvijas robežas, naftas vads, kas tika uzcelts PSRS 

laikā, sadalīja uzskatus par tā teritoriālo piederību, Lietuva uzstāja ka šis vads pieder 
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viņiem bet Latvijas puse noradīja uz vēsturiskās robežas atrašanās vietu, savukārt robežas 

delimitācijas laikā par to nebija nekādas informācijas. 
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DAŽĀDU TĀLIZPĒTES METOŽU PIELIETOJUMS TELPISKU MODEĻU 

IZVEIDEI APDZĪVOTĀM TERITORIJĀM 

 

Autors: Tīna Nagle 

Zinātniskais vadītājs: profesors, Dr.sc.ing. Armands Celms 

 
Kopsavilkums 

Zinātniski pētnieciskais darbs ir par dažādu tālizpētes metožu pielietojumu telpisku modeļu izveidei apdzīvotām 

teritorijām, aprakstot telpisku modeļu un 3D drukas izveides pirmsākumus, tai skaitā kāpēc radās pēc tiem 

nepieciešamība un kas radīja risinājumu, kā arī aprakstīts lāzerskenēšanas process un aerouzmērīšanas process. 

Un informācijas apraksts par telpiska modeļa funkcijām, lietderību un nepieciešamību. 

Atslēgas vārdi: telpisks modelis, tālizpēte, lāzerskenēšana, aerouzmērīšana, fotogrametrija. 

 

Ievads 

Mums, kā zemeslodes iedzīvotājiem, vienmēr ir interesējis, kāda ir pasaule kurā mēs 

dzīvojam un kas atrodas apkārt mums un zemeslodei, gribot pēc iespējas ilgāk saglabāt 

cilvēces eksistenci un veidot efektīvāku dzīvi uz zemes, lieki tai nekaitējot. Laika gaitā 

tehnoloģijām attīstoties ir izgudrotas dažādas tehnoloģijas ar kuru palīdzību, mēs spējam 

attālināti prognozēt dažādus riskus un katastrofas, kas varētu norisināties uz zemes tuvāko 

gadu vai pat stundu laikā (Luksa, 2018). Kā, piemēram, 1957. gadā tika ievadīts 

ģeocentriskajā orbītā Zemes pirmais mākslīgais pavadonis ar kura palīdzību, attālinātā ceļā, 

veikti kosmiskās telpas un atmosfēras pētījumi, kaut arī tas nebija aprīkots ar zinātniskajiem 

instrumentiem (Sputnik 1, 2011). Laikam ejot zinātnieki un pētnieki ir radījuši jaunas 

efektīvākas tālizpētes metodes un modernākas tehnoloģijas, kuras turpina progresēt un 

attīstīties. 

Telpiska modeļa izveide ar dažādiem tālizpētes rīkiem palīdz attēlot jebkura objekta precīzu 

izvietojumu telpā, savukārt, kas palīdz plānot un izveidot precīzu risinājumu digitalizētā trīs 

dimensiju formātā, priekšlaicīgi, fiziski neaizskarot objektu, ļaujot projektēt, plānot un 

prognozēt efektīvāko rīcības sistēmu, kontrolēt un pieņemt lēmumus par to kā dažādi objekti 

varētu laika gaitā izturēties vai mainīties, šie dati ir pieejami un analizējami 

datorprogrammatūras, gan attālināti, gan vairākiem datu lietotājiem vienlaicīgi, tādēļ to 

izpratne un popularizēšana ir ļoti svarīga un praktiska (Telpiska modeļa definīcija, 2022).  

Pētījuma mērķis – izzināt tālizpētes metodes telpisku modeļu izveidei apdzīvotās teritorijās. 

Pētījuma uzdevumi – veikt literatūras apskatu, kā radās nepieciešamība pēc telpiskiem 

modeļiem, izpētīt, kas piedāvāja risinājumu telpisku modeļu iegūšanai, veikt literatūras 

apskatu par to kādus instrumentus, rīkus, metodes pielieto virsmas modeļa iegūšanai. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Zinātniski pētnieciskā darba izveidei tika izmantoti internet resursu materiāli, kur iekļautas 

publikācijas, brīvā enciklopēdija. Lai izpētītu telpiska modeļa izveidi un rīkus, tika izmantots 

metodes paņēmiens – analīze, kā arī abstrakti loģiskā metode. Un pieejamās literatūras analīze 

un izpētei monogrāfiskā pētniecības metode.  

 

Diskusija un rezultāti 

Zinātniski pētnieciskajā darbā kā mērķis tika izvirzīts- izzināt tālizpētes metodes telpisku 

modeļu izveidei apdzīvotās vietās, lai to panāktu ir nepieciešams gan iemaņas un attiecīgās 

zināšanas, gan attiecīgā tehnika. Telpiskais modelis palīdzētu plānot ciematu turpmāko 

attīstību un uzlabot dzīves kvalitāti, līdz ar to, piesaistītu jaunas ģimenes un iedzīvotājus maz 

apdzīvotās teritorijās. Lai darba autors mērķi sasniegtu  nepieciešams sākotnēji ieskatīties 

telpisku modeļu vēsturē un tehnikā. 
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Pirmais 3D drukas, jeb telpiska modeļa mēģinājums izmantot un pielietot ar Latvijā  ražotu 

ierīci ir fiksēts medicīnas nozarē, Turcijā. Kur “Mass portal” klients “BT innovation” 

izdrukāja motorlaivas traumētam bruņurupucim protēzes prototipu (Gudrais uzņēmums, 

2015). Taču doma par trīs dimensiju priekšmetu veidošanu, uzskatāms, ka radusies 1970., 

ideja radusies dr. Kodama, bet pirmie mēģinājumi radīt telpisku modeli bija 1981. gadā ar 

stereolitogrāfiju jeb ultravioletās gaismas palīdzību (The History of 3D Printing, 2019). 

 Mūsdienās paralēli jau ierastajām mērniecības metodēm un darbībām, tiek attīstīti divi 

darbības virzieni: 3D lāzerskenēšana un  aerouzmērīšana ar bezpilota gaisakuģiem. 3D 

lāzerskenēšanu var iedalīt 3 veidos: Lazerskenēšanā no fiksētas pozīcijas, Mobīlā 

lāzerskenēšana un aerolāzerskenēšanā jeb LIDAR.  

Lāzerskenēšana nodrošina reālu objektu fiziskās formas pārveidošanu digitālā formā, iegūstot 

digitālu 3D modeli, kurš ir gatavs ieskenēšanai datora modeļa rediģēšanai. Lāzerskenēšanas 

procesā tiek iegūti dati, ko sauc par punktu mākoni- ir miljoniem pikseļu kolekcija, kas ir 

precīzs 3D modelis skenētajam priekšmetam (maksimālā kļūda punkta atrašanās vietai telpā ir 

daži milimetri). Nepastrādāts punktu mākonis vairumam uzdevumiem ir pārāk liels, tomēr, 

izmantojot atbilstošu programmatūru, var izmantot: vienkāršai objekta mērīšanai, faktiskā 

stāvokļa analīzei un objekta vizualizēšanai kā tas ir attēlots 1.attēlā (3D skenēšana, 2013). 

Mākoņu punkti satur ne tikai pilnu informāciju par formu un izmēru, bet arī – pateicoties 

atstarotā lāzera stara intensitātei, satur diferenciācijas objekta faktūru un krāsu. Pateicoties šīm 

īpašībām, samērā vienkāršā veidā var izveidot punktu mākoni datoranimācijai, kas lieliski 

atspoguļo telpisko attiecību starp objektu un vidi (3D skenēšana, 2013). 

1. attēls Punktu mākoņa vizualizācija (3D skenēšana, 2013). 
 

Aerofotogrametrija jeb aerouzmērīšnā ar bezpilota gaisakuģiem, šobrīd ir diezgan aktuāls 

process, ko vairums ģeodēzistu praktizē savos ikdienas darbos. Aerofotogrammetrija ar 

bezpilota gaisakuģiem ir attēlu iegūšana, fotografējot no bezpilota lidaparāta, ar speciālu 

aerofotokameru un iegūto attēlu apstrāde izmantojot fotogrametrijas programmatūru. Aero 

fotogrāfijas un video ļauj redzēt apkārtni no putna lidojuma. Iegūtās fotogrāfijas var tikt 

izmantos topogrāfijas darbiem, veidot precīzas kartes vai modeļus ēku būvniecībai, uzraudzīt 

vides izmaiņas, arheoloģiskos pieminekļus vai vienkārši saglabāt savas mājas ģeogrāfisko 

ainavu no putna lidojuma skata kā sava laika liecību u.c., (Aerofotogrametrija, b.g.).  

 
 

Secinājumi 

1. Tālizpēte ļauj daudz ātrāk un drošāk paveikt mērniekam iecerēto darbu attālināti 

neaizskarot objektu. 

2. Lāzerskenēšana sniedz iespēju manipulēt ar telpisko objektu digitālajā formātā, nenodarot 

tam nejaušu kaitējumu, priekšlaicīgi. 
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3. Telpiska modeļa izveide palīdzētu, ātrāk saskatīt un vizualizēt priekš visiem 

problemātiskās vietas ciemu teritorijās un ātrāk tās uzlabot, atjanot. 

4. Telpiska modeļa izveide ciematu teritorijām, ļautu daudz efektīvāk un ātrāk uzlabot 

dzīves kvalitāti ciematos. 
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MATERIĀLU UZMĒRĪŠANAS DARBI AR DAŽĀDĀM METODĒM UN TO 

KRĀJUMU APRĒĶINS 
 

Autors: Toms Mežnieks 

Zinātniskais vadītājs: Mg. sc. ing., lektors, Aivars Ratkēvičs2 
 

Kopsavilkums  

Zinātniski pētnieciskais darbs ir par divu dažādu apjomu uzmērīšanas metožu pielietojumu un to salīdzinājumu. 

Pirmā metode, ko apskatīju bija uzmērīšana ar GNSS uztvērēju Triamble SPS986, otrā metode bija izmantojot 

fotogrammetriju un dronu.  Tika apkopota informācija par abām šim metodēm, to darbības principiem, 

pielietojumu un praktiskajā daļā izmantojot abas metodes tika uzmērītas divas šķembu kaudzes, no iegūtajiem 

datiem izveidoju trīsdimensionālus modeļus un no tiem iegūtos datus salīdzināju. 

Atslēgasvārdi: fotogrammetrija, trīsdimensionāls modelis, GNSS, aerofotogrammetrija 

 

Ievads  

Ir dažādas nozares uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams ikdienā izmantot mērniecības 

pakalpojumus. Mērniecības joma nemitīgi attīstas, attīstas izmantojamie instrumenti, datu 

apstrādes sistēmas, kā arī paši mērnieki, kas operē ar šiem instrumentiem un sistēmām. 

Protams, viss jaunais un inovatīvais prasa lielākus līdzekļus, kas ne vienmēr apmierina 

mērniecības pakalpojumu izmantotājus un arī pakalpojuma sniedzējus, tādēļ tie nereti izvēlas 

jau sev ierastās metodes un instrumentus. Taču jaunāki instrumenti un mērniecības metodes 

nes arī ļoti daudz plusus un uzlabojumus mērniecības darbā.  

GNSS uztvērējs ir neaizvietojams instruments mērniecības darbos un visnotaļ 

daudzfunkcionāls, ar to var veikt visdažādākos uzmērījumus dabā. Viena no uzmērīšanas 

iespējām ir grants kaudžu, karjeru un visdažādāko materiālu apjomu uzmērīšana, taču 

mērniecība attīstās un šobrīd šādu darbu veikšanai ir iespējams izmantot fotogrammetriju.  

Pētījuma mērķis – salīdzināt divas apjomu uzmērīšanas metodes. 

Pētījuma uzdevumi –  

1) Izpētīt pieejamo informāciju par uzmērīšanu izmantojot GNSS uztvērēju un uzmērīšanu 

izmantojot fotogrammetrijas metodi. 

2) Veikt praktisku darbu izmantojot abas šīs metodes. 

3) Salīdzināt iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Zinātniski pētnieciskā darba pirmajā posmā tika izmantota monogrāfiskā (aprakstošā) 

pētniecības metode. Tika izmantoti materiāli no interneta resursiem, tajā skaitā citām 

publikācijām un grāmatām, lai izpētītu un izanalizētu pieejamo informāciju par GNSS 
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uztvērēju izmantošanu mērniecībā un fotogrammetriju. Praktiskajā daļā tika veikti uzmērījumi 

un iegūto datu analīze. 

 

Diskusija un rezultāti 

GNSS uztvērējs uztver signālu no zemes satalīta sistēmas pavadoņiem mērot tā atrašanās 

vietu dabā un sūtot informāciju uz Latpos bāzes stacijām, lai iegūtu reālā laika korekciju un 

noteiktu precīzu atrašanās vietu dabā koordināsu veidā.  

Fotogrammetrija ir zinātne, kas iegūst informāciju par zemi, tās apkārtējo vidi un citiem 

fiziskiem objektiem un procesiem, veicot datu iegūšanu ar bezkontakta attēlu veidojošām un 

citām sensorām sistēmām un šo datu mērīšanu, analīzi un attēlojumu. Šī nozare pasaulē 

attīstās jau gadu desmitiem. Aerofotogrammetrijas uzmērīšanas metode ir tikpat sena kā 

aviācija. Vēl nesen tā bija ļoti dārga metode un attaisnoja sevi tikai lielu apjomu gadījumā. 

Dronu tehnoloģiju, digitālās fotogrāfijas un datu apstrādes attīstība ir padarījusi 

aerouzmērīšanu par pieejamu visiem un par ekonomiski izdevīgu arī mazāku projektu 

veikšanai. Ar fotogrammetrijas palīdzību ātri tiek iegūts precīzs un augstas izšķirtspējas 

zemes virsmas attēlojums, pat kartējot milzīgus zemes gabalus (Mūsdienīgas uzmērīšanas 

tehnoloģijas, 2016). 

Zinātniski pētnieciskā darba praktiskajā daļā kā uzmērāmos objektus izvēlējos divas šķembu 

kaudzes.  

Pirmā metode, ko izmantoju bija reālā laika kinemātiskā (RTK) uzmērīšanas metode, kas 

piedāvā korekciju tūlītēju saņemšanu lietotāja uztvērējierīcē. Izmantojot GNSS uztvērēju 

uzmērīju kaudzes apkārtmēru nolasot punktus visās lauzuma vietās. Vēlāk uzmērīju kaudzes 

augšpusi apkārtmērā un visas izvirzījuma vietas veidojot ģeometrisku kaudzes formu. 

Apstrādāju datus AutoCad un Trimble busines centre programmā, kur ar triangulāciju ieguvu 

3D moduļa virsmu.  

 

1. Ilustrācija. Iegūtais 3D virsmas modulis izmantojot datus, kas iegūti kaudzi uzmērot ar GNSS 

uztvērēju. Ilustrācijas avots – Autora veidots. 
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Otra metode, ko pielietoju ir fotogrammetrija. Pirmais solis kas tiek veikts šādas metodes 

pielietojumam ir kontrolpunktu izveide. Pielietoju ekoloģisku krāsu flakonu un izveidoju 10 

kontrolpunktus. Kontrolpunkti tiek nolasīti ar GNSS iekārtu. Bilžu uzņemšanai izmantoju 

standarta DJI dronu ar 12 megapikseļu kameru, kuru varētu pielikt pie mazbudžeta droniem. 

Dronam tika uzstādīta funkcija interest point, kas iecentrē skatu uz kaudzes vidu un tas veica 

divus apļus ap katru kaudzi kā arī pārlidoja pāri kaudzei. Katra bilde tika taisīta tā, lai tā 

pārklātos ar iepriekšējo vismaz 60 %. Bildes tika uzņemtas, lai pilnībā pārklātu kaudzi. Datu 

apstrādei tika izmantota programmatūra Agisoft Metashape Profesional. Veikta 3D virsmas 

izveide un no Digital elevation model kaudzes apjoma aprēķins. 

.  

2. Ilustrācija. Iegūtais 3D virsmas modulis izmantojot datus, kas iegūti kaudzi nofotogrāfējot no 

visām pusēm ar dronu un tālāk attēlus apstrādājot ar fotogrammetrijas programmu. Ilustrācijas avots 

– Autora veidots. 
 

 

1. Tabula 

Apjomu uzmērīšanas ar GNSS uztvērēju rezultātu salīdzinājums ar uzmērīšanu ar 

drona un fotogrammetrijas metodi 

Parametri 
1. Metode - uzmērīšana ar 

GNSS uztvērēju. 

2. Metode – uzmērīšana ar dronu 

un fotogrammetrijas metodi 

Pirmās kaudzes iegūtais 

apjoms, m3 
333,9 320,0 

Otrās kaudzes iegūtais 

apjoms, m3 
709,5 683,3 

 

Secinājumi 

1. GPSS apjomu aprēķins nebūs korekts lielu daudzumu, nestandarta formu aprēķināšanā, šo 

metodi var pielietot tikai vienkāršu formu aprēķināšanai iepriekš vienojoties ar laukuma 

īpašnieku, ka šī kaudze tiks speciāli gatavota mērīšanas darbiem. Var tik pie iespējami 
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tuvākā rezultāta, ja kaudzei nolasa tūkstošiem punktu, bet tas tāpat nebūtu tik efektīvi kā ar 

dažādu citu jaunu inovatīvu mērniecības metožu izmantošanu. 

2. Programmas licence šādai programmai var izmaksāt pat vairākus tūkstošus eiro, bet, lai 

uztaisītu 3d modeli nepieciešams jebkurā gadījumā programma, kas veic datu apstrādi, lai 

iegūtu 3d modeli. Iespējams šādai programmai jau ir pieejami papildinājumi 

fotogrammetrijas veikšanai. Piemaksājot un atsakoties no iepriekšējām komplektācijām ir 

iespēja ietaupīt. Tāpat izmantojot šāda tipa programmas ir iespējams ietaupīt uz darbinieku 

skaitu, kā arī laiku. 
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ZEMES TIESĪBU JAUTĀJUMI VĒJA ELEKTROSTACIJU PARKA “VĒRGALE” 

IZVEIDOŠANAI 

 

Autors: Baiba Niedola 

Zinātniskais vadītājs: Mg,sc.ing, vieslektors, Māris Virkavs 

 
Kopsavilkums 

Vēja enerģija ir enerģijas avots, kurš pats pilnībā atjaunojas. Latvijā vēja elektrostacijas ir salīdzinoši jauns 

atjaunojamo energoresuru ieguves veids. Vēju parku izbūve ir komplicēts jautājums, jo svarīga ir vietas izvēle, 

kur saduras būvniecības ierosinātāja, zemes īpašnieku un sabiedrības intereses. Projekta realizācijas gaita ir 

sarežģīta, jo pašvaldības, atsevišķos gadījumos, aptur izbūvi un vēja parka parka ierosinātājs nesaņem 

būvatļauju.  

Atslēgas vārdi: atjaunojamie energoresursi, vēja stacijas, tiesības, būvatļauja, aizsargjosla, zemes īpašnieks. 

 

Ievads 

Atjaunojamie energoresursu īpatsvara palielināšana kopējā enerģijas patēriņa bilancē 

palīdzētu samazināt naftas, ogļu un šķidrā kurināmā patēriņu. Tas ļautu ierobežot klimata 

pārmaiņas uz Zemes un nodrošinātu izdzīvošanu nākamām paaudzēm. Atjaunojamo 

energoresursu veidi sadalās sekojoši: hidroenerģija, biomasas enerģija, ģeotermālā enerģija, 

saules un vēja enerģija, viļņu enerģija (avots, ko rada paisums un bēgums). Latvijā 

atjaunojamo energoresursu kopējais īpatsvars gala patēriņā ir 40 %, savukārt Eiropas Zaļais 

kurss nosaka, ka Latvijai līdz 2030.gadam ir jāsasniedz vismaz 50% īpatsvara. Pēc Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem vēja īpatsvars elektroenerģijas ražošanā ar atjaunojamiem 

energoresursiem ir 4.9% (1.tabula).  (Latvijas energobilance 2020.gadā, 2021). Savukārt vēja 

elektrosatciju jauda Latvijā ir 77 megavati (MW), kas ir trešā mazākā vēja jauda starp 

Eiropas Savienības valstīm  (Oficiālās statistikas portāls, 2022).  

 

1.tabula  

Saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem 

2020.gadam(gigavatstundās GWh)(Avots: Latvijas energobilance 2020.gadā, 2021). 

Nr.p.k.  Atjaunojamais energoresurss  Apjoms , GWh Īpatsvars,  % 

1. Hidroelektrostacijas kopā 2603 71.3 

2. Biomasas koģenerācijas stacijas  520 14.2 

3. Biogāzes koģenerācijas stacijas  345 9.5 

4. Vēja elektrostacijas 177 4.9 

5. Saules mikroģenerācijas stacijas un 

elektrostacijas 

5 0.1 

 Kopā 3650 100 

  

Kurzemes piekrastē ir labvēlīgi apstākļi elektroenerģijas ražošanai ar vēja elektrostacijām. 

Vēja enerģijai ir nākotnes potenciāls, tomēr līdzīgi kā citviet pasaulē, Latvijā popularitāti tā 

nav guvusi iedzīvotāju neapmierinātības dēļ, jo vēja stacijas rada troksni, ietekmē putnu 

lidojumu ceļus, kā arī ainavas kvalitāti. Jau 2014.gadā- bija iecere vēja parka būvniecībai 

Vērgales pagastā, kas netika atbalstīta augstāk minēto iemeslu dēļ. 2021.gadā investori 

atkārtoti piedāvāja veidot vēja stacija Vērgalē. Šoreiz būvniecības iecere tika sagatavota, 

ņemot vērā sabiedrības intereses.  

Pētījuma mērķis- noskaidrot vai zemes piederība (valsts, pašvaldība, privātīpašums) un 

tiesiskais statuss (īpašumā, nomā) ietekmē vēja parka būvniecību un kā tiek sabalansētas 

sabiedrības un privātās intereses vēja parka būvniecībā. 

Noteiktie pētījuma uzdevumi: noskaidrot uz kādas piederības (valsts, pašvaldības, privātas 

un tiesiska statusa (īpašumā vai nomātas) tiek plānots būvēt vēja ģeneratoru parku un kādi ir 

galvenie lēmumu pieņemšanas faktori, lai realizētu būvniecību. 
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Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Darbā izmantotā pētijuma metode- avotu analīze, aprakstošā jeb monogrāfiskā metode,  

Veicot pētījumu analizēti Lavijas Republikas normatīve akti. 

 

Diskusija un rezultāti 

Vēja stacijas  atrašanās vieta un plānotāis saražotās elektroenerģijas apjoms. 

Plānotā vēja elektrostaciju parka būvniecības izpētes vieta atrodas Vērgales pagastā, 25 

kilometru attālumā no Liepājas un 90 kilometru no Ventspils. Būvniecības vietas tuvumā 

kilometra rādiusā atrodas ciems “Vērgale” un “Ploce”. Izpētes teritorijai ir nodrošināta ar 

piebraucamo ceļu tīklu. (sk.shēmā ).  

 

 Vēja parka atrašanās vietas shēma  (lgia.lv,2022). 

 
 

Kopumā ir paredzēts izbūvēt  9 vēja stacijas, ar maksimālo jaudu  6 MW katrai vēja stacijai, 

kopā 54 MW.  Šobrīd tiek veikta vēja spēka testēšana.  

Noskaidrots, ka NĪVIS (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma)  

būvniecībai ieplānotā teritorijā atzīmēta kā zemes vienības daļa, kas nozīmē, ka teritorija ir 

iznomāta vēja elektrostaciju būvniecības vajadzībām. Izpētes teritorijā ietilpst 45 zemes 

vienības vai to daļas, tā kopējā platība sasniedz 704,2 ha (ieskaitot ceļus). Dominējošie 

zemes lietošanas veidi ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes (aramzeme, pļavas) un mežu 

zemes. Izpētes teritorijā ietilpst divas lauku viensētas (“Rieģe” un “Kalna Stūrīši”) un 

kilometra rādiusā atrodas ciems “Vērgale” un “Ploce”, kas ir būvniecību ierobežojošais 

faktors. 

Pēc kadastrs.lv esošās informācijas VES parka “Vērgale” izpētes teritorijā Zemes īpašuma 

platības un piederība (fizisku personu īpašums vai juridisku personu īpašums) ir līdzvērtīgas 

(2.tabula).  

2. tabula  

Vēja stacijas „Vērgale „būvniecībai paredzētās teritorijas īpašumtiesības 

(Avots: autora sastādīts) 

Nr.p.k. 
Zemes īpašumu 

piederība 

Īpašumu 

skaits, gab 

Īpašumu 

platība, ha 

1.  
Fiziskas personas 

īpašumā 
22 305.5 

2.  
Juridiskas  personas 

īpašumā 
23 378.3 

 Kopā 45 683.8 
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Iespējamie ieguvumi pašvaldība un zemes īpašniekiem 

Veicot vēju parku izbūvi, labumu gūst ne tikai personas, kurām pieder īpašums, uz kura tiek 

veikta vēja elektrosataciju (turpmāk tekstā VES) izbūve, bet arī arī pašvaldība un visi tās 

iedzīvotāji. Sākotnējas apspriešanas laikā projekta attīstītājs SIA “LAT Eco Development” 

solīja, ka ka uzlabos tehnisko stāvokli valsts reģionālajam autoceļam P111 Ventspils- (Leči)- 

Grobiņa, vietējiem autoceļiem V1191 Zemgaļi–Vērgale un V1192 Apriķi–Cīrava–Medze, kā 

arī veiks VES pievadceļu izbūvi, kas būs noderīgi arī saimnieciskā darbībā citiem īpašumiem 

(Vergale 14022022, 2022).  

Noteiktu labumu gūs arī nekustamo īpašumu īpašnieki, ar kuru tiks noslēgts sadarbības 

līgumi. Lielākais ieguvums īpašniekiem būs zemes nomas maksa. Nekustamos īpašumus, uz 

kura tiks veikta VES apbūve, varēs arī turpmāk izmantot lauksaimnieciskai ražošanai. 

 

Vidi un saimniecisko darbību ietekmējošie faktori 

VES rada ietekmi uz vidi un cilvēku labsajūtu, var ietekmēt dabas vērtības,  izmaina ainavu, 

kā arī  aviācijas drošību. Ietekmējošos faktorus ir iespējams iedalīt četrās daļās: 

1. Dabas vērtības: putni, sikspārņi, biotopi, aizsargājamo augu sugas, īpaši aizsargājamās 

teritorijas;  

2. Iedzīvotāju labsajūta: zemas frekvences troksnis, iespējamas vibrācijas, vēja stacijas 

spārnu mirguļošana; 

3. Ietekme uz ainavu un kultūrvēsturiskajiem vērtībām;  

4. Citas ietekmes:  Ekonomiskie, saimnieciskie faktori kā Nekustamā īpašuma lietošanas 

aprobežojumi, ko rada vēja elektrostacijas aizsargjosla , kas 1,5 reizes lielāka nekā tās  

maksimālais augstums (Aizsargjoslu likums, 1997). Traucēta aviācijas drošība.  (Paredzētās 

darbības iesniegums, 2022).  

Secinājumi 

1. Latvijā ir būtiski jāpalielina vēja izmantošana elektroenerģijas ražošanā, tādejādi stiprinot 

valsts enerģētisko neatkarību un radītu apstākļus elektroenerģijas cenas samazināšanai.  

2. Vēja elektrostaciju parka būvniecība ir komplicēts process, jo svarīga ir vietas izvēle, 

iedzīvotāju un pašvaldības atbalsts. Būvniecība var netikt realizēta zemes īpašnieku, 

iedzīvotāju neapmierinātības kā arī vidi ietekmējošo faktoru dēļ. 

3. Vēju elektrostaciju būvniecība veido zemes lietošanas tiesību aprobežojumus, kas var 

samazināt nekustamā īpašuma vērtību. 
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LAUKU SAIMNIECĪBU TERITORIJAS PLĀNOŠANA 

 

Autors: Kristiāna Buldure 

Zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore, vadošā pētniece, Vivita Puķīte 

 
Kopsavilkums 

2011. gada 1. decembrī spēkā stājās teritorijas attīstības plānošanas likums, kā mērķis ir panākt, ka teritorijas 

attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot 

teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku. Ņemot vērā to, ka zeme ir viens 

no svarīgākajiem ražošanas resursiem un lauksaimniecībā izmantojamajai zemei ir liela 

nozīme valsts attīstībā, būtiski ir veikt lauku saimniecību teritoriju plānošanu. Viena no galvenajām problēmām, 

kas ir saistīta ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu - palielinās lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes neizmantotās platības, līdz ar ko turpinās zemes degradācija un joprojām pastāv sadrumstalota īpašumu 

struktūra.  

Atslēgas vārdi: teritorijas plānošana, lauku saimniecība, ilgtspējīga attīstība.  

 

Ievads 

Lauku saimniecību īpašniekiem būtu pienākums veikt teritorijas attīstības plānošanu 

ilgtspējīgākai attīstībai un racionāli izmantot tiem piešķirto zemi, veicot efektīvus 

pasākumus, lai pasargātu augsni no erozijas, nepieļautu zemes pārpurvošanos, piesārņošanos 

un citus procesus, kas pasliktina gan augsnes kvalitāti, gan apkārtējās vides kvalitāti.  

Darba mērķis- noskaidrot kā un pēc kādiem principiem tiek veikta lauku saimniecību teritoriju 

plānošana.  

Darba uzdevumi- atrast un iepazīties ar teritorijas plānošanas definīciju; izpētīt pieejamo 

literatūru par lauku saimniecību teritoriju plānošanu; izpētīt nozīmi lauku saimniecību 

teritorijas plānošanai. 

 

Pētījuma metodes un izmantotie materiāli 

Publikācijā pielietota monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. Informācija tika iegūta no 

interneta resursiem. Loģiski konstruktīvā metode un interpretācijas metode izmantota 

pētījuma rezultātu apkopošanai, secinājumu un priekšlikumu izstrādei. 

 

Diskusija un rezultāti 

Pamatprincips par apdzīvotu vietu izvietošanu lauku teritorijās - lauku iedzīvotājiem ir jādod 

izvēles brīvība attiecība uz dzīves vietu, sekmējot visu apdzīvoto vietu vispusīgu attīstību. 

Sākot ar pašiem pirmsākumiem lauku saimniecību teritorijas plānošanā, izvēloties jaunu 

viensētu celtniecībai, ir jāievēro saimniecības teritorijas lielums, tās izvietojums, ražošanas 

specializācija, ceļu izvietojums, dabas ainavas elementu izvietojums, apvidus reljefs, dzeramā 

ūdens ieguves iespējas, grunts apstākļi, augsnes apstākļi, celtniecības prasības un citi faktori, 

lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sekmētu ilgtspējīgu attīstību lauku teritorijās.  

Veidojot jaunas zemes vienības, to minimālā platība ir 2 ha, ko nosaka spēkā esošais likuma 

projekts, taču tas neattiecas uz zemes vienībām, kas nepieciešamas esošo būvju 

apsaimniekošanai, zemes robežu pārkārtošanu vai zemes vienību apvienošanu, zemes 

vienībām, kas ir nepieciešamas inženierbūvju izbūvei vai uzturēšanai, kā arī gadījumiem, kad 

nepieciešams no pārējās zemes platības atdalīt esošo platību lauku teritoriju plānošanai, kad 

nepieciešams atdalīt esošo viensētu, ja tai tiek nodrošināta piekļūšana un elektroapgāde, kā arī 

zemes vienībām, kas ir nepieciešamas atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura 

objektu būvniecībai un apsaimniekošanai. (Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi, 2013) 
Lauku saimniecību teritoriju projektēšanā ir trīs kārtas, pirmajā kārtā tiek izstrādāta 

saimniecības teritorijas projekta shēma, kas tiek sastādīta tikai lielajām fizisko vai juridisko 

personu saimniecībām, kurās ir plānoti lieli ieguldījumi ēku celtniecībai, labiekārtotu ceļu 
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tīklu izbūvei, zemes meliorācijai un uzlabošanai, komerciālo augļu dārzu ierīkošanai un 

zemes transformācijai. Otrajā kārtā izstrādā tuvāko 3-5 gadu perspektīvai saimniecības 

teritorijas projektu, kurā tiek risinātas visas projekta sastāvdaļas. Trešajā kārtā izstrādā 

detalizētus projektus atsevišķu teritorijas projekta sastāvdaļu vai elementu izpildei tuvāko 1-2 

gadu laikā, pamatojoties uz saimniecības teritorijas projektu. Saimniecības teritorijas projektu 

saturs ir atkarīgs ne tikai no ražošanas specializācijas un intensifikācijas, bet arī no atsevišķu 

saimniecību un to zemes gabalu dabiskajām un tehnoloģiskajām īpašībām, neaizmirstot arī par 

klimatiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem. Projektu izstrādāšanā svarīga nozīme ir 

teritorijas ierīkošanas pakāpenībai, vispirms atrisinot atbilstoši teritorijas un ražošanas 

organizācijas prasībām svarīgākās sastāvdaļas, pēc tām - lokāla rakstura sastāvdaļas. Lai 

nodrošinātu projekta apgūšanu, vienlaikus ar projektu ir jāizstrādā tā apgūšanas plāns, kurā ir 

jānorāda atsevišķu sastāvdaļu un elementu izpildītāji, tā apgūšanas secība un termiņi, kā arī 

izpildei nepieciešamie līdzekļi, materiālie un darba resursi. Saimniecības teritorijas projekta 

apgūšanas efektivitāte ir atkarīga no tā, cik ekonomiski pamatoti ir izstrādāti projektā 

risināmie jautājumi. Sagatavošanas darbu laikā tiek noskaidrots kultivēto ganību, pļavu un 

augļu dārzu izvietojums un stāvoklis. Tiek apsekoti ceļu tīkli, noskaidrots to stāvoklis, 

caurtekas, tilti, ierīkotās nobrauktuves un iespējamās vietas ar apgrūtinātu nobrauktuvju 

ierīkošanu, kā arī virszemes elektropārvades un sakaru līnijas. (Teritorijas attīstības 

plānošanas likums 2011) 

Kā viens no svarīgākajiem procesiem teritorijas plānošanā ir zemes lietošanas kategorijas 

maiņa, to veic, ja paredzētā zemes lietošanas kategorija atbilst vietējās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos noteiktajai plānotajai izmantošanai un citiem normatīvajiem 

aktiem. Atļauju zemes lietošanas kategorijas maiņai izdod vietējā pašvaldība.  

Veicot tīrumu teritorijas projektēšanu ir jāizveido teritoriālie priekšnoteikumi, kas ir 

racionālai zemes izmantošanai un aizsardzībai, augsnes auglības saglabāšanai un kāpināšanai, 

darba spēka un tehnikas ražīguma palielināšanai, kultūraugu izvietošanai tiem piemērotākos 

apstākļos, kā arī viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem - transporta izmaksu 

samazināšanai. Tīrumu teritorijas projektēšana sevī iekļauj arī augu sekas sistēmas 

organizāciju, kas ir Zinātniski pamatota sēšanas secība, kultūraugu maiņa noteiktā teritorijā un 

laikā. Pareiza augu seka kopā ar citiem agrotehniskiem pasākumiem rada iespēju saglabāt 

zemes auglību, iegūt augstas un stabilas ražas. (Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., 

Zinātne, 2000) Tas nozīmē, ja vienu un to pašu viengadīgu vai divgadīgu augu vairākus gadus 

audzē vienā vietā, ar laiku tas aug arvien sliktāk un sliktāk. Tautā tas tiek saukts par „augsnes 

nogurumu”, šī parādība ir skaidrojama gan ar barības vielu krājumu izsīkumu, gan ar augsnes 

struktūras pasliktināšanos, gan ar tieši šim augam bīstamo kaitēkļu un slimību ierosinātāju 

savairošanos, kā arī ar tipisko auga izdalījumu uzkrāšanos augsnē.  

Izvēloties apdzīvoto vietu izvietojumu, svarīgi ir ievērot mazās, kā arī augļkopībā 

specializētās saimniecībās viensētas celtniecībai vietu ieteicams izvēlēties piebraucamā ceļa 

tuvumā, saimniecībās, kurās paredzēta augļu dārzu ierīkošana, apdzīvotas vietas tuvumā ir 

jābūt piemērotām platībām plānoto dārzu ierīkošanai, lielās, it īpaši lopkopībā specializētajās 

saimniecībās vēlams viensētai vietu izvēlēties tuvāk saimniecību teritorijas centram, kur ir 

piemēroti apstākļi ganību ierīkošanai, radot pilnīgu pieejamo resursu izmantošanu un 

efektīvāku saimniecisko darbību.  

Zemes konsolidācija ir pasākumu kopums, kura ietvaros tiek veikta kompleksa zemes robežu 

pārkārtošana, lai veidotu racionālu saimniecību struktūru un zemes gabalu platību, veicinātu 

lauku infrastruktūras un lauku attīstību, kā arī vides aizsardzību. (Zemes pārvaldības likums, 

2015) Veicot lauksaimniecības zemju konsolidāciju, tas palielinātu zemes kā resursa 

efektīvāku izmantošanu, tas uzlabotu zemes vienību konfigurāciju un īpašumu struktūru; 

lauku infrastruktūras attīstību (nodrošinātu piekļuves iespējas); kā arī vides aizsardzību, kā 

piemēram, samazināts lauksaimniecības tehnikas pārbraucienu skaits, veikti augsnes erozijas 
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samazināšanas pasākumi. Veicot lauksaimniecības zemju konsolidāciju, palielinātos 

apsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, kā arī to kopējo zemes 

izmantošanas efektivitāte. Līdz ar to arī būtiski palielinātos arī lauksaimniecība izmantojamās 

zemes vērtība.  

 

Secinājumi 

1. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sekmētu ilgtspējīgu attīstību lauku teritorijās ir  jaisevēro 

dažādi faktori, ka arī iedzīvotājiem ir jādod izvēles brīvība attiecībā uz dzīves vietu, lai 

sekmētu  visu apdzīvoto vietu daudzpusīgu attīstību.  

2. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju konsolidācija būtiski palielinātu to platību un arī 

efektivitāti, tādā veidā samazinot zemes degradāciju un lauku zemes īpašumu struktūras 

sadrumstalotību.  

3. Lauksaimniekiem ir nepieciešams ilgtspējīgi un racionāli izmantot savā īpašuma esošo 

zemi, lai samazinātu augsnes erozijas risku, nepieļautu tās piesārņošanu, pārpurvošanos 

vai apkārtējās vides piesārņošanu.  

 

Priekšlikumi 

1. Ir nepieciešams izglītot sabiedrību, īpaši lauksaimniecība izmantojamo zemju īpašniekus, 

par lauku saimniecību ilgtspējīgu projektēšanu un attīstību, lai veicinātu pilnvērtīgu 

pieejamo resursu izmantošanu.  

2. Uzskatu, ka būtu nepieciešams palielināt jau spēkā esošos sodus par neracionālu 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanu un zemju neizmantošanu to 

paredzētajam lietošanas veidam, tādējādi radot atbildības sajūtu zemju īpašniekos, ka ir 

nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību lauksaimnieciskajā darbībā un tās pareizā 

izpildē balstoties uz normatīvajiem aktiem.  
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ĢEORADARA PIELIETOJUMS APAKŠZEMES SITUĀCIJAS KARTĒŠANA 
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Kopsavilkums:  

Ģeoradars darbojas pārraidot augstas frekvences radio impulsus jeb viļņus pētamajā apgabalā caur devēju, ko 

sauc arī par antenu. Izmantojot ģeoradarus, tiek iegūti attēli vai 3D modeļi ar augsnes slāņiem un objektiem tajos, 

nenodarot kaitējumu pētāmajam apvidum, respektīvi netiek veikti augsnes slāņu noārdīšana. Ar ģeoradara 

palīdzību iespējams risināt tādus uzdevumus kā ģeoloģisko struktūru kartēšanu un ģeoloģisko griezumu 

sastādīšanu, pēc elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma atšķirībām, karsta un sufozijas tukšumu atklāšanu, 

derīgo izrakteņu izpēti, ūdenstilpņu dziļuma un gultnes profila apzināšanu, kā arī būvnieībā inženierģeoloģiskajos 

pētījumos. 

Atslēgas vārdi: Ģeoradars, apakšzemes kartēšana, ġeoradara uzbūve6 

 

Ievads 

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ģeoloģijā ir ģeoloģiskā izpēte un grunts skenēšana. 

Veiksmīga grunts skenēšana ļauj koncentrēt darbus tikai perspektīvajās vietās. Grunts izstrāde 

tiek veikta tikai tur, kur veiktā grunts skenēšana ir sniegusi precīzu, pozitīvu prognozi. 

Ģeoradars ir iekārta, kura darbība ir balstīta uz radiolokācijas principiem. Tas izstaro 

elektromagnētisko viļņu impulsus zondējamajā vidē. Iekārta reģistrē laiku, pēc kura ir saņemti 

atbildes signāli (3Dscan.lv, 2022). Ar ģeoradara palīdzību iespējams risināt tādus uzdevumus 

kā ģeoloģisko struktūru kartēšanu un ģeoloģisko griezumu sastādīšanu, pēc elektromagnētisko 

viļņu izplatīšanās ātruma atšķirībām, karsta un sufozijas tukšumu atklāšanu, derīgo izrakteņu 

izpēti, ūdenstilpņu dziļuma un gultnes profila apzināšanu, kā arī būvnieībā 

inženierģeoloģiskajos pētījumos.Ģeoradars darbojas pārraidot augstas frekvences radio 

impulsus jeb viļņus pētamajā apgabalā caur devēju, ko sauc arī par antenu. Pārraidītā enerģija 

tiek atstarota no dažādiem zemes slāņiem un dažādiem objektiem, kas atrodas zemes slāņos. 

Antena uztver atstarotos viļņus un saglabā tos digitālajā vadības blokā. Tas nodrošina 

apakšzemes 3D modeli ar precīziem dziļuma novērtējumiem.  

Ģeoradari tiek plaši izmantot inženierzinātnēs, ģeoloģiskajā, arheoloģiskajā, 

sedimentoloģiskajā jomā. Tos var izmantota arī virsmu izmeklējumos, piemēram, 

hidroloģiskos un ģeotehniskos nolūkos, dažādās vidēs, tostarp akmeņos, augsnē, ledū, 

saldūdenī, ietvēs un konstrukcijās. Ģeoradari var noteikt objektus un izmaiņas materiālos , 

tostarp tukšumus un plaisas (Advanced Technology&Engineering Services, 2011). 
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Pētījuma mērķis ir noskaidrot ģeoradaru darbības principus un atpazīt objektus no iegūtajiem 

datiem apstrādes programmā.  

Izvirzītie darba uzdevumi mērķa izpildei: 

1. Literatūras izpēte un apkopošana par ģeoradariem; 

2. Veikt 3D modeļa izpēti un analīzi. 

 

Pētijuma metodes un izmantotie materiāli 

Darba izstrādē izmantota aprakstošā metode, lai noskaidrotu ģeoradaru darbības principus un 

veiktu 3D modeļa analīzi. Izmantoti ir Māra Segliņa privātā arhīva materiāli un citi publiski 

pieejamie elektroniskie materiāli. 

 

Diskusija un rezultāti   

Ir divu veidu ģeoradari. Visvienkāršākais ģeoradaru veids sniedz ātru un uzticamu 

attēlveidošanu urbšanai, serdes izgriešanai un griešanai, kā arī betona plātņu raksturojumam. 

Tas izmanto radioviļņus, lai atrastu objektus, kuriem ir dažādas dielektriskās konstantes, 

tādējādi betonā var viegli atrast dažādus materiālus, piemēram, metālus un plastmasu. Tie var 

skenēt līdz pat 0,5 m dziļumā, tāpēc šāda veida ģeoradars ir piemērots armatūras atrašanās 

vietas noteikšanai. 

Otrs ģeoradaru veids ir lokators ar skārienjūtīgu ekrānu un kontrolieri, kas var ātri uzņemt 

dziļuma attēlojumu un eksportēt to pārskatus. Programmatūra nodrošina izbraukuma analīzi 

un pārskatīšanu, kā arī globālās pozicionēšanas vietas kopā ar vietnes fotogrāfijām. 

 

2.1.attēls. IDS Hi-Mod ģeoradrs (Interneta avots) 
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Šis ģeoradaru veids ir aprīkots ar skārienjūtīgu ekrānu un ergonomiskiem ratiņiem, lai to 

varētu viegli pārvietot pa pētāmo apgabalu (PCTE, 2017). Ģeoradars var tikt izmantots 

nesagraujošai apakšzemes izpētei infrastruktūrā vai arheoloģijā. Infrastruktūras izpētei ar  

ģeoradaru var identificēt, izmērīt un kartēt zemes virsmas elementus, piemēram, asfalta 

biezumu, armatūras vai cauruļu novietojumu utt. (Trafikverket, 2017).  Ģeoradars ļauj  izpētīt 

zemes slāņus tos nebojājot. Tā darbības pamatā ir elektromagnētisko viļņu izstarošana, 

nonākot zemē un saņemot elektromagnētiskos viļņus (radio frekvenču diapazons), kas tiek 

atspoguļoti, ja mainās elektriskās īpašības starp diviem slāņiem.  

 

2.2.attēls. Materiālu pretestības spējas (Avots: IDS prezentācija) 

ɛR – dielektriskā konstante (materiāla spēja uzglabāt elektrisko enerģiju).  

σ = elektrovadītspēja. 

 

Ģeoradara darbības princips ir saistīts ar dažādu frekvenču antenu izmantošanu. Ģeoradara 

antenu darbības diapazons aptver no 300 līdz 2000MHz (Vides Institūts, 2022). 
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No ģeoradara iegūtie attēli bieži vien ir neskaidri un grūti interpretējami. Zināšanas par 

antenas darbības īpašībām varētu atvieglot datu interpretēšanu. Katram materiālam ir atšķirīga 

pretestības spēja un vērtība. Tabulā nr.1 ir apkopotas dažādu materiālu pretestības spējas.  

Lai iegūtu precīzāku 3D modeli, ģeoradars tiek virzīts pāri pētāmajam apgabalam 2 reizes, 

kustība notiek pa iezīmētu taisni un otrais gājiens notiek perpendikulāri pirmajam (Perez-

Gracia, 2007). Skattīt 3.att. un 4.att. 

Atkarībā no materiāla elektrovadītspējas un spējas uzkrāt elektrisko enerģiju, 

elektromagnētiskie viļņi atstarojas pret kādu objektu, kas ir augsnē.  

 

 

2.3.attēls. Ģeoradara profili (Avots: M.Segliņa arhīvs) 

 

Ar dzelteno apvilts apgalabs, kurā pēc ievaktajiem datiem var secināt, ka tas ir blīvs zemes 

profils, peimēram, asfalts. Ar zilu krāsu ir apvilkts metalisks objekts, to secina pēc signāla 

revibrācijas no metāliskā priekšmeta. Sarkanās līnijas apvidu ir nekorekts mērijums, tapēc ka 

atntena ir uztvrērusi signālu no virszemes, piemēram, koku zariem vai relijefa krasa maiņa. Ar 

zaļajām līnijām apzīmēts objekts, to secina pēc parabolām, kuras izveidojas veicot mērijumus.   

Attēlā 2.4. un 2.5. ir saskatāms 3D modelis, kuram pēc materiāla atsķirībām apstrādes 

programma izveidots krāsu filtrs, lai vieglāk idetificēt objektus.  
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2.4.attēls. 3D modelis apstrādes programma (Avots: M.Segliņa arhīvs) 

 

 

 
2.5.attēls. 3D modelis apstrādes programma (Avots: M.Segliņa arhīvs) 

 

Secinājumi  

Noslēgumā jāsaka,ka ģeoradari ir ļoti noderīgi, jo tiem ir daudz dažādu pielietojumu, bet tam 

tāpat kā visam ir savi trūkumoi. Ģeoradra vadības bloks datu vākšanas laikā var uztvert arī 

signalu no virszemes kaut arī antena ir ekranēta, kas var traucēt pareizai datu apkopošanai. 

Ģeoradra pētāmais dziļums ir artkarīgs materiāla un arī izmantotās antenas frekvences. 

Piemēram, sausas, smilšainas augsnes ir ideālas. Tās ļauj viļņiem iekļūt dziļāk, savukārt 

mitrām mālainām augsnēm pētamais dziļums var būt daudz seklāks. 

 

Izmantotā literatūra  

1. 3Dscan.lv. [skatīts 2022. gada 30. maijā]. Pieejams: https://www.3dscan.lv/3d-

pakalpojumi/georadars/ 



110 

 

2. Advanced Technology & Engineering Services (2010) IDENTIFICATION OF 

DIFFERENT LITHO UNITS USING GROUND PENETRATION RADAR (GPR). 

[skatīts 2022. gada 30.maijā] Pieejams: 

https://transport.rajasthan.gov.in/content/dam/transport/metro/Project/Phase%20lB/Ground

%20Penetration%20Radar%20Survey%20Report/Ground%20Penetration%20Radar%20Su

rvey%20Report.pdf 

3. Gopalakrishnan K. (2017.) Wireless MEMS Networks and Applications. Electronic and 

Optical Materials, 53-76. lpp. 

4. INGEGNERIA DEI SISTEMI (2015) [skatīts 2010. gada 30. maijā] ]. Pieejams:  

https://www.accurate.kiwi/Product/gpr-ids-himod/ 

5. PAPWORTHS CONSTRUCTION TESTING EQUIPMENT. [skatīts 2010. gada 

30.maijā]. Pieejams: https://constructiontestingequ.wordpress.com/author/pcteau/ 

6. Trafikverket and TerraTec. (2018) Introduction to GPR, and positioning of GPR data. 

[skatīts 2010. gada 30.maijā]. Pieejams: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/44485/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_079_Ground_Penetrating_Radar.pdf 

7. Vides risinājumu institūata mājaslapa. [skatīts 2010. gada 30. maijā]. Pieejams: 

https://www.videsinstituts.lv/lv/lidojosa-laboratorija/georadars 

8. Xiao W., XiaosuYi  (2018.) Acoustic, Electromagnetic and Optical Sensing and 

Monitoring Methods. Monitoring and Hazard Detection for Environment and 

Infrastructure, 43-139. lpp. 

 

 


