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Zemes pārvaldības 
likums un tā ieviešana  

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrija 

Telpiskās plānošanas departaments 
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Zemes pārvaldības likums 

      Izsludināts saskaņošanai 2011.gada 4.augustā 

       

      Pieņemts 2014.gada 30.oktobrī 

      Publicēts 2014.gada 15.novembrī 

 

     Stājas spēkā no 2015.gada 1.janvāra 



3 

Likuma mērķis 

       

   Veicināt ilgtspējīgu zemes  

  izmantošanu un aizsardzību 
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Likuma struktūra  

 Zemes izmantošana 

Zeme publiskās infrastruktūras un 
piekļuves nodrošināšanai  

Zemes konsolidācija 

Valsts un vietējo pašvaldību zemes 
pārvaldība 

Zemes fonds 

Zemes un augsnes aizsardzība 

Zemes pārraudzība un informācija  
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Atsevišķas normas stājas spēkā un 
var tikt ieviestas pēc  

MK noteikumu (13) izstrādes 
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Zeme publiskās infrastruktūras un  
piekļuves nodrošināšanai  

Zemes rezervācija publiskās infrastruktūras 
attīstības vajadzībām 

Jauns īpašuma apgrūtinājums – piekļuves 
nodrošināšanai publiskajiem ūdeņiem un 
dabas teritorijām 

 

   + MK noteikumi par  

   kompensēšanas kārtību 
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Noteikumi par zaudējumu atlīdzības apmēru, 
aprēķināšanas un samaksas kārtību 

Kādi varētu būt iespējamie zaudējumi? 

Kā tos varētu noteikt un novērtēt? 

Kādā veidā un kārtībā kompensēt?  
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Zemes konsolidācija 

Zemes konsolidācijas posmi  - ierosināšana, 
projekta izstrāde, īstenošana 

Ierosinātāji 

Iesaistītās institūcijas un kompetence 

Zemes konsolidācijas projekta izstrāde 

 

 

+ MK noteikumi  
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Noteikumi par zemes konsolidācijas 
ierosināšanas kārtību, par zemes konsolidācijas 

projekta saturu, izstrādes un īstenošanas kārtību  

Ierosināšanas kārtība 

ZK projekta saturs, izstrādes kārtība 

ZK projekta īstenošana 

Iesaistītās institūcijas un kompetence 

Finansēšanas kārtība 

+ 

Zemes novērtēšana konsolidācijas 
vajadzībām 
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Valsts un vietējo pašvaldību 
zemju pārvaldība 

Publiskie ūdeņi un jūras piekraste 
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Publiskie ūdeņi un jūras piekraste 

• Pašvaldības – valdītājs, rīkojas kā īpašnieks 

• Nevar atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu 
tiesībām, apbūvēt 

• Robežas un platības tiek aktualizētas 
noteiktos gadījumos un kārtībā 

• Valdījumu iegūst pēc reģistrācijas NĪVKIS 
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Noteikumi par kārtību kādā NĪVK IS 
reģistrē un aktualizē informāciju 

Kadastrā reģistrē tiesības 

Objekts mainīgs lielums   

Kartogrāfiski noteikta zemes vienības robeža 

Kā un kad aktualizēt informāciju? 

Robežas jūrā 
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2 km 
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Zemes un augsnes aizsardzība 

• Zemes degradācijas 

  novēršana 

 - kritēriji, riska līmeņi un to novērtēšana 

 - teritorijas atzīmē teritorijas plānojumā (TAPIS) 

 - pienākums veikt augsnes rekultivāciju 

 

 + MK noteikumi par degradācijas  

kritērijiem un novēršanas  

pasākumiem 
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Noteikumi par degradācijas kritērijiem, 
kārtību kādā to konstatē un nosaka 

novēršanas pasākumus 

- kritēriji, riska līmeņi un to novērtēšana 

 - novēršanas pasākumi 

- kārtība informācijas apritei 
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Zemes kvalitātes noteikšana  
 

  Veic lauksaimniecībā 
izmantojamām un mežu 
zemēm reizi 20 gados   

 
   Ministru kabinets:  
 izstrādā novērtēšanas kārtību un 

kritērijus 
 apstiprina vienotu augšņu 

klasifikāciju 
 nosaka atbildīgo 



18 

Citi noteikumi 

Par zemes pārskata iekļaujamo informāciju 
un sagatavošanas pārskatu 

Par publisko ūdeņu nomu 

Par kārtību, kādā NĪVKI IS dzēš informāciju 
par ceļa servitūtiem 

Par kārtību, kādā VZD nodot informāciju par 
RZF un pieņem lēmumu par tā piekritību 

 

                      - 31.12.2018.  
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Paldies! 
 

Uz sadarbību! 

edvins.kapostins@varam.gov.lv 
66016565 

mailto:edvins.kapostins@varam.gov.lv

