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Zemes izmantošana 

• Latvijā zemes produktīvu, efektīvu un ilgtspējīgu 

izmantošanu traucē šādi faktori: 

 

– tendence samazināties lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes (turpmāk – LIZ) platībai; 

– ievērojams neapsaimniekotas, aizaugošas un krūmiem 

klātas LIZ īpatsvars; 

– sadrumstalota lauku zemes īpašumu struktūra.  

 
 

Avots: Zemkopības ministrijās informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem 

lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai” (2013) 

 

 



Zemes konsolidācija 

 

• Zemes konsolidācija (turpmāk – ZK) 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 konsolidācijai ir trīs posmi: 

1. ZK ierosināšana; 

2. ZK projekta izstrāde; 

3. ZK projekta īstenošana. 

Avots: Zemes pārvaldības likums 

 

 

 

 

 



Zemes konsolidācijas projekta 

izstrāde 

ZK projekts 

Paskaidrojuma 
raksts 

Grafiskā 
daļa 

Zemes novērtējuma 
plāns 

Zemes novietojuma 
plāns 

• Zemes novērtējuma plāns ir ZK projekta sastāvdaļa, kurā 

grafiski attēlotas zemes vienības un to novērtējums. 

 

• Zemes novietojuma plāns ir ZK projekta sastāvdaļa, kurā 

grafiski attēlots jaunais zemes vienību novietojums, kā arī 

plānotā infrastruktūra. 

 

 



Priekšlikumi zemes novērtēšanai (1) 

• Zemes vērtība ZK vajadzībām -  relatīvā vērtība, kuras 

pamatā ir zemes kvalitatīvais novērtējums, kas pārvērsts 

punktos, bet šie punkti koriģēti, veicot zemes vienību 

apsekošanu dabā. 

 

• Relatīvā vērtība tiek noteikta 4 posmos: 

1. komisijas izveide un apstiprināšana; 

2. informācijas savākšana un apkopošana; 

3. zemes vienību apsekošana dabā; 

4. vērtības noteikšana. 

 

 
 



Priekšlikumi zemes novērtēšanai (2) 

1. komisijas izveide un apstiprināšana 

• komisija sastāv no:  

1. 2-3 speciālistiem zemes vērtēšanā (gan kadastrālajā, 

gan tirgus vērtēšanā); 

2. 2 speciālistiem lauksaimniecībā; 

3. 1-2 ZK projektā iesaistītiem zemniekiem (tiek ievēlēti no 

zemes konsolidācijas dalībnieku puses); 

4. ZK projekta izstrādātāja; 

5. speciālista ZK no VZD. 

 

• komisiju apstiprina VZD. 

 

 

 

 

 

 
 



Priekšlikumi zemes novērtēšanai (3) 

2. informācijas savākšana un apkopošana: 

 

1. ZK teritorijas kadastra karte; 

2. jaunākā aerofoto karte; 

3. informācija par katras zemes vienību kvalitatīvo 

novērtējumu; 

4. informācija par apgrūtinājumiem; 

5. informācija no Meliorācijas kadastra; 

6. informācija no Lauku atbalsta dienesta; 

7. u.c. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Priekšlikumi zemes novērtēšanai (4) 

3. zemes vienību apsekošana dabā 

• Komisija, veicot apsekošanu dabā, konstatē, kādi zemes 

vērtību samazinošie koeficenti jāpielieto.  

 

• Zemes vienībai var piemērot šādus koeficentus: 

1. meliorācijas sistēmas kvalitātes ietekmes koeficents; 

2. zemes apstrādes ietekmes koeficents; 

3. zemes apauguma ietekmes koeficents; 

4. zemes konfigurācijas ietekmes koeficents; 

5. piekļuves ietekmes koeficents; 

6. apgrūtinājumu ietekmes koeficents. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Priekšlikumi zemes novērtēšanai (5) 

4. zemes vienību vērtības noteikšana 

• zemes vienības kvalitatīvais novērtējums no ballēm tiek 

izteikts punktos; 

• zemes vienības zemes kvalitatīvais novērtējums punktos 

tiek koriģēts ar koeficentiem un iegūts zemes vienības 1ha 

novērtējums punktos (relatīvā vērtība); 

• zemes vienību sadalīšana zonās, apvienojot vienā zonā 

zemes vienības ar līdzīgu vai vienādu zemes relatīvo 

vērtību. 

 

 

 

 

 

 
 



Priekšlikumi zemes novērtējuma un 

novietojuma plāna saturam 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attēlojamā informācija 
Zemes novērtējuma 

plāns 
Zemes novietojuma 

plāns 

kartogrāfiskā pamatne 
ortofoto karte, kadastra 

karte, robežplāns 
ortofoto karte, kadastra 

karte, robežplāns 

ZK projekta robežas + + 

z/v robežas + + 

z/v identifikators  + + 

z/v platība + + 

vērtību zonas numurs z/v + - 

vērtību zonas robežas + - 

plāna mērogs + + 

koordinātu sistēmas nosaukums + + 

projekcijas mēroga koeficents + + 

informācija par plāna izstrādātāju + + 

saskaņojumi no nepieciešamajām personām + + 



Nobeigums 

• Zemes vērtēšanai ZK vajadzībām jābūt ātrai, ērtai, lētai un  

zemes īpašniekiem saprotamai. 

 

• Zemes novērtēšanā objektīva un atbilstoša reālajai 

situācijai rezultāta iegūšanā svarīgs etaps ir zemes 

vienību apsekošana dabā, kā arī pietiekams skaits 

iesaistīto speciālistu un viņu profesionalitātes līmenis. 

 

• Zemes novērtējuma plāns un zemes novietojuma plāns 

satur tikai nepieciešamāko informācija, jo pārāk liels 

informācijas daudzums apgrūtinās plāna uztveramību 

zemes īpašniekiem. 

 

 

 

 

 

 
 



Paldies par uzmanību! 


