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SAIMNIECĪBAS TERITORIJAS PROJEKTĒŠANA  

PLANNING OF FARMS TERRITORY 
 

Jelgavā 

 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā VidZ4015 un VidZ4016 

Studiju kursa kopējais apjoms 4 KP (64 h.): lekcijas 1.0 KP (24 h.), laboratorijas darbi 1.0 KP 

(32 h)., kursa projekts 2.0 KP (32 h.). 

Pārbaudījuma veids: eksāmens, kursa projektā – ieskaite ar atzīmi. 

Izstrādāja: Vivita Puķīte, VBF Zemespārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētā profesore, 

Vita Cintiņa, VBF Zemespārvaldības un ģeodēzijas katedras lektore 

Obligātais kurss VBF profesionālā bakalaura studiju programmā “Zemes ierīcība un 

mērniecība” pilna laika studijās 7.semestrī, nepilna laika studijās 8.semestrī 

 

Anotācija  

Students apgūst saimniecību zemju izmantošanas prasības un iespējas. Iepazīstas ar zemes 

izmantošanu saimniecībās vēsturiskā skatījumā. Students apgūst pasākumu sistēmu 

labvēlīgiem teritoriālu apstākļiem ražošanas organizācijai saimniecībā, dabas aizsardzībai un 

racionālai zemes un ar to saistīto ražošanas līdzekļu izmantošanai. Iepazīstas ar ES 

maksājumu saņemšanas iespējām un kārtību. 

 

Annotation 

Student acquire farm land use requirements and opportunities. Acquainted with the use of 

land holdings in historical perspective. Student learning system of measures favorable 

conditions in the production of territorial organization of the farm, environmental protection 

and rational use of land and associated resources for use in production. The acquaintance of 

the EU payment options for receiving and order. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Studentam apgūt saimniecības zemju izmantošanas novērtējumu. Gūt iemaņas zemju 

izmantošanas projektēšanā, variantu izstrādē un novērtēšanā. Iepazīties ar ES maksājumiem 

lauksaimniecības uzņēmumiem un apgūt pieteikšanās prasības platību maksājumiem. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas par zemes resursu izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 

Zināšanas par saimniecību teritorijas plānojuma projektu sastādīšanu un variantu 

izvērtēšanu. 
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 prasmes spējīgs izvērtēt zemes izmantošanu saimniecībā, izmantot noteikumus un 

prasības saimniecības teritorijas plānojuma  projekta izstrādē. 

 kompetences iegūtas zināšanas un prasmes par zemju izmantošanu un projektēt 

saimniecības teritorijas zemju ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, ietverot ES 

izvirzītās prasības un atbalsta maksājumus. 

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

 knowledge of land resources for agricultural production. Knowledge of farm land use plan 

and drawing up a draft version of the assessment. 

 skills in a position to evaluate the use of land holding, use of the provisions and 

requirements of agricultural land use plan in project development. 

 competence acquired knowledge and skills on land use and design of the holding area of 

land exploitation and protection, including the EU requirements and support payments. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Iepriekš jāapgūst studiju priekšmeti “Nekustamais īpašums”, “Kadastrs”, “Zemes 

ierīcības projektēšana” un ”Zemes tiesības”, ”Zemes meliorācija”,  

Studiju kursā apgūtās zināšanas veicinās studiju priekšmetu „Nekustamā īpašuma 

ekonomika” apgūšanu. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Zinātniskās un mācību literatūras studijas. Kursa projektā dotai saimniecības teritorijai 

izstrādāt augseku teritorijas un kultivēto ganību projektus divos variantos un veikt variantu 

analīzi. Noformēt projekta plānus. 

 

Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

2 kontroldarbi savstarpēji saskaņotā laikā  

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Kontroldarbu kavējumu atstrādāšana notiek saskaņā ar katedras noteikto kārtību ar 

docētāju saskaņotā termiņā. 

 

 

I z v ē r s t ā  p r o g r a m m a  
 

 

1. Saimniecības teritorijas projektēšana jēdziens un uzdevumi. 

Jēdziens un uzdevumi. Saimniecības teritorijas projektēšanas sakars ar zemes ierīcību, 

zemes meliorāciju, ceļu būvniecību, apdzīvotu vietu un ražošanas centru plānošanu, teritorijas 

apzaļumošanu, vides aizsardzību, mežierīcību un citiem teritorijas plānošanas un ražošanas 

organizācijas pasākumiem. 

 

2. Saimniecības teritorijas projektēšanas saturs un izpildes kārtība 

Saimniecības teritorijas projektēšanas sastāvdaļas un to saturs. Darbu izpildes kārtība. 

Projektēšanas metodes.  

 

 

3. Saimniecības teritorijas projekta sagatavošanas darbi 

Sagatavošanas darbu uzdevums un saturs. Kamerālie sagatavošanas darbi. Lauku 

sagatavošanas darbi. Projektēšanas uzdevums. 

 

4. Lauku apdzīvotu vietu un ražošanas centru izvietošana 
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Lauku apdzīvotu vietu jēdziens un raksturojums. Dažādu lauku apdzīvotu vietu 

priekšrocības un trūkumi. Galvenās prasības, kas jāievēro lauku apdzīvotu vietu izvietošanā 

zemnieku un valsts saimniecībās. Apdzīvotu vietu izvietojuma pamatojums. Apdzīvotas 

vietas, teritorijas zonēšanas un saimniecības teritorijas organizācijas sakars. Ražošanas centru 

izvietošana. 

 

5. Iekšsaimniecisko ceļu izvietošana 

Iekšsaimniecisko ceļu klasifikācija . Galvenie uzdevumi un prasības, kas jāievēro 

iekšsaimniecisko ceļu izvietošanā. Ceļu izvietošanas sakars ar citām saimniecības  zemes 

ierīcības projekta sastāvdaļām. Ceļu izvietošanas saturs un darbu kārtība. Transporta sakaru 

shēmas sastādīšana. Ceļu virzienu projektēšana. Ceļu noslogojuma un ceļa segas noteikšana. 

Projektētā ceļu tīkla izvietojuma un ceļa segas pamatošana. 

 

5. Zemes lietošanas veidu organizācija 

Zemes lietošanas veidu organizācijas jēdziens un saturs. Zemes lietošanas veidu 

organizācijas uzdevumi. Zemes lietošanas veidu organizācijas projekta izstrādāšanas kārtība. 

Svarīgākie dabas un ekonomiskie apstākļi, kas jāievēro zemes lietošanas veidu organizācijā. 

Zemes lietošanas veidu platību noteikšana. Zemes lietošanas veidu sastāva un platību 

noteikšanas kārtība. Zemes lietošanas veidu transformācijas jēdziens un uzdevumi. Zemes 

lietošanas veidu uzlabošanas jēdziens un uzdevumi. Svarīgākie zemes uzlabošanas pasākumi.  

 

7. Tīrumu teritorijas projektēšana 

7.1. Augseku sistēmas organizācija 

 Augseku sistēmas organizācijas jēdziens, uzdevumi un saturs. Tīrumu teritorijas 

projektēšanas paņēmieni. Augseku tipi un veidi. Prasības, kas jāievēro augseku sistēmas 

organizācijā. Augseku tipu un skaitu noteikšana. Tīrumu augseku izvietošana. Lopbarības 

augseku izvietošana. Speciālo augseku izvietošana. Lauku skaita un kultūraugu secības 

noteikšana. Augseku sistēmas organizācijas pamatošana. 

 

7.2. Augseku teritorijas projektēšana 

Augseku teritorijas projektēšanas elementi. Augseku teritorijas projekta kompleksais 

raksturs. Augseku teritorijas projektēšanu ietekmējošo apstākļu un to nozīmes noskaidrošana. 

Augseku teritorijas projekta izstrādāšanas un pamatošanas kārtība. Galvenās prasības, kas 

jāievēro augseku lauku un atsevišķi apstrādājamo nogabalu projektēšanā. Lauku konfigurācija 

un kompaktums, tā nozīme un ievērošana. Konfigurācijas un kompaktuma novērtēšana. 

Lauku un atsevišķi apstrādājamo nogabalu izvietošana pret augsnēm un apvidus reljefu. Citu 

apstākļu ievērošana lauku izvietošanā. Lauku vienādlielums, tā nozīme un ievērošana. Lauku 

iekšējā projektēšana. 

Augseku lauku ceļu izvietošana. Lauku ceļu izvietojuma pamatošana. Lauku 

aizsardzības meža joslu izvietošana. 

Dārzeņu augseku projektēšanas īpatnības.  

 

8. Augļu dārzu un ogulāju teritorijas projektēšana. 

Augļu dārzu un ogulāju teritorijas projektēšanas uzdevumi un saturs. Augļu dārzu un 

ogulāju teritorijas projektēšanas elementi. Projektēšanas uzdevums, izmeklēšanas darbi. 

Prasības, kas jāievēro augļu dārzu un ogulāju teritorijas projektēšanā. Augļaugu un šķirņu 

izvēle un izvietošana. Kvartālu projektēšana: kvartālu lielums, konfigurācijas un izvietojuma 

noteikšana, šķirņu izvietošana kvartālā, stādīšanas sistēmas un attālumi. Pretvēja stādījumu 

projektēšana. Dārza ceļu projektēšana. Piemājas augļu dārza teritorijas projektēšanas 

īpatnības.  

 

9. Ganību teritorijas projektēšana. 
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Ganību teritorijas projektēšanas uzdevumi un saturs. Ganību izmantošanas sistēmas. 

Ganību teritorijas projekta elementi. Ganāmpulku formēšanas principi, to lielums, 

ganāmpulkiem nepieciešamo ganību nogabalu izvietošana. Ganību ceļu projektēšana. Aploku 

projektēšana: aploku skaitu un lieluma noteikšana, aploku izvietošana. Ganību ūdens apgādes 

projektēšana. Ganību žogu projektēšana. 

 

10. Lauku atbalsta dienesta nozīme saimniecības attīstībā. 

Lauku atbalsta dienesta funkcijas un struktūra. Lauku atbalsta dienesta loma zemes 

meliorācijā un zemes lietošanas veidu transformācijā.  

 

Laboratorijas darbi 

1. Objekta izvēle, kartogrāfiskā pamata sagatavošana datorprogrammā Bentley 

Microstation. 

2. Zemes lietošanas plāna sagatavošana datorprogrammā Bentley Microstation. 

3. Augseku plāna izstrāde un augseku lauku lauku projektēšana datorprogrammā 

Bentley Microstation. 

4. Augļu dārzu teritorijas projektēšana datorprogrammā Bentley Microstation. 

5. Ganību teritorijas projektēšana datorprogrammā Bentley Microstation. 

6. Saimniecības centra projektēšana un maketa izstrāde pielietojot 3D printeri. 

 

Kursa projekts 

Students sastāda lauku saimniecības teritorijas plānojuma projektu. Risināti jautājumi 

par apdzīvotu vietu ražošanas centru un ceļu izvietojumu, izstrādāts saimniecības centra 

makets. Saskaņā ar saimniecības izvēlēto nodarbošanās veidu izstrādā ganību lauku 

organizācijas projektu, augseku teritorijas projektu, augļu dārzu teritorijas projektu. 

 

 

L i t e r a t ū r a  

1. Lauku saimniecību teritorijas projektēšana. Mācību līdzeklis LLU Lauku inženieru 

fakultātes studentiem / sast. M.Locmers, A.Jankava – Jelgava: LLU, 2002. -138.lpp. 

2. Lauksaimniecības sistēma Latvijas lauku pārbūves periodā. - Rīga: Avots, 1991. - 20.-27., 

99.-104., 114.-126., 257.-263., 277.-291.lpp. 

3. Nikodemus, O., Kārkliņš, A., Kļaviņš, M., Melecis, V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un 

aizsardzība. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 256 lpp. 

4. Augkopība // A.Ružas redakc. – Jelgava: LLU, 2004. – 374.lpp. 

5. Agronomijas pamati // A.Ružas vadībā. – R.: Zvaigzne ABC, 1994. – 350.lpp. 

6. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā /–Jelgava: LLU, 1999. – 103.lpp. 

7. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. – Rīga, 2004. – 166.lpp. 

8. Zemkopība // S.Pogodina red. - Rīga: Zvaigzne, 1983. - 122.-164.lpp. 
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Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”. 1996. - 168.lpp. 

 

 


