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Obligātais: Profesionālā bakalaura studiju programmai „Zemes ierīcība un mērniecība” 

2.semestrī (1.kursā 2.semestrī) pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija  

Studenti apgūst zemes izmantošanas jēdziena izpratni. Studiju kurss sniedz ieskatu un 

zināšanas par zemes izmantošanu un aizsardzības nosacījumiem pašvaldības teritorijā, par 

pašvaldības zemes pārraudzību, par pašvaldību īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās zemes 

pārvaldību, kā arī par degradēto teritoriju pārraudzību un degradācijas novēršanas 

pasākumiem pašvaldību teritorijā. 

 

Abstract 

 Students acquire understanding of the concept of land use. Study course provides 

insight and Knowledge on land use and protection conditions in the territory of municipality, 

the supervision of municipality’s land, the land management of municipality owned and legal 

possession lands, as well as monitoring of degraded territories and prevention measures of 

degradation in the territory of municipality. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Studiju kurss dod priekšstatu par ilgtspējīgu zemes izmantošanu, uzskaiti un 

aizsardzības iespējām pašvaldībās. 

 

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

Pēc studiju kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas – par zemes izmantošanas pašvaldībā tiesiskajiem aspektiem, kā arī par zemes 

izmantošanas un aizsardzības nosacījumiem;  

 prasmes - prot iegūtās zināšanas pielietot praktiski pašvaldības teritorijas zemes 

pārvaldībā; 

 kompetences – patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus, un iegūtās 

teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot, iesaistoties pašvaldības teritorijas 

pārraudzības procesā. 

 



Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the study course student will have: 

 knowledge – on legal aspects of land use in the municipality, as well as land use and 

protection conditions; 

 skill – practically use acquired knowledge in land management of territory of 

municipality; 

 competencies – independence access, select and anlyze information and data, and use the 

acquired theoretical knowledge and practical skills engaging in the monitoring process of 

territory of municipality. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem priekšmetiem: 

- iepriekš apgūt studiju kursus JurZ1007 Kadastrs un JurZ1008 Zemes pārvaldības 

pamati;  

- studiju kursa apguve dod iespēju mērķtiecīgāk apgūt ar teritorijas plānošanu un 

organizāciju saistītos kursus. 

 

Patstāvīgais darbs: 

- teorētiskā kursa apguve izmantojot mācību un speciālo literatūru. 

 

Zināšanu kontrole: 

- pēc diviem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem 

saņem ieskaites novērtējumu vai kārto rakstiski ieskaites darbu par visu studiju kursa 

vielu. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

- neieskaitīto vai auditorijā nerakstītu kontroldarbu, laboratorijas darbu kārtošana, 

ieskaites kārtošana notiek mācībspēka norādītajā laikā. 

 

 

 

P r o g r a m m a s   i z v ē r s t s   s a t u r s 
 

Ievads. 

Studiju kursa „Zemes izmantošanas pašvaldībā” saturs. Studiju norise un prasības. Literatūra. 

 

Zemes izmantošanas jēdziens, mērķi, uzdevumi. 

Zemes izmantošanas jēdzieni, to skaidrojumi un izpratne dažādos vēsturiskos periodos. 

Zemes izmantošanas mērķi, vajadzības. Zemes izmantošanas uzdevumi. Zemes izmantošanas 

mērķi un uzdevumi pašvaldībā. 

 

Zemes izmantošanas un aizsardzības principi un nosacījumi. 

Efektīva dabas resursu pārvaldību un ilgtspējīga attīstība. Zemes lietošanas kategorijas. 

Zemes lietošanas kategoriju maiņas prasības. Zemes izmantotāju pienākumi. Zemes 

izmantošanas nosacījumi. 

 

Zeme publiskās infrastruktūras un piekļuves nodrošināšanai pašvaldības teritorijā. 

Piekļuves nodrošināšana publiskajām teritorijām un objektiem. Piekļuves nodrošināšana 

iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Piekļuves 

nodrošināšana jaunizveidojamiem zemes gabaliem. Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes 

izmantošana. 

 

 



Pašvaldības kompetence zemes pārvaldībā. 

Zemes pārraudzība pašvaldības teritorijā. Pašvaldības rezerves zemes fonds. Teritorijas 

attīstības un zemes izmantošanas plānošana. 

 

Neapbūvētās zemes izmantošana pašvaldības teritorijā. 

Informācijas iegūšana par neapbūvēto zemi pašvaldības teritorijā. Neapbūvētās zemes 

izmantošanas iespēju izvērtējums. Neapbūvētās zemes turpmākā izmantošana.  

 

Degradētās teritorijas izmantošana pašvaldības teritorijā. 

Informācijas iegūšana par degradētajām teritorijā. Teritorijas apsekošana un degradēto 

teritoriju konstatēšana un fiksācija. Degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums. 

Degradēto teritoriju turpmākā izmantošana. 

 

Laboratorijas darbi: 

1. Zemes izmantošanas rādītāji. 

2. Zemes izmantošanas datu atlase izvēlētajā pašvaldībā. 

3. Zemes izmantošanas datu analīze pielietojot ArcGIS programmatūru. 

4. Piekļuves nodrošināšanas risinājumi pagastā pielietojot Bentley Microstation 

programmatūrā. 

5. Teritorijas apsekošanas sagatavošanās darbi. 

6. Neapbūvētās zemes, to turpmākās izmantošanas iespējas. 

7. Degradētos teritoriju noteikšana pielietojot ArcGIS programmatūru. 

8. Degradācijas novēršanas risinājumi. 

 

Mācību, metodiskās un zinātniskās literatūras (arī datu bāzes) un informācijas avotu 

saraksts: 
Pamatliteratūra: 

1. Demetris Demetriou. The development of integrated planning and decision support 

system (IPDSS) for land consolidation, printed by Printforce, the Netherlands, 2013, 340 

pp 

2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. (2013) Valsts zemes dienests, Rīga, 335 lpp. 

(pieejams: www.vzd.gov.lv) 

3. Larsson G., Land Management,Public Policy, Control and Participation, Stockholm, 1997 

4. UN Economic Commission for Europe Spatial Planning. Key instruments for 

development and effective governance, New York and Geneva, 2008. 

5. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable 

development. Esri press, Redlands, California, 2010, 487 pp. 

6. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka red. – Rīga, 2001. – 408 lpp 

 

Papildliteratūra un informācijas avoti: 

1. Korna K, Zeme ir vērtīgākais valsts resurss. Diena, 2006. gada 12. oktobris 

2. Zeme, mana, tava, mūsu.../ J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. – 324 lpp. 

3. Теория и методы ведения государственного мониторинга земель как 

информационной основы государственного кадастра недвижимости. Под научной 

редакцией Варламова А.А. Государственный университет по землеустройству, 

Москва, 2009, 321с. 

 

Ieteicamā periodika: 

1. žurnāls “Mērnieks” 
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