
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 5-5.9_00f3_260_18_69 

par iespējamo zemes vienību ārējo robežu atjaunošanas darbu veikšanu  

Rīgā, vienošanās sagatavošanas datums 2018.gada 20.augusts.  

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.  

  

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281, tās __________, 

kurš rīkojas uz izdotā Valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

  

__________, vienotais reģistrācijas Nr. __________, tās __________ personā, kurš rīkojas uz statūtu 

pamata, turpmāk tekstā saukts – Uzņēmējs, 

abi kopā saukti - Līdzēji, 

saskaņā ar atklāta konkursa “Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu 

uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu 

sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos uz 4 (četriem) gadiem” identifikācijas Nr. AS LVM NĪP_2018_114_Ak 

(turpmāk– Iepirkums) rezultātiem, CPV klasifikators 71355000-1, un izsakot savu brīvi radušos gribu, bez 

maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk - Vienošanās): 
 

1. Vienošanās nosaka Pasūtītāja un Uzņēmēja sadarbības principus un iepirkuma līguma (turpmāk – 

Līgums) par robežu atjaunošanas darbu (turpmāk – Pakalpojumi) veikšanu un noslēgšanas kārtību 

Pakalpojumu nepieciešamības gadījumā. Pakalpojumiem izvirzītās prasības noteiktas tehniskajā 

specifikācijā (2.pielikums). 

2. Kopējais maksimālais Pakalpojumu apjoms, ko Pasūtītājs var piedāvāt Vienošanās ietvaros ir līdz 100 

000 ha (simts tūkstoši hektāru). Pasūtītājs negarantē iepriekš minētā Pakalpojumu apjoma 

piešķiršanu Vienošanās darbības laikā. 

3. Uzņēmēja - __________, Konkursā piedāvātā Pakalpojumu vienības cena ir:  

Iepirkuma daļa Iepirkuma daļas priekšmets Platības klase, ha Uzņēmēja piedāvātā 

cena par 1 ha, EUR 

bez PVN 

5. iepirkuma daļa Robežu atjaunošana 

Austrumvidzemes un 

Rietumvidzemes reģionos 

  

  

  

  

  

  

  

  

6. iepirkuma daļa  Robežu atjaunošana 

Ziemeļlatgales un 

Dienvidlatgales reģionos 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. iepirkuma daļa  Robežu atjaunošana 

Vidusdaugavas un Zemgales 

reģionos 

  

  

  

  

  

  

  

  

8. iepirkuma daļa  Robežu atjaunošana 

Ziemeļkurzemes un 

Dienvidkurzemes reģionos 
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4. Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs noslēdzis Vienošanos ar visiem 1.pielikumā norādītajiem Uzņēmējiem. 

5. Katrā konkrētajā gadījumā Pakalpojumu sniegšanas kārtība, vieta, apjoms, termiņš un Pakalpojumu 

izcenojumi tiek noteikti Vienošanās paredzētajā kārtībā, slēdzot Līgumu. 

6. Pakalpojumu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, nosūtot uzaicinājuma vēstuli  elektroniski, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu uz Uzņēmēja elektroniskā pasta adresi, informē visus Vienošanās 

1. pielikumā norādītos Uzņēmējus par: 

6.1. nepieciešamo Līguma priekšmetu, tā apjomu;  

6.2. Līguma darbības vietu un izpildes termiņu; 

6.3. Līguma izpildes noteikumiem; 

6.4. Apliecinājuma par gatavību slēgt Līgumu (turpmāk – Apliecinājums) formu, saturu un 

iesniegšanas kārtību un termiņu; 

6.5. finanšu piedāvājuma formu; 

6.6. citiem būtiskiem nosacījumiem, ja tādi pastāv.  

7. Uzņēmējs, kurš var nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē 

norādītajam, uzaicinājuma vēstulē noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz Pasūtītājam: 

7.1. Apliecinājumu; 

7.2. finanšu piedāvājumu, t.i., detalizētu Pakalpojumu cenu piedāvājumu, kas sagatavots uz 

Pasūtītāja Uzņēmējam nosūtītās finanšu piedāvājuma formas pamata. 

8. Vienošanās 7.punktā noteiktie dokumenti ir uzskatāmi par iesniegtiem Pasūtītājam, kad Pasūtītājs 

uzaicinājumā norādītajā kārtībā un termiņā tos ir saņēmis. 

9. Finanšu piedāvājums: 

9.1. Finanšu piedāvājums ir Pakalpojumu cenu piedāvājums, kas atspoguļo Uzņēmēja piedāvāto 

konkrēto pakalpojumu sniegšanas cenu, kas tiek izmantota vērtēšanā atbilstoši Vienošanās 

noteikumiem. 

9.2. Vienošanās darbības laikā finanšu piedāvājumā norādītās cenas var būt mazākas par Vienošanās 

3.punktā norādīto cenu vai ne augstākas kā 110% no Vienošanās 3.punktā norādītās cenas 

līmeņa.  

9.3. Visām Vienošanās dalībnieka izmaksām, kas saistītas ar Līguma priekšmetu, jābūt iekļautām 

veiktajos aprēķinos.  

9.4. Katru finanšu piedāvājumu paraksta Uzņēmēja pārstāvis.  

9.5. Līguma izpildes laikā Uzņēmēja finanšu piedāvājumā noteiktie Pakalpojumu izcenojumi paliek 

nemainīgi un nav pakļauti izmaiņām, izņemot Līgumā tieši atrunātus gadījumus. 

10. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē norādītā Apliecinājuma iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs atver 

iesniegtos Apliecinājumus, par katru Apliecinājumu fiksējot Uzņēmēja nosaukumu, Apliecinājuma 

iesniegšanas datumu, laiku, iepirkuma daļu (ja tāda tiek paredzēta) un vērtējamo cenu. 

11. Pasūtītājs sastāda sarakstu, kurā Apliecinājumus iesniegušo Uzņēmēju piedāvājumi tiek sarindoti pēc to 

finanšu piedāvājumā norādītās vērtējamās cenas augošā secībā. 

12. Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmēja Apliecinājumu nevērtēt, ja: 

12.1.  Uzņēmējs līdz Apliecinājuma iesniegšanas dienai nav nokārtojis finansiālās saistības  

(t.sk. līgumsodi, zaudējumu atlīdzība), kas izriet no Uzņēmēja un Pasūtītāja savstarpēji 

noslēgtajiem līgumiem par robežu atjaunošanas darbu veikšanu, un kurām ir iestājies apmaksas 

termiņš; 

12.2. Uzņēmējs finanšu piedāvājuma sagatavošanai nav izmantojis uzaicinājuma vēstulei 

pievienoto finanšu piedāvājuma formu; 

12.3. Uzņēmēja piedāvātā Pakalpojumu cena ir nepamatota lēta.  

12.4. Uzņēmējs nav iesniedzis visus uzaicinājuma vēstulē norādītos dokumentus; 

12.5. Vienošanās darbības laikā un tās ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītā 

vērtējamā cena ir augstāka kā 110% no Vienošanās 3.punktā norādītās cenas līmeņa.  

13.  Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbaudīs, vai Uzņēmēja iesniegtajā finanšu piedāvājumā 

nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par visiem 

aritmētisko kļūdu labojumiem un laboto piedāvājumu summu Pasūtītājs paziņos pretendentam, kura 

pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. 

14.  Ja Pasūtītājs, izskatot finanšu piedāvājumu, konstatē, ka kāds no Uzņēmējiem ir iesniedzis nepamatoti lētu 

piedāvājumu, tad pirms atzīt pretendenta piedāvājumu par nepamatoti lētu un noraidīt, Pasūtītājs rakstveidā 

pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

15. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu: 

15.1. Gadījumā, ja vairāki Uzņēmēji ir piedāvājuši vienādu vērtējamo cenu, prioritāte ir tam 

Uzņēmējam, kurš agrāk iesniedzis Apliecinājumu; 

15.2. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par Līguma neslēgšanu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums, t.sk., ja vērtējamā cena pārsniedz Pasūtītāja finansiālās iespējas; 
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15.3. Pasūtītājs rakstveidā, nosūtot vēstuli elektroniski, izmantojot drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu uz piedāvājumā norādīto Uzņēmēja e-pastu, informē visus 

Apliecinājumus iesniegušos Uzņēmējus par Apliecinājumu izvērtēšanas rezultātiem un aicina 

attiecīgo Uzņēmēju/-iem noslēgt Līgumu;  

15.4. Uzņēmējam, kurš ir uzaicināts noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no 

Apliecinājumu izvērtēšanas rezultātu nosūtīšanas dienas jānoslēdz Līgums; 

15.5. Gadījumā, ja Līgums netiek noslēgts Vienošanās 15.4. punktā minētajā termiņā 

Pasūtītājs aicina noslēgt Līgumu Uzņēmēju, kurš piedāvā nākamo zemāko cenu. 

15.6. Pasūtītājam ir tiesības nepiemērot Vienošanās noteikumus un slēgt līgumu ar jebkuru 

pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Pasūtītāja interesēm gadījumā, ja: 

15.6.1. uzaicinājuma vēstulē noteiktajā kārtībā neviens no Uzņēmējiem, kuri aicināti 

iesniegt savu Apliecinājumu, neiesniedz Pasūtītājam Vienošanās 7.punktā 

noteiktos dokumentus; 

15.6.2. Pasūtītājs ir pieņēmis pamatotu lēmumu par Līguma neslēgšanu. 

16. Vienošanās ietvaros noslēgtajos Līgumos noteikto Pakalpojumu sniegšanu Uzņēmējs nodrošina ar Iepirkuma 

tehniskajā piedāvājumā norādīto personālu. 

17. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2022.gada 2.septembrim. 

18. Pasūtītājs nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeidz Vienošanos, ja tiek konstatēts, ka: 

18.1. Uzņēmējs, piedaloties Iepirkumā, norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi maldinot 

Iepirkuma komisiju, kā rezultātā tas nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt Vienošanos; 

18.2. Ar Uzņēmēju Pasūtītājs vienpusēji pirms termiņa ir izbeidzis līgumu par robežu 

atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu pirms termiņa sakarā ar saistību neizpildi no Uzņēmēja 

puses; 

18.3. Ja Uzņēmējs, pēc savas iniciatīvas, pirms termiņa izbeidz iepirkuma līgumu par robežu 

atjaunošanas darbu veikšanu, kas ar Uzņēmēju tika noslēgts Iepirkuma ietvaros, un, kas nav 

saistīts ar Pasūtītāja saistību neizpildi un/vai nepienācīgu izpildi, tad Pasūtītājam ir tiesības 

nesūtīt uzaicinājuma vēstuli Uzņēmējam un izbeigt Vienošanos ar attiecīgo Uzņēmēju. 

19. Pasūtītājam vienojoties ar Uzņēmējiem, Vienošanās var tikt izdarīti grozījumi, papildinājumi, pievienoti 

pielikumi, kā arī noslēgtas papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par Vienošanās 

neatņemamu sastāvdaļu. 

20.Domstarpības starp Līdzējiem un attiecības, kas saistītas ar Vienošanās izpildi tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 

Līdzēji nevar panākt vienošanos sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Vienošanās, 

kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts pēc prasītāja izvēles 

Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, saskaņā ar minētās šķīrējtiesas 

reglamentu vai Latvijas Republikas tiesā. Strīdu risināšanai piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti. 

21. Uzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Pasūtītāju, ja ir mainījusies Vienošanās 

dalībnieka kontaktpersonas vai kontaktinformācija, t.sk., juridiskā adrese, faktiskā adrese vai elektroniskā pasta 

adrese.  

22.Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.  

23.Pielikumā: 

1.pielikums – Uzņēmēju saraksts (atbilstoši Konkursa rezultātiem); 

2.pielikums – Tehniskā specifikācija zemes vienību ārējo robežu atjaunošanas darbu veikšanai. 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS “Latvijas valsts meži” 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

tālr.67602075; 

PVN reģ. kods: LV40003466281; 

AS SEB banka 

bankas kods: UNLALV2X, 

konts: LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 

AS „Swedbank” 

bankas kods: HABALV22 

konts: LV82 HABA 0001 4070 5213 3 

Elektroniskā pasta adrese:  lvm@lvm.lv 

  

  

          

 

 

mailto:lvm@lvm.lv
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1.pielikums 

 

Uzņēmēju saraksts (atbilstoši Konkursa rezultātiem) 
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2.pielikums 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

zemes vienību ārējo robežu atjaunošanas darbu veikšanai 

 

 

1. Priekšmets:  

1.1. AS „Latvijas valsts meži” (LVM) un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas īpašumā un tiesiskajā 

valdījumā (LVM apsaimniekošanā) esošo zemes vienību robežu atjaunošana atbilstoši LVM noteiktajām 

prasībām un normatīvajam regulējumam.  

 

2. Darba uzdevumi: 

2.1. Zemes vienību robežu atjaunošanai nepieciešamās informācijas pieprasīšana un saņemšana no Valsts zemes 

dienesta, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS, 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, inženierkomunikāciju īpašniekiem (turētājiem) un citiem 

informācijas turētājiem;  

2.2. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo regulējumu un LVM papildus prasībām LVM īpašumā 

un tiesiskajā valdījumā esošajās zemes vienībās veikt: 

2.2.1. robežas priekšizpēti, apsekošanu, robežas neatbilstības novēršanu, ja tāda ir nepieciešama, un apvidū 

nesaglabājušos vai iznīcināto robežzīmju atjaunošanu; 

2.2.2. zemes robežu apsekošanas un atjaunošanas aktu, nepieciešamības gadījumā, arī aktu par konstatēto 

robežu neatbilstību, atzinumu par robežu neatbilstību un robežu neatbilstības novēršanas aktu 

sagatavošanu un saskaņošanu; 

2.2.3. robežu identifikācijas atjaunošanu: 

2.2.3.1. identifikācijas stabu un plākšņu atjaunošanu; 

2.2.3.2. robežkoku marķējuma atjaunošanu; 

2.2.4. robežstigu atjaunošanu; 

2.2.5. robežzīmju aprakumu atjaunošanu; 

2.2.6. robežzīmju, kuras dabā nav konstatētas, atjaunošanu un šo robežzīmju pastāvīga nostiprinājuma 

apvidū ierīkošanu; 

2.2.7.  zemes vienības robežu plāna izgatavošanu, situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna aktualizāciju ja, 

zemes vienības robežu priekšizpētē vai apsekošanā tiek konstatēta robežu neatbilstība un sagatavots 

atzinums par robežu neatbilstību un/vai robežu neatbilstības novēršanas akts; 

2.2.7.1. Gadījumos, kad konstatēta robežu neatbilstība un zemes vienībai sagatavots apvienotais 

Robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, tad papildus jāveic situācijas un apgrūtinājumu 

plānu aktualizācija; 

2.2.8. Nepieciešamības gadījumā LVM var uzdot mērniekam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izpildīt 

vienkāršoto uzmērīšanu, izgatavojot jaunu zemes robežu plānu un aktualizējot situācijas plānu un 

apgrūtinājumu plānu, ja LVM apsaimniekošanā esošai zemes vienībai jau iepriekš sagatavoti robežas 

neatbilstības dokumenti (atzinums par robežas neatbilstību un/vai robežas neatbilstības novēršanas akts) 

un nav izgatavoti atbilstoši plāni.  

2.2.9. Nepieciešamības gadījumā LVM var uzdot mērniekam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt 

apvienoto (cauraukloto) plānu kamerālo pārzīmēšanu, lai attēlotu katru zemes vienību atsevišķā plānā.  

2.3. Robežu identifikācija: 

2.3.1. Robežu identifikācijai tiek izmantotas šādas metodes: 

2.3.1.1. Robežu identifikācijas plākšņu izvietošana pie koka stabiem apvidū; 

2.3.1.2. Uz vizūrstigas (skata līnijas) augošu koku marķēšana atbilstoši 2.5.4. punkta noteikumiem. 

2.3.2. Robežu identifikācijas plāksnes izliekamas labi saskatāmā vietā 1,80 – 2,00 m augstumā pie koka 

staba ar cinkotām skrūvēm. 

2.3.3.  Koka stabus ar plāksnēm izvieto tā, lai tie neaizsegtu robežstigas līniju un atrastos LVM 

apsaimniekošanā esošajā zemes vienībā. 

2.3.4. Robežu identifikācijas plāksnes tiek izvietotas zemes vienībās, saskaņojot ar LVM Nekustamo 

īpašumu pārvaldes Nekustamo īpašumu speciālistu. 

2.3.5. Robežu identifikācijas plāksnes nodrošina LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes  Nekustamo īpašumu 

speciālists. 

2.3.6. Koka stabiem robežu identifikācijas plākšņu piestiprināšanai jābūt izgatavotiem no rūpnieciski 

virpota impregnēta skuju koka ar diametru ne mazāku par 12 cm.  

2.3.7. Stabiem jābūt ar metāla šķērsstieni, kā arī jāgarantē staba saglabāšanās 7 gadus. Staba izmēriem jābūt 

šādiem: 
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2.4. Robežstigas ierīkošana: 

2.4.1. Ierīkotajām (atjaunotajām) robežstigām jānodrošina savstarpējā vizuālā redzamība starp attiecīgajām 

dabā nostiprinātajām vai arī slēptajām robežzīmēm. Robežstigas platumam jābūt ne mazākam par 1,0 m 

un jānodrošina robežzīmes vertikālā pārskatāmība ne zemāk kā 2 m augstumā. 

2.4.2. Ja nav iespējams ierīkot robežstigu, tā tiek ierīkota iespēju robežās, dabā marķējot cērtamos kokus 

atbilstoši 2.5.4. punkta noteikumiem. 

2.4.3. Taisna robežstigas ass līnija atzīmējama ar marķētiem stigmietiņiem 1,60-1,80 m augstumā, ne retāk 

kā 50m attālumā vienu no otra. 

2.4.4. Robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai jāveic koku ciršana, kuru celma caurmērs ir mazāks par 30 

centimetriem.  

2.4.5. Robežstigu ierīkošanā vai uzturēšanā cērtamos kokus un krūmus novietot paralēli stigai ar galotnēm 

vienā virzienā, negāžot jaunaudzēs, lauksaimniecības zemē. Saudzīgi izturēties pret LVM pārvaldīto 

teritoriju un tajā esošajām dabas vērtībām kā arī pret trešo personu īpašumu. 

 

2.5. Robežu marķēšana: 

2.5.1. Robežu marķējums ir izvietojams uz vistuvāk augošiem kokiem gar robežstigas malu, ne tālāk par 

pieciem metriem no robežstigas ass līnijas, LVM apsaimniekošanā esošās zemes pusē, lai nodrošinātu 

pēc iespējas precīzāku robežlīnijas virziena atpazīstamību dabā. Robežu nemarķē robežposmā, kas 

kopīgs LVM apsaimniekošanā esošām zemes vienībām. 

2.5.2. Marķējums ir jāizvieto tādā veidā, lai no marķētā koka būtu labi saskatāms nākamais marķētais koks. 

Attālums starp diviem blakus esošiem marķētiem kokiem nedrīkst būt lielāks par 50 m. 

2.5.3. Marķējums ir izveidojams kā riņķveida horizontāls krāsojums uz augoša koka mizas 1,60-1,80m 

augstumā. Krāsojuma joslas platums ir 10 -15cm. Krāsojuma noturīgumam jābūt ar garantiju ne mazāku 

par 7 gadiem. Pirms krāsošanas krāsojamā vieta ir saudzīgi notīrāma tikai no nenoturīgās koka mizas 

kārtas, nebojājot augoša koka mizu. 

2.5.4. Uz vizūrstigas (skata līnijas) augošie koki, kuru celma caurmērs lielāks par 30 cm, ir iekrāsojami ar 

diviem riņķveida krāsojumiem. 

2.5.5. Marķējuma krāsa ir atbilstoša robežu identifikācijas plākšņu dzeltenajai (yellow lemon RAL 1012) 

fona krāsai.  

2.5.6. Robežu marķēšana jāveic atbilstošos laika apstākļos un ņemot vērā marķējamās krāsas ražotāja 

norādījumus. 

2.5.7. Maldinošs vai kļūdains marķējums, kas ierīkots neatbilstoši 2.5.1. punkta noteikumiem, aizkrāsojams 

vai likvidējams, nebojājot attiecīgo koku. 

2.5.8. Gar autoceļiem, konstatējot vienlaidus apaugumu ir jānodrošina robežas atpazīstamība dabā marķējot 

gar nodalījuma joslu augošos kokus un, nepieciešamības gadījumā (saskaņojot ar LVM), veicot vizūras 

ierīkošanu un robežlīnijas ass apzīmēšanu dabā ar stigmietiņiem 1,60-1,80 m augstumā. 

2.5.9. Robežu marķēšanu neveic uz nokaltušiem kokiem. 

  

2.6. Robežzīmju atjaunošana: 
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2.6.1. Zemes vienības robežzīmes (robežpunktu nostiprinājumus) un robežas pa situācijas elementiem 

uzmēra ar elektronisko tahimetru. Mērnieks atjauno robežzīmes, atbilstoši robežu noteikšanas tiesiskā 

pamatojuma dokumentiem un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, ko saņem no Valsts zemes 

dienesta. 

2.6.2. Zemes vienības robežas nostiprina apvidū ar pastāvīgām robežzīmēm, kuras ierīko: 

2.6.2.1. robežu pagriezienu punktos; 

2.6.2.2. vietās, kur robežas pievienojas vai atzarojas no ūdenstecēm, grāvjiem un (vai) ūdenstilpēm, 

t.sk., būvēm; 

2.6.2.3. valsts autoceļu un pagastu ceļu nodalījuma joslas pagriezienu punktos ceļa posmos caur 

ciemu, vasarnīcu un dārzkopības apbūves teritorijām un vietās, kur autoceļa nodalījuma 

joslai ir paplatinājumi vai sašaurinājumi; 

2.6.2.4. dzelzceļa nodalījuma joslas pagriezienu punktos.  

2.6.3. Par robežzīmes nostiprinājumu izmantojams: 

2.6.3.1. Vietās bez cietā seguma: 

2.6.3.1.1. krustakmens - vismaz 60 kg smags laukakmens ar 6 cm garu un 0,5 cm dziļu 

krustveida iekalumu robežzīmes centrā; 

2.6.3.1.2. betona stabs – 130 cm garš stabs ar minimālo šķērsgriezumu 10 x 10 cm un staba 

apakšā cilpā ievietotu šķērsi; 

2.6.3.1.3. koka stabs – 130 cm garš stabs ar diametru 15–20 cm un apakšgalā piestiprinātu 

šķērsi; 

2.6.3.1.4. metāla caurule vai stienis – 80 cm gara caurule vai stienis ar diametru 2 līdz 6 cm un 

apakšgalā piestiprinātu šķērsi; 

2.6.3.1.5. plastmasas caurule-80 cm gara caurule ar diametru no 3cm līdz 6cm un apakšgalā 

piestiprinātu šķērsi. 

2.6.3.2. Cietajā segumā (piemēram, flīzēta virsma, asfaltbetons, cementbetons) – metāla stienis vai 

tapa, kuras garums ir 8–50 cm; 

2.6.3.3. Gruntī – metāla caurule, stienis vai tapa, kuras garums ir 50-80 cm. 

2.6.4. Ierīkojot robežzīmes, ap krustakmeņiem, betona stabiem, mūra un koka stabiem, metāla, plastmasas 

caurulēm un stieņiem rok riņķveida grāvīti, kura iekšmala atrodas 110 cm attālumā no robežzīmes 

centra. Grāvīša dziļums – 30 cm, platums zemes virsmas līmenī – 50 cm, grāvīša dibena platums – 

20 cm. Ap robežzīmi veido 30 cm augstu grunts uzbērumu. Pilsētu, ciemu, vasarnīcu un dārzkopības 

apbūves teritorijā robežzīmi var nostiprināt ar kupicu, kuras diametrs ir 1 m. Uzbēruma malas nostiprina 

ar velēnas kārtu. 

2.6.5. Ierīkojot slēptās robežzīmes, robežzīmes piesaistes abrisā norādāmi situācijas elementi vai to daļas no 

kurām veikta attiecīgās robežzīmes piemērīšana. Minētie situācijas elementi vai to daļas, no kuriem 

piemērīta attiecīgā slēptā robežzīme dabā apzīmējami ar nepārprotamu marķējumu (iekrāsotu punktu). 

2.6.6. Mērnieks nekavējoties likvidē robežzīmi, kas atzīta par likvidējamu, par šīm darbībām sagatavojot 

robežzīmes likvidēšanas aktu, un zemes robežu apsekošanas un atjaunošanas aktā apliecina, ka 

robežzīme ir likvidēta.  

 

3. Darba nodevumi: 

3.1. Katrai zemes vienībai sagatavota robežu atjaunošanas lieta papīra formātā ar sanumurētām, caurauklotām 

lapām un satura rādītāju. Lietā ir jāapkopo šādi dokumenti: 

3.1.1. VZD kadastra informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai un attiecīgais grafiskais pielikums; 

3.1.2. Pierobežniekiem nosūtīto vēstuļu saraksta kopija un VAS Latvijas Pasts kases čeka kopija par 

pakalpojumu; 

3.1.3. izpildei nepieciešamo un iesaistīto personu, t.sk., valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvju 

pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas; 

3.1.4. robežojošo nekustamo īpašumu vai lietojuma robežu plānu kopijas un robežu noteikšanas vai 

ierādīšanas aktu kopijas. Ja uz robežojošo zemes vienību robežu plāna nav kadastra apzīmējuma, 

tad mērnieks to pieraksta plāna titullapas augšējā labajā stūrī; 

3.1.5. apsekojamās zemes vienības: 

3.1.5.1. aktuālā zemes robežu plāna kopija; 

3.1.5.2. aktuālā situācijas plāna kopija; 

3.1.5.3. Zemes robežu noteikšanas akta kopija; 

3.1.5.4. ar zemes vienības robežas (gan apsekojamās, gan pierobežnieku) neatbilstību saistīto 

dokumentu kopijas, ja tādi ir; 

3.1.5.5. robežas atjaunošanas laikā ierīkoto slēpto robežpunktu piesaistes abrisi, noformēti izdruku 

veidā. Slēpto robežzīmju piesaistes abrisa izdruka noformējama atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām; 
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3.1.5.6. Robežu apsekošanas akta grafiskais pielikums, atbilstoši LVM prasībām (pielikumā); 

3.1.5.7. zemes vienības robežpunktu koordinātu saraksts. 

3.2. Papildus 3.1.punktā minētajai robežu atjaunošanas lietai LVM elektroniskā veidā (CD) jānodod: 

3.2.1. mērījumu abrisa datne .dgn formātā; 

3.2.2. Robežu apsekošanas akta grafiskais pielikums .dgn formātā, atbilstoši LVM  prasībām 

(pielikumā); 

3.2.3. elektroniskā tahimetra lauka datu uzkrājēja failu, kuru izvada (importē) no lauka datu uzkrājēja 

pirms datu apstrādes sākotnējā paplašinājumā (rediģēšanas un izlīdzināšanas); 

3.2.4. zemes vienības robežpunktu koordinātu saraksts; 

3.2.5. speciāli sakārtota robežu datne .dgn formātā; 

3.2.6. robežojošo nekustamo īpašumu vai lietojuma robežu plānu kopijas un robežu noteikšanas vai 

ierādīšanas aktu kopijas; 

3.2.7. Fotoplāni, kas skar apsekojamo zemes vienību un robežojošās zemes vienības. 

 

3.3. Lietai papildus papīra formā iesniedzami visi ar robežu saskaņošanu dabā saistītie akti (VZD 

apliecinātas kopijas) – zemes robežu apsekošanas, robežu atjaunošanas akti, robežzīmju iznīcināšanas 

akti, kā arī ar robežu neatbilstību saistītie dokumenti (akts par konstatēto robežas neatbilstību, atzinums 

par robežas neatbilstību un robežas neatbilstības novēršanas akts) (no katra VZD iesniegtā dokumenta, 

pa vienai, apliecinātai kopijai). 

3.4. Lietai papildus papīra formā iesniedzami Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

(NĪVKIS) reģistrēts Zemes robežu plāns, Situācijas plāns un Apgrūtinājumu plāns 3 (trīs) eksemplāros, 

kas pirms reģistrācijas NĪVKIS saskaņoti ar līgumā norādīto LVM kontaktpersonu. 

 

 

4. LVM nodrošina ar šādu informāciju:  

4.1. Zemes robežu plāna vai Situācijas plāna kopiju ar iezīmētu identifikācijas stabu atrašanās vietu; 

4.2. LVM noteiktie saimnieciskās darbības aprobežojumiem attiecīgajā teritorijā. 

5. Citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus un nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama zemes 

vienības ārējās robežas apsekošanai un atjaunošanai, mērnieks nodrošina patstāvīgi. 


