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1.. Viepārigie norādījumi

1.1. Šie tehniskie norādijļu&ii nosaka левее lieto- 
jumu robežu ieradiBanae darbu saturu un tehnoloģiju.

1.2. Žemes lietojumu robežu ierādīšana ir seems 
re forces pirmās kārtas pasākums, ka orgooi.Kē rajona 
яеивЁ ierīcības daļa,, bet dabā iepilda JUatvijao Valsta 
гевее ierīcības firma "Zemeaprojekta” vai oites ar aemee 
ierīcību saistītās fisiskās un juridiskās personas, pa
matojoties U£ noteikta kārtībā izsniegtšr» licencēm, sas
kaņā ar nolikuma “Par5 Latvijas RepublUtoš lauku apvidos 
real ieejamās sends reformas pirmās kārtas istenoStmu" un 
ēc norādījumu prasībām.

1.3. Juridiskais-pamats гевез lietojumu robežu ierā
dxSanai dabā ir Latvijas Hepublikas Ministru ī'adonses ra
jons vai pagasta Tautas deputātu padomes lāmuc .- mea-
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā juridiskajam un fiziska
jām personām. . •

1.4o Darbs ii-iu.iias undoлма ir;
*> ierādīt semea lietojumu robei.ar dabā ntbllstoSi 

apstiprinātajem pagasta■semes ierīcības preJcktav,
b) izgatavot zemes lietotājiem i-isajedanmos zemes 

lietošanae tiesību dokumentus,
c) izdarīt atbilstošas izmaiņas plānu kartogrāfis- 

kajoe sateriālos. “

1.5. flobežu ierādīšanas darbu secību nosaka pagasta 
TDP valde. Pirmā kārtā Ierāda robežas zemnieku un piemā
jas saimniecībām, kam zeme piešķirta visā paredzētajā 
platībā,, otrajā kārtā - pārējām zemes lietotāju katego
rijām.

1.6. Sobežu ierādīšana tehnoloģiskā secībā sastāv
no sekojošiem darba posmiems _ 1

a) sagatavošanas darbi;
- darbam nepieciešamo izejas datu un materiālu 

savākšana,
- darba organizācija pagastā.
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b) lauku darbis
- projekta nospraušana dabā,
- robežu nostiprināšana ar robežzimim,
- vizūru ciršana,
- robežu ierādīšanas akta sastādīšana,
- robežu piesaiste situācijas kontūru punktiem 

un uznešana kontūru fotokariēa,
- plāna korektūra.

c) kamoT-elle darbi s
- zemes lietojuma plāna sastādīšana un nofor

mēšana, .. . ,
- precizētās kopplatībos aprēķināšana,
- situācijas kontūru platību aprSķināŠana un 

zemes lietošanas veidu eksplikācijas aat.adīšana, •
- izsniedzuno plānu izgatavošana,
- zemes lietojums ierakstīšana uzskaites 

dokumentos,
- dokumentu izsūtīšana rajona zemes ierīcības

daļai,
- robežu ierādīšanas 1ietae sakārtošana ль 

nodošana glabāšanā..

2Д. Pirms tehnisko darou uzsākšanas, izpildītājs 
veic sekojošus sagatavošanas darbus:

2.1.1. Firmā "гешеергоЛекЬв"
a) saņem lēmumu par zemes piešķiršanu lietošanā 

kopijas un lēmumu pielikumus ~ piešķirtās zemes plānus,

b) eaņem pagasta zemes ierīcības projektu plāna 
kopiju,

o) aaņca darba rajona kontūru fotokartes (deaifr?- 
tos fotoplānus), topokartes, kadastrālās uzmērīšanas 
plānus, U.C., *

d) saņem dokumentu veidlapas un instrumentus.



Republikas leatSdSa \m orgnnlzācl.lSei
Visos gadījumos, kad ierādāmais semes gabals isvie- 

lojas sakaru un radioiikācIjas kabeļu līniju aissardsl- 
bas sonās, darbu izpildi iepriekS saskaņo un rakstisku 
atļauju saņem organizācijās un iestādās, kā pārziņā Sie 
objekti atrodas8

a) Tālsakaru un televīzijas centra kabeļu līniju 
cehā Nr.50, Rīgā, Zemgaļu ielā 8, telefoni 552948,
551415,

b) Maģistrālo sakaru centrā, Rīgā, Cēsu ielā 14,
telefona 375817, / A1,"'

ļjl*
c) attiecīgā rajona sakaru mozglā=

Attiecībā us elektrokabeļiem - pāc saskaņojuma 
jāgriežas H/a "Latvenergo" iestādās. ,

2.1.3» Pogastāi

e) sastāda darbu izpildes grafiku, saskaņo to ar 
pagasta TDP valdi un ieinteresētajiem zemes lietotājiem 
savlaicīgi paziņo darbu sākuma dienu,

b) dod uzdevumu zemes lietotājiem izgatavot nepie
ciešamo skaitu robežzīmju.

Piezīmei
atsevišķos gadījumos varēs iegādāties plastmasas
robežzīmes, kuras ierobežotā skaitā izgatavos
centralizēti.

3. Projekta nospraušana dabžj

•. 3.1» Projekta nospraušanai izmanto kontūru foto- 
kartee ar uznestām projekta robežām. Robežu stāvokli dabā 
nosaka identiski stāvoklim projektā attiecībā pret tuvāka
jiem situācija' kontūru elementiem.

3.2. Projekta nospraušana dabā ir pretējs process 
robežu uznešanai plānā, tāpēc tajā pretējā secībā lieto 
visas robežu piesaistes metodes (6.nodaļa), no kurām galve 
nās ir: tiešās identificēšanai, līniju un polārā metode. 
Darba noteiktībai jāatbilst 6.5.pui%tā uzrādītajām prasī
bām.

3.3. Vajadzīgos datus (leņķus, attālumus) projekta 
nospraušanai ņem grafiski no plāna vai aprSķina pēo 
robežpunktu grafiskajām koordinātām.

3.4. Robežas nosprauž dabā pa eauazemes līnijām 
vai dabiskiem situācijas elementiem stingrā saskaņā sr 
apstiprināto projektu.

3.5. Dabiskie situācijas elementi, pa kuriem atļauta 
nospraust robežas, ir:

a) ūdenstešu un ūdenstilpju krastu krotes līnija, 
bet, kur tā nav izteikta - vasara# vidējā ūdenslīmeņa II- 
nija - gadījumos, kad šis objekti ir atsevišķi lietojumi,

b) upju, strautu, kanālu, gsivju (0,7 ■ dziļa vei 
dziļāku, 2,0 u platu un platāku) ам līnija - pārējo* 
gadījumos,

c) izteikta krauja» krotea līnija,

d) koplietošanas ceļu (izņemot ceļu ar mainīgu trasi) 
Joslas mala.

3.6. Ja zemes lietojums piekļaujas valsts sutoceļam, 
robežas izvieto ņemot vērā ceļa zemes nodalījuma Joslas 
platumu, kas noteikta atbilatoši ceļa tehniskajai kate
gorijai.

Papildus ceļa joslā jāiekļauj, kur tas. nepieciešams, 
ceļa izbūves un ekspluatācijas elementi: apstādījumi, 
transporta pieturu vietas un stāvlaukumi, pasažieru at
pūtas laukumi, būvmateriālu un kaisāmo materiālu noviet-. 
nes, ūdens novadīšanas ietaises, u.c., kā arī uzbērumu un 
ierakumu nogāzes.

Sobež.zimes izvieto 1 m aiz uzbēruma pēdas un ierakuma
arējās šķautnes.

Ceļa posmos, kur minēto elementu nav, ceļa nodalījuma 
joslas platums var tikt samazināts.

Visos gadījumos robežu izvietojumu d’etāli saskaņo ar 
vietējām ceļu pārvaldēm.

3.7. Robežas gar aizsargdambjiem nosprauž pa sausās 
nogāzes pēdas līniju. Daugavas H3S kaskādes robežu ar 
ūdenskrātuvi (VH2) nosaka pa mākslīgu līniju, kur stateņi
no dambja ūdens daļas pēdas krustojas ar ūdens līmeņa 
virsmu.



1гЛш5.8o Zemes lietojumu robežas gar Baltijas Jūi 
Rīgas Jūras līci nosprauž pa krastu nogāžu augSmalu - 
pa saussemes līnijām no robežzīmes uc robežzīmi.

5.9> Robežas,, kuras saglabājuāas savu Juridisko 
nosīmi, bet dabā iznīcinātas, atjauno iepriekS?Jā stā
vokli un nostiprina ar Jaunām pastāvīgām robežzīmēm. 

Robežu stāvokļa restaurāciju var veikt*

a) vizuāli pēc esošā robežu plāna ar situāciju 
(kontūru fotokartes) un vēl atrodamām robežu pazīmēm 
dabā? robežstigām, kupicu un robežzīmju atliekām, u.o.,

b) ar dešifrgšanas paņēmieniem, iemantojot aerofo- 
touzmērīšanas materiālus, Ja robeždatu ļciav,

o) instrumentāli pgc robežu ģeodēziskajiem datiem.

Robežu uzmērīšanas materiālus saņem firmas "Zemes- 
projekts" arhīvā.

4. Robežu nostiprināšana dabā

4.1. Robežzīmes uzstāda visos robežu pagriezienu un 
sazarošanās punktos, lai starp tām būtu nodrošināta sav
starpēja redzamība un maksimālais attālums nepārsniegtu 
500 m.

4.2. Robežzīmes dabā izvieto tā, lai būtu nodroši
nāta to ilglaicīga saglabāšanās.

4.3. Gadījumos, kad zemes lietojums izveidots visā 
paredzētajā platībā, robežas nostiprina ar pastāvīgām 
standarta robežzīmēm. Ja piešķirta rezervētās platības 
pirmā kārta, robežu mainīgo posmu nostiprināšanai lieto 
pagaidu robežzīmes.

4.4. Šauru lineāru zemes lietojumu: koplietošanas 
(izņemot valsts) ceļu, elektrolīniju, gāzes un naftas 
vadu, u.c., robežas ar robežzīmēm nenostiprina.

4.5. Pastāvīgās standarta robežzīmes ir (2.pielikums):

a) plastmasas vai metāla caurules (stieņi) - 1,0 m 
garas, 30 ... 60 mm diametrā, ar apakšdaļā piestiprinātu 
šķērsli,

-г.

. ■
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b) krustakmeņi - laukakmeņi ne vieglāki par 60 kg, 
ar krustveida 6,0 om garu 0,5 cm dziļu iekalumu,

4.6. Par pagaidu robežzīmi kalpo 1,0 m gari koka 
stabs 10-15 cm diametrā. \

4.7. Ierīkotām robežzīmēm izveido noteikta parauga 
ārējo noformējumu (3., 4.pielikums), ievērojot šādas 
prasības:

a) aprakumam stingri Jāatbilst noteiktajiem izmē
riem,

b) grāvītis Jāizrok pilnā profilā un visapkārt 
robežzīmei, lai iegūtu vajadzīgo grunts daudzumu kupicas 
uzbēruma veidošanai,

c) kupicas uzbērumu noblīvē, bet nogāzes nostiprina 
ar velēnu krāvumu.

Ar kupicu izmēriem un to izveidošanas paņēmieniem 
zemes lietotāju iepazīstina darba izpildītājs.

4.8. Apdzīvotās vietās un citur, kur robežzīmju 
ārējais noformējums traucē saimnieciskai darbībai vai ir 
nevēlams no estētiskiem apsvērumiem, atļauts ierīkot 
slēptās robežzīmes. šajā nolūkā robežzīmi ierok zemē ne 
mazāk kā 0,3 m dziļi no zemes virsmae un kupicu neveido. 
Katrai slēptai zīmei sastāda krokus.

4.9. Pa aizaugušām vietām pastāvīgo robežu posmos 
izcērt robežstigas līdz 2,0 m platumam, bet pagaidu robežu 
posmos - līdz 1,0 m platas vizūras, iepriekš noformējot 
attiecīgu ciršanas atļauju,

4.10. Robežpunktu vietu iezīmēšanu un robežstigu 
nospraušanu dabā visos gadījumos veio darbu izpildītājs. 
Vienlaicīgi z mes lietotājs izdara robežzīmju centru ierī
košanu un viJŪru izciršanu, lai nodrošinātu iespēju veikt 
robežu piesaisti situācijai.

Robežzīmju galīgo noformēšanu (kupicu rakšanu) un 
robeJstigu izveidošanu vajadzīgajā platumā zemes lietotājs 
var izpildīt vēlāk - robežu ierādīšanas aktā norādītajā 
termiņā.
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4. Sobežu ierādīēanaa akta sastādīšana

5.1. Hobežu ierādīšanu dabā iedara, piedaloties 
eemes lietotājam1 un pagasta IDP nozīmētam pārstāvim. 
Mepiecieāamos gadījumos var pieaicināt pierobežojoēo 
zemju lietotājus.

5.2. P§o visu robežu pagriezienu punktu nostipri
nāšanas dabā ar robežzīmju centriem, sastāda robežu 
ierādISanas aktu (5.pielikums) 5 eksemplāros. Aktu 
paraksta darbu izpildītājs, zemes lietotājs un pagasta 
TDP pārstāvis ar to apliecinot, ka robežas ierādītas 
atbilstoSi apstiprinātajam pagasta zemes'ierīcības pro
jektam, zemes lietotājam dabā zināmas uņ iebildumu nav.

Bez tam, zemes lietotājs uzņemas saistības līdz 
aktā noteiktajam termiņam veikt robežzīmju noformēšanu 
un robežstigu izciršanu. Termiņu nosaka pēc savstarpē
jās vienošanās, bet ne ilgāku par 1,5 mēnešiem.

5.3. Sastādot un noformējot robežu ierādīšanas
aktu ievēro sekojošo! ^

a) precizē un ieraksta aktā pareizu zemes lietotāja 
nosaukumu (zemnieka, piemājas saimniecības zemes lietotāja 
vārdu, tēva vārdu, uzvārdu) un adresi,

b) akta veidlapas aizpilda mašīnrakstā vai skaidrā 
rokrakstā, bez svītrojumiem un labojumiem. <Ja lieto kofč- 
jāmo papīru, jānodrošina kopiju nevainojama kvalitāte.

c) robežu shēmā parāda:

— robežpunktus, to numurus uh nestipri • 
nājuma veidu,

-r mākslīgās un dabiskās robežas,

-*• pierobežniekus.

d) robežpunktu nostiprinājuma veids parādīšanai ro
bežu shēmā un citur lieto šādus apzīmējumus!
ak - krustakmens ar kupicu,
az - krustakmens zem zemeо - slēptā robežzīme, 
mek - metāla caurule ar kupicu,
mez - metāla caurule zem zemes - slēptā robežzīme, 
pek - plastmasas caurule ar kupicu,
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pcz - plastmasas caurule zem zemes - slēptā robežzīme, 
msk - metāla stienis ar kupicu, 
mez - metāla stienis zem zemes - slēptā robežzīme, 
pr - pagaidu robežzīme.

Apzīmējumu raksta daļas veidā: skaitītājā punkta 
Hr., saucējā - nostiprinājuma veidu, piemēram:

ak
e) robežu aprakstā norāda robežu raksturu (saus-. 

zemes, pa ezera krastu, grāvja, ceļa, strauta vidu, 
utt.) un piesaisti vietējiem orientieriem. Uz robež
punktu numerāciju atsaucas pēc aktā iezīmētās robežu 
shēmas - maziem zemes lietojumiem, vai pēc lietotājam 
izsniedzamā plāna, Ja aktā robežu shēmu iezīmēt nevar.

5*4. Gadījumā, ja zemes lietotājs nepiekrīt dabā 
ierādītajām robežām un atsakās parakstīt robežu ierādī
šanas aktu, darba izpildītājs, piedaloties pagasta TDP 
pārstāvim, sastāda iebildumu aktu 3 eksemplāros ar at
tiecīgiem plāniem pielikumā. Aktā uzrāda iebildumu bū
tību.

Noformētā akta vienu eksemplāru iesniedz pagasta 
zemes komisijai strīdu izšķiršanai Latvijas Republikas 
likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" noteik
tajā kārtībā, otru eksemplāru izsniddz strīdu ierosinā
tājam, trešo eksemplāru pievieno robežu ierādīšanas 
lietai.
, Darbu turpina pēc strīdīgo jautājumu atrisināšanas.

6, Dabā ierādīto robežu uznešana 
kontūru fotokartē______ _

6.1. Ierādītās zemes lietojumu robežas uznes kon- 
turu fotbkartē (dešifrētā fotoplānā) Ы 1:10000 pēc dabā 
izdarītām drošām to piesaistēm aituācijas kontūru 
punktiem (e.pielikums).

6.2. Galvenā metode dabā nostiprinātu robežu uzne
šanai aerofotouzmērīēanae materiālos ir dešifrēšana, kad 
punktu stāvokli plānā nosaka identiski stāvoklim dabā 
attiecībā pret tuvākajiem situācijas kontūru punktiem.
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6<,3o Atkarībā no pieoSrotu situācijas kontūru pxinktu 
esamības tiefiā tuvumā un apvidus topogrāfiskajiem apstāk
ļiem (apvidus līdzens vai nelīdzens, atklāts vai aizklāts) 
robežpunktus kontūru fotoke.rtg uznes ar tiefiās vizuālās 
identificēšanas, līniju, perpendikulu (taisnleņķa koor- 

j lineārās krustošanas vai polāro poligona gā
jienu metodi, pielietojot ģeodēziskus instrumentus.

6.3.1. Atklātā apvidū, kur ierīkotās robežzīmes 
sakrīt ar situācijas kontūru punktiem, tās kontūru foto— 
kartē Uznes ar tiešās vizuālās identificēšanas paņēmienu. 
Punkta stāvokli kontrolē ar attāluma m&rjjumu no tuvumā 
esoša identificēta situācijas kontūru piihkta vai ar vēruma 
līniju, kas iet caur diviem kontūru fotokartg un dabā no
teiktiem kontūru punktiem un šo robežzīmi.

5.3.2. Līniju metodi lieto, ja robežpunkti atrodas 
uz dabā un plānā noteiktām lineārām kontūrām (meža stiga, 
situācijas kontūru robeža, u.c.), uz līnijām starp diviem 
orientieriem (viruma līnijām) vai to tiešā tuvumā (grāvis, 
ceļš, u.c.). Punkta stāvokli nosaka un kontrolē ar attā
lumu mērījumiem no robežpunkta līdz plānā un dabā noteik
tiem tuvākajiem orientieriem.

Līniju metode ir vienkārša, neprasa speciālus instru
mentus, bet dod precīzus rezultātus.

6.3.З* Ja robežzīme atrodas tālāk par 10 m no identi
ficētas apvidus lineāras kontūras (viruma līnijas)tās 
stāvokli kontūru fotokartē nosaka ar stateni pret šo kon
tūru (viruma līniju).

Stateņus nosprauž ar ekeru, to garumus, kas nedrīkst 
būt lielāki par 100 m, izmēra ar mērsloksnl vai ruleti.

6 3.4. Apvidū, kur maz raksturīgu situācijas elementu 
un tiešā identificēšana nav iespējama, robežu piesaisti 
tuvākajiem situācijas kontūru punktiem izdara ar attālumu 
mērījumiem dabā un robežpunktus kontūru fotokartē uznes ar 
grafisko lineāro krustojumu palīdzību.

Robežpunkta stāvokli nosaka kā 2 ... 3 virzienu (pie
mēram, situācijas lineāro elementu, vēruma līniju vai to 
turpinājumu) vai 3 loku, kuru rādiusi ir izmērītie attālumi 
starp nosakāmo un situācijas kontūru punktu, krustojumu.

6.3.5. Lietojot polāro metodi, punkta stāvokli kartē 
nosaka ar virziena leņķi un attālumu nc dota robežu vai

situācijas kontūru punkta.
Virziena noteikšanai lieto teodolītu, attālumus 

atmērī ar mērsloksni vai tālmēru.
Ja atbalsta punkti ir reti un nosakāmo punktu skaits 

ir liels, darbā racionāli pielieto mensulu.

5.3.6. Veicot darbus aizklātā apvidū, kur piesaistei, 
piemērotu situācijas elementu nav, robežu posmu uznešanai 
kontūru fotokartē izmanto vienkāršotus uzmērīšanas teodo» 
līta gājienus pa nosakāmajām robežām. Par'gājienu atbalstu 
kalpo robežzīmes, kas kontūru fotokartē uznestas ar vaja
dzīgo precizitāti, vai daba un plānā noteiktie identiskie 
situācijas kontūru punkti.

Leņķus gā0ienos izmēra ar vienu puspaņēmienu un kon
troli no 0°00Л, robežlīnijas - ar mērsloksni vienā virzie
nā un kontroli pēc tālmēra. Pieļaujamais gājiena garums - 
2,0 km, pieļaujamā lineārā nesaiste - 1,0 mm.

Gājiena ietvertos robežpunktus pēc aprēķinātajiem 
rumbiem (no pieņemta ieejas rumba) un izmērītajiem līniju 
garumiem uzliek uz pauspapīra^ no kura, savietojot iden
tiskos situācijās kontūru punktus, pārdur uz kontūru 
fotokartes. Lineāro nesaisti sadala peo paralēlo līniju 
metodes proporcionāli līniju garumiem.

6.3.v. īzaarat robežpunktu piesaistes, jāievēro 
sekojošas prasības?

a) situācijas elementiem, kurus izmanto lineārajiem 
krustojumiem un vēruma līniju no.eikšanai, jābūt nekļū
dīgi identificētiem un jāatrodas pēc iespējas tuvu no
sakāmajiem punktiem (iekrustt-š-nai ne tālāk par 200 m). 
lekrustojuma leņķiem jābūt robežās no 30w - 15® t

b) par kontūru punktiem piesaistei nevar izmantot
a’ jstu objektu (ēku, stabu, koku u.č.) attēlus, ja kon
tūru fotokartē nav identificējama to'pamatne,

c) jāizvairās izdarīt mērījumus pāri kontūru foto
kartes montāžas griezuma līnijām,
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d) paugurainā apvidū Ir svarīgi, lai nosakāmais 
punkts atrastos aptuveni usvvienas horizontālās vai 
alīpas taisnes dabā ar punktiem, kas fiksē vēruma līniju,

e) grafiekās iekruatoSanas kļūdu trīsstūra malu kon
tūru fotokartē nedrīkst pārsniegt 0,5 mm. Ja Sī pielaide 
pārsniegta, punkta deēifrēāanu izdara no Jauna, izmanto
jot citus identificētus punktus. Par galīgo punkta stā- ' 
vokli pieņem trīsstūra smaguma centru, ko nosaka pēc 
acumēra un fiksē kontūru fotokartē ar dūrumu.

6.4. Salīdzina plānu ar dabu un pāriiecīnās vai 
dabiskie situācijas kontūru elementi Cfetreuti, upes, 
ezeru krastu līnijas u.c.), pa kuriem ierāda zemes lie
tojumu robežas, pareizi nodeSifrēti un iezīmēti kontūru 
fotokartēs. Par palīgmateriāliem izmanto nedešifrētos 
fotoplānus, topokartes, kadastrālās užmērīSanas plānus, 
u.c.

6.5. Mazus zemes lietojumus vai to starpgabalus, 
kas nepārsniedz 0,5 ha platību, bez tam, sadala ģeomet
riskās figūrās un izmēra robežlīniju un palīglīniju 
garumus (ar noteiktību līdz 0,1 m). Sos datus fiksē 
abrisā un izmanto plāna sastādīšanai un precizētās kop
platības aprēķināšanai.

6.6. Darba noteiktībai Jāatbilst sekojošām prasī
bām:

a) Ja robežas uznes kontūru fotokartē ar tiešāa 
identificēšanas paņēmienu, robežpunkta stāvokļa k?ūda 
attiecībā pret skaidri izteiktiem blakus esošiem situā
cijas kontūru punktiem nedrīkst pārsniegt

0,2 mm - līdzenā apvidu un 
0,5 mm - apvidū ar ievērojamu 

reljefi

b) uznesot robežas kontūru fotokartē ar grafiskām 
metodēm

0,5 mm - līdzenā apvidū un
0,5 mm - apvidū ar ievērojamu reljefu.
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6.7* Hobežas kontūru fotokartē iezīmē ar sarkanu 
tušu, kurai pievienota melna tuša (daži pilieni uz pude
līti), ar šādu topogrāfisko apzīmējumu:

----------------- jL

6.8. Ja zemes lietojuma robeža sakrīt ar administra
tīvās vienības robežu, tad kontūru fotokartē parāda aug
stākas nozīmes robežu: pagasta, rajona, pilsētas vai valsts 
robežu.

6.9. Kontūru fotokartē uznestās zemes lietojuma ro
bežas salīdzina ar pagasta zemes ierīcības projekta plā
nu. Atšķirība platībā, Ja tā radusies plāna vai projektē
šanas noteiktības dēļ un nepārsniedz robežu

frob. ' + 0,3 ][ P,

(P - zemes lietojuma kopplatība, ha) 
uzskatāma par zemes lietojuma ierādīšanas procesā pieļau
jamās robežu precizēšanas rezultātu.

Būtiskas projekta izmaiņas vai izmaiņas, kas lielā
kas par uzrādīto pielaidi, visos gadījumos noformējamas 
ar attiecīgu TDP lēmumu. Nepieciešamos datus un plānus 
zemes komisijai iesniedz darbu izpildītājs.

6.10. Zemes lietojumus katrā kontūru fotokartē 
numurē no 1 līdz n ar sarkanas tušas arābu cipariem un
ar melnu tušu ieraksta sarakstā kontūru fotokartes 0Г1 .Jā 
pusē, uz iepriekš šim nolūkam uzlīmētas baltas lapas. 
Sarakstā uzrāda: zemes lietojuma kārtas numuru, nosaukumu, 
numuru pēc pagasta zemes ierīcības projekta un platību, 
piemēram:

12. Zemnieka saimniecība "Bērziņi" Nr.38'? - 
35,8'ha.

Ja zemes lietojums dalās blakus esošajās kontūru 
fotokartēs, tad tajā kartē, kurā izvietojas objekta lie
lākā daļa, raksta tā pilnu platību, bet citās uzrāda tikai 
kārtas numuru, zemes lietojuma nosaukumu un projekta numu
ru, platības vietā ievelkot svītriņu.*

6.11. Izdarot labojumus karti iezīmētajās robežās, 
tās neizkasa, bet pārsvītro ar zilas tušas krustiņiem.
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6.12. Hobežu uznešanu kontūru fotokartēs un karšu 
noformēšanu visos gadījumos veic tas darbinieks, kas 
izpilda lauka darbus.

-7. Plānu korektūra

7.1. Zemes lietojumu plānu korektūru izdara pgc 
saīsinātas programmas!

a) noskaidro aizaugušās situācijas kontūras un
precizē lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko zemes 
lietošanas veidu platības, Ш

b) uznes plānā trūkstošos lineāro^situācijas kon
tūru elementus; ceļus, grāvjus, u.c., :

c) parāda plānā zemes daļējās lietošanas objektus; 
starpsaimniecību novadgrāvjus, pazemes' iauruļvadus, ka- 
beļu, elektropārvades un sakaru līnijas. Elektropārva- 
des līnijām ar spriegumu 110 kV un lielāku uzskaita ' 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs izvietotos līniju 
balstus,

d) precizē apdzīvotu vietu, upju, strautu, ezeru 
nosaukumus.

7.2. Korektūru izdara uz kontūru fotokartēm mērogā 
1;1000Q vai izņēmuma gadījumā - uz plāna kopijām. Korek
tūras rezultātus kontūru fotokartē uznes un tušā izzīmē 
visos gadījumos lauka darbu izpildītājs.

_ 1515118 k°refctūras metodi izvēlās atkarībā no
dabā notikušo izmaiņu rakstura.

Vienkāršos gadījumos teritoriju apseko, plānu vizuā
li salīdzina ar dabu un izdara tajā attiecīgus labojumus.

uaunus Situācijas kontūru elementus kontūru fotokartē 
uznes ar horizontālās uzmērīšanas metodem (līniju, perpen
dikulu, lineārās krustošanas, u.c.) pēc lineāriem mērīju
miem no apvidū labi redzamiem un plānā precīzi identificē
tiem kontūru punktiem (skat.šo norādījumu S.nodaļu).

7.4. Gadījumos, kad mežsaimniecības zemēs nav veikta 
fotoplanu dešifrēšana, to izdara atbilstoši lauksaimnie
ciskās dešifrēšanas noteikumiem.
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7.5. Uznesot apvidus kontūras un objektus kontūru 
fotokartē, Jāievēro Šādas noteiktības prasības!

a) fototonī skaidti attēlotu kontūru robežu identi
ficēšanas un izzīmēšenas kļūda nedrīkst pārsniegt 0,2 mm,

b) dabā skaidri izteiktu,' bet fototonī neattēlojušos 
kontūru uznešanas (pgc lineāriem mērījumiem dabā) kļūda 
nedrīkst būt lielāka par 0,5 mm,

o) dabā neskaidri izteiktu kontūru robežas plāna 
uznes ar noteiktību, kas nepārsniedz 1,5 mm.

7.6. Korektūras rezultātus kontūru fotokartē attēlo 
ar mēroga lilOOOO topogrāfiskajiem apzīmējumiem. Zemea 
daļējās lietošanas objektus parāda šādi:

^ EPL uz koka vai
ftt---- —o.4—------------ dzelzsbetona stabiem

SO-e'-O (0,4 - spriegums kV),

0.1---- no
.5.o-e.O

04) OS-ю U7‘ met51e vaidzelzsbttone balstiem 
(110 spriegums kV, (14)- 
balstu skaits lauksaim
niecībā izmantojamās 
zemēs)

. 08 3.0

I.01—e.o-iz.o—■*

4.0

pazemes cauruļvadi, 
(K-nafta, naftas produk
ti, G - gāze, К - kana
lizācija, 0 - ūdens)

pazemes sakaru kabeļi,

sakaru gaisa vadu 
līnijas.

8. Zemes lietojuma plāna sastādīšana 
un noformēšana_________ •

8.1. Zemes lietojuma plāns, kas attiecīgā kā-tībā 
izgatavots, reģistrēts un izsniegts zemēs lietotājam ir 
zemes lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, tāpēc 
Jānodrošina tā pareiza sastādīšana un noformēšana.

8.2. Plānus izgatavo visiem zemes lietojumiem, • 
ierādīti to visā paredzētajā platība.
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Zemea lietojumiem, kas isveid ti piešķirot tikai 
paredzētās zemes platības pirmo kārtu, fios plānus nf:iz
gatavo, bet aizstāj ar izkopējumu no pagasta zemes ierī
cības projekta.

8.3. Plāna mērogu atbilstoši mērogu standarta ska
lai (islOOO, It2000, I15OOO, 1:10000) izvēlās atkarībā 
no zemes gabala lieluma un koniigurācijas, lai tajā ar 
vajadzīgo noteiktību varētu parādīt visua plāna elemen
tus.

8.4. Vairumā gadījumu zemes lietojuma plānu sastāda 
mērogā IslOOOO tieši no kontūru fotokartes. Šim nolūkam 
uz caurspīdīga materiāla (fotofilmas, lavsāna u.c.) no 
kontūru fotokartes izkopē ierādītās robežas un izkori- 
gēto situāciju.

Plāna sastādīšanai lietderīgi izmantot iepriekš 
sagatavotu pamatu ar Jau daļēji izpildītu plāna'nofor, 
mējumu (7.pielikums), •

8.5. Plānus mērogā li5000 sastāda ar mēroga 1:10000 
noteiktību, izmantojot plānu mērogā 1:10000 fotopalieli- 
aājumus. Plāna sastādīšanai lielākā mērogā: nepieciešama 
objekta vai teritorijas attiecīga uzmērīšana.

8.6. Plāna oriģinālu sastāda un noformē, ievēro
jot sekojošas prasības:

a) zemes lietojuma starpgabalus plānā zīmē savstar
pēji pareizā orientācijā, bet kur tas nav iespējams - 
izvieto brīvi un atdala ar vienlaidu līniju vienu no 
otra. Plāna pareiza orientācija attiecībā pret debess 
pusēm obligāta,

b) plānu izzīmē ar melnu tušu, atbilatoši pieņemta
jiem apzīmējumiem attiecīgajā mērogā,

c) \ sus uzrakstus plāna noformējumā izpilda lat
viešu valodā 75° slīpā tehniskā' standartrakstā,

d) pierobežuieku apzīmē ar alfabēta lielajiem 
burtie.m. Robežu aprakstu ie. »k (liek burtu "A"), no ro
bežu sazarojuma punkta plāna ziemeļaustrumu stūrī. No šī 
punkta iesāk arī robežpunktu numerāciju,
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e) nepiederošus zemes lietojumus, Ja tie atrodas 
plāna robežās, noformē kā pierobežniekus, t.i., liek, 
literu un ieraksta pierobežnieku sarakstā. Izņēmums ir 
lineārie objekti: ceļi, elektrolīnijas u.c., ko parāda 
kā ’’citus'’ zemes lietojumus,

f) ar robežzīmēm nenostiprinātu šauru lineāru 
zemes lietojumu robežas parāda ar pārtrauktām līnijām 
(svītra - 6 mm, intervāls - 2 mm)f

g) "citus" zemes lietojumus, zemes daļējos lieto
jumus, servitūtu objektus , īpaši aizsargājamos dabas 
objektus un objektu aizsargjoslas numurē ar arābu cipa
riem un ieraksta sarakstā plāna brīvajā daļā. "Citiem" 
un zemes daļējiem lietojumiem uzrāda platības,

h) datus zemes lietošanas veidu eksplikācijas sas
tādīšanai un situācijas kontūru platību ierakstīšanai 
plāna ņem no pagasta zemes ierīcības projekta un eso
šajiem platību aprēķiniem vai izdara Jaunus aprēķinus,

i) eksplikācijā katra starpgabala datus raksta at
sevišķā rindā, bet summā' uzrāda zemes lietojuma kopējās 
platības.

8.7. Zemes lietojuma kopplatību aprēķina no Jauna, 
Ja tā vairāk par f •* i 0,1 iļ p (P-zemes lietojuma kop
platība, ha) atšķiras no lēmumā noteiktās. Aprēķinus 
izdara ar planimetru uz kontūru fotokartēm, pa koordi
nātu tīkla kvadrātiem (8.pielikums).

8.8. Situācijas kontūru platības no Jauna aprēķ3.na 
gadījumos, kad robežu ierādīšanas un plāna korektūras 
rezultātā mainījusies zemes lietojuma kopplatība vai 
situācija. Aprēķinus izdara Saskaņā ar "Tehnisko norā
dījumu situācijas kontūru platību aprēķināšanai" (firma 
"Zemesprojekts", 1991.gads) prasībām.

Aprēķinu veikšanai sastāda kontūrplānu. Zemes 
lietošanas veidu eksplikāciju sastāda pēc 9.pielikumā 
uzrādītās formas.

8.9. Izzīmēto un noformēto plānu pavairo, paredzot:
a) zemes lietotājam - 1 eks.,

b) pagasta TDP _ 1 eks.,
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c) rajona zemes ierīcības dāļai - 2 eks.,

d) rajona meliorācijas sistēmu pārvaldei, ja terito
rijā ir nosusinātās zemes - 1 eks.,

1
e) virsmežniecībai, ja teritorijā ir mežu nogabali - 
.. - 1 eks.,

f) firmai "Zemesprojekts" - 1 eks.

Piezīme:
visos plāna eksemplāros darba izpildītāju 
parakstiem jābūt oriģināliem.

8.10. Visos plāna eksemplāros atkrāņo:
■4'h

a) "citu" zemes lietojumu robežas - ar 0,5 ... 1,5 mm 
platām atšķaidītas sarkanas tušas līnijām no 
iekšpuses,

b) pierobežniekus - ar 1 ... 5 om platām: joslām 
katru savā krāsā.

Bez tam, zemes lietotājam paredzēto plāna eksemplāru, 
izkrāso pa zemes lietošanas veidiem zemes ierīcības plānu, 
noformēšanai pieņemtajās krāsās.

9. Darba pārbaude un -pieņemšana

9.1= Par visu lauka un kamerālo darbu kvalit.āti, p^lņu, 
atbildību nes tiešais darba izpildītājs un nodaļas vedīt.ājļs

9.2. Kārtējās pārbaudes un galīgo darba pieņemšanu, 
veic nodaļas vadītājs.

9.5= Izlases veidā darba kvalitāti pārbauda iarbu pa
sūtītājs un firmas "Zemesprojekts" kvalitātes kontroles 
dienests.

10. Hobežu ierādīšanas lietas noformēšana

1,0.1. Izpildīto darbu rezultātā katram zemes lietoju
mam atsevišķi sastāda un noformē robežu ierādīšanas lietu. 
Lietā iešujami šādi dokumenti:

a) titullapa (1.pielikums;,

b) satura rādītājs,

c) lēmuma par zemes piešķiršanu kopija,

d) lēmuma pielikums - piešķirtās zemes plāna^

e) zemes lietojuma robežu ierādīšanas akts,.

f) abrisi, ^

g) kopplatības aprēķini,

h) situācijas kontūru platību aprēķini,

i) zemes lietošanas veidu eksplikācija.

Lietai pielikumā pievieno (ieliek "kabatā”"))::

a) . kontūrplānu,

b) zemes lietojuma, plānu.

bQ.2= sšteHdk s&Suū -item

p^Qaa> lapas. ^
^S!ftS^>4p8Baitabs,, uzvārds, 
d,abveft):

Līettā lupm m- vienkāršo, t&tuli. Humerāciju
iesāk (liek. rādītāja.

Lietas peraksto. ©odaļas vadītājs.

11. Barbā nodošana

11.1. Barba uzskatāms pār pabeigtu, kad tas izpildīts 
pilnā apjomā, pieņemts un caurskatīts firmas "Zemesprojekts"
kvalitātes kontroles dienestā.

11.2. Pēc zemes lietojuma ierakstīšanas firmas "Zemes
projekts" zemes lietojumu uzskaites dokumentos un attiecīgu 
atzīmju izdarīšanas uz pavairotajiem plāna eksemplāriem, 
tos (izņemot plānu už plastikfta) kopā ar robežu ierādīša
nas aktiem (2 eks.) izsūta rajona zemes ierīcības daļai.

II.5. Pirmās "Zemesprojekts" arhīvā nodod:

a) robežu ierādīšanas lietu un

b) zemes lietojuma plānu uz plastikāta (nesalocītu), 
kad lietai pievienots no rajona zemes ierīcības daļas 
saņemtais plāna eksemplārs ar Valsts zemes kadastra un 
Vjilsts nekustāmā- īpašuma reģistru atzīmēm.
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11.4. Mat'eriSlus Iesuta Mx rajonu un nodod artilVS 
paTadzīmSm, ko ņatvkbba nndaļas Vadītājs un kvalitātd^s 
kontroles dienesta priekšnieka.

11.5" Zemes lietošanas tiesību apliecinošos dokdp- 
mēhtuss aemes lietojuma plāna еГ reģ-ifetrābl-jas an
zemes lietojuma robežu ierādīšanas akVil V&ffib lieVotŠjam 
izsniedz pagasta Tautas deputātu padome S^dfe%ŽU tārā
dīšanas darbu pabeigšanas un aktā noteikto feMetību par 
robežzīmju noformēšanu un robežstigu izciršanu izpildes.

Darbu izpildi pārbauda pagasta zemes ierīkotājs un 
par dokumentu izsniegšanu izdara attiecīgu atzīmi pagasta 
zemes, lietotāju uzskaites žurnālā.

Firmas "Zemesprojekts? 
galvenais inženieris —=-

Galv. inženiera vietnieks

Galvenais speciālists

О

G.Stārķis

1. pielikuma

LATVIJAS VALSTS ZEMES IERĪCĪBAS FIRMA “ZEMESPROJEKTS"

_____________ - 21 -_________

raj ona pagasta

...................... -..................................-______ _________ ZEMES LIETOJUMA ;

R0BEEŽU. 8 ERĀSSlŠAMjBiS

LIETA

Hods "acs priekšniekss

19 gads



2 . pielikums

PLASTMASAS VAI METĀLA CAURULE

АЧ.
i!v

' V
'ŠĶĒRSLIS

CAURULES DIAMETRS 30-60ММ

\ 200 -ļ- IZMĒRI DOT! MILIMETROS

KRUSTAKMENS

KRUSrVEIDA IEKALU MS :
GARUMS
DZIĻUMS

6.0 CM 
0.5 cm

LAUKAKK 'NS SVARS ^ 60 KG
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3 . pielikums

PASTĀVĪGO
ROBEŽZĪMJU NOFORMĒJUMS

PLASTMASAS VAI METĀLA CAURULĒ.
) '

KRUSTAKMENS

VELĒNU KRĀVUMS

• i •

IZMĒRI DOT! METROS
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PAGAIDU ROBEŽZ/MES 

NOFORMĒJUMS

doti metros
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5® piolikame

..*• .

Lobijos Republikas______ 6ORES___________ rolone ТАНВЕИЯй________ ņagasīc
___________________ - Andra Jūaa d® Kalnlpe 4 _____■_____ _
___________________ . delT» OgrB, Brīvļbaa 1»1ē 8____________
___________________ geanlttka ealanlftoibaB "Strautiņi"_____________

ZEMES LIETOJUMA ROBEŽU ^RADĪŠANAS

■ AKTS ‘V
mZļodom 2. » Marta________ es, latVllas Valeta aeaea

larloSbaB f^rwaa "Zemo в projekts" InEonlerle Bruno jfrCmlņt

pamatojoties иг Lauberee pagasta Tautas deputāta Padonge ^

1992.zoda* 12,» februSra_______lēmumuNr. 24______ _____

ierādīju dobs_____________ Andrim Jflņa d. Kalnipaa

paatarisa lietošanā ar lietoBanaa tiesību pare.1u oltam personām ;
9 r

_______________________________________________________pielķirtās zemes robelas.

Robežu,ierKdlē&ng piedelljfis;

Zemnieka salanieelbas "Strautiņi11 soaee lietotВДв Andris grlnlpS 

Lauberea pagasta ведав lerllcotajs gBterla Balltle
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Zemes lietojuma robežu apraksts:

Posma 1-2 roboja ieradīta pa 

Strau.lupos vidu, poaab 2-13 -
pa еацогешев ļlnljam_a,o..,robeE- 
panVta _ug_rob^žpuņktu, gosma ,. 
13-14 - pa koplietoSanas ceļa 

malu» posma 14-1 - P«t вацвае-

aes llnlj aa no_robe Epunktа....це_ 

robežpunktu.

Zemea lietojuma robbžaa ierādltae daba atbllatožl apetlpri- 
a&tajam pagasta aieniea Ierīcības projektam» iemās lietotājam 
Bināmae an Iebildumu nav» Robežpunkti dabs nostIprInftt1 ar

________________ krustakaeplen un metālā oaurulBm.___________ ___
Zemes lietotājs appeaaes '
1) Hde 1992. gada 2. aprīlim.veikt robežslmju поГ^гаЗбапав 

(kupicu rakšanas) un robežatigu leoiršanaa darbus,
2) aagiabāt ierīkotās robsžzlmeo. _____

pirmās ’'Zeaaaprojekta" inženieris ^^^*^**^ (B.Kramiņš)
Zemnieka e-bae "акгаиПр!” zemes lietotājs i (A.Xalnipo)
Lauberee pagasta zemes ierlkotāj л —j. (P.Eglitis)
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ROBS Ž рук К'Гу _ST AVOĶĻA JJ от Ķ1ĶŠ AH AS _s HĒķAS 
( piēražri'5

AgzSmļSjumir

P G - nosakSmale robežpunkts
A,B,C о - identificēti apvidus punkti
M-N, Mt-R, - lineāri apvidus elementi

h-^n - izmērītie attālumi
V-L, V-ļ-lļ - veruma līnijas
Q ,S , Z • - pallgpunkti

1) Punkta P
Л

stāvokli nosaka ar li- 4 i
nearu iekruatojumu no identifi
cētiem punktiem A un B, kontro
le ar attftluma mērījumu no pun
kta C.

VIN 1 l
"o-i--

B ^

у
с
-о

2) Punkta Р atrodas uz identlfice- 
ta HneBra apvidus elementa Ш. 
Tft et&vokll noeaka un kontrole 
izmērītie attālumi 1^ un 12.

3) Punktē P atrodas uz identificē
ta lineāra apvidus elementa Ш. 
Tā stāvokli noeaka izmērltaie 
attālums 1^, kontrolē - vBruma 
līnija VL._

А • у

- \ 1
• V1 v"

И_____ ______________1L
-• P

4) Punkts p atrodas uz IdentificS- 
ta lineāra apvidus elementa HN. 
TS stāvokli nosaka un kontrolS 
IzmSrltie attālumi un lg.

*1
и

/
/

2 / 
/

/'

L ^
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5) Punkte P atroda* ue identificē
ta lineārā apVldue elementa Ш. 
ТЛ stāvokli noeaka im kontrole 
vSruma līnijas VL un VļLj.

!a
у"'

\
\

6) Punkte P atrodas ue identificē
ta linefira apvidus elementa щ„ 
Та stāvokli noeaka un kontrole 
isnerltie attālumi 1^ un lg.no 
palīgpunktiem Q un S.

7) Punkte P atrodas ив identificē
ta lineāra apvidus elementa m» 
Tā stāvokli nosaka un kontrole 
ismeirltie attālumi un lg 
no palīgpunktiem Q un 3.

L1

/. 4

'-<!>-
4

VI

8) Punkts P atroda» identificēta 
lineāra apvidus elementa l® tu
vumā, Tā stāvokli noeaka un 
kontrole iemērītie attālumi no 
identificētiem punktiem А, В un 
pallgpunkta Q,

i 1-. P
V-—^ч i

l3vs ļ1^ 
11-----------

9) Punkts p atrodas identificēta 
linefira apvidus elementa MH tu
vuma, Tā stāvokli noeaka un 
kontrole iEmērItie attālumi no 
identificēta punkta A un palīg-, 
punktiem Q un 3.

V
\ l p 1lчQX

X iv
и_____xi  N

S n" ~
\T
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10) Punkte P atrodas starp 2 iden
tificētiem lineāriem apvidus 
elementiem Ш an *tā-
vokli nosaka un kontrole ar ve
ruma līniju un lsm6rītiem attā
lumiem no palīgpunktiem Q,S,Zc

—-------- -И
l~l 
6 ?

Punkta P stāvokli nosaka un 
kontrole no identificēta lineā
ra apvidus elementa 
līnijām VL, 
ktiem Q,S,Z

Vļbļ un
Ш о veruma 

pallgpun- f.

V
\ 1i/

Ж
у i j 

■‘■zi
—k-

XS ^

'1

u 41 /1 ’
12) Punkta P stāvokli nosaka un Xkontrole no 2 identificētiem Ipy

lineāriem apvidus elementiem
1Ш un identificēta pun
kta A un pallgpuaktljrm Q ,3, ^ У/ 1>4xKr5 \sx P N

13) Punkts P atrodas us veruma lī
nijas VL. Tā stāvokli nosaka 
un kontrole ismerītie attālu
mi 1-, un lg.

V А
\ 4 ____

- V"
\ h 

\
л- -

\
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________________________________  _ 30 ________________ 7 . р1б111пшв

iatvuas uhjbukas____________Q^reS'------ ^-------- niM-——-i----- Iwbares---------------
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ Andra Э&па a. Kalniņa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________ гетп/ека saimniecības . Strautiņi “___________

ZEMES LIETOJUMA PLĀNS
Z.m» lUtcjunA nMv Ш>иа,ш aibihtoU______ pagasta Tautas Jepvtetu padomes---------------------
199 £—> _/?. fkhnt&rg Umumam Nr. £4- ----------------------- —--------- ;-----------------
nartšmti pUfluien* DOstavTač Jletņšanā ar lietošanas tiesLkļL-pt&rņU Ur$(P. ---------
Ztmu itujumi U'Mu.A.kt'^eO.Ž ka C°A* пМ» яшиИШя mint* П1»«0»
Ztm— htTtļjuma mjmvrt pie радеЛ -itmn кг/сГЬж froferia: 3м-’-

E К S Г L l К Ā С I J Л
No l/s km. umfM

ZEMES LIETOJUMA 
IZVIETOJUMA SHĒMA

S'" 5

cm ZEMES LIETOJUMI•'
1 — loijtrns pagasta TOP - sopf/e^bianas ca/i — Q.7ha

ZEMĒS DAĻĒJIE LIETOJUMI:
Z — Augstipriegana Ihtk - HOkV EPL -a$Aa 

SEKVITŪTU OBJEKTI:
3 ~ ceļi

/PAŠI A/ZSA/tGXjAAflE DABAS OBJEKTI: 
jĻ — dUrast - otois

0ЮГ.КТУ AIZSAPCM «i
S — Stroujvpss Ctkns alicard. iea pJcsrasttc jas/a

ROBEŽU APRAKSTS

Utrijanbl та Uricibm firma ЛМЕЕТШЕКП. xukalMt

St A tdi В ^№^SLJШ!!!Шi^!^lЬ9lsMlX^)!SQзLzS!B^.
ttc ВлА C .nmii!3m5atmibtibauVi!wxP.*№*
fti„ C nk D ------

D Ml. А МпР^ЛЛМНРЛ* cfteUHpĶ*-*?™-

"LSKAHOTS:
scjtaa urnai ia/Icltša daļas рг/екЗпЬкз> 

(99 *__»—------------ ------- —------

tanyoj Valsts и met ierīcības Jima
*Zfmesprvjekfr> _ _

SosL-.^l Kufu4/i /f as 3? уП-nJ^T A Kalniņš
RoMas daW UnkPjU 02 03.37 В Krūmiņš
Пая* zimijil !П W S2 L^U U. Zara

RĪOAS rajona

6 . plelikuns 
Ādažu pag&ats| •

valsta rezervea aemea gabala

* ptitlba* iprēķiai (ptc StriCa pa^tmttoi)

• ■ • • "■■ Л !••.. ■ >v; ‘ r-
. ‘b«

.. ,::ч-AprSķinlJla 1991b (&dt ;
; 5 .*/. s ;/ .г -. ' -
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Kontiiru
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PUmmevrunoiaiijximi NotMljumu
«Utpiba» SurribHvldēj«te

PUiībe 
Atftoiaietr* i«da{b . iil

l Pt*nimet n 
iedajtt - v€rtit«(7. aiH.

Kotiieruptatiba
(K- alkxe.аШ)

г 1

РШшт

! 3 4 6 7 * ■ » №
8631 ,

-—.—_ 1

7881 0750 .
2340 » . » • ■ .s’- ' J1
1590 0750 1
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x
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_v__ a ■; 0304 Зол 30.3 • .'V'"- '■:■■■ -''1
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Kvadrāta
1ЪГ

XoniQng**Hs aKdtsIļusa! ale/plbca
• л , .-

Starpībav&d*jaU>
PletibfiplaniweUotedajio

Kvadrlta(Mbctjais)
pla'lbo(tcoiitlaki)httiHroo

Honimtlro iedaļa» feSitibo (7 alte:6aiU)

PContbru platība t8. eileVfi.
;\oiwr

PiffXHrrs

i • 2 * , -4 s г i? 2 9 10
: ■■ • 1023 : :*■ ■'• ’' v

:; ;.v;: ; 0323 0700 * • , *n :• ■ : ■' . >;■: v.v i-
' •.* : .*• , ‘- 9987; • *; • ; w--r . •

• • _f 9288 ' 0699 v ■ •. ’•'.. '; л .- л;'4 •• • V •

. v гъ .* / ' •«./: *.•' 0699 •• 0699 i 69,7
V-'.:.*/, 1 ‘w*. ; ■ 7041 • " V • . V : i

' ’.Ч: Г 6343 ■ ■ 0698 v • ;; ■ •...' 4‘ • ■ y’'-- .
V ,

1205' - ■ . V '■> 1... :-;V ; v ■4':. :..-n

0505 0706 ■ : ’ мл'. M-'v'i- v •'
V,;. V''-' . s: л' V '

•yv. . .| , . 1003 loo „0 0,0997 ) loo,o
— — • — “ ------- — -7- ---------- —

V.1;- ■V;, ■' 5555 • ; л-Л ' i ■ ..Vr-;. v„ m V '
**•. • ‘ .■ • i 5045 0510 ;; " • "r '•■■■ , t :

1601 • ' . - M.'- :

’ —
109 c 0511 . , > - •' ,* • ' •/ ’ > у- V M-’.1' ' ■■■

. a .:: ■ ■7. ‘ -л* • 1 -v ' • ' 7 0511 511 . .. . ’ 51.0
•'l .. 4949 Г V П-:Г

4437 0512
e. ’ ' \ . V;-

1201 ■ * • ■ ..:r - . • ■■ ?■ ' ‘ .i

0789 0512 ’ . •' : -
. VIIT 1 • : • < -c.; • .'
; , ° 4949 . : - • . i A
:4V !•'•.'• >; 4459 ‘0490 . ■» : л.- : Г- • •• V- J
• . • * 1234 ; ■

... V b . y• '

.'.-Я H- ■ 0742 0492 • •. ' " v й • ' V;- ; .•
.'b f'4 0491 491 49.0 1 V ••• •. •
•/'4-■ *. ' & 05

.

Л!' •• л .>
"Л'М J

i'.-'- .8397 0491 Vvx.v
. ■ .e lolo ■ *-v- ’ " i ■ • ... •« .

i • ■". 0519 0491
9

(te .!'• ■. :
"r> 1002 100,0 ),09980 loo.c

*т ** • ' CaD - 481,5
Veselo kvadrā ;u plat Lba a ' 400 ,C
Zemes ! letoju ш plat Lba m 881,5 ha
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9. pielikuas

RAJONS»___ _____

PAGASTS»________

ZEtfSS LIETOJUMS»

г. К s t‘ L ļ к А С I J Л

1,c<
1
f

ТЛ1 SKAITĀ No l.'s к .-7. zemJai

1,1

r!

'i S

h fi. f
i

i
f

II

1
4j|i

lis

• . .
—

—

—.— —

-— —

i

' •.
■ i

EkttpllkSoiJu «actfidijai

PArbaudlja» ____________

\

SATURA RtolTtjS
Lpp. Kr. v

1. VlepRrlgie nor8dlju»i 2
2. SftgatavoSanaa darbi 3 ,
?. Projekta aoepvauSatm debs 4
Д. hobeita noetiprlnSSauā dabū 6
5. Robetu ieradlSanas akta eoatsdlžana 8'
fi, Itabā iarSdlto rob«žu uenašana kontn.ru • 9

' 01 C V . ' t ļ*
7< llūi^u korektnra • 14
8» Zeis^a lietojuroa plAaa eaatftdlSe.na un 15

иоГогввбаиа
9< Darba pārbaude un plepesšana 18

10. КоЪвВи lorSdlSanaa lietas по£ог»8йапа 18
11. Darba nedoSana 19

- L ':- '151_ ii_
1. Titullapu (,1. pi41iku»9) 21
2. FeetfiTlgo robnielaju paraug! 22
3. PaetāTigo robeSaimju nofcraftjowe 23
4. Pagaidu robelziaoe noforuSJuma 24
5. Robo£u Ierādič&j№5 akta 25
6. nobcSpujilctu rtSvokļa notaikSanaa аЬЬшав 27
7. Zawas lietojuma plflna 30
.8. Kopplatības aprSķināiana pa plāna 31

koordinātu tikla kvadrātlen 
9. Zanes lietoSanaa veidu okepllk&oIja - 34



Tehniskie norftdljuai 
вема refornae pifmfie kārtās īstenošanai 

Latvijas Republikas lauku apvidos

XI TEHNISKIE NORlDlJUUI 
nenes lietojumu robošu 

ierādīšanai daba

Atbildīgais par ladevunu u.Zakars 

Parakstīts pavairošanai
Formats '$o,,5xl4 Metiens 15ОО eks. paaflt. Nr.l' 
Isdevējsf Latvijas Valsts nenes ierīcības firma 

«Zamesprojekts», Rīga, Puškina ielā 14 
Pavairots ar firmas "Zemasprojelrts" rotoprintu


