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Jelgavā 

 

S t u d i j u    k u r s a    p r o g r a m m a 
 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā BūvZ4057 

Studiju kursa kopējais apjoms: 4KP (64 h): lekcijas 2 KP (32 h), laboratorijas darbi 2 

KP (32 h)  

Pārbaudījuma veids: eksāmens ar atzīmi 

Izstrādāja: Aivars Ratkevičs, LIF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras lektors 

Obligātais kurss LIF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Zemes ierīcības 

studiju programmā 7. semestrī (4. kursa 1. semestrī) pilna laika studijās. 

 

Anotācija: 

 Fotogrammetrijas kurss paredzēts, lai sniegtu studentiem pamatzināšanas, kuras 

ļautu lietot fotogrammetrijas rezultātus kā sagatavotam speciālistam dažādās situācijās 

savā perspektīvajā profesionālajā darbībā vai aktivitātēs mērniecības, būvniecībā, 

zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības vai mežsaimniecības 

sektoros. Programma paredzēta kadastra, lauksaimniecības, mežsaimniecības un citu 

lauku apvidus speciālistu visaptverošai/ pilnvērtīgai sagatavotībai. Zināšanas iegūtās 

apmācības procesā var tikt izmantotas dažādās zemes pārvaldības valsts institūcijās 

Latvijā, citās valsts un pašvaldību iestādēs (kadastra, plānošanas, zemes lietošanas 

plānošanas, zemes īpašumu vērtēšanas, formēšanas un tirgus vērtēšanas, 

lauksaimniecības, mežsaimniecības u.c. sektoros) kā arī privātajā sektorā. 

 

Annotation: 

The course of the subject “Photogrammetry” is designed for students, having 

aim to become acquainted and skilled to use this knowledge’s as user of results 

photogrammetry in different situations to perspective jobs or professional activities in 

surveying, building construction works, real property, land management and other 

agricultural or forestry sectors.  The program relates to comprehensive preparation of 

cadastral, agricultural, forestry and other specialists to rural area. Knowledge, acquired 

in learning process, can be used in different land management authorities of Latvia, 

other state and municipality institutions (sector cadastre, physical planning, land use 

planning, real property taxation, formation and market valuation, agricultural, forestry 

etc.) and also private sector. 

 



Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

 Sagatavot Latvijas kadastra, nekustamā īpašuma formēšanas, lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un citu lauku apvidus speciālistus kā zinošus fotogrammetrijas darbu 

rezultātu lietotājus dažādās situācijās to nākamās profesionālās darbības praksē. 

Lekcijas cieši saistot ar fotogrammetrijas darbu pasūtīšanas, ražošanas un lietošanas 

iespēju problemātikas izpratni.  

 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas un izpratne par Fotogrammetrijas būtību, saturu, iespējām, 

nepieciešamību un izmantošanu; 

 Prasmes - pildot savus profesionālos pienākumus orientēties fotogrammetrijas 

pielietojuma iespēju identificēšanas un darba uzdevumu definēšanas/ pasūtīšanas 

jautājumos fotogrammetrijas speciālistiem; 

 kompetences - pārzināt saņemto fotogrammetrijas darbu rezultātu vispārējo 

novērtējumu un atbilstību turpmākā plānotā lietojuma prasībām. 

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the course student will have: 

 knowledge and understanding about substance, contents, potentialities, necessity 

and exploitation of Photogrammetry.  

 skills – in future Professional business responsibility to know process 

identificatoion of Photogrammetry potentialities to bring into effect, to be 

understand definite  work tasks to specialists of photogrammetry; 

 competencies - acquirements in general outline valuation to usable results of 

Photogrammetry processing and works  for planning usage requests. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Iepriekš jāapgūst studiju priekšmeti „Ģeodēzija”; „Kartogrāfija”; „Matemātika”;” 
Fizika” 
 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

 Zinātniskās un mācību literatūras studijas. 

 

Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

1. Kontroldarbi: 2 

2. Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta  jautājumiem, atbilstoši saņemtai 

eksāmena biļetei.  

2.1. 5 jautājumi atbilstoši  mācību tēmai; 

2.2. novērtējums 10 baļļu sistēmā. 

3. Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi: 

3.1. sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos; 

3.2. Ne mazāks kā 60% nodarbību apmeklējums.  

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība: Saskaņā ar katedras noteikto kārtību. 

 

Studiju kursa programmas izvērsts saturs 

 

Fotogrammetrijas definīcija, iedalījums, vēsturisks apskats:  



Fotogrammetrijas nozares izpratnes pamat definīcija un tās saturs, izcelsme. Pamat 

sastāvdaļas, to nozīme un funkcijas kopējos fotogrammetrijas procesos. 

Fotogrammetrijas iedalījums, tā izcelsme un būtība. Nozīme un iespējas 

tautsaimniecībā, saistība ar citām nozarēm un GIS. Fotogrammetrijas attīstības 

vēsturiskais apskats. Praktiskais darbs ar aerofotografēšanas attēliem – attēlu mērogu 

noteikšana lietojot ieskanētus attēlus ArcGIS vai Benyley “Microstatioin” vai 

“PHOTOMOD” vai citās radnieciskās programmās. 

Pamat definīcijas un fotogrammetrijas pamatprincipi, produkti: 

 Fotogrammetrijas nosaukuma izcelsme un būtības skaidrojums, saistītās pamat 

definīcijas. Fotogrammetrisko darbību pamatprincipi – tehniskais aspekts, nosacījumi. 
Gaisma – elektromagnētiskie viļņi, starojums, spektrs un īpašības. Refrakcija. Gaismas 

ierakstu/ attēlu paraugi. Fotogrammetrijas darbu rezultāti, produkti un to pielietojums. 

Praktiskais darbs ar aerofotografēšanas attēliem – mērījumu veikšana lietojot 

ieskanētus attēlus ArcGIS vai Benyley “Microstatioin” vai “PHOTOMOD” vai citās 

radnieciskās programmās. 

Tālizpēte, fotogrammetrijas un tālizpētes saistība: 

Tālizpēte, tās definīcija un darbības tehnoloģiskie principi. Tālizpētes procesu 

satāvdaļas. Tālizpētes un fotogrammetrijas definīciju, darbu saturu un lietoto 

tehnoloģiju salīdzinājums. Tālizpētes, fotogrammetrijas un GIS saistība. 

Fotogrammetrijas produkti un to pielietojums. Praktiskais darbs ar aerofotografēšanas 

attēliem – mērījumu veikšana lietojot ieskanētus attēlus ArcGIS vai Benyley 

“Microstatioin” vai “PHOTOMOD” vai citās radnieciskās programmās. 

Fotogrammetrijas ģeometriskie pamati: 

Fotografēšanas principu ģeometriskie pamati. Ainas mēroga izpratne. Attālumu, leņķu 

un platību sagrozījumi ainās. Ainu iekšējās un ārējās orientācijas elementu izcelsme un 

būtība. Izpratne par koordinātu sistēmām fotogrammetrijā. Centrālās projekcijas būtība 

un nozīme. Arējā orientējuma elementi. Telpiskās rotācijas matricas. Praktiskais darbs 

ar aerofotografēšanas attēliem – objektu atpazīšana attēlos un reģistrēšana vektordatu 

formātos, lietojot ArcGIS vai Benyley “Microstatioin” vai “PHOTOMOD” vai citās 

radnieciskās programmās. 

Fotogrammetrijas optiskie pamati: 

Fotografēšanas procesu optiskie pamati, starojuma plūsma. Gaismas spektri un filtri. 

Gaismas starojuma  plūsmu ieraksta procesi. Fotoprocesa optiskā shēma un sakarības. 

Attēla asums un tā faktori – asuma dziļums, difrakcija, optiskā izšķirtspēja, fotografiskā 

izšķirtspēja, kontrasts, attēla kustība. Objektīvu tipi un to nozīme. Fotokameras 

principiālā uzbūve – optiskā shēma. Praktiskais darbs ar aerofotografēšanas attēliem 

– objektu atpazīšana attēlos un reģistrēšana vektordatu formātos, lietojot ArcGIS vai 

Benyley “Microstatioin” vai “PHOTOMOD” vai citās radnieciskās programmās. 

Fotogrammetrijas fotogrāfiskie pamati un fotografēšanas aprīkojums: 

Fotografēšanas procesu būtība – fotografēšana. Fotoainas un fotoattēli; Fotokameru 

darbības shēma un uzbūve. Fotoprocesi – izpratne par fotoķīmiskiem procesiem, 

emulsiju īpašības; Fotoaparāti un to iedalījums. Aerofotokameras. Kopējā 

fotografēšanas izšķirtspēja ( rezolūcija). Ietekmes faktori uz fotografēšanas kvalitāti un 

to negatīvās ietekmes mazināšanas – kompensēšanas paņēmieni. Praktiskais darbs – 

izvēlētu objektu fotografēšanas plānošana terrasteriskās fotogrammetrijas apstrādei.  

Fotografēšanas procesu plānošana fotogrammetrijā: 

Procesu plānošanas vispārējā shēma Fotografēšanas plānojums – kā visa 

fotogrammetrisko darbi procesa sastāvdaļa. Prasības ainu iegūšanai interpretēšanas 

vajadzībām. Plānošana fotogrammetriskās apstrādes vajadzībām. Terasteriskās 

fotogrāfēšanas plānošana. Fotogrāfiju - ainu parametru definēšana. Fotografēšanas 



attālumu un objektīvu izvēle. Fotoaparatūras izvēles nosacījumi un ietekme uz 

plānošanas procesu. Fotografēšanas vietu ( vai lidaparāta lidojuma parametru) izvēles 

nosacījumi un aprēķini. Fotografēšanas plānojuma atkarība no paredzētā/ pieprasītā 

gala rezultāta. Praktiskais darbs – izvēlētu objektu fotografēšanas plāna realizācija un 

iegūto ainu sagatavošana apstrādei. 

Aerofotografēšanas plānošana un organizācija: 

 Aerofotografēšanas plānošanas darbu pamatojuma – formulēšana. Plānošanas 

sastāvdaļas. Aerofotografēšanas plāns. Fotografēšanas parametru izvēle – aprēķini. 

Ierobežojumu un precizitātes parametru noteikšana. Atbalsta punktu plānošana un 

izveide (ierīkošana – marķēšana). Fotografēšanas laika izvēle. Plānošanas piemēri. 

Fotografēšanas darbu pasūtījumu formēšana. Aerofotografēšanas plāna izstrāde. 

Praktiskais darbs – lietojot brīvā koda  fotogrammetrijas programmatūras (vai 

pieejamu licencētu programmu“PHOTOMOD”) veikt fotografēto objektu 3D modeļu 

izveidi datorā.  

Darbs ar fotoainām fotogrammetrijas procesos: 

Izpratne par ainu interpretēšanu. Fotogrammetriskās apstrādes pamatuzdevumi. Vienas 

ainas fotogrammetriskā apstrāde. Ainu transformēšana. Divu ainu fotogrammetriskā 

apstrāde. Koordinātu aprēķins un tā sakarības. Ainu pāra orientēšana. Modeļa 

koordinātu aprēķins. Izpratne par ortofotokarti – tās iegatavošanas procesu. Ainu 

apstrādes fotogrammetrisko procesu rezultāti. Praktiskais darbs – lietojot brīvā koda  

fotogrammetrijas programmatūras (vai pieejamu licencētu 

programmu“PHOTOMOD”) veikt fotografēto objektu fasžu ortofotoattēla izveidi 

datorā. 

Aerofotoainu interpretēšana ( dešifrēšana) un rezultātu vizualizācija: 

 Interpretēšanas process un tā satāvdaļas. Interpretēšanas faktori. Interpretēšanas 

metodes. Stereoskopiskā efekta pielietojums interpretēšanas procesos. Interpretēšanas 

palīglīdzekļi. Interpretēšanas rezultātu fiksācija – pieraksta formas, to būtība. Ainu 

satura iedalījums, interpretēšanas atslēgas,analīzes metodes. Praktiskais darbs – veikt 

izstrādāto 3D modeļu un ortofoto kvalitātes novērtējumu, ieplānot un izpildīt ģeodēziko 

kontrolmērījumu ciklu. Savietot un izvērtēt rezultātus ArcGIS (vai ArcScene) 

programmā. 

Aerotriangulācijas būtība:  

Izpratne par Aerotriangulāciju (Fototriangulāciju). Telpiskā fototriangulācija. 

Fototriangulācuijas pamatprocesi. Izpratne par atbalsta punktu un saistpunktu 

mērījumiem. Bloku izlīdzināšanas metodes, to salīdzinājums, precizitātes un 

secinājumi lietošanai. GPS aerotriangulācija. Arējā orientējuma elementu noteikšana 

izmantojot GPS/INS tehnoloģiju. Kopsavilkums – ieteikumi darbu plānošanai. 

Praktiskais darbs – veikt precizētu 3D modeļu un ortofoto izstrādi lietojot 

kontrolmērījumu rezultātus.  

Aerotriangulācijas plānošana un realizācija: 

Aerotriangulācijas plānošana kā aerofotografēšanas plāna sastāvdaļa. Pamatprasību 

noteikšana aerotriangulācijas plānošanai. Aerotriangulācijas bloku izveides nosacījumi 

un ietekmes faktori uz fotogrammetrisko apstrādes procesu rezultātiem. Izejas dati 

aerotriangulācijas plānošanai un to ietekme uz rezultātu. Aertotriangulācijas īpatnības 

digitālajā fotogrammetrijas procesā. Praktiskais darbs – veikt automatizētas 

Aerofotografēšanas vai Lazerskanēšanas datu ieguves plānojuma izstrādi lietojot 

dronu -kopteri (uz ArcGIS, vai mikrostacijas, vai PHOTOMOD) 

Fotogrammetriskie instrumenti un  tehnoloģijas: 

Fotogrammetrijas iedalījums un tā saistība ar instrumentu un tehnoloģiju attīstību tās 

loma GIS. Grafiskās, Analogās, analītiskās un digitālās fotogrammetreijas periodi. 



Instrumentu un tehnoloģiju attīstības tendences. Pasīvie un aktīvie sensori. 

Fotografēšanas aprīkojuma pārskats un salīdzinājums. Fotogrammetriskās ainu 

apstrādes tehnoloģijas un tehniskais aprīkojums. Digitālie instrumenti un tehnoloģijas. 

Programmatūras. Fotogrammetrijas ražošanas tehnoloģiskās īpatnības digitālo ainu 

apstrādes procesos. Praktiskais darbs – piedalīties sagatavotā automatizētas 

Aerofotografēšanas vai Lazerskanēšanas datu ieguves plānojuma realizācijā lietojot 

dronu –kopteri.  

Digitālās fotogrāfijas fotogrammetrijas procesos: 

Digitālās ainas uzbūves īpatnības. Ainu skanēšanas tehnoloģijas. Izšķirtspēja un 

precizitāte. Digitālo ainu pārvietošanas un apstrādes iespēju ierobežojumi. Izpratne par 

digitālo ortofoto. Ainu rektifikācija (ortofotorektifikācija). Izpratne par ainu 

interpolāciju fotogrammetrijā, interpolācijas metodes. Ainu salīdzināšanas 

tehnoloģijas, paņēmieni un to pielietojums. Epipolārie ierobežojumi. Praktiskais darbs 

– izpildītā Aerofotografēšanas vai Lazerskanēšanas datu pirmapstrāde un datu 

eksports uz ArcGIS (ArcMap vai ArcScene). 

Ievads digitālajā fotogrammetrijā: 

Digitālās fotogrammetrijas specifiskās atškirības no klasiskās fotogrammetrijas. Dronu 

platformu pielietojums. Darbu tehnoloģiskās shēmas izmaiņas saistībā ar digitālo ainu 

pielietošanu. Priekšrocības un to ietekme uz fotogrammetrijas procesiem un reultātiem. 

Digitālā Ortofotokarte un tās definīcijas. Ortofoto ģenerēšana, tehnoloģiskā shēma. 

Izpratne par 3D failu veidošanu un lietojumu. Digitālie augstuma modeļi. 

Automatizācija digitālās fotogrammetrijas procesos. Praktiskais darbs – ortofoto un 3D 

apvidus modeļa izstrāde un rezultātu kontrole, novērtējums.  

Jaunākais aprīkojums – digitālās kameras, fotoskaneri un lāzerskaneri: 

Digitālo tehnoloģiju attīstība ainu ieguves procesos – jaunākās digitālās kameras un to 

parametri. Jaunākie digitālo aerofotografēšanas kameru komplekti/ kompleksi un to 

parametri, iespējas. Fotoskeneri un fotoskeneru sistēmas (ieskaitot aeroskanerus) – to 

principiālā darbības shēma, parametri, iespējas. Lāzerskaneru (LIDAR) tehnoloģijas 

un to praktiskās realizācijas aprīkojums (tehniskais aprīkojums), iespējas, parametri, 

darbības īpatnības. Perspektīvie gala produkti un pielietojuma jomas.  

Aprīkojuma attīstības perspektīvas un iespējamie rezultāti.   

Praktiskais darbs – atskaites formēšana (ArcGIS) un aizstāvēšana par izpildītajiem 

mērījumiem, dešifrēšanas darbiem, kā arī  ortofoto un 3D apvidus modeļu izstrādes 

rezultātiem. 

 

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

saraksts: 

Pamatliteratūra: 

1. Valdis Vanags, Mūsdienu Latvija topogrāfiskās kartes, Fotogrammetrija. VZD, 

Rīga, 2003, 275 lpp. (Textbook “Photogrammetry” by Valdis Vanags, publisher 

“Latvian State land service” in year 2003). 

2. „Ģeomātikas pamati”studiju kurss RTU 2006 g. (“Fundamentals of geomatics” ( 

Ģeomātikas pamati) study aid RTU ( technical university in Riga) year 2006). 

3. Mācību grāmata „Ģeodēzija”, izdevējs „Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra”2007 g. (Textbook “Geodesy” publisher “Latvian geospatial information 

agency” in year 2007). 

4. Legislative acts of Republic of Latvia “Ģeotelpiskās informācijas likums” ( Law 

of geospatial information), year 2009; 

 

Papildliteratūra un informācijas avoti: 



1. Karl Kraus, Photogrammetrie, Band I, Grundlagen und Standartverfahren, 

Dummler/Bonn, 1998, 450 lpp. 

Ieteicamā periodika: 

1. www.isprs.org  

2. www.eurosdr.ne 

3. žurnāls “Mērnieks” 
 


