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Studiju kursa kods LLU IS reģistrā BūvZ1041 

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

Pārbaudījuma veids: eksāmens. 

Izstrādāja: Vita Cintina, VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras lektore 

Jānis Domburs, VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras lektors. 

Obligātais kurss VBF Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes 

ierīcība un mērniecība” pilna un nepilna laika studijās 

 

Anotācija: 

 Studenti iegūst zināšanas par zemes veidu un lielumu, ģeodēzijā lietotajām koordinātu 

sistēmām, par ģeodēzisko mērījumu veidiem, mērījumu matemātisko apstrādi un mērījumu 

precizitātes novērtēšanu, par zemes virsmas attēlošanu plānos un kartēs un punktu apzīmēšanu. 

Studenti iegūst zināšanas par uzmērīšanas metodēm un instrumentiem, praktiski apgūst horizontālo, 

slīpuma leņķu un magnētisko azimutu mērīšanu, apgūst dažādus uzmērīšanas veidus - horizontālo, 

vertikālo un topogrāfisko uzmērīšanu, un prot mērījumu rezultātus attēlot grafiski. 

 

Annotation: 

 Students acquire knowledge of the shape and size of the Earth, the coordinate systems used in 

geodesy, geodetic measurement types, the mathematical processing of measurements and evaluation 

of measurement accuracy, the surface display in plans and maps and point identification. Students 

acquire knowledge of surveying methods and tools; practically learn the horizontal, slope angle and 

magnetic azimuth measurements. Acquire a variety of surveying types - horizontal, vertical and 

topographic surveying, and know how measurement results display graphically. 

 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

 Iegūt inženiera - zemes ierīkotāja darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas zemes gabalu uzmērīšanā, plānu, profilu un citu grafisko materiālu sastādīšanā un izmantošanā. 
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Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas par ģeodēzisko mērījumu veidiem un to izpildi, uzmērīšanas metodēm un ģeodēzisko 

mērījumu matemātisko apstrādi; 

 prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski (ierīkot un uzmērīt horizontālās, vertikālās 

un topogrāfiskās uzmērīšanas atbalsttīklu, veikt situācijas un reljefa uzmērīšanu pēc dažādām 

metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, 

reljefa un topogrāfisko plānu), strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, 

noformēt mērījumu žurnālus, plānus, profilus un citus dokumentus atbilstoši prasībām; 

 kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama vajadzīgo 

ģeodēzisko darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un 

risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un 

prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, nes atbildību par sava veiktā darba 

kvalitāti. 

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the course student will have: 

 knowledge of geodetic measurement types and their implementation, measurement methods and 

mathematical processing of geodetic measurements; 

 skills acquired theoretical knowledge use in practice (install and measure the horizontal, vertical 

and topographic surveying network, take the situation and terrain measurements by various 

methods, to evaluate the accuracy of the measurement data, process measurement results and to 

draw up the situation, terrain and topographic plans), to work carefully and accurately, work as 

independently as well as in team, design measurement books, plans, profiles and other documents 

as required; 

 competence independently access, select and analyze information necessary for the surveying 

work, and use it to make decisions within its jurisdiction and to address problems related to an 

executable work, understanding of professional ethics, is able to assess their professional activities 

on the environment and society. Able to critically evaluate their knowledge and skills and to 

understand the need for further education, is responsible for their own work quality.  

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

 Nepieciešamas zināšanas matemātikā, fizikā un ģeogrāfijā vidusskolas kursa līmenī. Iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences studiju kursā ģeodēzija būs nepieciešamas mācību praksē un 

turpmāko ar ģeodēziju saistīto studiju kursu apguvē. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

 Speciālās literatūras studijas, gatavošanās kontroldarbiem un eksāmenam, patstāvīgo mājas 

darbu izpilde. 

 

Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

1. 2 kontroldarbi par teoriju, (nepilna laika studentiem 1 kontroldarbs); 

2. Plānoto laboratorijas darbu izstrāde; 

3. Eksāmens semestra beigās. 

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība: Saskaņā ar katedras noteikto kārtību. 
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P r o g r a m m a s   i z v ē r s t s   s a t u r s 
 

1.IEVADS  

  Ģeodēzijas priekšmets, tā uzdevumi, vēsturiskā attīstība un nozīme tautsaimniecībā. Ģeodēzijas 

sakars ar citām zinātnēm. Iestādes, kas plāno un veic ģeodēziskos darbus.  

 

2. VISPĀRĪGAS ZIŅAS  

  2.1. Jēdziens par Zemes formu un lielumu. Līmeņa virsma. Referencelipsoīds. Jēdziens par 

apvidus līniju projicēšanu uz elipsoīda virsmu.  

    2.2. Horizontāla plakne. Horizontālie attālumi un leņķi, un to atlikšana Microstation vidē. Zemes 

virsmas punktu absolūtie un relatīvie augstumi. Paaugstinājumi.  

   2.3. Sagrozījumi, kas rodas attēlojot plaknē visu Zemes virsmu vai tās atsevišķas daļas. Karte, 

plāns un profils. Plānu mērogi: skaitliskie un lineārie. Šķērsmērogs. Rīki līniju un leņķu konstruēšanai 

plānos un kartēs. Topogrāfisko plānu un karšu saturs. Apzīmējumi un to izvietojums un ģeneralizācijas 

iespējas digitālajā plānā Microstation un ArcGIS vidē.  

    2.4. Vertikāla un horizontāla virziena noteikšana apvidū. Cilindriskie un sfēriskie līmeņrāži, to 

iedaļas vērtība.  

    2.5. Mērījumu absolūtās un relatīvās kļūdas. Darbības ar aptuveniem skaitļiem. Ģeodēzisko 

mērījumu matemātiskā apstrāde un mērījumu precizitātes novērtēšana.  

    2.6. Apvidus reljefs. Apvidus reljefa pamatformas. Vispārējas ziņas par reljefa attēlošanu plānos 

un kartēs. Horizontāļu metode. Līnijas slīpums. Slīpuma izteiksme tangensos, grādos un procentēs. 

Slīpumu noteikšanas metodes. Slīpumu un slīpuma leņķa grafiki. Punktu augstumu noteikšana pēc 

horizontālēm ArcGIS vidē. Profila konstruēšana pēc veiktajiem aprēķiniem Microstation vidē.  

 

3. KOORDINĀTU SISTĒMAS UN LĪNIJU ORIENTĒŠANA  

    3.1. Ģeogrāfisko un taisnleņķa koordinātu sistēmas. Latvijas koordinātu sistēma LKS 92. 

Koordinātu tīkli. Punktu taisnleņķa un ģeogrāfisko koordinātu noteikšana kartē. Koodinātu sistēmas 

pareiza izvēle un izpratne par to izstrādājot projektu ArcGIS vidē. 

    3.2. Jēdziens par ģeogrāfisko un magnētisko meridiānu. Magnētiskā deklinācija. Azimuti, rumbi, 

to sakarības. Horizontālo leņķu aprēķināšana pēc to malu azimutiem un rumbiem.  

    3.3. Direkcionālie leņķi. Jēdziens par meridiānu tuvināšanos. Tiešie un pretējie azimuti, rumbi un 

direkcionālie leņķi. Sakarība starp poligona gājiena labējiem leņķiem un malu direkcinālajiem leņķiem. 

Koordinātu pieaugumi. Ģeodēziskais uzdevums plaknē: tiešais un pretējais. Ģeodēziskie krustojumu. 

Tiešais krustojums. 

 

4.HORIZONTĀLĀS UZMĒRĪŠANAS VIENKĀRŠĀKĀS DARBĪBAS UN METODES  

    4.1. Jēdziens par horizontālo uzmērīšanu. Mērījumu veidi apvidū. Punktu apzīmēšana. Taisnu 

līniju nospraušana.  

    4.2. Rīki tiešai attālumu mērīšanai apvidū.  Attālumu mērīšana, mērīšnas precizitāte. Labojumi 

par līniju slīpumu. Eklimetrs. Tiešai mērīšanai nepieejama attāluma noteikšana.  

    4.3. Uzmērīšana pēc līniju metodes. Abriss un tā sastādīšana Microstation vidē. Uzmērīšana pēc 

taisnleņķu koordinātu metodes. Ekers, tā lietošana. Vērumu metode.  

 

5. HORIZONTĀLO LEŅĶU MĒRĪŠANA  

  5.1. Horizontālo leņķu mērīšanas princips. Teodolīts. 

    5.2. Horizontālo leņķu mērīšana. Teodolīta nostādīšana darba stāvoklī. Vizēšana uz punktu. 

Leņķa mērīšana pilnā paņēmienā. Leņķa mērīšanas precizitāte.  

    5.3. Virzienu orientēšana. Busole. Magnētisko azimutu un rumbu mērīšana ar busoli. Kartes 

orientēšana ar busoli.  
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6. TEODOLĪTGĀJIENI  

  6.1. Teodolītgājieni un poligoni, to piesaiste ģeodēziskā atbalsttīkla punktiem. Gājienu punktu 

izvēle un nostiprināšana. Robežzīmes. Leņķu un malu garumu mērījumi teodolītgājienos. 

  6.2. Teodolītgājienu matemātiskā apstrāde. Leņķu izlīdzināšana. Malu direkcionālo leņķu un 

rumbu aprēķināšana. Koordinātu pieaugumu aprēķināšana un izlīdzināšana. Punktu koordinātu 

aprēķināšana. 

    6.3. Teodolītgājiena starp punktiem ar dotām koordinātām uzmērīšana un tā matemātiskā 

apstrāde.  

    6.4. Uzmērīšanas atbalstpunktu noteikšana ar tiešo, sānisko un pretējo krustojumu. Mērījumu 

kontroles. Punktu koordinātu aprēķināšana un plāna sastādīšana Microstation vidē.  

 

7. SITUĀCIJAS PLĀNA SASTĀDĪŠANA  

    7.1. Teodolītgājiena konstruēšana plānā pēc rumbiem un horizontāliem malu garumiem. 

Taisnleņķa koordinātu tīkls, tā projektēšana, konstruēšana un pārbaude. Teodolītgājienu punktu 

attēlošana pēc koordinātām. Teodolītgājiena punktu korekta atlikšana pēc koordinātām Microstation 

vidē. 

  7.2. Situācijas attēlošana plānā pēc uzmērīšanas abrisa. Plāna noformēšana Microstation vai 

ArcGIS vidē.  

 

8. PLATĪBU NOTEIKŠANA  

   8.1. Platību noteikšanas nozīme zemes ierīcībā un zemju kadastrā. Platību noteikšanas metodes, 

to salīdzinošs novērtējums. Platību noteikšanas paņēmieni Microstation vidē 

   8.2. Grafiskā platību noteikšanas metode. Kvadrātu un paralēlo līniju palešu izgatavošana un 

pielietošana.  

   8.3. Mehāniskā platību noteikšanas metode. Planimetri. Polārā planimetra uzbūve, pārbaude un 

lietošana. Planimetra iedaļas vērtības noteikšana. Zemes lietojumu un zemes lietošanas veidu platību 

noteikšana ar planimetru. Eksplikācijas sastādīšana. Digitālie planimetri. 

 

9. ĢEOMETRISKĀ NIVELĒŠANA  

  9.1. Nivelēšanas veidi. Ģeometriskā nivelēšana “uz priekšu” un “no vidus”. Jēdziens par līmeņa 

virsmas izlieces ietekmi ģeometriskā nivelēšanā. Atmosfēras refrakcija un tās ietekme uz ģeometriskās 

nivelēšanas rezultātiem.  Reperi un markas. Nivelēšanas gājiens. Nivelieri ar cilindrisko līmeņrādi un 

nivelieri ar kompensatoru. Digitālie nivelieri.  Nivelēšanas latas. Tehniskā nivelēšana un tās metodika. 

Nivelēšanas rezultātu matemātiskā apstrāde.  

 9.2. Savienoto trauku princips un tā izmantošana hidrostatiskajā nivelēšanā. 

 9.3. Virsmas nivelēšanas metodes. Virsmas nivelēšana pa kvadrātiem. Kvadrātu tīkla uzmērīšana. 

Kvadrātu virsotņu nivelēšana un reljefa plāna sastādīšana Microstation vai ArcGIS vidē.  

 

10. TRIGONOMETRISKĀ NIVELĒŠANA  

 

11. TAHIMETRIJA  

  11.1. Slīpuma leņķu mērīšana ar teodolītu. Vertikālā loka nulles vietas noteikšana.  

   11.2. Horizontālo attālumu un paaugstinājumu noteikšana.  

  11.3. Tahimetrija ar teodolītu. Tahimetrijas žurnāls un abriss. Tahimetrijas žurnāla apstrāde. 

Topogrāfiskā plāna sastādīšana. 

   11.4. Tahimetrija ar elektronisko tahimetru. Mērījumu rezultātu datorizēta apstrāde un grafiska 

attēlošana.  

 

12. UZMĒRĪŠANA AR ACUMĒRU UN BAROMETRISKĀ NIVELĒŠANA  
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    Uzmērīšana ar acumēru un tās pielietošana. Soļu mērogs. Atmosfēras spiediens. Jēdziens par 

barometrisko nivelēšanu un tās pielietošanu. 

 

 

LABORATORIJAS DARBU SARAKSTS  

 

1. Slēgta poligongājiena leņķu izlīdzināšana un malu direkcionālo leņķu aprēķināšana.  

2. Slēgta poligongājiena koordinātu pieaugumu un virsotņu koordinātu aprēķināšana.  

3. Teodolīta gājiena starp diviem dotiem punktiem aprēķināšana.  

4. Šķērsmēroga 1:2000 konstruēšana.  

5. Pretējais ģeodēziskais uzdevums. 

6. Koordinātu tīkla konstruēšana un poligona virsotņu atlikšana tajā pēc taisnleņķa koordinātām. 

Koordinātu atlikšana Microstation vidē. 

7. Poligona situācijas uzlikšana plānā, izmantojot uzmērījumu abrisa datus.  

8. Topogrāfisko apzīmējumu izzīmēšana plānā Microstation vidē.  

9. Tiešais krustojums. 

10. Horizontālo leņķu un magnētisko azimutu mērīšana. 

11. Planimetra iedaļas vērtības noteikšana. 

12. Platību noteikšana ar mehānisko un digitālo planimetru vai platības noteikšana pielietojot 

Microsatation vai ArcGIS programmatūru. 

13. Platību noteikšana ar paleti un poligona zemes lietošanas veidu izlīdzināto platību 

aprēķināšana. 

14. Trases nivelēšanas žurnāla aprēķināšana. 

15. Garenprofila sastādīšana Microstation vidē. 

16. Projektēšana garenprofilā. 

17. Virsmas nivelēšanas žurnāla aprēķināšana. 

18. Reljefa plāna sastādīšana. 

19. Uzdevumi reljefa plānā. 

20. Vertikālā loka nulles vietas noteikšana, slīpuma leņķu mērīšana, tahimetriska paaugstinājumu 

un horizontālo attālumu noteikšana. 

21. Tahimetrijas gājiena aprēķināšana. 

22. Tahimetrijas žurnāla aprēķināšana. 

23. Tahimetrijas plāna sastādīšana. 

24. Ģeometriskā nivelēšana. 

 

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

Pamatliteratūra: 

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra, 2007. 

2. Helfriča B.Mērniecība I; Mērniecība II.-Jelgava,2004.Mācību līdzeklis. 

3. Helfriča B.Mērniecība III.-Jelgava,2005.Mācību līdzeklis. 

4. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. – R.: Zvaigzne, 1993. 

5. Biķis J., Freijs V., Jakubovskis O. Ģeodēzija. – R.: Zvaigzne, 1974. 

 

Papildliteratūra un informācijas avoti: 

1. Horizontālā uzmērīšana. – Metodiskie norādījumi, Jelgava, 2012. 

2. Nivelēšana. – Metodiskie norādījumi., Jelgava, 1995. 

 
 


