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1. LatPos sistēmas lietotāja konta izveide 
 

LatPos sistēmas pakalpojumu saņemšana tiek nodrošināta tikai Spider 

Bussiness Center (turpmāk- SBC) vidē reģistrētiem lietotājiem. Izveidotais lietotāja 

vārds un parole būs autentifikācijas rīks LatPos sistēmā un visu pakalpojumu piekļuvei.  

 

1. Solis lietotāja konta izveidei: 
Jauna LatPos sistēmas lietotāja konta izveide īstenojama, interneta vietnē: 

http://latpos.lgia.gov.lv/SBC  

 

  

LatPos sistēmas lietotāju 

izveidei spiest “IZVEIDOT 

KONTU” 

http://latpos.lgia.gov.lv/SBC
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2. Solis lietotāja konta izveidei: 
Lietotājvārdu un paroli, kā arī Ntrip lietotājvārdu un Ntrip paroli izveido atbilstoši 

LatPos lietošanas noteikumiem: Lietošanas noteikumi  

Lietotāju konti ar nekorekti izveidotiem lietotāju vārdiem, tiks dzēsti no LatPos 

sistēmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Izveido SBC sistēmas piekļuves 

lietotāja vārdu un paroli atbilstoši 

LatPos lietošanas noteikumu 

2.2.2. un 2.2.3. punktam. 

Veidojot paroli neizmantot “ < > ” 

simbolus. 

Izveido NTRIP piekļuves lietotāja 

vārdu un paroli atbilstoši LatPos 

lietošanas noteikumu2.2.2. un 

2.2.3. punktam, lai izmantotu 

LatPos pakalpojumus. Veidojot 

paroli neizmantot “ < > ” 

simbolus. 

 

Jānorāda kontaktinformāciju, kas tiks izmantota 

saziņai ar lietotāju 

https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/LatPos_lieto%C5%A1anas_noteikumi_07102020.pdf


5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc nepieciešamās informācijas norādīšanas un iesniegšanas 

 

 

 

Pēc lietotāja reģistrācijas LatPos sistēmā, tiks atsūtīts apstiprināšanas e-pasts uz 

pieteikumā norādīto e-adresi, lietotāja konta aktivizēšana izmantojot sistēmas e-

pastā norādīto saiti jāveic 5 (piecu) dienu laikā, pēc kā saite paliek neaktīva un 

lietotāja konts tiek dzēst no sistēmas. 

 

 

Ievadīt norādīto drošības 

kodu un spiest “Reģistrēties” 

Norāda pieprasītāja juridisko statusu: 

• Privātpersona 

• Juridiska persona 

• Publiska persona 

Iepazīstas ar LatPos lietošanas noteikumiem. 

Apliecina to ar ierakstu: 

“Iepazinos ar lietošanas noteikumiem” 

Norāda darbības sfēru: 

• Mērniecība 

• Lauksaimniecība 

• Būvniecība/Ceļu būve 

• Pašvaldība 

• Projektēšana 

• Universitātes 

• Valsts pārvalde 

• Citi 
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3. Solis lietotāja konta izveidei: 

 
Saņemtais e-pasts no SBC sistēmas. 

 

 

 

Pēc norādītās saites nospiešanas vai iekopēšanas interneta pārlūkā, tiek atvērta LatPos 

SBC vietne, ar paziņojumu, ka reģistrācija ir pabeigta. 

  

Lietotāja konta aktivizēšanai 

nospiest saiti vai iekopēt 

interneta pārlūkā 
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Par veiksmīgu reģistrācijas pabeigšanu tiek nosūtīts sistēmas e-pasts. 

 

Katrai GNSS iekārtai, RTK korekcijas saņemšanai jāizveido 

individuāls LatPos sistēmas lietotāja konts. 

 

 

Pēc lietotāja konta aktivizēšanas kontā varēs ielogoties, lai veiktu 

nepieciešamo pakalpojumu pieteikšanu. 
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2. Pakalpojumu pieteikšana LatPos sistēmā 
 

Izveidotajam lietotāja profilam jāpiesaka nepieciešamā pakalpojuma vai pakalpojumu 

pieslēgšana. 

1. Solis LatPos pakalpojuma pieteikšanai: 
Atvērt: http://latpos.lgia.gov.lv/SBC  

 

 

 

 

 

 

Lietotāja kontā automātiski tiek atvērta sadaļa “Veikals”, kurā ir iespējams izvēlēties 

vienu vai vairākus LatPos pakalpojumus: 

• RTK – Reālā laika korekcija. 

• RINEX datnes – Pēcapstrādes dati, lejupielādei SBC vietnē. 

• RINEX_FTP_1_sekunde – pēcapstrādes datnes lejupielādei izmantojot FTP 

serveri, ar ieraksta intervālu 1 sekunde un glabāšanas laiku 2 (divi) mēneši. 

• RINEX_FTP_30_sekundes – pēcapstrādes datnes lejupielādei izmantojot FTP 

serveri, ar ieraksta intervālu 30 sekundes un patstāvīgu glabāšanu. 

• Live View – iespēja tiešsaistē redzēt  savas organizācijas pārziņā esošo lietotāju 

pieslēgšanos, atrašanās vietu, izmantoto korekcijas veidu un ilgumu. 

• RTK_Galileo – reālā laika korekcijas saņemšana ar iekļautiem GPS Navstar, 

GLONASS, BeiDOU un Galileo satelītu signāliem. 

• RTK_BeiDOU – reālā laika korekcijas saņemšana ar iekļautiem GPS Navstar, 

GLONASS un BeiDOU satelītu signāliem. 

 

 

 

Ievadīt izveidoto 

lietotāja vārdu un 

paroli un nospiest 

“Pieteikties”. 

Lietotāja konta 

izveidi skatīt 

pirmajā sadaļa 

http://latpos.lgia.gov.lv/SBC
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2. Solis LatPos pakalpojuma pieteikšanai: 
Nepieciešamā LatPos pakalpojuma vai pakalpojumu izvēle. 

 

 

 

 

Izvēlas pakalpojumu (pakalpojumus), 

kuru vēlas pieslēgt, nospiežot pogu 

“Iegādāties tagad” 

Iepazīstas un piekrīt lietošanas noteikumiem un spiež 

pogu “Abonēt tagad” 
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3. Solis LatPos pakalpojuma pieteikšana: 

 

4. Solis LatPos pakalpojuma pieteikšana: 
Pēc pakalpojuma aktivizācijas, saņemsiet atsevišķu sistēmas e-pastu, par katru pieteikto 

pakalpojumu. 

 

Pieteikto pakalpojumu aktivizē LatPos sistēmas 

administrators trīs darba dienu laikā. 
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5. Solis LatPos pakalpojuma pieteikšana: 
Lietotāja aktivizētos pakalpojumus var apskatīt savā LatPos SBC kontā. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lietotāja kontā nospiež “Konta 

informācija” pēc tam “Abonementi”.  

Sekot līdzi to izmantošanas termiņiem 

“Abonēšanas periods” 
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3. Pakalpojuma izmantošanas termiņa pagarināšana LatPos 

sistēmā 

 

Tuvojoties pakalpojuma izmantošanas termiņa beigām uz lietotāja kontā 

norādīto e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par pakalpojuma termiņa beigu tuvošanos, 

LatPos sistēmas lietotāji paši veic nepieciešamo pakalpojumu izmantošanas perioda 

pagarināšanu uz 1 (vienu) gadu. 

 

 

1. Solis pakalpojuma izmantošanas termiņa pagarināšanai: 
Saņemta informācija uz lietotāja e-pastu. 

 

 
 

 

LatPos lietošanas noteikumu 2.5. punktā norādīts: 

Ja Lietotājs neveic sava konta vismaz viena pakalpojuma atjaunošanu, konts 

tiek deaktivizēts uz sešiem mēnešiem. Pēc minētā termiņa beigām Lietotāja konts 

tiek dzēsts no LatPos sistēmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LatPos sistēmas e-pasts tiks 

saņemts 14 un 2 dienas pirms 

pakalpojuma termiņa 

izmantošanas beigām. 
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2. Solis pakalpojuma izmantošanas termiņa pagarināšanai: 
Lietotāja kontaktinformācijas aktualizēšana un iepazīšanās ar lietošanas noteikumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc kontaktinformācijas 

atjaunošanas, atkārtotas 

iepazīšanās ar lietošanas 

noteikumiem spiežot, “Saglabāt 

un aizvērt” vai “Saglabāt” tiks 

saglabātas veiktās izmaiņas. 

Lietotāja kontā spiež “Konta 

informācija” pēc tam “Lietotāja 

profils” kontaktinformācijas 

aktualizāciju, ja tā vai lietotāja 

konta izmantotājs ir mainījies. 

Lietotājiem ir iespēja mainīt 

lietotāja paroli. 
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3. Solis pakalpojuma izmantošanas termiņa pagarināšanai: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc pogas “Atjaunot” nospiešanas atvērsies papildus logs, kurā ir jāapstiprina, ka vēlas 

atjaunot pakalpojuma saņemšanu. 

 

 

 

  

Lietotāja kontā spiežot “Konta 

informācija” pēc tam “Abonementi” 

iespējams veikt pieteikto 

pakalpojumu izmantošanas termiņu 

atjaunošanu. 

Spiežot “Atjaunot” 

Atvērsies papildus logs, kurā apstiprina, ka 

vēlas atjaunot pakalpojuma saņemšanu. 



15 

 

3.1. Ja pakalpojuma izmantošanas termiņš vēl nav beidzies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ja pakalpojuma izmantošanas termiņš jau ir beidzies. 

 

  

Pakalpojums tiks automātiski 

atjaunots pēc izmantošanas 

termiņa beigām ko norāda 

“Atjaunošana ieplānota” 

Pakalpojums tiks atjaunots, pēc 

atjaunošanas pieprasījuma 

apstiprināšanas. 
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4. Lietotāja konta piekļuves paroles maiņa 

 

Nepieciešamības gadījumā, kad aizmirsta SBC konta piekļuves parole, to 

iespējams nomainīt. Paroles maiņas gadījumā tiek nomainīta tikai SBC konta piekļuvei 

izmantojamā parole, parole kas tiek izmantota RTK korekcijas vai citu LatPos 

pakalpojumu saņemšanai netiek mainīta.  

1. Solis lietotāja konta piekļuves paroles maiņai 
SBC lietotāja konta paroles maiņa īstenojama, interneta vietnē: 

http://latpos.lgia.gov.lv/SBC  

 

Paroles nomaiņa īstenojama 

spiežot uz “Vai aizmirsāt paroli?” 

http://latpos.lgia.gov.lv/SBC
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2. Solis lietotāja konta piekļuves paroles maiņai  

 

  

Pēc kā uz norādīto e-pastu saņemsiet sistēmas e-pastu par paroles maiņu. 

  

Norāda e-pasta adresi ar kuru 

veikta reģistrācija SBC sistēmā. 

Un nospiež “Sūtīt”. 
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3. Solis lietotāja konta piekļuves paroles maiņai 
Sistēmas e-pasta piemērs ko saņemsiet. 

 

 

 

 

4. Solis lietotāja konta piekļuves paroles maiņai 

 

 

 

 

  

Nospiežot uz e-pastā pievienotās 

interneta adreses, atvērsies SBC 

paroles maiņas lapa. 

Norāda jauno paroli, atbilstoši 

LatPos lietošanas noteikumu 2.2.3. 

punktam. 

Nospiežot “Saglabāt” tiek saglabāta 

jaunā parole. 
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5. Solis lietotāja konta piekļuves paroles maiņai 
Atgriežoties SBC sākumlapā, izmantojot esošo SBC lietotāja konta piekļuves 

lietotājvārdu un jauno SBC konta piekļuves paroli var ielogoties SBC lietotāja kontā. 

 

 

 

 

 

 

SBC konta piekļuves paroles maiņas gadījumā netiek mainīta Ntrip piekļuves 

parole, kas tiek izmantota RTK korekcijas un citu LatPos pakalpojumu 

saņemšanai. 

  

Jāievada SBC konta piekļuves 

rekvizīti. 

Nospiežot “Pieteikties” tiks 

atvērts lietotāja konts. 
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6. Solis lietotāja konta piekļuves paroles maiņai 
Lietotāja kontā iespējams veikt SBC konta piekļuves paroles maiņu, kā arī Ntrip 

piekļuves paroles maiņu, norādot paroles atbilstoši LatPos lietošanas noteikumu 2.2.3. 

punktam. 

 

SBC konta piekļuves un Ntrip parole var būt vienādas. 

   

 

 

 

Lietotāja profila lejasdaļā nospiežot “Saglabāt un aizvērt” vai “Saglabāt” tiks 

saglabātas veiktās izmaiņas. 

  

Parole RTK korekcijas un citu 

LatPos sniegto pakalpojumu 

saņemšanai. 

Parole SBC konta piekļuvei. 
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5. LatPos sistēmas iestatījumi RTK korekcijas saņemšanai 
 

Pieslēgumam LatPos sistēmai RTK korekcijas datu saņemšanai katra konkrētā 

instrumenta iestatījumos nepieciešams ievadīt sekojošus parametrus atbilstoši 

pieteiktajiem reālā laika korekcijas (RTK) pakalpojumiem: 

 

NTRIP iestatījumi priekš RTK un RTK_BeiDOU pakalpojuma: 

IP adrese: 91.216.2.20 

Pieslēgvieta (Ports): 5001 

Lietotāja vārds: (SBC reģistrētais Ntrip lietotāja vārds) 

Parole: (SBC reģistrētā Ntrip parole) 

Datu plūsmas veids: RTCM 3.2 

 

Korekcijas pieslēgvieta (angliskais lietotais termins – Mountpoint): 

 

SITE / SITE-BeiDOU – tuvākās stacijas risinājums, kad Korekciju dod algoritms, 

izmantojot vienu Lietotājam vistuvāko LatPos bāzes staciju; 

NETW-MAX – tīkla risinājums, kad Korekciju dod algoritms, aprēķinot no vairāku 

bāzes staciju attālumiem iegūtos labojumus (parasti 5 stacijas); 

NETW-iMAX / NETW-iMAX-BeiDOU – tīkla risinājums, kad Korekciju dod 

algoritms izmantojot vairākas LatPos bāzes stacijas. Instrumentiem ar Trimble VRS 

korekcijas iespējām; 

VIRTUAL-RS / VRS-BeiDOU – virtuālās stacijas risinājums, kad Korekciju dod 

algoritms no vairākām LatPos bāzes stacijām, uztvērēju izmantojot kā vienotu 

atskaites staciju, ar īsu bāzes līniju. 

 

 

NTRIP iestatījumi priekš RTK_4GNSS pakalpojuma: 

IP adrese: 91.216.2.20 

Pieslēgvieta (Ports): 5002 

Lietotāja vārds: (SBC reģistrētais Ntrip lietotāja vārds) 

Parole: (SBC reģistrētā Ntrip parole) 

Datu plūsmas veids: RTCM 3.2 

 

Korekcijas pieslēgvieta (angliskais lietotais termins – Mountpoint): 

 

SITE-4GNSS – tuvākās stacijas risinājums, kad Korekciju dod algoritms, izmantojot 

vienu Lietotājam vistuvāko LatPos bāzes staciju; 

NETW-iMAX-4GNSS – tīkla risinājums, kad Korekciju dod algoritms izmantojot 

vairākas LatPos bāzes stacijas. Instrumentiem ar Trimble VRS korekcijas iespējām; 

VRS-4GNSS – virtuālās stacijas risinājums, kad Korekciju dod algoritms no 

vairākām LatPos bāzes stacijām, uztvērēju izmantojot kā vienotu atskaites staciju, ar 

īsu bāzes līniju. 
 

 


