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Bāzes staciju aktuālā informācija 

❖ Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze - vienīgā oficiālā vietne, kurā ir pieejama 

Valsts ģeodēziskā tīkla punkta ģeodēziskie dati, pieejama: 

https://geodezija.lgia.gov.lv/

❖ Informācija par LatPos bāzes staciju metadatiem «site log» pieejama M3G 

mājaslapā: https://gnss-metadata.eu/

❖ LatPos bāzes staciju pieslēgšanai vai atslēgšanai no LatPos tīkla iespējams 

sekot līdzi LatPos SBC mājaslapā: https://latpos.lgia.gov.lv/SBC

❖ Informācija par LatPos bāzes staciju validāciju pieejama Aģentūras 

mājaslapā: https://www.lgia.gov.lv/lv/latpos

❖ Par izmaiņām bāzes staciju darbībā lietotāji tiek informēti izmantojot e-

pastu, vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
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LatPos tehniskais raksturojums
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Kopš 2018.gada 
1.jūlija bezmaksas

Darbojošās bāzes 
stacijas:
•LatPos 27 

+
•ESTPOS 5 

+
•LITPOS 4

Darbība:
Nepārtraukta ar 
servisa atbalstu 
darba dienās 
no 8:30 – 17:00

Uztvertās GNSS 
sistēmas:
•GPS NAVSTAR
•GLONASS
•Galileo
•BeiDou



LatPos tuvākās stacijas pārklājuma 
rādiuss no bāzes stacijas 40 km
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Tīkla risinājuma pārklājums
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LatPos auditācijas pieraksti (1)

❖ Auditācijas pieraksti tiek uzkrāti kopš 2008. gada.

❖ Auditācijas pierakstos tiek attēlots:
❖ Lietotājvārds

❖ Bāzes stacija no kuras tiek saņemta korekcija

❖ Pieslēgšanās laiks mērījumu sesijas ietvaros

❖ RTK korekcijas stāvoklis, fiksēta vai peldoša pozīcija un koordinātas

❖ Auditācijas pieraksti tiek izmantoti:
❖ Lietotāju pieslēgšanās uzskaitei

❖ Sistēmas darbības analīzei

❖ Korekcijas izmantošanas analīzei

❖ Aģentūrai iesaistoties jautājumu risināšanā par Lietotāja pieslēgšanos LatPos 
sistēmai

❖ Auditācijas pieraksti nav izmantojami:
❖ Topogrāfisko plānu izveidei, ja kādu iemeslu dēļ ir nozaudēti vai izdzēsti 

lauka mērījumu faili

Auditācijas pieraksti šobrīd tiek glabāti 5 (piecus) gadus.
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LatPos auditācijas pieraksti (2)

❖ Auditācijas pierakstu pieprasīšana:

❖ Rakstot brīvā formā pieteikumu uz Aģentūras 
e-pasta adresi: info@lgia.gov.lv

❖ Nosaukumā norādot «Auditācijas pieraksti»

❖ Pieteikumā norādot:

❖ Lietotāja konta nosaukumu;

❖ Laika periodu, kad veikti mērījumi;

❖ Auditācijas pieteikuma pamatojumu.
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LatPos lietotāja konta izveide (1)

Lietotājs LatPos sistēmai piesakās un reģistrējas LatPos 
sistēmas Spider Business Center tīmekļa vietnē. Reģistrācija ir 
apliecinājums, ka Lietotājs ir pilnībā iepazinies, sapratis un 
piekrīt lietošanas noteikumiem.
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2.2.1. katram GNSS uztvērējam izveido vienu Lietotāja kontu. 
Lietotāja kontu drīkst lietot tikai vienā GNSS uztvērējā.



LatPos lietotāja konta izveide (2)

LatPos sistēmas lietotāja izveide 
īstenojama: 

https://latpos.lgia.gov.lv/SBC/
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Lietotāja konta izveidei jāspiež

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


LatPos 
lietotāja 
konta 
izveide (3)
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2.2. LatPos sistēmas 
Lietotājs SBC vietnē 
reģistrējas, aizpildot 
visus nepieciešamos datu 
laukus



LatPos lietotāja konta izveide (4)

1
2

2.2.2. lietotājvārdus veido, 
ietverot juridiskas personas 
firmas nosaukumu vai fiziskas 
personas uzvārdu, saīsinot līdz 
10 simboliem, bez latviešu 
valodas transkripcijas

2.2.3. paroles veido vismaz no 
8 simboliem, ietverot vismaz 
vienu lielo burtu, vismaz vienu 
ciparu un vienu speciālo 
simbolu



LatPos lietotāja konta izveide (5)

2.2.4. norāda kontaktinformāciju par lietotāju, kam jābūt 
informētam par LatPos sistēmas neparedzētiem darbības 
traucējumiem vai plānveida izmaiņām sistēmas darbībā
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LatPos lietotāja konta izveide (6)

2.2.6. norāda lietotāja konta 
pieprasītāja juridisko status:

❖ Juridiska persona

❖ Privātpersona

❖ Publiska persona
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2.2.5. lietotāja konta galveno 
izmantošanas darbības sfēru:

❖Mērniecība

❖Lauksamniecība

❖Ceļu būve/būvniecība

❖Projektēšana

❖Valsts pārvaldes iestāde

❖Pašvaldība

❖Universitāte

❖Cits

Apliecina, ka ir iepazinies un 
piekrīt lietošanas noteikumiem



LatPos lietotāja konta izveide (7)

Lai pabeigtu lietotāja konta izveidi ievada drošības 
kodu un spiež “Sign Up”
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Lietošanas noteikumi



LatPos lietotāja konta izveide (8)

1
6

Pēc lietotāja reģistrācijas uz pieteikumā norādīto e-pasta 
adresi tiks nosūtīta lietotāja konta aktivizēšanas adrese



LatPos lietotāja konta izveide (9)

Lietotāja konta aktivizēšanai nepieciešams nospiest saiti vai 
iekopēt interneta pārlūkā
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LatPos lietotāja konta izveide 
(10)

Pēc konta aktivizēšanas saņemsiet sistēmas e-pastu, par 
konta aktivizēšanu
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Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(1)

Ievadot izveidoto lietotājvārdu un paroli
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Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(2)

LatPos pieejamie 
pakalpojumi
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Status:

❖Bāzes staciju karte

❖ Lietotāju atrašanās vietas 
karte (Live View)

Saziņas forma ar LatPos 
administratoru

Lietotāja konta 
informācija:

❖ Lietotāja profila 
informācija

❖Pieteiktie 
pakalpojumi

Noderīga informācija

Pēcapstrādes dati:

❖ Lejupielāde

❖ Lejupielādes 
rezultāti



Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(3)

Sadaļā “Live Status” 
-> “Site Status” 
iespējams atrast 
informāciju par 
bāzes stacijām:

❖Stacijas kods

❖Stacijas RTCM ID 
numurs

❖DOMES numurs

❖Stāvoklis

❖Koordinātas

❖Augstums

2
1



Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(4)

Informācija par 
GNSS uztvērēju:

❖Ražotājs

❖Modelis

❖Sērijas Nr.

❖Programmatūras 
versija

Informācija par 
GNSS antenu:

❖Ražotājs

❖Modelis

❖Sērijas Nr.

❖Vertikālais 
augstums 22



Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(5)

23

LatPos SBC vietnē pieejamie pakalpojumi



Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(6)

❖RTK – reālā laika korekcija GPS Navstar un GLONASS.

❖RTK_BeiDOU – reālā laika korekcijas saņemšana ar iekļautiem 
GPS Navstar, GLONASS un BeiDOU satelītu signāliem. 

❖RTK_4GNSS – reālā laika korekcijas saņemšana ar iekļautiem 
GPS Navstar, GLONASS, BeiDOU un Galileo satelītu signāliem.

❖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.

2
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Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(7)

Izvēlas pakalpojumu (pakalpojumus), kuru vēlas pieslēgt 
nospiežot “Buy Now”
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Pakalpojuma apraksts



Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(8)
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Piekrīt lietošanas noteikumiem un apstiprina nospiežot 
“Subscribe Now”



Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(9)
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Pieteiktā pakalpojuma aktivizāciju veic LatPos sistēmas 
administrators, trīs darba dienu laikā, ja lietotāja konts ir izveidots 
atbilstoši lietošanas noteikumiem.



Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(10)

Sistēmas e-pasts par pieteiktā pakalpojuma aktivizāciju
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Pakalpojumu pieteikšanas kārtība 
(11)

Pēc pakalpojuma aktivizēšanas, visu pakalpojumu 
izmantošanas termiņš ir 1 (viens) gads 29



LatPos pakalpojumi

1.3. LatPos sistēma ir paredzēta ģeodēzisko koordinātu 
noteikšanai ar Korekciju, izmantojot RINEX datus un 
attālinātai Korekcijas lietotāju apskatei Latvijas 
Republikas sauszemes daļā. Korekcijas un RINEX datu 
izmantošanai citiem mērķiem (piemēram, datu plūsma 
vai tās nodrošināšana uz citu datu izplatītāju, vairāku 
bāzes staciju apkopošanas sistēmām u.tml.) Aģentūra 
pieprasa Lietotāju noslēgt rakstveida vienošanos ar 
Aģentūru. 

3
0



Reālā laika korekcija (1)

2.2.1. katram GNSS uztvērējam izveido vienu Lietotāja kontu. 
Lietotāja kontu drīkst lietot tikai vienā GNSS uztvērējā.
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Reālā laika korekcija (2)

Informējam, ka Galileo
signālu izmantošana 
ģeodēzisko mērījumu 
veikšanai ir lietotāja 
atbildība. Eiropas globālās 
navigācijas satelītu sistēma 
Galileo pašlaik darbojas 
sagatavošanās fāzē.
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2.2.1. katram GNSS 
uztvērējam izveido vienu 
Lietotāja kontu. Lietotāja 
kontu drīkst lietot tikai vienā 
GNSS uztvērējā.



Live View

Produkts  “Live View” nodrošina:

❖ Iespēju tiešsaistē redzēt savas 
organizācijas pārziņā esošo lietotāju 
pieslēgšanos sistēmai

❖ Atrašanās vietu uz lauka

❖ Izmantoto korekcijas veidu un ilgumu

3
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Pakalpojuma pieteikšanas kārtība

Pakalpojuma izvēle LatPos SBC vietnē

⮚Rakstot brīvā formā uz e-pasta adresi 
latpos@lgia.gov.lv

⮚Nosaukumā norādot “Pieteikums “Live 
View””

⮚E-pastā pausta vēlme pieteikt LatPos 
pakalpojumu “Live View”

⮚Galveno lietotāja kontu, kam tiks piešķirts šis 
pakalpojums

⮚Organizācijas pārziņā esošie lietotāju konti, 
kas tiks uzraudzīti

⮚Pakalpojuma pamatojums

mailto:latpos@lgia.gov.lv


Pēcapstrādes dati (1)

Kopš 2020. gada 19. augusta RINEX datnes pieejamas tikai RINEX 
3.02 versijā.

Pēcapstrādes datnes tiek uzkrātas un pieejamas no LatPos bāzes 
stacijām.
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❖ Produkts  “RINEX datnes” nodrošina 
pēcapstrādes RINEX failu datnes ar:

⮚ Ieraksta intervālu 15min

⮚ Datņu lejupielādi izmantojot LatPos 
SBC vietniPar Lietuvas bāzes staciju 

pēcapstrādes datņu 
saņemšanu jāsazinās ar LitPOS 
administrāciju:

info@gis-centras.lt

Par Igaunijas bāzes staciju 
pēcapstrādes datņu 
saņemšanu jāsazinās ar 
EstPOS administrāciju:

maaamet@maaamet.ee

mailto:info@gis-centras.lt
mailto:maaamet@maaamet.ee


Pēcapstrādes dati (2)

3
5

❖ Produkts  “RINEX_FTP_1_sekunde” 

nodrošina pēcapstrādes RINEX failu datnes 

ar ieraksta intervālu 1 sekunde un 

glabāšanas laiku 2 mēneši

❖ Produkts  “FTP_RINEX_30_sekundes” 

nodrošina pēcapstrādes RINEX failu datnes 

ar ieraksta intervālu 30 sekundes un 

pastāvīgu glabāšanu

Pēcapstrādes datnes tiek uzkrātas un ir 

pieejamas no LatPos bāzes stacijām.



Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (1)

Pēcapstrādes datu lejupielāde pieejama piesakot pakalpojumu:

RINEX datnes

3
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (2)

RINEX datņu 
sagatavošanas 
sākuma laiku var 
norādīt nospiežot 
uz kalendāra “Start 
Time”. 

Datņu 
pieprasījumam var 
izveidot darba 
nosaukumu 
ierakstot to 
“(Pjoject name)” 
logā. 

Neierakstot “Project 
name” pie datu 
lejupielādes 
parādīsies kā 
“Project: Empty”

3
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (3)

RINEX datņu 
sagatavošanas 
beigu laiku var 
norādīt velkot aiz 
slīdņa, minimālais 
RINEX datnes 
ilgums ir 15 
(piecpadsmit) 
minūtes, bet 
maksimālais RINEX 
datnes ilgums ir 24 
(divdesmit četras) 
stundas.

3
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (4)

Pārbaudīt RINEX 
datu pieejamību 
var nospiežot uz 
“DATA 
AVAILABILITY”

3
9



Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (5)

Nospiežot uz bāzes 
stacijas četru 
simbolu koda, 
iespējams apskatīt 
konkrētās bāzes 
stacijas RINEX datu 
pieejamību pēdējām 
30 dienām.

4
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Nospiežot uz 
izvēlētās dienas 
konkrētai bāzes 
stacijai, iespējams 
apskatīt datņu 
pieejamību 24h 
periodā.



Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (6)

4
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (7)

Bāzes stacijas no 
kurām 
nepieciešamas 
RINEX datnes, var 
izvēlēties nospiežot 
uz konkrētās bāzes 
stacijas kartē vai 
izvēloties no 
saraksta. 

Bāzes stacijas kuras 
ir izvēlētas tiek 
atzīmētas kartē ar 
spraudīti.

4
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (8)

Datnes ieraksta 
ilgumu izvēlei 
nepieciešams 
nospiest 
“Observation rate” 
un apstiprināt kādu 
no piedāvātajiem 
novērojumu epohu 
laikiem: 1, 5, 10, 
15, 20, 30 vai 60 
sekundes.

4
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (9)

RINEX datņu 
pieprasītāja informācija 
un laiks, kad veikta 
RINEX datņu 
pieprasīšana.

4
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Pieprasīto RINEX datņu 
informācija:

❖Sākuma laiks

❖Ilgums

❖Bāzes stacijas (to skaits)

❖Failu skaits un ieraksta 
intervāls.



Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (10)

4
5

Ja pieprasītā informācija ir 
korekta jāspiež “Confirm”, 
bet ja nepieciešams veikt 
kādas izmaiņas jāspiež 
“Cancel” 

Informācija par RINEX 
datnēm:

❖ Sagatavošanas sākuma, 
beigu laiks un epohas

❖ Datņu skaits, par katru 
bāzes staciju tiek 
sagatavota atsevišķa 
RINEX datne.

Informācija par LatPos 
bāzes stacijām:

❖ Bāzes stacijas 
saīsinājums

❖ DOMES numurs

❖ Pieejamās GNSS satelītu 
sistēmas

❖ Ģeodēziskās 
koordinātas un 
elipsiodālais augstums



Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (11)

RINEX datnes tiek sagatavotas lejupielādei 

4
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (12)

Sistēmas e-pasta piemērs, pēc RINEX datņu apstrādes un 
sagatavošanas lejupielādei.

RINEX datnes var lejupielādēt izmantojot e-pastā 
pievienoto web adresi.

4
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (13)

Nospiežot “Download All” 
tiks lejupielādētas visas 
pieprasītās datnes.

4
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Nospiežot uz blakus esošās 
ikonas ar bultiņu uz leju, 
atvērsies sagatavotās datnes 
par katru bāzes staciju, kuras 
iespējams lejupielādēt 
atsevišķi pa vienai.



Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (14)

Pēc nospiešanas “Download All” vai atsevišķas datnes 
lejupielādes “Download” atvērsies uzlecošais logs, kurā būs 
prasīts apstiprināt vai noraidīt datu lejupielādi.

Lejupielādi apstiprina nospiežot “Yes”, noraida nospiežot “No”

4
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (15)

Pēc lejupielādes apstiprināšanas jānorāda vēlamās darbības ar 
failiem
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Pēcapstrādes datu lejupielāde 
SBC vidē (16)

Atvērt vai saglabāt lejupielādētās RINEX datnes, vēlamā darbība 
būs jāveic katrai RINEX datnei. Dažādos interneta pārlūkos tā var 
atšķirties. 
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Google Chrome un 
Mozilla Firefox

Microsoft Edge



Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (1)

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.

5
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2.5. 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.



Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (2)
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Sistēmas e-pastus lietotājs saņem 14 dienas un atkārtoti 
2 dienas pirms pakalpojuma izmantošanas termiņa 
beigām.



Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (3)

Lietotājam jāaktualizē kontaktinformācija, ja tā ir mainījusies.
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Lietotājiem ir iespēja 
mainīt paroles.



Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (4)
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Pēc kontaktinformācijas 
atjaunošanas spiež 
“Save & Close” vai 
“Save”



Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (5)

Pakalpojuma atjaunošanai jāspiež “Renew”

56



Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (6)

Pēc “Renew” pogas nospiešanas, atveras papildus logs, kurā 
jāapstiprina, ka vēlas atjaunot pakalpojuma saņemšanu.

5
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Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (7)

Pakalpojums tiks automātiski atjaunots 
pēc izmantošanas termiņa beigām.

58



Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (8)

Pakalpojuma 
atjaunošanai 
jāspiež “Renew”
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Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (9)

Pēc “Renew” pogas nospiešanas, atveras papildus logs, kurā 
jāapstiprina, ka vēlas atjaunot pakalpojuma saņemšanu.
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Pakalpojuma termiņa 
pagarināšana (10)

Pakalpojums tiks 
automātiski atjaunots

6
1



Lietotāja konta piekļuves paroles 
maiņa (1)

SBC konta piekļuves paroli 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. 
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Paroles nomaiņa īstenojama 
spiežot uz “Forgot password?”



Lietotāja konta piekļuves paroles 
maiņa (2)

Norāda e-pasta adresi, ar kuru veikta 
reģistrācija SBC sistēmā, un nospiež “Send”
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Lietotāja konta piekļuves paroles 
maiņa (3)

Uz norādīto e-pastu saņemsiet sistēmas e-
pastu par paroles maiņu
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Lietotāja konta piekļuves paroles 
maiņa (4)

Nospiežot uz e-pastā pievienotās interneta 
adreses, atvērsies SBC paroles maiņas lapa
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Lietotāja konta piekļuves paroles 
maiņa (5)

Norāda jauno paroli, atbilstoši LatPos lietošanas noteikumu 
2.2.3. punktam
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Nospiežot “Save” tiek saglabāta jaunā parole



Lietotāja konta piekļuves paroles 
maiņa (6)

Parole SBC konta 
piekļuvei
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Parole RTK 
korekcijas un citu 
LatPos sniegto 
pakalpojumu 
saņemšanai

Lietotāja profila lejasdaļā nospiežot “Save & Close” vai “Save” 
tiks saglabātas veiktās izmaiņas



LatPos lietotāju sadalījuma pēc 
darbības sfēras uz 16.03.2021
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Biežāk pieļautās kļūdas (1)

❖ LatPos lietotāja konta izveide atbilstoši pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes 

staciju sistēmas „Latvijas Pozicionēšanas sistēma” lietošanas noteikumiem 

(pieejami: 

https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/LatPos_lieto%C5%A1anas_noteik

umi_07102020.pdf)

2.3.2. lietotājvārdus veido, ietverot juridiskas personas firmas nosaukumu vai fiziskas 

personas uzvārdu, saīsinot līdz 10 simboliem, bez latviešu valodas transkripcijas

2.3.3. paroles veido vismaz no 8 simboliem, ietverot vismaz vienu lielo burtu, vismaz 

vienu ciparu un vienu speciālo simbolu.

❖ Nav ieteicams veidot paroles izmantojot vienu rakstzīmi vairākkārt, piemēram: 

Bbbbbb2@
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https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/LatPos_lieto%C5%A1anas_noteikumi_07102020.pdf


Biežāk pieļautās kļūdas (2)

❖ Lietotāju kontu skaits un lietošana

2.3.1. katram GNSS uztvērējam izveido vienu Lietotāja kontu. Lietotāja kontu 

drīkst lietot tikai vienā GNSS uztvērējā

❖ Neaktuāla kontaktinformācija ziņu saņemšanai:

⮚ Par pieslēgšanās problēmām LatPos sistēmai no lauka

⮚ Par LatPos sistēmas tehniska rakstura problēmām

⮚ Par izmaiņām produktos un līdzīgi

❖ Pakalpojuma atjaunošana piesakot citu pakalpojumu

❖ Pakalpojumu pieteikšanas nosacījumu neievērošana (piemēram, piesakot 

pakalpojumus - Live View)
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Biežāk pieļautās kļūdas (3)

❖ Nepareizi ievadīts lietotājvārds un/vai parole globālās pozicionēšanas 

iekārtā.

❖ Mērījumu veikšana mežainā un krūmainā apvidū, blīvas apbūves teritorijā ar 

nepārredzamu satelītu signālu uztveršanas horizontu.

❖ Pieslēgšanās bez aktīva internetdatu savienojuma.
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❖ Pieslēgšanās nepieteiktam 

pakalpojumam.

❖ Nepareizi globālās pozicionēšanas 

NTRIP iestatījumi:

❖ IP adrese

❖ Ports

❖ RTK korekcijas pieslēgvieta 

(Mountpiont)



Mērījumu labā prakse (1)

❖Brīvs horizonts 15˚ virs uztvērēja. Satelītu signālu tiešai 
uztveršanai (nav koki, krūmi, blīva apbūve), bez atstarojuma 
signāliem (no stikla un ūdens).

❖Aktīvs, stabils interneta pieslēgums. Īsa, ātra inicializācija (10-
15 sekundes).

❖PDOP (Position Dilution of Precision - satelītu ģeometriskā 
izvietojuma koeficients) visu mērījumu laiku mazāks par «4».

❖Visu mērījumu sesijas laiku nepārtraukti uztverami vismaz 5 
vieni un tie paši satelīti.

❖Vienmērīgs satelītu sadalījums attiecībā pret ziemeļu-dienvidu 
un austrumu-rietumu virzienu.

❖Kontroles punkti mērījumu sesijas sākumā un beigās, 5 
mērījumi pa 10 sekundēm.
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Mērījumu labā prakse (2)

❖Mērījumu sesijas ietvaros 3 mērījumi pa 5 sekundēm.

❖Šķērskontrole.

❖Divu neatkarīgu inicializētu mērījumu rezultātu lineārā nesaiste 
nedrīkst pārsniegt 5 centimetrus RTK režīmā.

❖Vēlamas datu korekcijas izvēle (SITE, NETW-MAX, NETW-IMAX, 

VIRTUAL-RS, SITE-BeiDOU, NETW-iMAX-BeiDOU, VRS-BeiDOU)

❖Iespējota GNSS uztveršana (BeiDOU un Galileo)

❖Visu virs horizonta redzamo GPS NAVSTAR, GLONASS, BeiDOU un 
Galileo satelītu signālu uztveršanai globālās pozicionēšanas 
uztvērējam jābūt vismaz 500 satelītu izsekošanas kanāliem. Ja 
izsekošanas kanālu skaits ir mazāks, tad pozicionēšanā izmantoto 
satelītu skaits būs ierobežots, t.i., netiks izmantoti visi virs 
horizonta redzamie satelīti.
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Paldies par uzmanību!

LatPos
Globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma “Latvijas Pozicionēšanas sistēma”

ĢEODĒZIJAS DEPARTAMENTS
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: (+371) 2783 3324

E-pasts: Latpos@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv


