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1. RINEX datņu lejupielāde LatPos SBC sistēmā 
 

Izveidotajā lietotāja profilā, nepieciešams aktivizēt pakalpojumu “RINEX datnes”. 

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

 

LatPos SBC lietotāja profilā automātiski atveras sadaļa “Veikals”, kurā var pieteikt 

nepieciešamos pakalpojumus, skatīt Reģistrācijas instrukcija LatPos pakalpojumu 

saņemšanai. 

 

Priekš LatPos SBC 

RINEX ieguves 

Ievadīt izveidoto 

lietotāja vārdu un 

paroli un nospiest 

“Pieteikties”. 

http://latpos.lgia.gov.lv/SBC
https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/LatPos%20Re%C4%A3istr%C4%81cija%20pam%C4%81c%C4%ABbas.pdf
https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/LatPos%20Re%C4%A3istr%C4%81cija%20pam%C4%81c%C4%ABbas.pdf
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2. RINEX datņu pieprasīšana 
 

Izvēlnē “Pēcapstrāde” veic pēcapstrādes RINEX datņu pieprasīšanu. 

1. Solis RINEX datņu pieprasīšanā 
 

No 2021. gada 1. jūlija pēcapstrādes RINEX datnes pieejamas tikai RINEX 3.04. 

versijā! 

Jānorāda vajadzīgais RINEX datņu sagatavošanas laiks. Datnes tiek uzkrātas ar ieraksta 

intervālu 1 (viena) sekunde un glabāšanas laiku 2 (divi) mēneši. RINEX datnes no 

LatPos bāzes stacijas Kuldiga2 “KUL2”, pieejami tikai ar GPS Navstar un GLONASS 

satelītu signāliem 

 

 

 

 

 

 

  

RINEX datņu sagatavošanas sākuma laiku var 

norādīt nospiežot uz kalendāra “Sākuma laiks”. 

Datņu pieprasījumam var izveidot darba 

nosaukumu ierakstot to “(Projekta nosaukums)” 

logā. Neierakstot “Projekta nosaukums” pie datu 

lejupielādes parādīsies kā “Projekts: Empty” 

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. 
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2. Solis RINEX datņu pieprasīšanā 

Pēc darba sākuma un beigu laika izvēles, jānorāda LatPos bāzes stacijas no 

kurām nepieciešams iegūt RINEX datnes. 

Jāizvēlas RINEX datnes ieraksta intervāls izvēloties 1, 5, 10, 15, 20, 30 un 60 

sekundes. Izvēloties ieraksta intervālu 1 sekunde failus iespējams apvienot vienā 

atzīmējot “Apvienot failus”, ja izvēlēts ieraksta intervāls lielāks par 1 sekundi tad 

failu apvienošana notiek automātiski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Pārbaudīt RINEX datu pieejamību var 

nospiežot uz “DATU PIEEJAMĪBA” 

Datnes ieraksta ilgumu izvēlei nepieciešams nospiest 

“Novērošanas ātrums” un apstiprināt kādu no 

piedāvātajām iespējām: 1, 5, 10, 15, 20, 30 vai 60 

sekundes. 
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Pieprasot datus no LatPos bāzes stacijām iespējams pārbaudīt datu pieejamību, mēneša 

nogrieznī par visām bāzes stacijām un katru bāzes staciju individuāli. 

 

 

 

 

RINEX datu pieejamība tiek attēlota procentuāli no visas dienas uzkrātajiem datiem. 

Nospiežot uz bāzes stacijas četru simbolu koda, 

iespējams apskatīt konkrētās bāzes stacijas RINEX datu 

pieejamību pēdējām 30 dienām. 
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RINEX datņu pieejamība tiek attēlota procentuāli, tekošās dienas datu pieejamība mainās 

automātiski, tiklīdz pieejamas jaunas datnes. 

  

Atgriezties uz visu bāzes staciju pārskatu vai aizvērt 

pārskatu var nospiežot uz zaļās bultiņas vai krustiņa. 
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3. Solis RINEX datņu pieprasīšanā 

Pēc RINEX datu sagatavošanai nepieciešamās informācijas ievadīšanas tā jāiesniedz 

apstrādei. 

 

 

 

 

Pēc datu iesniegšanas apstrādei, atvērsies papildus logs kurā var pārbaudīt pieprasīto 

informāciju un datus par bāzes stacijām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nospiežot “Iesniegt” izvēlētie dati tiek iesniegti 

apstrādei 
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Papildus logā tiek attēlota sekojoša informācija: 

1. pieprasītāja vārds un uzvārds, datums, kad veikta RINEX datņu 

pieprasīšana; 

2. Informācija par LatPos bāzes stacijām. 

 

  

RINEX datņu pieprasītāja 

informācija un laiks, kad veikta 

RINEX datņu pieprasīšana, 

“Projekta nosaukums” 

Informācija par LatPos bāzes stacijām: 

• Bāzes stacijas saīsinājums; 

• DOMES numurs; 

• Pieejamās GNSS satelītu sistēmas; 

• Ģeodēziskās koordinātas un 

elipsiodālais augstums. 

 

Pieprasīto RINEX datņu informācija: 

• Sākuma laiks; 

• Ilgums; 

• Bāzes stacijas (to skaits); 

• Failu skaits un ieraksta intervāls. 

Ja pieprasītā informācija ir 

korekta jāspiež “Apstiprināt”, bet 

ja nepieciešams veikt kādas 

izmaiņas jāspiež “Atcelt” 

Informācija par RINEX datnēm: 

• Sagatavošanas sākuma, beigu laiks un 

epohas; 

• Datņu skaits, par katru bāzes staciju 

tiek sagatavota atsevišķa RINEX datne. 
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3. RINEX datņu lejupielāde 

 

1. Solis RINEX datņu lejupielādei 
 

Pēc RINEX datņu apstiprināšanas tiek automātiski atvērta sadaļa “Rezultāti”, kur tiek 

attēlota informācija par RINEX datņu sagatavošanu un lejupielādi. 

Kad datnes būs pieejamas lejupielādei no LatPos sistēmas saņems e-pastu. 

 

 

Nospiežot uz pievienotās web adreses pēc ielogošanās lietotāja kontā, automātiski tiek 

atvērta lietotāja konta sadaļa “Rezultāti”.  

RINEX datnes tiek sagatavotas 

lejupielādei 

 

 

Sistēmas e-pasta piemērs, ko saņems pēc RINEX datņu apstrādes un sagatavošanai 

lejupielādei. 

RINEX datnes var lejupielādēt izmantojot e-pastā pievienoto web adresi. 
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Lejupielāde jāveic katram izveidotajam RINEX datņu pieprasījumam atsevišķi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nospiežot uz blakus esošās 

ikonas ar bultiņu uz leju, 

atvērsies sagatavotās datnes 

par katru bāzes staciju, kuras 

iespējams lejupielādēt atsevišķi 

pa vienai. 

 

 

Nospiežot “Lejupielādēt visu” 

tiks lejupielādētas visas datnes 

kas tika pieprasītas. 
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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. 

 

  

Nospiežot “Lejupielādēt” tiks 

lejupielādēta tikai izvēlētā 

datne. 
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2. Solis RINEX datņu lejupielādei 
Pēc nospiešanas “Lejupielādēt visu” vai atsevišķas datnes lejupielādes “Lejupielādēt” 

atvērsies uzlecošais logs kurā būs prasīts apstiprināt vai noraidīt datu lejupielādi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lejupielādi apstiprina nospiežot 

“Jā”, noraida nospiežot “Nē” 
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3. Solis RINEX datņu lejupielādei 

Pēc lejupielādes apstiprināšanas atkarībā no izmantotā interneta pārlūka: 

• RINEX datnes var tikt lejupielādētas automātiski un saglabātas pēc 

noklusējuma norādītajā vietā. 

• Manuāli jānorāda darbība ko vēlaties veikt ar lejupielādētajām datnēm: 

o Atvērt 

o Saglabāt un norādīt saglabāšanas vietu.  

 

Sagatavotās RINEX datnes sadaļā “Rezultāti” tiek saglabātas 60 dienas, kopš to 

izveides. Pēc termiņa beigām datnes tiek automātiski dzēstas. 

 

 
RINEX datnes ir lejupielādētas. 

 

 

Lejupielādētās RINEX datnes. 

 

 


