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Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze (1) 

«Ģeotelpiskās informācijas likuma» 12. panta (5) daļa:

«Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveido un uztur valsts ģeodēzisko

tīklu, kā arī uztur Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē informāciju par valsts

ģeodēziskā tīkla punktiem. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze ir Ģeodēziskā tīkla

informācijas sistēmas sastāvdaļa. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir

Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas pārzinis.»
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Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze  (2) 

3



Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze –

VĢTDB (3)

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze (VĢTDB) ir vienīgais 

oficiālais avots, kurā var iegūt informāciju par valsts 

ģeodēziskā tīkla punktiem

 Adrese I:

http://map.lgia.gov.lv
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http://map.lgia.gov.lv/


VĢTDB  (4) 
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VĢTDB (5) 
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VĢTDB (6) 

 Adrese II:

http://geodezija.lgia.gov.lv
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http://geodezija.lgia.gov.lv/


VĢTDB pilnveide

 VĢTDB  izveidota 2008./9. gadā - I versija 

 Uzlabojumi VĢTDB veikti 2015. gadā - II versija

 2018. gadā būs jauna VĢTDB - III versija
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VĢTDB mērķis

 Uzkrāt un uzturēt aktuālu informāciju par valsts 

ģeodēziskā tīkla punktiem

 Uzkrāt gan tekstuālu, gan grafisku informāciju par valsts 

ģeodēziskā tīkla punktiem

 Nodrošināt informācijas par valsts ģeodēziskā tīkla 

punktiem pieejamību jebkuram interesentam
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VĢTDB aktualizācija (1)

VĢTDB informācija tiek aktualizēta pēc:

 izpildītiem un apstiprinātiem ģeodēzisko darbu 
pārskatiem

 pārbaudes un kontroles braucienu materiāliem

 Ģeodēzijas nodaļas sapulcēs pieņemtiem lēmumiem

 Ģeodēzisko punktu izvērtēšanas komisijas lēmumiem

 Arhīva materiālu izpētes

 apsekošanas materiāliem
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VĢTDB aktualizācija (2)

VĢTDB aktualizācija pēc apsekošanas materiāliem:

 nivelēšanas punktiem precizētas koordinātas

 precizēta informācija par zīmes tipu

 precizēti punktu atrašanās vietas apraksti

 aktualizēti punktu abrisi

 visiem punktiem pievienoti 2 līdz 3 foto
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VĢTDB aktualizācija (3)

 precizēta informācija par ģeodēzisko zīmi
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• uzraksti uz 

markas

• noformējums 

arī sienas zīmei



VĢTDB aktualizācija (4)

 precizēta informācija par ģeodēzisko zīmi
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• zīmes tips



Zīmes tipa precizēšana grunts zīmēm (1)
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Zīmes tipa precizēšana grunts zīmēm (2)
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Zīmes tipa precizēšana sienas zīmēm (1)
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Zīmes tipa precizēšana sienas zīmēm (2)
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Zīmes tipa precizēšana sienas zīmēm (3)
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VĢTDB aktualizācija (4)

 precizēti punktu atrašanās vietas apraksti
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VĢTDB aktualizācija (5)

 aktualizēti abrisi:
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VĢTDB aktualizācija (6) 

 pievienoti 2 vai 3 foto
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VĢTDB   III versija

25



VĢTDB   III versija
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VĢTDB   III versija
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VĢTDB   III versija
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VĢTDB   III versija
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Informācija par valsts ģeodēzisko tīklu 
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Nosakot kopējo punktu skaitu, nedrīkst summēt 

visus punktus kopā



Savietotie valsts ģeodēziskais tīkla punkti
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Uz 28.03.2018. valsts ģeodēziskajā tīklā ir 34 dažādās 

kombinācijās savstarpēji savietoti punkti
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Valsts ģeodēziskā tīkla punkti 

– fiziski nostiprinātu punkti –

uz 28.03.2018. ir 3219 punkti

32No tiem 190 iznīcināti
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Problēma - punktu iznīcināšana 

Statistika:

 līdz 2016. gadam bija 68 iznīcināti VĢT punkti

 uz 30.12.2016. valsts ģeodēziskajā tīklā bija 120 iznīcināti 
punkti

 uz 29.12.2017. valsts ģeodēziskajā tīklā bija 168 iznīcināti 
punkti

 uz 28.03.2018. valsts ģeodēziskajā tīklā ir 190 iznīcināti 
punkti
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Iznīcinātie valsts ģeodēziskā tīkla punkti (1)
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Pa punkta 

veidiem
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Iznīcinātie valsts ģeodēziskā tīkla punkti (2)
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Galvenie punktu iznīcināšanas iemesli
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Sabiedrības līdzdalība
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Sabiedrības līdzdalība (1)
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Aicinām visus sniegt informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla 

punktiem rakstot uz:   info@lgia.gov.lv

Piemērs:

 2018. gada 6. martā SIA Ģeodēzists mērnieks Krists Celms

sniedza informāciju, ka Liepājā iznīcināti trīs valsts

ģeodēziskā tīkla punkti

 LĢIA informāciju pārbaudīja - 14. martā pārbaudes

brauciens

 Fakti apstiprinājās, uz vietas sastādīti punktu iznīcināšanas

akti, veikta fotofiksāža

 Punktu izvērtēšanas komisija atzina punktus par iznīcinātiem

 Aktualizēta VĢTDB

mailto:info@lgia.gov.lv


Sabiedrības līdzdalība (2)
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Sabiedrības līdzdalība (3)
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Sabiedrības līdzdalība (4)

Paldies SIA Ģeodēzists mērniekam 

Kristam Celmam!
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VĢTDB mērniekiem (1)

LĢIA griežas mērniecības uzņēmumi un mērnieki un pieprasa

informāciju par ģeodēzisko punktu aizsargjoslām savu uzmērāmo

objektu robežās

Kā rīkoties?
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VĢTDB mērniekiem (2)

Atlasa punktus pēc adreses
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VĢTDB mērniekiem (3)
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VĢTDB mērniekiem (4)

Aplūko punktus 
kartē Karšu 
pārlūkā
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VĢTDB mērniekiem (5)

Atrod konkrēto objektu un pārliecinās, vai tajā ir valsts 
ģeodēziskā tīkla punkts
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Ģeodēzisko punktu aizsardzība

«Aizsargjoslu likuma» III nodaļas «Ekspluatācijas 
aizsargjoslas»

12. pants nosaka ekspluatācijas aizsargjoslu veidus:

....8) aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem;

20. pants. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

(1) Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem tiek noteiktas
ap valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem,
kuriem apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs,
lai nodrošinātu piekļuvi ģeodēziskā tīkla punktiem un
ģeodēzisko darbu veikšanu tajos, ģeodēziskā tīkla punktu
ilgstošu saglabāšanu, stabilitāti un konstrukcijas nemainību.
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Ģeodēzisko punktu aizsardzība (2)

20. panta (2) daļa:

(2) Aizsargjoslu ap ģeodēziskā tīkla punktiem nosaka šādi:

1) 50 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra:

a) globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases punktiem,

b) ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktiem,

c) gravimetriskā tīkla 1. klases punktiem;

2) 5 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra — pārējiem 

ģeodēziskā tīkla punktiem.
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Ģeodēzisko punktu aizsardzība (2)

49. pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap ģeodēziskā tīkla 
punktiem:

................................. 

4) aizliegts veikt saimniecisko darbību vai būvniecību valsts 

ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās bez saskaņošanas ar Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūru;

5) aizliegts veikt saimniecisko darbību vai būvniecību vietējā 

ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās bez saskaņošanas ar attiecīgo 

pašvaldību.
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Darbības valsts ģeodēzisko punktu 

aizsardzības jomā 

 Tiek izsniegti tehniskie noteikumi ceļu projektu 

izstrādāšanai un skaņoti izstrādātie projekti

 Tiek sniegti atzinumi objekta nodošanai ekspluatācijā 

(pēc būvdarbu pabeigšanas)

 Tiek skaņoti ēku siltināšanas un pārbūvju projekti

 Tiek sniegti nosacījumi un atzinumi teritorijas 

plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem
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Tehniskie noteikumi, saskaņojumi un  

atzinumi ceļu projektiem
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Izsniegti tehniskie
noteikumi

Saskaņoti projekti Sniegti atzinumi

38
40

10

38
37

1718

14

1

2016. 2017. 2018.



Teritorijas plānojumi, lokālplānojumi, 

detālplānojumi
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2017. gadā sniegtie nosacījumi un atzinumi
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2018. gadā sniegtie nosacījumi un atzinumi
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Paldies par uzmanību!

Brigita Helfriča

Brigita.Helfrica@lgia.gov.lv

Tālrunis: 27875702

mailto:Brigita.Helfrica@lgia.gov.lv

