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1. Vispārīgi ieteikumi un ierobežojumi 

 

VĢTDB lietotne jālieto izmantojot Google Chrome pārlūku, sākot  no versijas 56.0.2924, kas 

pēc noklusējuma atbalsta HTML5 funkcionalitāt i. Lai nodrošinātu sap rotamāku grafisko rīku 

izmantošanu, kā p iemēram, iestrādātos kalendārus datumu izvēlei, ieteicams izvēlēt ies pārlūka 

versiju ar latviešu valodu. 

 

2. VĢTDB lietotnes uzbūve 

Valsts ģeodēziskā t īkla datubāzes uzbūve sastāv no trim galvenajām daļām:  

• Galvene – t iek at tēlots sistēmas nosaukums un galvenā navigācijas josla. 

• Ķermenis – lietotnes mainīgā daļa, kas atkarībā no lietotāja p ieprasītās funkcionalitātes 

mainās.  

• Kājene – at tēlotas lietotnes autortiesības un papildinformācija. 
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Atverot VĢTDB lietotājam redzama šāda saskarne, kurā: 

1. Poga uz karšu pārlūka skatu, kas kalpo arī kā sākuma skats, lietotājam atverot vietni. 

2. Darbības ar punktiem. Lietotāji t iek novirzīt i uz sadaļu - Punkta meklēšana. 

3. Klasifikatori un statistika. Uzspiežot izvēlnes pogu atveras izkrītošā izvēlne ar iespēju atvērt 

statistikas lapu, vai kādu no klasifikatoru lapām – adreses, punktu veidi, zīmes noformējums, 

zīmes t ips. 

4. Kontaktu sadaļā p ieejama iestādes kontaktinformācija, atrašanās vieta un ievades forma 

ziņojuma nosūtīšanai. 

 

Turpmākajās nodaļās t iks sīkāk ap lūkota visa iespējamā funkcionalitāte un iespējamās grafiskās 

saskarnes. 
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3. Funkcionālais apraksts 

Šajā nodaļā t iks ap rakstīti t rīs VĢTDB lietotnes moduļi: karšu pārlūks, klasifikatori un 

statistika, darbības ar punktiem. Lietotnes moduļi sadalīt i sīkākās funkcijās, un to darbības p rincipi 

un uzbūve apskatītas turpmākajās nodaļās. 

3.1. Karšu pārlūks 

VĢTDB punktu apstrādes grafiskais rīks, turpmāk - karšu pārlūks, nodrošina lietotājam punktu 

meklēšanu un apskatīšanu grafiskā vidē. VĢTDB karšu pārlūks nodrošina p lašu funkcionalitāt i, kas 

t iks apskatīta turpmākajās apakšnodaļās.   
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Apzīmējumi 

Karšu pārlūka rīkjoslas un ģeodēzisko punktu rīkjoslas apzīmējumu apraksts. 

 

Pārvietot (Maina kartes skatu, 
pārvietojot to meklējamā objekta 

virzienā.)  

Kartes informācijas slāņi (Iespējams 
pievienot kartei slāņus (piem. Ortofoto, 

Novadu/Pagastu robežas, u.c.).) 

 

Pietuvināt  (Maina kartes skatu, 
pietuvinot karti.) 

 

Objektu meklēšana (Vienkāršā 
meklēšana pēc punkta nosaukuma un 

izvērstā meklēšana pēc visiem punkta 
parametriem.) 

 

Attālināt  (Maina kartes skatu, 
attālinot karti.)  

Identifikācijas/meklēšanas rezultāti 

 

Pilns skats (Maina kartes mērogu, lai 
attēlotu kartes kopskatu.)  

Rīki 

 

Notīrīt meklēšanas rezultātus kartē 
(Notīra visus objektus kartē (piem., 

meklēšanas rezultātus, atzīmētās 
atrašanās vietas, ar mērīšanas rīku 

zīmētos objektus).) 

 

Zīmēt taisnstūri 

 

Informācija par objektiem (Atver 
logu „Identificēšanas rīks”, kur 
iespējams iegūt informāciju par 

objektiem.) 
 

Zīmēt līniju 

 

Koordinātu noteikšanas rīks (Nosaka 
koordinātas LKS-92 TM xy un LKS-

92 BL)  

Zīmēt brīvas formas līniju 

 

Atzīmēt un nosūtīt  atrašanās vietu 
(Iegūt punkta atrašanās vietas saiti 

LĢIA publiskajā karšu pārlūkā.)  

Zīmēt poligonu 

 

Kartes izdruka (Sagatavo kartes 
izdruku, kuru iespējams drukāt vai 
saglabāt.)  

Zīmēt brīvas formas poligonu 

 
 

 

Paslēpt rezultātus 

 

  



Valsts ģeodēziskā t īkla datubāzes lietotāja instrukcija 

 

7 

 

3.1.1. Darbs ar karšu pārlūku 

Karšu pārlūks nodrošina ne t ikai ģeodēzisko punktu meklēšanu, at lasīšanu un at tēlošanu, bet  

ietver arī vairākas funkcijas, kas ļauj viegli un vienkārši izmantot kartes un to funkcionalitāt i darbam 

ar ģeodēziskajiem punktiem.  

 

Pilnekrāna režīms 

Pilnekrāna režīms nodrošina darbu ar karšu pārlūka logu, p alielinot  to pa visu ekrānu. Lai 

strādātu pilnekrāna režīmā, nosp iediet  pogu -  , ja vēlat ies beigt  strādāt 

p ilnekrāna režīmā - nosp iediet taustiņu “Esc”. 

 

Statusa josla 

 Lai atvērtu statusa joslu, nosp iediet  uz pelēkā trīsstūra kartes pārlūka loga apakšā. Statusa 

josla satur informāciju par karšu mērogu, un peles kursora koordinātām, bīdot  peles kursoru pa karti, 

mainīsies tā sniegtā informācija.  

 

 

 

Kartes mēroga palielināšana, samazināšana 

 Karšu pārlūks nodrošina vairākas iespējas kā mainīt  kartes mērogu. Viens no veidiem, kā 

kartes mērogu ir iespējams palielināt  vai samazināt , ir veikt  peles rullīša rit ināšanu. Rit inot  peles 

rullīt i savā virzienā karšu mērogs samazinās, rit inot  rullīt i p retējā virzienā, no sevis p rom, karšu 

mērogs palielinās, un kart i iespējams apskatīt detalizētāk. 

Karšu mērogu iespējams palielināt  vai samazināt , izvēlot ies no rīkjoslas rīku pietuvināt vai 

attālināt , lai palielinātu vai samazinātu kartes mērogu. Kad rīks izvēlēts ar peles kreiso 

taustiņu nospiediet uz kartes un velciet , lai iezīmētu laukumu, kuru vēlat ies p ietuvināt /attālināt .  

 

 

 

 

 



Valsts ģeodēziskā t īkla datubāzes lietotāja instrukcija 

 

8 

 

Karšu pārlūka kreisajā apakšējā stūrī atrodas kartes mēroga maiņas josla. Pārvietojot 

kontroles paneļa pogu uz augšu, t iek palielināts kartes mērogs, bet pogu pavelkot  uz leju kartes 

mērogs t iek samazināts.  

Ja vēlat ies atgriezt ies uz sākotnējo kartes izskatu, spiediet  uz pogas -   p ilns skats. 

 

Karšu pārlūka rīkjosla 

Karšu pārlūks nodrošina darbības, kas palīdz ērtāk izmantot kart i un vieglāk identificēt  

ģeodēziskā t īkla punktus.  

 

Ar koordinātu noteikšanas rīku  , lietotājam iespējams noteikt  norādītā punkta 

koordinātas.  

1. Lietotājs no rīkjoslas izvēlas pogu  

2. Kartē norāda punktu, kuram vēlas noteikt  koordinātas un nospiež peles kreiso taustiņu.  

3. Logā Koordinātas parādās norādītā punkta koordinātas.  

Atzīmēt un nosūtīt atrašanās vietu  Norādiet  uz kartes vēlamo vietu, kurai vēlat ies 

iegūt  punkta atrašanās vietas saiti, ko iespējams apskatīt LĢIA publiskajā karšu pārlūkā.  

  

1. Lietotājs no rīkjoslas izvēlas pogu  

2. Kartē norāda punktu, kuram vēlas izveidot  atrašanās vietas saiti.  

3. Logā Punkta saite t iks parādīta norādītā punkta atrašanās vietas saite.  
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Kartes izdruka 

Kartes izdrukas funkcija ļauj jebkuram lietotājam izveidot  nelielu at tēlu ar kart i un izvēlētajiem 

ģeodēziskā t īkla punktiem. Lai veidotu kartes izdruku, no rīku joslas nep ieciešams izvēlēt ies pogu – 

Kartes izdruka ( ). Karti novietojiet  tādā pozīcijā, kādu vēlat ies izdrukāt , tad nospiediet  uz printera 

ikonas, lai  atvērtos kartes izdrukas logs. Pap ildus iespējas: 

• Virsraksts  

• Lietotāja komentāri  

• Kartes loga izmēri p latums/augstums (px) 

Kad nep ieciešamie lauki ir atzīmēti un izmērs ievadīts , spiediet – sagatavot izdruku. Lai veiktu 

kartes izdruku, spiediet  jaunatvērtajā logā uz drukāšanas pogas (p rintera ikona). Ja t ika atzīmēts lauks 

lietotāja komentāri, tad tos var ievadīt  p irms kartes izdrukas kreisajā apakšējā stūrī. Lietotājam 

iespējams arī labot  vai p ilnībā izmainīt  kartes izdrukas virsrakstu. 

 

  

Drukāšanas poga Virsraksts 

Komentārs 
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Kartes izdruka: 

 

Izdrukas t iek sagatavotas pdf formātā. 

Pārskata karte 

Lai atvērtu pārskata karti, nosp iediet uz bult iņas , kas atrodas kartes labajā apakšējā stūrī. 

Pārskata kartes logs at tēlo mazu kartīti ar daudz p lašāku kopskatu nekā uz ekrāna apskatāmā karte. 

 

Pašlaik skatāmais kartes atvērums pārskata kartē t iek iezīmēts ar pelēku kvadrātu. Palielinot  

vai pamazinot karti, p ārskata karte parādīs kopējo apskatāmās teritorijas laukumu. 

Novietojot kursoru uz pārskata kartē iezīmētā pelēkā kvadrāta, parādās  paziņojums – 

Pārvietot kartes skatu. 

Redzot  šo zīmi, nosp iežam peles kreiso taustiņu un 

pārvietojam kursoru pa pārskata kartes logu. Līdz ar kursora 

pārvietošanos, pārvietojas arī pelēkais kvadrāts pārskata kartē. 

Pēc interesējošās vietas izvēles, at laižam peles kreiso taustiņu. 

Karte t iks centrēta (pārvietota) uz pārskata kartē izvēlēto vietu. 
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Identificēšanas rīks 

 Identificēšanas rīks ļauj iezīmēt ģeodēziskā t īkla punktus kartē. Šādi iezīmēti punkti kļūst  

akt īvi, tas ir, iespējams aplūkot to detalizētu informāciju. 

Izvēlot ies identificēšanas rīku - punkts un palielinot  kartes mērogu, kartē būs redzami punkti 

oranžā krāsā. Lai iegūtu papildus informāciju par punktu, uz tā ir jāuzspiež ar peles kreiso taustiņu.  

 

 Pēc taustiņa nospiešanas, sadaļā Identifikācijas/meklēšanas rezultāti, p arādīsies informācija 

par konkrēto punktu.  

 

Lai iegūtu papildus informāciju par punktu, spiediet uz pelēkā 

t rijstūra   
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Izvēlot ies identificēšanas rīku poligons, p alieliniet  vai samaziniet  kartes mērogu līdz interešu 

zona ir viegli pārskatāma, un iezīmējiet  kartē poligonu. Lai beigtu zīmēt , veiciet  peles kreisā taustiņa 

dubultklikšķi. Pēc zīmēšanas pabeigšanas , punkti t iks attēloti ar violet iem ap līšiem.  

 

Sadaļā Identifikācijas/meklēšanas rezultāti t iks at tēloti visi at lasīt ie punkti.  

    

Lai apskatītu punktu kartē, nospiediet  uz pogas . Punkts tiks attēlots ar sarkanu aplīti.  
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Izvēlot ies identificēšanas rīku taisnstūris, p alieliniet  vai samaziniet  kartes mērogu līdz interešu 

zona ir viegli pārskatāma, un iezīmējiet  kartē taisnstūri. Lai sāktu taisnstūra zīmēšanu nospiediet un 

turiet  peles kreiso taustiņu, tad virziet peli pa ekrānu, līdz vēlamais apgabals ir iezīmēts, tad at laidiet  

peles taustiņu.  
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3.1.2. Karšu slāņi 

 Darbojot ies ar karšu pārlūku, 

iespējams pieslēgt/atslēgt  kartes slāņus un 

mainīt  to caursp īdīgumu. Lai p ievienotu 

jaunus slāņus, nep ieciešams izvēlēt ies 

pogu – Kartes informācijas slāņi.  

Lietotājam pieejami šādi karšu slāņi: 

• Pārskata karte mērogā no 1 : 

4000000 līdz 1 : 5000, 

• Ortofoto karte 5. cikls (RGB), 

• Ortofoto karte 6. cikls (RGB), 

• Administratīvās un pagasta 

robežas(Novadi, Pagasti, Rajoni), 

• Vietējā t īkla punkti, 

• Valsts ģeodēziskā t īkla punkti. 

 

Lai p ieslēgtu vai atslēgtu kādu no 

slāņiem, nep ieciešams veikt  atzīmi, vai 

p retējā gadījumā izņemt atzīmi, no izvēles rūt iņas, kas atrodas pretī slāņa nosaukumam.  

 

 Izvēlēt ie slāņi būs redzami, veidojot  kartes izdrukas. Karšu pārlūks nodrošina arī slāņa 

caursp īdīguma iestatīšanu. Nospiežot uz konkrētā slāņa, p iemēram Ortofoto 2013. – 2015. g. parādās 

slīdošā josla, ar kuru iespējams iestatīt slāņa caursp īdīgumu, sākot  ar necaursp īdīgu (100%) līdz 

neredzamam (0%). 
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3.1.3. Punktu informācijas apskatīšana 

 Lietotājam pietuvinot karti, sākot no mēroga 1 : 500000, iespējams apskatīt ģeodēziskā t īkla 

punktu izvietojumu un identificēt tos pēc punkta nosaukuma. Visi esošie punkti tiek attēloti kā oranži 

ap līši, un to nosaukumi melni ar dzeltenu izgaismojumu. 

 

  

 

Punkti p irms t ie nav identificēt i (izmantojot identificēšanas rīku vai meklētāju) ir neaktīvi. Tas 

nozīmē, ka par tiem neattēlojas nekāda papildus informācija. Punkta identificēšana ar identificēšanas 

rīku t ika apskatīta nodaļā 3.1.1. Darbs ar karšu pārlūku. Pēc punktu identificēšanas t ie kļūst  akt īvi, 

iezīmējas ar violetu ap līt i un to informācija ir ap skatāma sadaļā Identifikācijas/meklēšanas rezultāti. 
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 Pārvietojot peles kursoru uz aktīvu punktu, t iek 

at tēlota punkta pamata informācija, tā nosaukumi, klase, 

veids, koordinātas un teritorija.  

 

 Labajā sānā iespējams apskatīt detalizētu informāciju par identificētajiem punktiem. 

Informācija ir sadalīta kategorijās: Pamata dati, Koordinātas un augstumi, Ģeodēziskā zīme, 

Apsekošana. Pārvietoties starp kategorijām iespējams noklikšķinot  uz kategor ijas nosaukuma.  

 

  

 

Ja nep ieciešams nodzēst  punktu sarakstu, tad 

nep ieciešams nosp iest pogu – Dzēst rezultātus, kas atrodas 

labajā stūrī un t iek apzīmēts ar neliela konteinera at tēlu. 
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3.1.4. Punktu saraksta eksportēšana no karšu pārlūka 

Lai eksportētu punktus no karšu pārlūka, nospiediet  

uz pogas   - Eksportēt uz CSV, kas atrodas 

Identificēšanas/meklēšanas rezultātu logā labajā 

augšējā stūrī. 

 Pēc pogas   nosp iešanas, atvērsies logs  CSV 

sagatave, kurā būs iespējams at lasīt  laukus, kurus 

vēlat ies eksportēt uz Excel failu. Kad vēlamie lauki 

at lasīt i, spiediet uz pogas Ielādēt csv. 

Eksports p iedāvā izeksportēt visus redzamos datu laukus, vai iespēju lietotājam izvēlēt ies 

konkrētus laukus, kuri t iks izeksportēti. 

 

Eksportēt visus punktu datu laukus  

 Lai eksportētu visus punkta datu laukus, pēc csv sagataves atvēršanas nekādas papildus 

darbības nav jāveic, un lietotājs spiež pogu Ielādēt csv. 
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Eksportēt vēlamos laukus 

 Ja lietotājs nevēlas eksportēt visus punkta datu laukus, bet  norādīt  kādus konkrētus, to 

iespējams izdarīt divos veidos: 

1. Lietotājs spiež x uz konkrētajiem datu laukiem, kurus viņš nevēlas eksportēt, 

 

2. Lietotājs nodzēš visus laukus ar pogu - , un p ievieno 

nep ieciešamos laukus, atzīmējot tos izkrītošajā izvēlnē: 

 

3.1.5. Punkta meklēšana Karšu pārlūkā 

Karšu pārlūks nodrošina divu veidu meklēšanas – vienkāršo meklēšanu un izvērsto meklēšanu. 

Vienkāršā meklēšanā t iek meklēt i visi punkti, kuru nosaukumos atrodama ievadītā simbolu virkne, 

turpretī izvērstā meklēšana ļauj lietotājam pašam izveidot  meklēšanas kritērijus, pēc kā punkti t iks 

at lasīt i. 

Vienkāršā meklēšana 

 Izmantojot vienkāršo meklēšanu lietotājs ievada Punkta nosaukuma lauciņā simbolu virkni, 

kas var saturēt jebkādas rakstzīmes un p iespiež pogu meklēt . M eklētājs meklē šīs s imbolu virknes 

saderību ar datubāzē esošajiem nosaukumiem, datu laukos – Punkta nosaukums, Cit i nosaukumi, 

Nivelēšanas nosaukums un Gravimetriskais nosaukums. Meklēšanas secība: 

1. Ievada punkta nosaukumu vai nosaukuma daļu.  

2. Sp iež pogu Meklēt vai taustiņu Enter 

3. M eklēšanas rezultāti tiks attēloti sadaļā Identifikācijas/meklēšanas rezultāti. 
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4. Ja vēlat ies nodzēst  rezultātus, spiediet pogu - dzēst rezutātus. 

  

Izvērstā meklēšana 

Izmantojot izvērsto meklēšanu lietotājs pats izvēlas un sastāda kritērijus, pēc kuriem notiks 

punktu at lase. Atverot izvērsto meklēšanu lietotājam ir p ieejams parametru saraksts, no kura var 

izvēlēt ies no viena līdz visiem iespējamiem kritērijiem. Kritērijus apvieno izmantojot  loģiskos 

operatorus un/vai. 

 

Izvērstajā meklēšanā dažas parametra vērt ības ir jāizvēlas no parametru vērt ību saraksta, kā 

p iemēram klases, bet  cit i lauki ir jāaizp ilda brīvā tekstā, piemēram, uzraksts uz markas. 

Parametriem, kuriem ir iespējama izvēle no saraksta, pēc parametra izvēles parādīsies saite nav 

norādīts, uz kuras uzklikšķinot  atvērsies vērtību saraksts. Vērtību sarasta tabulā iespējams arī meklēt  

vērt ības, p iemēram, laukā Klase ievadot  vērt ību N t iek at tēlotas visas nivelēšanas klases. 
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Lietotājs izvēlas vēlamo vērt ību un noklikšķinot  uz tās, vērt ība t iek p iesaistīta meklēšanas 

kritērijiem.  

Kad lietotājs ir izvēlējies p irmo meklēšanas parametru, viņš var p ievienot  šim pašam 

parametram vairākas vērt ības , spiežot pogu – Pievienot nosacījumu.  Ja lietotājs vēlas p ievienot  vēl 

kādu parametru, tad nep ieciešams spiest uz pogas – Pievienot parametru.  

 

 Tāpat lietotājam ir iespēja dzēst pievienotos nosacījumus vai parametrus.  

Lietotājam ir iespēja arī norādīt  meklēšanas veidu – precīzi, līdzīgi, nav, =, >, <.  

 

 

 

 

 

Piemēram, t iek 

meklēts punkts, kura klase ir N1 vai N2, kurš atrodas Rīgā vai 

Jūrmalā, kura Abrisa sagatavošanas gads ir lielāks par 2000 un 

nivelēšanas gads mazāks par 2015, un zīmes t ips ir sr-001. 

Rezultāti: 
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Pēc punkta meklēšanas, rezultāti t iek at tēloti Identifikācijas/meklēšanas rezultāti cilnē.  

 

Laukiem, kuru vērt ības jau t iek glabātas datubāzē (piemēram, administratīvās teritorijas, punkta 

klases, nivelēšanas līnijas, uc.), vērt ības ir jānorāda no saraksta tabulas, cit iem laukiem ir brīvi 

jāievada informācija.  

3.1.6. Karšu pārlūka rīku izmantošana 

Karšu pārlūks nodrošina rīkus darbam ar koordinātām, laukumu mērīšanu, at tālumu mērīšanu 

un zīmēšanu. Karšu pārlūka grafiskie un koordinātu rīki atrodas zem cilnes rīki - . 

Mērīšanas un zīmēšanas rīki, koordinātu meklēšana 

Sadaļā Koordinātas ir iesp ējams manuāli ievadīt  koordinātas, lai karšu pārlūkā varētu at tēlot 

atrasto punktu. Vērt ības punkta atrašanai, p iemēram, N: 303030 (x LKS-92 TM) vai 56 46 56 (B 

ģeogrāfiskās) E: 404040 (y  LKS-92 TM) vai 24 58 00 (L ģeogrāfiskās). 

Piemērs, norādot x;y  LKS-92 TM koordinātas: 

 

Piemērs, norādot ģeogrāfiskās koordinātas (B;L): 

 

 



Mērīšanas un zīmēšanas rīki, koordinātu meklēšana: 

Sadaļā Mērīt/zīmēt ir iespēja izvēlēt ies kādu no sešiem mērīšanas/zīmēšanas rīkiem: 

• Zīmēt taisnstūri  

• Zīmēt līniju  

• Zīmēt brīvas formas līniju  

• Zīmēt poligonu  

• Zīmēt brīvas formas poligonu  

• Paslēpt rezultātus  

Līnijas zīmēšana 

 Lai sāktu zīmēt  līniju vai brīvas formas līniju, izvēliet ies to no Mērīt/zīmēt ģeometriju 

izvēlnes un, vēlamajā līnijas sākuma vietā, nosp iediet peles kreiso taustiņu. Nākamo peles klikšķi 

veiciet  tur, kur vēlat ies, lai līnija t iktu lauzta, ja vēlat ies atzīmēt līnijas beigas veiciet  dubultklikšķi.  

 

Izveidotās līnijas garums t iek at tēlots zem ģeometriju izvēlnes. 

Veicot  klikšķi uz izveidotās ģeometrijas, t iek at tēlota tā 

garuma/laukuma informācija, p iedāvāts izveidoto ģeometriju dzēst vai 

pāriet uz ģeometrijas opcijām. 

 

Taisnstūra zīmēšana 

 Lai sāktu zīmēt  taisnstūri, izvēliet ies to no Mērīt/zīmēt ģeometriju izvēlnes, taisnstūra 

zīmēšanas iespēju un vēlamajā līnijas sākuma vietā nosp iediet peles labo vai kreiso taustiņu, turiet to, 

kamēr velkot  peli pa karšu pārlūku esat  izveidojuši vēlamo taisnstūri, tad peles taustiņu at laidiet .  
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 Izveidotā taisnstūra laukums un perimetrs t iek at tēlots zem ģeometriju izvēlnes. Tāpat kā 

līnijai (un jebkurai citai ģeometrijai), veicot  klikšķi uz ģeometrijas, parādās izvēlne Dzēst vai Opcijas, 

kā arī t iek at tēlota ģeometrijas informācija. 

Poligona zīmēšana 

 Lai sāktu zīmēt  poligonu vai brīvas formas poligonu, izvēliet ies to no Mērīt/zīmēt ģeomet riju 

izvēlnes. Poligona un brīvas līnijas poligona zīmēšana atšķiras. Poligona zīmēšana notiek līdzīgi kā 

līnijas zīmēšana. Sākot  zīmēšanu, veiciet  klikšķi uz kartes un katru nākamo klikšķi veiciet  tur, kur 

vēlat ies, lai poligona līnija t iktu lauzta, ar dubultklikšķi noslēdz poligona zīmēšanu.  Brīvas formas 

poligona zīmēšana notiek līdzīgi kā taisnstūra zīmēšana, nosp iediet  peles kreiso vai labo taustiņu 

vietā, kur vēlat ies sākt  zīmēšanu, un at laidiet  to, kad vēlamā ģeometrija ir uzzīmēta.  

Poligons:      Brīvas formas poligons:  

 

 

 

 

 

 

Ja lietotājs veiks klikšķi uz ģeometrijas , atvērsies logs ar ģeometrijas informāciju un pogām Dzēst un 

Opcijas. Sp iežot  uz pogas , atvērsies sadaļa grafikas funkcijas ar iespējām:  

• Buferēt   

• M eklēt  

• Rediģēt  

 

Grafikas funkcijas 
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Buferēt –zonas rādiuss – izvēliet ies mērvienību (km vai m), vairāku zonu vērt ības atdaliet ar 

komatu, p iem. 1,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku zonu vērtības 

 Vienai ģeometrijai iespējami vairāki buferēšanas līmeņi, t ikai visi līmeņi ir jānorāda vienādā 

mērvienībā, p iemēram, metros. 

 

 

 

 

 

 

 



Meklēt 

 Izveidotajā ģeometrijā iespējams meklēt  ģeodēziskā t īkla punktus. Ievadiet  meklēšanas 

kritērijus laukā – Punkta nosaukums (simbolu virkne identifikatorā). M eklējot  jānorāda simbolu 

virkne vai tās daļa, kuru vēlat ies meklēt . Sistēma pārbauda vai šāds punkt a nosaukums eksistē 

datubāzes laukos – Punkta nosaukums, Cit i nosaukumi, Nivelēšanas nosaukums, Gravimetriskais 

nosaukums.  

 

  



Valsts ģeodēziskā t īkla datubāzes lietotāja instrukcija 

 

26 

 

Iespējams meklēt  arī buferēšanas apgabalā.  

 

Rediģēt 

 Izveidotās ģeometrijas iespējams rediģēt  – pārvietot visu ģeometriju pa karšu pārlūku 

(nemainot  ģeometrijas parametrus), mainīt  ģeometrijas uzbūvi (pastiept, saīsināt kādu malu) un labot  

ģeometrijas vizuālo izskatu.   

 

 

Laukuma caursp īdīgums: 

Lai izmainītu laukuma caursp īdīgumu, bīdiet  pa slīdjoslu ar kursoru uz labo vai kreiso pusi 
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Līniju veidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līnijas biezums: Var būt  1,2,3,4,5,10 p ikseļi. 

 

 

Laukuma p ildījums 

Solid 

 

Forwarddiagonal 

 
Backwardddiagonal 

 

Horizontal 

 

Cross 

 

Vertical 

 

Diagonalcross 

 

Tukšs 

 
 

Līnijas un laukuma krāsas ir iespējams izmainīt , krāsu 

izvēlot ies no krāsu paletes:  

 

 

  

Solid 

 

Longdashdot 

 

Dash 

 

Dot  

 

Dashdot 

 

None 
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3.2. Klasifikatori un statistika 

Sadaļā Klasifikatori un statistika iespējams apskatīt informāciju par sistēmā reģistrētajiem 

klasifikatoriem un to detalizētāku informāciju. 

 

3.2.1. Statistika 

Sadaļā Klasifikatori un statistika atveriet  Statistika. Šajā sadaļā t iek atspoguļots punktu skaits 

pa klasēm, atspoguļots savietoto punktu skaits pa klasēm, kā arī uzskait īts kopējais punktu (ierakstu) 

skaits datubāze. 

 

 

3.2.2. Punkta veidi 

Sadaļā Klasifikatori un statistika atveriet  Punkta veidi. Sadaļā punkta veidi at tēloti visi 

iespējamie, datubāzē reģistrētie punktu veidi. 
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3.2.3. Adreses 

Sadaļā Klasifikatori un statistika atveriet  Adreses. Šajā sadaļā at tēlotas visas datubāzē 

reģistrētās adreses. 

 

3.2.4. Punkta noformējums 

 Sadaļā Klasifikatori un statistika atveriet  Punkta noformējums. Šajā sadaļā at tēloti 

visi, datubāzē reģistrētie punkta noformējuma veidi. 
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3.2.5. Zīmes tips 

Sadaļā Klasifikatori un statistika atveriet  Zīmes tips. Šajā sadaļā at tēloti visi datubāzē 

reģistrētie zīmes t ipu veidi. 
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3.3. Darbības ar punktiem 

Darbības ar punktiem ietver valsts ģeodēziskā t īkla punktu saraksta un informācijas apskati, 

punktu kartītes drukāšanu, punktu eksportu, punktu atrašanās vietas apskati LĢIA karšu pārlūkā. 

 

3.3.1. Punktu saraksta apskatīšana 

Lai apskatītu punktu sarakstu, vispirms jāveic meklēšana (skatīt 3.3.2.), kas atrodama sadaļā – 

Darbības ar punktiem. Punkta saraksts sastāv no datubāzē esošajiem punktiem , kas atbilst  

ievadītajiem meklēšanas parametriem. Punktu tabulā redzama šāda informācija – punkta nosaukums, 

klase, veids, x,y  koordinātas, novads, pagasts/pilsēta, punkta stāvoklis, apsekošanas gads un punkta 

ID.  

 

 

 Punktu sarakstā maksimālais punktu skaits, ko iespējams attēlot ir 1000 ierakst i. 

 Nākamajā lapā redzamajā at tēlā, at tēlotas visas iebūvētās iespējas punktu saraksta logā. 



 



3.3.2. Punktu meklēšana 

Punktu at lase no punktu saraksta iespējama veicot  divu veidu meklēšanas – izmantojot 

vienkāršo meklēšanu, kas t iek nodrošināta izmantojot punkta saraksta iebūvēto funkcionalitāt i un 

meklēšanu sadaļā – Darbības ar punktiem, kas veidota atbilstoši jaunās VĢTDB funkcionālajam 

ap rakstam.  

Vienkāršā meklēšana no punktu saraksta 

Lai veiktu vienkāršo meklēšanu, zem punktu saraksta nep ieciešams p iespiest p ogu  - 

vienkāršā meklēšana. Piespiežot šo pogu atveras neliels logs, kurā iespējams ievadīt  vienu vai 

vairākus meklēšanas kritērijus. 

 

 Iespējams iestatīt vairākus kritērijus, tos kombinējot  ar UN/VAI nosacījumiem. Pap ildus 

nosacījumus iespējams p ievienot  uzspiežot uz pogas . No izkrītošās izvēlnes nep ieciešams 

izvēlēt ies kritēriju apvienošanas nosacījumus.  

 

Vienkāršās meklēšanas nosacījumi sastāv no kritērijiem, kādi ir definēt i punktu saraksta tabulu 

kolonnās. 
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Izvēlot ies kolonnu, kurā t iks veikta meklēšana, lietotājam nākamajā solī ir jādefinē meklēšanas 

nosacījums. No nākamās izkrītošās izvēlnes nep ieciešams izvēlēt ies meklēšanas nosacījumu, 

p iemēram, nosaukums var saturēt simbolu virkni “123”, tāpat var meklēt  nosaukumu ar nosacījumu, 

ka šāda simbolu virkne neatrodas nosaukumā, nosaukums var sākties vai beigt ies ar šo simbolu virkni 

un cit i nosacījumi. 

 

Pēc visu kritēriju definēšanas lietotājs sp iež pogu , meklēšanas rezultāti t iek 

at tēloti punkta sarakstā. Ja lietotājs vēlas nodzēst meklēšanas kr itērijus, un at iestatīt punktu sarakstu 

sākotnējā stāvoklī, lietotājs spiež pogu . 
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Darbības ar punktiem 

M eklēšana sastāv no dažādiem meklēšanas kritērijiem: 

• Punkta nosaukums - Ievadot  punkta nosaukumu, p iemēram, “123”, lietotne sameklē 

visus punktus, kuru nosaukumos ir šāda ciparu kombinācija. M eklēšana notiek arī 

laukos Cit i nosaukumi, Nivelēšanas nosaukums, Gravimetriskais nosaukums. 

• Punkta ID – Ievadot  punkta ID, piemēram, GP42230033, lietotne sameklē konkrēto 

punktu. 

 

• Klase – iespējams izvēlēt ies vienu vai vairākas t īkla klases no izkrītošās izvēlnes. 
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• Punktu veids – iespējams izvēlēt ies vienu vai vairākus punktu veidus  no izkrītošās 

izvēlnes. 

 

• Adrese – Visp irms no izkrītošās izvēlnes t iek izvēlēt i nep ieciešamie novadi, un tad, ja 

nep ieciešams izvēlas konkrētus novadu pagastus, turot nospiestu taustiņu Ctrl. 

 

Ja pagast i paliek neiezīmēti (nav iezīmēts neviens pagasts) t iek meklēt i visi punkti 

konkrētajā novadā/novados, ja t iek iezīmēts kaut  viens pagasts, t iek meklēt i visi punkti 

konkrētajā pagastā.  

 

• M arkas numurs – meklēšana notiek pēc p ilna (precīza) vai daļēja markas numura. 
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• LKS–92 TM (m) – meklēšana pēc x un y  koordinātām. M eklēšana notiek pēc p ilnām 

vai daļējām koordinātām (bez decimāldaļas). 

 

• Ģeodēziskās koordinātas – meklēšana pēc B un L koordinātām. Meklēšana notiek pēc 

p ilnām vai daļējām koordinātām (bez decimāldaļas). 

 

 Pēc pogas  nosp iešanas, lietotājs t iek pārsūtīts uz punktu saraksta skatu, kurā 

at tēloti at lasītie punkti, kas atbilst izvirzītajiem meklēšanas kritērijiem. 

 

3.3.3. Punkta kartītes sagatavošana 

Lai veiktu punkta kart ītes sagatavošanu vienam vai vairākiem punktiem nep ieciešams veikt  

punktu at lasi no punktu saraksta. Iespējams izvēlēt ies vienu vai vairākus konkrētus punktus, vai, 

ieklikšķinot  kolonnas galvenes izvēles rūt iņā, p ievienot  visus punktus. 
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 Kad nep ieciešamie punkti ir izvēlēt i no punktu saraksta, lietotājam kreisajā apakšējā stūrī 

jāizvēlas poga –  Drukāt punkta kartīti.  

 

Pēc šīs pogas nosp iešanas t iek atvērts neliels lodziņš, kurā lietotājas, ja vēlas, var ievadīt  

komentāru, kas t iks at tēlots uz visās punkta kart ītēs. Pēc tam lietotājs sp iež pogu Turpināt, vai 

gadījumā, ja vairs nevēlas drukāt  punkta kartītes, lietotājs var spiest pogu Atcelt.  

 

Gadījumos, ja kādam no punktiem būs vairāk par diviem foto, t iks atvērta jauna cilne, kurā 

lietotājam nep ieciešams izvēlēt ies, kurus divus foto at tēlot punkta kart ītē, t iem punktiem, kuriem ir 

t rīs vai vairāki foto. Ja lietotājs neizvēlēsies nevienu no foto, punkta kartītē t iks at tēloti p irmie divi 

foto. Ja lietotājs izvēlēsies t ikai vienu punkta foto, tad punkta kartīte saturēs tikai vienu punkta foto. 

Kad lietotājs ir izvēlējies visiem p iedāvātājiem punktiem foto, nosp iest pogu Apstiprināt, vai 

gadījumā, ja lietotājs nevēlas veikt  punkta kartīšu izveidi, jānosp iež poga Atcelt. 
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Pēc pogas Apstiprināt nosp iešanas, lietotājam tiek at tēlotas visas punkta kartītes pdf formātā.  

 

 

3.3.4. Punktu eksports 

Lai veiktu punktu eksportu vienam vai vairākiem punktiem , nep ieciešams veikt  punktu at lasi 

no punktu saraksta. Iespējams izvēlēt ies vienu vai vairākus konkrētus punktus vai, ieklikšķinot  

kolonnas galvenes izvēles rūt iņā, p ievienot  visus punktus. 

 

 Kad nep ieciešamie punkti ir izvēlēt i, lietotājam kreisajā apakšējā stūrī jāizvēlas poga –  

Eksportēt punktu sarakstu.  
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Pēc pogas eksportēt punktu sarakstu nospiešanas atveras logs, kurā iespējams izvēlēt ies, kādas 

kolonnas nep ieciešams eksportēt. Sp iežot uz bult iņām  vai , iespējams p ievienot visas 

kolonnas vai nodzēst  visas līdz šim pievienotās kolonnas. Pievienojamās kolonnas iespējams atzīmēt 

pa vienai, klikšķinot  uz katras kolonnas nosaukuma, vai, turot peles kreiso taustiņu, iezīmēt  vairākas 

kolonnas. 

 

Punkta eksportēšanas logā iespējams arī meklēt  interesējošās kolonnas, kolonnu nosaukumu 

ievadot  meklēšanas laukā - . 

 

 

Pēc šīs pogas  nospiešanas loga kreisajā apakšējā stūrī parādīsies uzģenerētā excel 

faila poga, uz kuras nosp iežot atvērsies excel p rogramma ar izveidoto eksporta failu. 
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3.3.5. Punktu attēlošana LĢIA karšu pārlūkā  

 Visp irms lietotājam nepieciešams izvēlēties  punktus, kurus nepieciešams attēlot LĢIA karšu 

pārlūkā. Punktus iespējams izvēlēt ies no punktu saraksta, ieklikšķinot  izvēles rūt iņā pretī 

konkrētajam punktam. Kad punkti no saraksta ir izvēlēt i, lietotājs spiež pogu –  Apskatīt punktus 

karšu pārlūkā.  

 

Pēc pogas noklikšķināšanas t iek atvērts jauns logs ar LĢIA publisko karšu pārlūku un 

izvēlētajiem punktiem.  
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3.3.6. Ģeodēziskā punkta informācijas apskate  

Veicot  dubultklikšķi uz kāda no saraksta punktiem, t iks atvērta p ilna punkta informācija. 

Punkta informācija ir sadalīta vairākās kategorijās – Pamata dat i, Koordinātas un augstumi, 

Ģeodēziskā zīme, Abriss/Foto. Lietotājs var pārslēgt  skatu starp informācijas kategorijām, klikšķinot  

uz pelēkās iedaļas vai sadaļas nosaukuma. Zem punkta dat iem lietotājam ir pogu josla ar iespējām - 

Drukāt šī punkta kartīti, Aplūkot punktu LĢIA karšu pārlūkā. 
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Atverot kategoriju Ģeodēziskā zīme, sadaļā zīmes t ip s ir redzams zīmes t ipa nosaukums un 

neliels zīmes t ipa attēls. Veicot  peles kreisā taustiņa klikšķi uz šī zīmējuma, t iks at tēlots zīmes tipa 

at tēls oriģinālajā izmērā.  

 

Atverot kategoriju Abriss/Foto redzams punkta abrisa at tēls un punkta fotoattēli, gadījumā, ja 

tādi ir reģistrēti datubāzē. Veicot  peles kreisā taustiņa klikšķi uz abrisa vai kāda no fotoattēliem, tas 

t iks at tēlots oriģināla izmērā.  
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3.3.7. Punkta kartītes izveidošana vienam punktam 

Lietotājam ir iespēja izveidot  punkta kart iņu, atvērtajam ģeodēziskajam punktam. Lai to 

izdarītu, lietotājam nep ieciešams nosp iest taustiņu Drukāt punkta kartīti, kas at rodas pēc punkta 

informācijas. 
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 Pēc šīs pogas nosp iešanas, atvērsies neliels lodziņš, 

kurā lietotājs varēs p ievienot  punkta kart ītes izdrukai savu 

komentāru.  

 Gadījumos, ja šim punktam ir vairāk p ar diviem punkta 

foto, lietotājs var izvēlēt ies, kurus at tēlus p ievienot  punkta 

kart ītei.  

 Kad lietotājs ir izvēlējies at tēlus  un p ievienojis 

komentāru, t iek nosp iesta poga - . Gadījumā, ja 

lietotājs pārdomājis, un vairs nevēlas drukāt  punkta kart īti, 

iespējams darbību pārtraukt spiežot pogu - . 
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 Ja lietotājs ir p iespiedis pogu  Turpināt, tad jaunā cilnē t iks atvērts skats ar izveidoto punkta 

kart iņu. Punkta kartīte ir pdf formātā, un no šī skata lietotājam ir iespēja .pdf failu drukāt  vai saglabāt  

uz sava datora (attiecīgās pogas atrodas ekrāna labajā augšējā stūrī) . 
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3.3.8. Punkta apskatīšana LĢIA karšu pārlūkā 

Lietotājam ir iespēja konkrēto atvērto punktu apskatīt LĢIA karšu pārlūkā. Lai to izdarītu, 

lietotājam nep ieciešams nospiest taustiņu Aplūkot kartē, kas at rodas pēc punkta informācijas. 

 

Pēc šīs pogas nosp iešanas lietotājam atvērsies jauna cilne ar LĢIA publisko karšu pārlūku, kurā 

ar nelielas sarkanas kniepadatas attēlu, t iks attēlota punkta atrašanās vieta.  

 


