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Jebkuras jaunas atskaites sistēmas 

lietošanas sākums sabiedrībā vienmēr ir 

saistāms ar virkni neskaidrību,  

kuras nepieciešams izpētīt lai tālākajā tās 

lietošanas gaitā izvairītos no iespējamām 

kļūdām vai domstarpībām. 
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Baltijas 1977.gada normālo 

augstumu sistēma (BAS 77)  

Latvijā tika lietota līdz 
2014.gada 1.decembrim  

ar atskaites punktu Kronštatē 
– lata Zilā tilta balstā. 
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Augstumu sistēmas 



4 

Amsterdamas 
Pālis ar bronzas 
atskaites punktu 

Ūdens kolonnas 

Nulles līnija 
(Normālais 

Amsterdamas 
līmenis) 

Augstumu sistēmas 

 
 

 

Eiropas Vertikālās atskaites sistēma – augstumu 

atskaites sistēma (EVRS). 

Tiek oficiāli lietota Eiropas savienības valstīs starpnacionālu projektu un 

aktivitāšu nodrošinājumam, ar augstuma atskaites datiem.  

(Nacionālo datu transformācijai uz EVRS Eiropā rekomendē lietot 

EVRF2007 atskaites tīklu/ pamatni) 



Latvijas augstumu sistēma LAS-2000,5. 

Latvijas teritorijā ieviesta lietošanā no 2014.gada 

1.decembra  

 

 - Viens no ieviešanas mērķiem - nodrošināt 

Latvijas teritorijas augstumu datu integrāciju un 

lietošanu Eiropas Vertikālās atskaites sistēmā – 

augstumu atskaites sistēmā (EVRS).  

 

 

 

Augstumu sistēmas 
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Datu transformācija 

• Līdz 2014.gada 1.decembrim datu transformācijai 
Latvijā no BAS 77 uz EVRS lietoja transformācijas 
formulu, kurā transformācijas  parametri balstījās uz 
Eiropā izstrādātu, pieņemtu un rekomendētu 
lietošanai augstuma tīkla EVRF2007 modeli. 

 

• Pēc 2014.gada 1.decembra datu transformācijai 
Latvijā no BAS 77 uz EVRS lieto transformācijas 
formulu, kurā transformācijas parametri iegūti 
atbilstoši Latvijas speciālistu izstrādātam augstumu 
sistēmas modelim LAS-2000,5. 
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Transformācijas formula EVRF2007: 

 
 

HI – punkta augstuma vērtība izejas sistēmā (BAS-77)[m]; 

HII – punkta augstuma vērtība nosakāmajā sistēmā (EVRF2007)[m]; 

M0 – meridiāna izliekuma rādiuss GRS80 punktā P0[m] M0 = 63840416.7; 

N0 –izliekuma rādiuss perpendikulāri meridiānam GRS80 punktā P0[m]; N0 = 6393195.1; 

LAT – ģeodēziskais platums ETRS89 [rad]; 

LON – ģeodēziskais garumsETRS89 [rad]; 

P0 (LAT0; LON0) – transformācijas aprēķina atbalsta punkts; 

LAT0 – transformācijas atbalsta punkta ģeodēziskais platums ETRS89 [rad];  

LON0 – transformācijas atbalsta punkta ģeodēziskais garumsETRS89 [rad];  

LAT0 = 56°58’ = 0.99426 rad; LON0 = 24°53’ = 0.43430 rad 

a1 – vertikālais pārvietojums [m] a1=0.15374 m; 

a2 – novirze ģeodēziskā platuma virzienā[rad] a2=0.01558 s; 

a3 – novirze ģeodēziskā garuma virzienā[rad] a3=0.01174 s. 
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Datu transformācija 



Latvijas teritorijas centri 
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transformācijas aprēķina 
atbalsta punkts 



Augstumu starpība starp 
 BAS-77 un EVRF2007 
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R e z u l t ā t i 



Atšķirību avots 
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Atšķirību avots 



Transformācijas formula LAS-2000,5: 

 
 

HI – punkta augstuma vērtība izejas sistēmā (BAS-77)[m]; 

HII – punkta augstuma vērtība nosakāmajā sistēmā (LAS-2000,5)[m]; 

M0 – meridiāna izliekuma rādiuss GRS80 punktā P0[m] M0 = 63840416.7; 

N0 –izliekuma rādiuss perpendikulāri meridiānam GRS80 punktā P0[m]; N0 = 6393195.1; 

LAT – ģeodēziskais platums ETRS89 [rad]; 

LON – ģeodēziskais garumsETRS89 [rad]; 

P0 (LAT0; LON0) – transformācijas aprēķina atbalsta punkts; 

LAT0 – transformācijas atbalsta punkta ģeodēziskais platums ETRS89 [rad];  

LON0 – transformācijas atbalsta punkta ģeodēziskais garumsETRS89 [rad];  

LAT0 = 56°58’ = 0.99426 rad; LON0 = 24°53’ = 0.43430 rad 

a1 – vertikālais pārvietojums [m] a1=0.15374 m; 

a2 – novirze meridiāna virzienā[m] a2=7.99066182789555 E-0008 m; 

a3 – novirze perpendikulāram virzienam pret meridiānu [m]  
a3=-9.48289473646151 E-0008 m. 12 

Datu transformācija 
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Augstumu starpība starp 
 BAS-77 un LAS-2000,5 
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R e z u l t ā t i 



Augstumu starpību salīdzinājums 
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LAS-2000,5: +17.3 cm 

+12.5 cm 

EVRF2007:  



Atšķirību ietekme 

1. Veicot darbības ar augstumu datiem  par Latvijas teritoriju kuri definēti 

kā EVRS dati – vienmēr jāvērtē to tapšanas vai transformācijas laiks 

(pirms vai pēc LAS -2000,5 ieviešanas); 

2. Komunikācijā un sadarbojoties ar ES valstu speciālistiem iespējams 

sastapt atšķirīgus vienu un to pašu augstuma datu transformācijas 

rezultātus attiecībā uz EVRS, kas jāuztver kā pašsaprotams dažādu 

transformācijas parametru lietošanas rezultāts; 

3. Praktiskajā mērniecības darbu praksē Latvijas teritorijā iespējamā minēto 

atšķirību klātbūtne nav uzskatāma par vērā ņemamu un ietekmējošu uz 

mērniecības darbu rezultātiem; 

4. Minēto atšķirību ietekme iespējama tikai lielu pēc platības un sevišķi 

augstas precizitātes vertikālo uzmērījumu izpildē, kuru izpilde neatbilst 

reglamentētām ierindas  mērījumu tehnoloģijām.  
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 Datu integritāte  

 Organizējot ģeodēziskos  (augstumu uzmērīšanas) 
darbus Latvijas pierobežā ar ES kaimiņvalstīm 
(Lietuvu un Igauniju) jāapzinās un jāņem vērā 

vairākas realitātes,  

kuras atšķiras no līdz šim pieņemtās prakses. 
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Iepriekšējā situācija 
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BAS 77 sistēmā bija veikta augstumu sasaiste ar Lietuvu un 
Igauniju, izmantojot  I klases nivelēšanas tīklu; 

Septiņos augstumu sasaistes punktos ar Lietuvu un Igauniju. 



Jaunā situācija: 
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• EVRS augstumu dati Lietuvai un Igaunijai kopējos 
robežas punktos ar Latviju ir (var būt) atšķirīgi! 

EVRS: BAS 77: 
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EVRS: BAS 77: 

Jaunā situācija: 
EVRS augstumu datu atšķirības Lietuvas un Igaunijas kopējos robežas 
punktos ar Latviju nav konstanti lielumi visas robežas garumā (gan 
Lietuvai gan Igaunijai), tāpēc nav pielietojams viens standarta labojums  
pārrobežas datu sasaistei. 



Augstumu starpība LV-LT robežposmā 
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Source: author 



Augstumu starpība LV-EE robežposmā 
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Source: author 
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Atšķirību ietekme 
1. Veicot darbības ar augstumu datiem kuru lietojums ietver Latvijas valsts 

robežu un teritorijas pāri tai, un kuri definēti kā EVRS dati – vienmēr 

jāvērtē to tapšanas vai transformācijas laiks 

2. Komunikācijā un sadarbojoties ar ES kaimiņvalstu speciālistiem un 

institūcijām jāzina, ka vienu un to pašu punktu augstuma datu rezultāti 

EVRS katrā  no valstīm būs atšķirīgi lielumi, kas jāuztver kā 

pašsaprotams atšķirīgu transformācijas parametru lietošanas rezultāts; 

3. Praktiskajā mērniecības darbu praksē, kamēr rezultātu lietošana neskar 

ārpus Latvijas iesaistītos klientus vai institūcijas esošo atšķirību 

klātbūtne nav uzskatāma par vērā ņemamu un ietekmējošu uz 

mērniecības darbu rezultātiem; 

4. Minēto atšķirību ietekme iespējama un jāņem vērā veidojot valsts 

robežas šķērsojošu objektu vai būvju uzmērījumus, kā arī gatavojot 

informāciju ES institūcijām vai transnacionālas darbības uzņēmumiem – 

pasūtītājiem. 



Paldies par uzmanību! 
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