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VALSTS ROBEŽAS DEMARKĀCIJA

Ar terminu Valsts robežas Demarkācija saprot :

- starpvalstu līgumā noteiktās Valsts robežas starp kaimiņvalstīm 
iezīmēšana dabā;

- starpvalstu līgumā noteiktās Valsts robežas starp kaimiņvalstīm 
ierīkošana  dabā;
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VALSTS ROBEŽAS DEMARKĀCIJA

Demarkācijas procesu ietvaros tiek:

 Precīzi noteikta Valsts robežas (delimitācijas) līgumā noteiktās 

valsts robežas atrašanās vieta apvidū:

 Apvidū atrastā valsts robeža tiek nostiprināta, apzīmēta un 

aprīkota ar robežzīmēm un citiem tās apzīmējuma elementiem 

vai būvēm apvidū.

Noslēgumā tiek sagatavota šīs robežas ierīkošanas rezultātu 

dokumentācija

– kuru  sauc par Valsts robežas demarkācijas dokumentiem. 
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ROBEŽAS DEMARKĀCIJAS DARBU 

ĢEOINFORMĀCIJAS NODROŠINĀJUMS

Pie Demarkācijas ietvaros izpildāmajiem ģeoinformācijas darbiem 
varam pieskaitīt tādus kuru ietvaros nepieciešams veikt 
ģeodēziskās un topogrāfiskās uzmērīšanas darbus:

 Pierobežas joslas kopējā ģeodēziskā atbalsta tīkla izveide, kur 
sastāvā ir iekļauto ģeodēzisko punktu uzmērīšana, to koordinātu 
aprēķini un izveidotā tīkla izlīdzināšana;

 Projektētās (delimitētās) valsts robežas līnijas atrašana un  
sākotnējā atlikšana apvidū;

 Valsts robežas iezīmēšana un nostiprināšana apvidū;

 Valsts robežas uzmērīšana un kartēšana;

 Apvidū nostiprinātās valsts robežas tehniska un juridiska 
dokumentēšana atbilstoši starpvalstu līguma izpildes 
nosacījumiem.
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Latvijas robežu demarkācijas 
darbu realizācijas laika grafiks
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Demarkācijas darbu  perodi

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

Krievija

Ģeodēzisko tīklu izveide I L B B K

Robežlīnijas noteikšana - atlikšana

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

Krievija

Valsts robežas iezīmēšana un nostiprināšana apvidū

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

Krievija

Valsts robežas uzmērīšana un kartēšana

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

Krievija

Apvidū nostiprinātās valsts robežas tehniska un juridiska dokumentēšana atbilstoši starpvalstu līguma izpildes nosacījumiem

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

Krievija
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Demarkācijas darbu realizācijas 
laika grafika ietekme

Norādītajā robežas demarkācijas laikā vairāku desmitu gadu

garumā, praksē ir notikušas, lielas tehnoloģisko un tehnisko

risinājumu iespēju atšķirības.

Iespējas, kuras bija uzsākot Igaunijas un Lietuvas robežas darbus būtiski

atšķīrās no tām kas bija pieejamas pēdējās valsts robežas ar Krieviju

demarkācijas darbu ģeoinformācijas nodrošinājumam.

Izmaiņas jau ievērojami sāka mainīt:

-gan pašu ģeoinformācijas kompetences darbu izpildi un kvalitātes iespējas,

-gan noteica ģeoinformācijas speciālistu iesaistes apjomu pieaugumu un

nozīmi arī citu robežas demarkācijas darbu izpildē.
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Pierobežas joslas kopējā ģeodēziskā 
atbalsta tīkla izveides darbu attīstība 

Darba tehnoloģiju attīstības ietekme: 

 veidoja būtiskas kvalitātes rādītāju izmaiņas, 

 To rezultātā uzlabojas demarkācijas gala rezultātu radītāji
Country geodetic network

architecture

Network quality Geodetic works accuracy Demarcation

Maps accuracy

mean square error mean square error Max deviation mean square error

units m m m m

Estonia No No ± 1,40 m 12.00 m ± 6 m.

Lithuania Partly + compensation’s Not validation ± 0,15 m. 0.30 m ± 2 m

Belarus Partly,

After problem detection.

Not validation ± 0,21 m. 0.42 m ± 2 m

Cross border point

“Neverica”

full ± 0.05 m ± 0,05 m. 0.10 m. M1:500 topography

measuring accuracy

Russia Full ± 0,007 m ± 0,028 m 0,32 m ± 1 m
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Pierobežas joslas kopējā ģeodēziskā 
atbalsta tīkla izveides darbu attīstība 

Izmaiņu ietekme saistāma ne tikai ar speciālistu pieredzes 

augumu šajos jautājumos, bet arī ar būtisku tehnisko risinājumu 

iespēju attīstību. 

Sākotnēji - Igaunijas un Lietuvas robežām ģeodēziskā atbalsta 

tīkla izveide bija sarežģītu, ilgstošu un dārgu ģeodēzisko darbu 

rezultāts – tāpēc no tā visos iespējamos gadījumos centās 

izvairīties.

Ieviešot ģeodēzisko darbu procesos GNSS profesionālos 

uztvērējus darbu izpildes termiņi sāka samazināties, vienlaikus 

radot pamatojumu augstākas precizitātes uzmērījumu ieguvei. 
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Pierobežas joslas kopējā ģeodēziskā 
atbalsta tīkla izveides darbu attīstība 

Jau Lietuvas robežas noslēgumā GNSS instrumentiem bija nopietna 
ietekme uz iegūto rezultātu.

Tā turpināja pieaugt Baltkrievijas robežas darbu gaitā, kuru laikā 
paguva nomainīties  vairākas šo instrumentu paaudzes – ar katru 
reizi uzlabojot mērījumu precizitāšu rādītājus, vienlaikus samazinot 
izpildāmo darbu apjomus.

Krievijas robežas gadījumā šīs sistēmas jau tika pielietotas daudz 
augstāku iespēju līmenī– iesaistot pastāvīgo GNSS bāzes staciju 
tīkla pakalpojumus:

- kā reālā laika korekcijas signālu piegādātāju, 

- kā datu uzkrājēju pēcapstrādes režīma aprēķiniem.
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Projektētās (delimitētās) valsts robežas līnijas 
atrašana un sākotnējā atlikšana apvidū 

Darbu attīstība :

 Sākotnēji darbus veica ar vizuālas meklēšanas metodi;

 Krievijas robežas gadījumā sāka navigācijas GPS individuālā 

aprīkojuma pielietojumu:

– kas nodrošināja ātru un gandrīz nekļūdīgu vietas 

meklēšanu pēc projektā noteiktām koordinātām; 

– atrastās vietas automatizētu fiksāciju izvēlētā koordinātu 

sistēmā.
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Projektētās (delimitētās) valsts robežas līnijas 
atrašana un sākotnējā atlikšana apvidū 

Šāda datu ieguve, savietojumā ar moderno ĢIS programmatūru 
lietojumu, ļāva:

 veikt ātru un precīzu rezultātu atskaišu noformēšanu;

darba materiālu sagatavošanu robežas ierīkotājiem;

 robežas iezīmēšanu ar pagaidu robežzīmēm varēja veikt pēc 
atvieglināta izpildījuma – lētāk un ātrāk. 

efektīvāka neskaidro vai strīdīgo robežas posmu risinājumu 
izstrāde

– kad ĢIS iespējas ļāva ar augstu precizitāti savietot dažādus kartogrāfiskos materiālus (gan 
vēsturiskos, gan modernos mērniecības, gan dažādus airo vai kosmiskos attēlus) vienotā 
telpiskās analīzes dokumentā un sagatavot datu komplektus izstrādāto priekšlikumu projektu 
ātrai un precīzai izlikšanai apvidū lietojot GPS navigācijas vai mērīšanas aprīkojumu.
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Valsts robežas iezīmēšana un 
nostiprināšana apvidū 

GPS aparatūras lietojums, kas tika realizēts uz Krievijas 
robežas:

 ievērojami uzlaboja un paātrināja iespēju nekļūdīgi atrast 
projektēto robežzīmju uzstādīšanas vietu;

 ievērojami uzlaboja darbu atskaišu gatavošanu un to 
rezultātu operatīvu iestrādi kartogrāfiskā materiālā 
izmantojot GIS iespējas;

 kā atbalsts pārbaužu organizācijai, rezultātu kvalitātes 
vērtējumam;

 Kā atbalsts nākamo demarkācijas dokumentu izstrādei. 
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Valsts robežas uzmērīšanas, kartēšanas un valsts 
robežas tehniskā un juridiska dokumentēšana

 Pirmsākumā - organizējot Igaunijas robežas uzmērīšanas 
pārbaudi – tā bija profesionālā GPS aparatūra, kura mainīja 
darbu efektivitāti; 

 Uz nākošajām robežām GPS iespēju pielietojums attīstījās –
paplašinājās. 

– Lietuvas un Baltkrievijas robežai lielākā daļa uzmērījumu tika veikti 
lietojot GPS aprīkojumu un tehnoloģijas;

 Teodolītu gājienu izpildījumu izmainīja - sākumā ģeodēzisko 
tahometru un vēlāk totālo staciju lietošana;

 Finālā – uz Krievijas robežas, GPS mērījumos maksimāli 
izmantoja RTK (reālā laika korekcijas) iespējas – kuru 
nodrošināja Latvijas pastāvīgo bāzes staciju sistēma. 



Valsts robežas uzmērīšanas, kartēšanas un valsts 
robežas tehniskā un juridiska dokumentēšana

Papildus kontroles iespējas koordinēšanas darbiem uz 

Krievijas robežas sāka nodrošināt - tālizpētes tehnoloģijas 

– piemēram: 

 izmantojot 2014.gada aerouzlidojuma materiālus  tajos 

kļuva iespējams identificēt uzstādītos robežstabus; 

 ievadīt atbilstošus ortofoto GIS daba vidē un savietot ar 

uzmērījumu rezultātiem; 

 Savietojuma rezultātos varēja mērīt novirzes starp 

uzmērīto koordinātu vietām un atpazītajām robežstabu 

attēlojuma vietām ainās.

14



Valsts robežas uzmērīšanas, kartēšanas un valsts 
robežas tehniskā un juridiska dokumentēšana

Kartēšanas darbi:

 sākumā 1992.gadā, Igaunijas robežai, 
– atradās digitālās kartogrāfijas tehnoloģiju sākumposmā, kuru (Latvijas 

speciālisti vēl nepārzināja) 

– darbi Dānijas speciālistu palīdzības izpildījumā. 

– demarkācijas noslēguma posmā tehnoloģiju bija apguvuši Latvijas 

speciālisti, tehnoloģijas attīstībā arī bija noticis ievērojams progress.

 turpmāko robežu demarkācijā karšu izstrāde notika 

lietojot arvien pilnvērtīgākas kartogrāfisko datu 

(vektotrdatu) izstrādes tehnoloģijas;

 pēdējai, Krievijas robežai, kartogrāfiskie dati sasniedza 

pilnvērtīgu ĢIS datu izpildījumu un kvalitāti. 15



Valsts robežas uzmērīšanas, kartēšanas un valsts 
robežas tehniskā un juridiska dokumentēšana

Modernā pieeja pieļāva:

 operatīvu karšu pamatņu satura labošanu 

 to sagatavošanu lai ātri nodrošinātu to pilnvērtīga 

izpildījuma  izdrukas uz lielformāt ploteriem 

 kā arī gatavotu kartes loksnes poligrāfijas izdruku veidā.

– Igaunijas un Lietuvas robežu gadījumos iespēja gatavot kartes 

kā datu komplektu ploterizdrukas tika realizētas demarkācijas 

albūmu galīgai formēšanai – atsakoties no dārgā un laikietilpīgā 

poligrāfijas izdruku varianta. 

16



Valsts robežas uzmērīšanas, kartēšanas un valsts 
robežas tehniskā un juridiska dokumentēšana

Digitālās kartēšanas tehnoloģijas uzlaboja un paātrināja  karšu 

izstrādes rezultātus.

 Pirmkārt karšu satura pārbaudēm

– pirms poligrāfijas izdrukas gatavošanas tika regulāri gatavotas pilnvērtīga 

izpildījuma ploterizdrukas.

 Otrkārt poligrāfijas krāsu dalīšanas iekārtas kļuva spējīgas izmantojot digitālu 

datu komplektus un “print-to plate” tehnoloģijas iespied klišeju sagatavošanā. 

(jau Baltkrievijas robežas darbos )

– Arī pārējo demarkācijas dokumentu, grāmatu (A3 un A4 lapu formātos) 

izgatavošanai poligrāfijas drukas formātos. 

 Krievijas robežas gadījumā, jau lietoja tiešās – digitālās drukas tehnoloģijas, 

– kuras nodrošināja augstu poligrāfijas iesdpiedkvalitāti, vienlaikus drukas 

organizācija kļuva atbilstoša augstas kvalitātes lāzerprintera darbībai. 17



Latvijas robežu demarkācijas darbu un 
tehnisko iespēju attīstības laika grafiks. 
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Demarkācijas darbu  perodi

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

Krievija

Tehnoloģiju pielietojums darbu izpildē 

Profesionālas ģeodēzijas GPS- GNSS  tehnoloģijas

Rokas navigācijas GPS –GNSS instrumenti

GNSS – GPS RTK tehnoloģijas

Elektroniskie tahometri un totālās stacijas

Tālizpētes tehnoloģijas - ortofoto

Tālizpētes tehnoloģijas kontrolmērījumi/pārbaudes

Digitālās kartēšanas tehnoloģijas (vektorizēšanas)

GIS datu formēšana

GIS pielietojums darbu procesos

Lielformāta ploteri

Lazerprinteri

Digitālā krāsu dalīšana poligrāfijā 

Print to plate tehnoloģija poligrāfijā

Digitālās drukas tehnoloģija poligrāfijā18



Secinājumi

 Valsts robežu demarkācijas darbu prakse Latvijas gadījumā norāda uz 

ievērojamām lietoto ģeoinformācijas tehnoloģiju attīstības izmaiņām laika gaitā, 

pārejot no vienas valsts robežas pie nākamās;                                                                              

 Ģeoinformācijas tehnoloģiju izmaiņas, iespējas un ietekme, piedāvā būtiski 

pārskatīt līdzšinējo praksi un prasības pret robežu demarkācijas darbu 

organizāciju  un  rezultātiem;

 Iegūtā pieredze, uzrādot moderno ģeoinformācijas tehnoloģiju ieviešanas 

iespējas un praksi robežu uzturēšanas darbos, nostiprina pārliecību par šī 

nodrošinājuma darbu plānošanu un realizāciju kā savstarpēji integrētus 

pasākumus; 

 Papildus atziņa - turpmāk šos darbus lietderīgi saskaņot un koordinēt ar virkni 

valsts iekšējas kompetences darbiem, 

– tādiem kā īpašumu atsavināšana, robežas joslas izveide, pārrobežu meliorācijas sistēmu 

sakārtošanas u.t.t. 
19
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