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Pieņēmumi

• Veidojas priekštats, ka mūsdienu

tehnoloģijas Ģeodēzijas jomā, tās lietojot

Valsts Robežu demarkācijas darbos,

izslēdz nepieciešamību pēc kopējas

ģeodēziskās pamatnes sagatavošanas

darbu realizācijas - kā neatņemamas

demarkācijas procesu sastāvdaļas.



Pieņēmumi

• Ģeodēzisko atbalsta sistēmu

globalizācijas procesi kalpo par

neapstrīdamu pamatni precīzu ģeodēzisko

darbu izpildei valsts robežas uzmērīšanas

gadījumos,

izslēdzot pārrobežas atbalsta tīkla

veidošanas nepieciešamību.



Pieņēmumi

Mūsdienās Kopēja pārrobežas ģeodēziskā

atbalsta tīkla neesamība neietekmē

ģeodēzisko darbu izpildes precizitātes uz

valsts robežas….

neatkarīgi no kādas valsts teritorijas

tiek veikti mērījumi un izmantoti atbalsta

punkti.



Ģeodēzijas uzdevumi Valsts 

robežas demarkācijā

• Valsts robežas nostiprinājuma elementu apvidū ( valsts 

robežstabi, robežzīmes un citi nostiprinājuma elementi) 

precīzu telpiskās pozīcijas koordinātu ieguve;

• Noteiktās un nospraustās valsts robežas līnijas ierakstu 

(fiksāciju) konkrētā zemes koordinātu sistēmā.

• Robežas demarkācijas kartes izstrādi kopā ar atbilstošu 

robežas aprakstu – kā vienu no vadošajiem valsts 

robežas noteikšanas un tās starptautiskas reģistrācijas 

dokumentiem.



Ģeodēzijas uzdevumi Valsts 

robežas demarkācijā

• Veidojot ģeodēzisko pamatni jāatceras: 

- tai saglabāsies būtiska nozīme arī turpmākajos

valsts robežas uzturēšanas procesos, daudzu

gadu garumā pēc sākotnējās ierīkošanas;

Iemesli - dažādu dabisku vai cilvēku darbības

ietekmes procesu rezultātā radīsies

nepieciešamība pēc robežas posmu vai

nostiprinājuma elementu atjaunošanas vai

precizēšanas.



Slēdziens

• Visas nosauktās vajadzības pēc

ģeodēziskās pamatnes norāda uz tās

atbilstību - klasiskai valsts ģeodēziskai

pamatnei:

– pēc lietošanas parametriem;

– pēc aptveramās teritorijas lielumiem;

– funkcionēšanas termiņiem. 



Starta situācija
• Krievija uz demarkācijas sākumu 2010 gadā:

– noslēguma fāzē atradās jaunās paaudzes valsts ģeodēziskā

atbalsta sistēmas ieviešana– “1995. gada koordinātu sistēma”

(СК-95).

• Tās pamatā ir bijušās PSRS Astronomiski – ģeodēziskā tīkla (АГС)

kopēja izlīdzināšana ar Kosmisko ģeodēzisko tīklu (КГС) un Doplera

ģeodēzisko tīklu (ДГС).

• Saskaņota ar vienoto valsts ģeocentrisko koordinātu sistēmu (ПЗ-

90)

• precizitāte ar vidējām kvadrātiskām kļūdām starp punktiem plāna

koordinātās -2-4 cm blakus esošiem (АГС) tīkla punktiem; 0,3-0,8 m

kļūdas pie attālumiem starp punktiem no 1 līdz 9 tūkstoši km

– 2012 gada decembrī Krievijas Federācijā pieņem jaunu –

Valsts ģeodēzisko koordinātu sistēmu – ГСК-2011.

• Veidota ģeocentriskā labajā ortogonālajā sistēmā, kura identiska un

saskaņota ar pasaulē pazīstamo ITRF sistēmu uz 2011.0 epohu,

pirmo centimetru robežās.



• Vienlaikus valstī lietošanā atrodas arī simtiem

vietējo koordinātu sistēmu.

Piemēram - Pleskavas apgabalā pierobežas rajonu kadastra kartes

veidotas vietējā apgabala koordinātu sistēmā.

• Esošā СК-95 koordinātu sistēma visā valsts teritorijā

iekļauj tīklus kuri sastāv:

– no 50 Fundamentāliem Astronomiski – ģeodēziskā tīkla

punktiem (ФАГС);

– 300 augstas precizitātes ģeodēziskā tīkla punktiem (ВГС-1);

– 4500 1 klases Satelītu ģeodēziskā tīkla punktiem (СГС-1);

• Bet ne visi PSRS laikā veidotie valsts ģeodēziskā tīkla punkti

iekļauti šajā sistēmā - daudzu pierobežas joslā esošo ģeodēzisko

punktu koordinātas bija pieejamas tikai padomju laika СК-42.

Starta situācija



• Latvija uz demarkācijas sākumu, un kopš 1992 gada:

– nacionālā koordinātu sistēma “1992 gada Latvijas koordinātu

sistēma” ( LKS-92),

• tās pamatā lietojot pasaules ģeodēziskās sistēmas 1984

gada modeli ( WGS-84)

• ar sekojošiem zemes elipsoīda (GRS-80)

parametriem:

а = 6 378 137 м; е = 1/298.257222101.

– sistēma integrēta ar Eiropas vienotas atskaites sistēmu ETRF89

(ETRS89).

– Apvidū sistēmā iesaistīta ar 4 nultās klases ģeodēziskā atbalsta

tīkla punktiem: Rīga, Kangari, Indra un Arājs, kuri vienmērīgi

izvietoti valsts teritorijā.

– Valsts augstumu sistēma turpināja lietot bijušās PSRS augstuma

sistēmas – Baltijas 1977 gada augstumu sistēmu.

Starta situācija



Starta situācija



Uz demarkācijas darbu sākumu LKS-92 praktiskas realizācijas sastāvā bija iekļauts arī

Latvijas globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) tīkls “LatPos”,

kurš sastāvēja no 24 pastāvīgas darbības bāzes stacijām



Problēma

• abās valstīs lietojamo ģeodēzisko pamatņu

tehniskos parametri ir dažādi un to iespējas

būtiski atšķiras.

– atšķirības apdraud paralēlu nacionālo sistēmu

lietošanu katrai no pusēm

• īpaši gadījumos, kad mērījumu datiem un izgatavotajām

kartēm jābūt veidotām nodrošinot viennozīmīgu savstarpēju

salīdzināšanu

• izslēdzot pieļaujamo kļūdu pārsniegšanas iespējamību,

neatkarīgi no tā kāda sistēma tika lietota uzmērīšanas

ģeodēziskam atbalstam.



Risinājums

• Par kopējās ģeodēziskās pamatnes 

matemātisko bāzi izvēlējās WGS-84

– lietojot  GRS-80 parametrus un ETRF89 

(ETRS89).

• Plaknes izvērsumam – Demarkācijas 

kartes izstrādei izvēlējās UTM sistēmu ar 

zonas ( ass) meridiānu 35 grādi. 



Realizācija

Kopējās ģeodēziskās pamatnes

karkasa tīkla shēma

6  - KF  ģeodēziskā 
tīkla punkti 
5  LR  ģeodēziskā 
tīkla punkti, starp 
tiem 4  ir“LatPos”

vkk - 0,7 cm 

Kopējās ģeodēziskās pamatnes

atbalsta tīkla shēma (KF)

28 punktu pāri  
katrā robežas pusē 
ar attālumiem līdz 
10 km starp tiem.

vkk nepārsniedz 

0,0425m. 



Название пункта

СКО

по широте

м

СКО

по долготе

м

совокупная

СКО

м

СКО

высоты

м

общая

СКО

м

п.тр.Котляровка 0.0009 0.0006 0.0011 0.0054 0.0055

п.тр.Ворошилово 0.0009 0.0006 0.0011 0.0054 0.0055

п.тр.Аксеново 0.0009 0.0006 0.0011 0.0057 0.0058

п.тр.Ротово 0.0010 0.0007 0.0012 0.0060 0.0061

п.тр.Черновоки 0.0011 0.0007 0.0013 0.0064 0.0065

п.тр.Поповка 0.0011 0.0007 0.0013 0.0068 0.0070

Kraukleva 0.0015 0.0010 0.0018 0.0089 0.0091

Средняя 0.0011 0.0007 0.0013 0.0065 0.0066

Realizācija



Starpība – pirms un pēc tīkla izveides



Latvijas –Baltkrievijas robeža

• Lai iegūtu kvalitatīvu pārrēķinu iespējas no koordinātu 

sistēmas WGS-84 uz 1942 gada koordinātu sistēmu

– tika izvēlēti robežas tuvumā esošie 1 un 2 klases valsts 

ģeodēzisko tīklu punkti: 

• Behova (Бехова), Ozolkalni (Озолкални),  Šatilova gora 

(Шатилова Гора), Tepljuki (Теплюки), Urbanovo (Урбаново), 

Lipovka (Липовка), Berezki (Березки), Mikuti (Микуты), Kirjaniški

(Кирянишки), Stankoviči (Станковичи),  Ušanišķi (Ушанишки). 

Tādējādi izveidojot kopēju ģeodēziskā atbalsta tīklu. 



Latvijas –Baltkrievijas robeža



Latvijas – Lietuvas robeža
Network geodetic points coordinates 

LKS - 92 and LKS - 94 in plane orthogonal coordinates and ellipsoidal heights in the 

Baltic system

Nr. GPS network

Points 

placement of 

Territory

LT-Lithuania

LV - Latvia

Ellipsoid GRS -

80

LKS - 92  

coordinates

LKS - 94 

coordinates

Ellipsoida

l higs Ht,

Higs in 

Baltic 

system 

H,

Names of 

points

Class B/ L, X/Y, X/Y, m m

° ¢     ²     m m

Lithuanian responsible territory (zone)

1 Aleksandrija LT 2
56 17 00.89201 240032.932 6241281.437

68.564 43.996*
21 41 36.98334 357225.126 357196.560

2 Auksūdys LT 2
56 21 31.02185 246999.634 6248249.533

107.589 83.463*
22 30 11.57573 407519.146 407500.642

3 Baznīckrogs LV 2
56 23 08.01002 248993.046 6250243.345

51.522 -
23 57 58.26798 497912.110 497911.693

4 Benaičiai LT 2
56 05 51.62601 220373.029 6221617.600

69.801 45.300*
21 14 39.19262 328586.707 328552.411

5 Bīrmaņi LV 2
56 15 59.00350 238628.101 6239876.326

57.971 -
21 27 37.62953 342724.886 342693.418

6 Buknaičiai LT 2

56 22 09.06369 248397.610 6249647.789

91.109 66.917*
22 20 46.55202 397850.971 397830.533

and so continue

Table 1.A common geodetic reference point coordinate catalog Latvia – Lithuania border - fragment



Latvijas –Igaunijas robežas problēma

Nr.  Border pier

Coordinates X Coordinates Y

Results of control 

(m)

Original data (m) differences (cm) Results of 

control (m)

Original data 

(m)

differences 

(cm)

300 438520.08 438521.05 -97 575886.03 575887.54 -151

412 424636.01 424635.04 97 534620.04 534620.75 -71

413 423769.53 423768.60 93 533917.43 533917.94 -51

411 423437.30 423436.43 87 536099.97 536100.93 -96

299 438510.64 438511.67 -103 576407.82 576409.35 -153

298 438049.22 438050.35 -113 576961.40 576963.02 -162





• Neskatoties uz jauno globālo satelītu

navigācijas sistēmu lietošanas būtisko

pozitīvo ietekmi uz ģeodēzisko mērījumu

tehnoloģijām

– to pielietojums neizslēdz kopējās

ģeodēziskās pamatnes izveides

nepieciešamību katras konkrētas valsts robežas

izveides – demarkācijas gadījumā.

Realitāte konstatācija



• Salīdzinot jaunizveidotās ģeodēziskās

pamatnes ietekmi uz mērījumu rezultātiem

ar mērījumu rezultātiem iegūtiem

izmantojot nacionālās ģeodēziskās

sistēmas pirms kopējās pamatnes izveides

– var konstatēt iegūto rezultātu atšķirības;

Realitāte



• Kopējas ģeodēziskās pamatnes izveide

valsts robežu demarkācijas procesu

nodrošinājumam jāuzskata par obligātu

darbu sastāvdaļu jebkuras valsts robežas

demarkācijas darbos,

– neatkarīgi no tā kādā savstarpējas

integrācijas pakāpē atrodas konkrētu

kaimiņvalstu ģeodēziskās pamatnes;

Realitāte



• Kvalitatīvas kopējās ģeodēziskās

pamatnes un tās ietvaros izveidotie

ģeodēzisko punktu tīkli nodrošina

– labu pamatu viennozīmīgai un augsti precīzai

uzstādīto valsts robežstabu uzmērīšanai,

– un savstarpējai mērījumu kontrolei no abu

valstu speciālistu puses;

Realitāte



Paldies par uzmanību!

• A.Ratkevičs

• A. Celms, 

• V. Baumane
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