
Mācību priekšmets: Ģeodēzisko darbu izpilde



Uzmērīšanu, ar kuru nosaka punktu līdz ar to kontūru stāvokli tikai horizontālajā 

projekcijā, sauc par horizontālo uzmērīšanu.

Ar situācijas uzmērīšanu saprot apvidū esošo priekšmetu un kontūru noteikšanu 

horizontālajā projekcijā. 



Horizontālo uzmērīšanu var iedalīt uzmērīšanā pēc:

taisnleņķa koordinātu metodes;

polārās metodes (tahimetrija) ;

krustojumu metodes;

līniju metodes;

GNSS (GPS (US), Glonass (RU), Galileo (EU), 

Compass (Ķīna) u.c.)

u.c.



Šajā uzmērīšanā mērījumu rezultātus sakopo brīvi zīmētā uzmērāmā 

zemes gabala skicē- abrisā.

Abriss ir pamatdokuments, pēc kura tiek sastādīts plāns. 



Apvidus attēlošanai lieto jebkura mēroga topogrāfiskos apzīmējumus 

(parasti izmanto Microstation vidē izveidotus iekšējus katalogus-cell 

library).





Uzmērīšana pēc taisnleņķa koordinātu metodes balstās uz taisnu leņķu 
(perpendikulu) nospraušanu un līniju garumu mērīšanu. 

1. Maģistrāle (O – A)

2. Perpendikuli (ar ekeri)

3. Attālumi







1. Izvēlieties sākumpunktu O 

un polāro asi!

2. Uzmēriet polāros leņķus un 

attālumus!

3. Atlieciet tos mērogā uz 

papīra!

4. Izskaidrojiet topogrāfisko 

situāciju, ierakstiet objektu 

(mežs, pļava, Dz, Ndz, upe 

utt.) nosaukumus
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 Projekta nospraušana

apvidū ir darbība, ar kuru 

tiek pārnestas un 

nostiprinātas apvidū zemes 

gabalu robežas, ceļi u. c. 

projekta elementi.



 Projekta nospraušanai apvidū jāizvēlas vienkāršākās 

metodes, kas prasa mazāku laika un patēriņu.

 Tai pašā laikā, kas nodrošina tādu precizitāti, kura 

apmierina tehniskās un ekonomiskās prasības, 

projekta nospraušana ir pretējs process uzmērīšanai



 Lai nebojātu projekta plānu āra apstākļos, 

sagatavošanas darbu laikā izgatavo darba 

rasējumu. 

 Darba rasējums ir tehnisks dokuments:

 pirms nospraušanas rāda, kādā secībā un uz 

kādu datu pamata darbs jāveic 

 pēc nospraušanas rāda, ar kādu precizitāti 

darbs ir veikts.



 Darba rasējumā attēlo:

 projektētās robežas;

 nospraužamo punktu 

koordinātas;

 apvidū nospraužamo leņķu un 

attālumu skaitliskās vērtības;

 ģeodēziskos atbalstpunktus 

un robežpunktus;

 situācijas kontūras;

 zemes gabalu numurus.



 Būvējot sarežģītas formas ēkas plašā teritorijā, obligāti 

jānosprauž to simetrijas asis.



 Apvidū nosprausto projekta punktu un līniju 

nodrošināšanai izmanto šādus paņēmienus:

 vērumus;

 piesaisti ar leņķi;

 lineāro krustojumu;

 līniju nostiprināšanu ar apžogu.



 Vērumu paņēmienu visbiežāk izmanto ēkas galveno asu

krustpunktu nodrošināšanai. Vērumu punktus ierīko vismaz uz

2 savstarpēji perpendikulāro asu turpinājumiem (abās ēkas

pusēs).



 Projekta punkta A piesaiste ar leņķi, patvaļīgā virzienā.



 Ar lineāro krustojumu nosaka punkta A stāvokli attiecībā pret

esošiem situācijas (vai speciāli šim nolūkam nostiprinātiem)

punktiem.



 Visus papildpunktus projekta punktu nostiprina ar dažādām 

pastāvīgām vai pagaidu zīmēm:

 iebetonētām metāla plāksnītēm;

 sliedes gabaliem;

 caurulēm;

 stieņiem un mietiem ar naglu atzīmētu centru;

 speciālām markām kapitālu ēku sienās;

 uz ēku krāsotām zīmēm;

 u. tml. 



 Ēkas pazemes daļas būvniecības vajadzībām tās galvenās asis 

un starpsekciju asis nostiprina uz apžoga.  

 Ar vienlaidu apžogu 

apjož visu būvi.

 Ēkas asis uz apžoga 

pārnes ar teodolītu.  



 Asu krustpunktus un pamatu stūru punktus var iegūt, ja caur 

punktiem, kas apzīmēti uz apžoga, nostiepj tievas stieples vai 

makšķerauklas.



 Būves pamatu horizontālā un vertikālā nospraušana ir viens no 

atbildīgākajiem būvniecības nulles cikla (apakšzemes līmeņa) 

ģeodēziskās apkalpošanas darbiem. 



13.5.3.uzdevums. ATBILDES

ēkas ass 

punkti uz 

apžoga

pāļu ass punkti 

uz apžoga

pāļu asu 
krustpunkti

stieple , kas 
uzstiepta gar 
pāļu asi

svērteņi asu 
krustpunktos

bultas asu 
krustpunktos 
būvbedres 
dibenā

diagonāle 
kontroles 
mērījumiem



Saite: https://www.youtube.com/watch?v=dY8XiUy6dOE&ab_channel=Vakameasina

https://www.youtube.com/watch?v=dY8XiUy6dOE&ab_channel=Vakameasina


Saite: https://www.youtube.com/watch?v=rBmTf8wp4xo&ab_channel=AnthonyCarroll

https://www.youtube.com/watch?v=rBmTf8wp4xo&ab_channel=AnthonyCarroll


Saite: https://ekomaja.wordpress.com/2017/04/24/buvasu-nosprausana/

https://ekomaja.wordpress.com/2017/04/24/buvasu-nosprausana/


Saite: https://www.youtube.com/watch?v=lsQsJVNJVoo&ab_channel=tecmath

https://www.youtube.com/watch?v=lsQsJVNJVoo&ab_channel=tecmath








1. Papildiniet attēlu! Izvietojiet burtus A, B, C, D, E un F tādā secībā, kādā 

zemē ir iespraužami stigmieti!



2. Kādus līnijas papildapzīmējumus izmanto, ja to paredzēts izmantot 

ilgāku laiku!

3. Kad nosprauž līniju pakāpeniskā tuvinājuma ceļā?

4. Kāds ir galvenais stigmietu izvietošanas nosacījums, spraužot līniju 

pāri uzkalnam?

5. Padomājiet, kāpēc, spraužot līniju starp diviem punktiem, strādniekam, 

kas iesprauž stigmietus, nav ieteicams virzīties prom no novērotāja?



1. Papildiniet attēlu! Izvietojiet burtus A, B, C, D, E un F

tādā secībā, kādā zemē ir iespraužami stigmieti!

A BCDEF



2. Kādus līnijas papildapzīmējumus izmanto, ja to paredzēts 

izmantot ilgāku laiku?

Atbilde. Numurmietiņus.

3. Kad nosprauž līniju pakāpeniskā tuvinājuma ceļā?

Atbilde. Ja starp līnijas galapunktiem nav tiešas redzamības.



4. Kāds ir galvenais stigmietu izvietošanas nosacījums, spraužot 
līniju pāri uzkalnam?

Atbilde. Divi strādnieki nostājas starp dotajiem punktiem pēc iespējas 
tālāk viens no otra un tuvāk līnijas vērumam.

5. Padomājiet, kāpēc, spraužot līniju starp diviem punktiem, 
strādniekam, kas iesprauž stigmietus, nav ieteicams virzīties prom 
no novērotāja?

Atbilde. Jo tad sākumā iespraustais stigmiets aizsedz diezgan plašu 
sektoru, kurā nākamie stigmieti vairs nebūs redzami.



 Parastos uzmērīšanos darbos lietojamie attālumu 
mērīšanas rīki ir:

 mērlentes; 

 mērriteņi; 

 lauka cirkuļi.



 Mūsdienās tiešai attālumu mērīšanai praktiski lieto 

tērauda mērlentes, kuras izgatavotas kā šauras lentes 

ar iedaļām un to garums parasti ir 10, 20, 30 un 50 m.



 Mērriteņus attālumu mērīšanai var izmantot, ja zemes virsma ir 

pietiekami līdzena un cieta (asfaltēta, betonēta, bruģēta).

 Atkarībā no skaitītāja mehānisma uzbūves izšķir:

 mehāniskos mērriteņus;

 digitālos mērriteņus. 



 Lauka cirkuli izgatavo, sanaglojot trīs kārtiņas. Attālums 

starp cirkuļa kājām 2 metri. 

 Ar lauka cirkuli parasti mēra attālumus, pēc kuriem 

aprēķina platības lauksaimniecības darbu uzskaitei.



 Tā ir sevišķi nepieciešama aptuvenu shēmu 

sastādīšanai. Sākumā jānosaka vidējais soļa garums:

 Lai noteiktu soļa garumu, iepriekš zināmu attālumu 

nosoļo vairākas reizes;

 aprēķina vidējo soļu skaitu;

 dala noieto attālumu ar vidējo soļu skaitu, 

iegūst vidējo soļa garumu.



Ģeodēzijā lietojamos tālmērus iedala trijās grupās:

optiskie tālmēri;

elektrooptiskie tālmēri;

radiotālmēri.



PARALAKTISKAIS TRĪSSTŪRIS

S- stāvpunkts;

d- attālums;

b- bāze;

A, B- latas augšējais un 

apakšējais nolasījums;

ɛ- paralaktiskais leņķis.
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STADIOMETRISKAIS INTERVĀLS:

aa- augšējā svītra;

bb- apakšējā svītra;

Kā palīgierīce attālumu noteikšanai ar 

svītru tālmēru ir vajadzīga tālmēra lata.

Na=2540mm=2.540m
Nb=2390mm=2.390m
l=Na-Nb= 2.540m-2.390m=0.15m
d=l x 100=0,15 x 100= 15m
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