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Ģeodēzija 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Ar praktisku ievirzi apgūt ģeodēzijas pamatus un izmantot iegūtās zināšanas 

būvniecībā. Galveno ģeodēzisko uzdevumu vienkāršošana, sadalīšana, 

atrisināšana ar nivelēšanas paņēmieniem, līniju nospraušana. Digitālo plānu 

izmantošanas iespējas aprēķini. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Ar būvdarbiem saistītie darbinieki, strādnieki bez specializētās izglītības. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Bez priekšzināšanām. 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 38 0 38 

Prakse 0 0 0 

Patstāvīgais darbs 5 0 5 

Pārbaudījums  2 0 2 

Kopā  45 0 45 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1 Spēj izprast  

koordināšu sistēmas 

un to 

nepieciešamību. 

Zeme ir apaļa. 

Vispārējās ziņas 

par ģeodēziju 

Ziņas par zemes 

veidu un lielumu 
1 

Ģeogrāfiskās 

koordinātes 
1 

Pamatjēdzieni par 

zemes virsmas 

punktu koordinātēm 

1 

Taisnleņķa 

koordinātu sistēma 
1 

Gausa un Krūgera 

zonālā sistēma 
1 

2 Spēj izprast zemes 

virsmas attēlojuma 

principus kartēs. 

Zemes virsmas 

samazinātie attēli 

Karte un plāns 1 

Skaitliskais mērogs 1 

Lineārais mērogs 1 

3 Spēj izprast līniju 

nospraušanas 

nepieciešamību 

būvdarbos. 

Līniju orientēšana 

apkārtnē 

Jēdziens par līniju 

orientēšanu 
1 

Magnētisko azimutu 

un rumbu mērīšana 

1 

4 Spēj izprast reljefa 

attēlojuma 

principus 

topogrāfiskās 

kartēs. Kā noteikt 

platības. 

Zemes virsmas 

reljefs 

Reljefs un tā 

attēlošana ar 

horizontālēm plānos 

un kartēs 

1 

Topogrāfisko karšu 

pieņemtie 

apzīmējumi 

1 

Platību izmērīšanas 

paņēmieni pēc 

topogrāfiskām 

kartēm un plāniem 

1 

5 Spēj izprast 

topogrāfiskos 

uzmērīšanas 

principus. 

Līniju mērīšana Līniju sagatavošana 

mērīšanai 
1 

Leņķu mērīšana 1 
Jēdziens par 

mērlenšu 

komparēšanu 

1 

Mehāniskās ierīces 1 
Fizikāli-optiskie 

mēraparāti 
1 

6 Apgūst nivelēšanas 

iespējas un risina 

praktiskus 

uzdevumus 

Nivelēšana Jēdziens par 

nivelēšanu 
1 

Nivelēšanas veidi 1 
Ģeometriskās 

nivelēšanas 
1 



paņēmieni no vidus 

uz iekšu 
Nivelēšanas 

noslēgtais gājiens 
1 

Atzīmes noteikšana 

būvniecībā 
1 

Praktiskie darbi 3 

8 Spēj izprast 

ģeodēzisko tīklu un 

atbalsta punktu 

nepieciešamību 

Ģeodēziskie tīkli Pamatmetodes 

horizontālo 

ģeodēzisko tīklu 

izveidošanai 

1 

Nivelēšanas tīkli 1 

9 Izmantojot iepriekš, 

iegūtās zināšanas 

spēj veikt 

topogrāfisko plānu 

uzmērīšanu 

Situācijas 

uzmērīšanas 

pamatmetodes 

Taisnleņķa 

koordināšu metode 
1 

Polārā metode 1 

Lineārā metode 1 
Leņķu krustojumu 

metode 
1 

10 Spēj sastādīt 

topogrāfiskos 

plānus 

Topogrāfiskie plāni Nosacītie 

apzīmējumi 
1 

Virszemes objektu 

attēlošana 
1 

Pazemes objektu 

attēlošana 
1 

11 Spēj, notiek 

garumus, laukumus, 

apjomus 

Laukumu, apjomu 

noteikšana 

Līniju garumu, 

kontūra laukuma 

noteikšana 

digitālajos plānos 

1 

Apjomu 

aprēķināšana 

ģeometriski 

1 

Apjomu noteikšana 

pēc plakņu 

salīdzināšanas 

metodes 

1 

12 Noslēguma pārbaudījums 2 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Optiskais nivelieris viens komplekts uz pieciem audzēkņiem; 

Datori ar Excel AutoCad Civil 3D; 

Projektors. 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Jāzeps Jušķevičs, maģistra grāds inženierģeologs-hidroģeologs. 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Noslēguma tests. 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Lai attīstītu praktiskās un teorētiskās prasmes ģeodēzijā tiks izmantota 

reproduktīvā metode un individuālais darbs. 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 



1. ESF, Daugavpils, 2012, "Ģeoloģijas un ģeodēzijas pamati", skolotāja 

rokasgrāmata 

2. ESF, Daugavpils, 2012, "Ģeoloģijas un ģeodēzijas pamati", skolēna darba 

burtnīca 

3. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Rīga 2007.g. Ģeodēzija 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


