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Galvenās iespējas 

• Satelītnavigācija; 

• Tālizpēte; 
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Satelītnavigācija 

• Standarta precizitāte; 

• ~ 3 m; 

• Uzlabotā precizitāte; 

• ~ 3 cm; 
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Satelītnavigācija 

• Standarta precizitāte; 

• Jebkurš plaši pieejams koda uztvērējs bez papildus aprīkojuma un 
bez abonēšanas maksas; 

• Uzlabotā precizitāte; 

• Dārgi signāla fāzes uztvērēji ar dārgu papildus 

 infrastruktūru un abonēšanas maksu; 
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Satelītnavigācija 

• Uzlabotā precizitāte; 

• LatPos – Vislatvijas pārklājums; 

• http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=2&txt_id=13; 

• EUPOS®-RĪGA – Reģionāls pārklājums; 

• http://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/eupos-riga/; 

• Trimble VRS - Vislatvijas pārklājums; 

•  http://geostar.lv/lv/geo/gps/merniecibas/1/566/trimble-vrs-merijumu-
metodes-izmantosana; 

• HadNet – Lokāls pārklājums; 

• http://topcon.lv/hadnet/; 
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TĀLIZPĒTE: Copernicus – kas tas ir? 

• Kompleksa Eiropas sistēma Zemes novērojumiem 

• Satelīti; 

• In-situ sensori; 

• Apstrādes centri; 
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Copernicus servisi 

• Zemes novērojumu (Land Monitoring); 

• Jūras vides novērojumu (Marine Environment Monitoring); 

• Atmosfēras novērojumu (Atmosphere Monitoring); 

• Ārkārtas situāciju pārvaldības (Emergency Management); 

• Klimata pārmaiņu (Climate Change); 

• Drošības (Security); 
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Zemes novērojumu serviss (2012) 
CLMS – Copernicus Land Monitoring Service 

Servisu veido kombinēti dati, kas iegūti no satelītiem un In-situ sensoriem. 

• Nodrošināt informāciju par sauszemes novērojumiem; 

• Ģeogrāfiska informācija par zemes virsmu (apaugums/pielietojums); 

• Veģetācija un ūdeņu stāvoklis; 

Sastāv no 3 komponentēm: 

• Globālā; 

• Eiropas mēroga; 

• Lokālā (2.5x2.5m/pix); 

Ieinteresētās jomas: 

• Teritoriālā plānošana, mežsaimniecība, ūdenssaimniecība, lauksaimniecība, u.c.; 

 

http://land.copernicus.eu/  
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Jūras vides novērojumu serviss (2015) 
CMEMS – Copernicus Marine Environment Monitoring Service 

Nodrošina regulāru informāciju par okeānu un jūru ekosistēmu fizisko 
stāvokli, mainību un dinamiku (okeāniem un Eiropas reģionālajām jūrām); 

• Straumes, vēji, ledus – kuģošanas drošībai; 

• Ūdens kvalitāte un piesārņojuma līmenis; 

• Jūras līmeņa celšanās – krastu erozijas novērojumiem; 

• Jūras virsmas temperatūra – klimata pārmaiņas; 

 

 

 

 

Temperatūrai, sāļumam, līmenim, straumēm, vējam un ledum ir nozīmīga loma, piemēram, 
laikapstākļu prognozēšanā 

 

http://marine.copernicus.eu/ 
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Atmosfēras novērojumu serviss (2015) 
CAMS – Copernicus Atmosphere Monitoring Service 

 
Nodrošina nepārtrauktus datus un informāciju par atmosfēras sastāvu. Apraksta 
pašreizējo situāciju un prognozē kāda būs situācija dažas dienas uz priekšu, 
analizē datus par pagājušajiem gadiem. 

• Ikdienas informācija par atmosfēru globālā mērogā – SEG un citu veselībai nevēlamu 
savienojumu novērojumi un prognozes; 

• Reālam laikam tuva un 4 dienu prognoze Eiropas gaisa kvalitātei; 

 

 

Ieinteresētās jomas: 

• Veselība, vides monitorings, atjaunojamie enerģijas avoti, meteoroloģija un klimatoloģija 

 

 

http://atmosphere.copernicus.eu/  
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Ārkārtas situāciju pārvaldības serviss (2012) 
CEMS – Copernicus Emergency Monitoring Service 

Nodrošina savlaicīgu un precīzu ģeotelpisko informāciju (satelīti + In-situ 
un/vai atvērtie dati) visiem, kas iesaistīti dabas katastrofu vai cilvēka radītu 
avāriju seku likvidēšanā, vai humāno krīžu risināšanā. 

 

 

CMEMS sastāv no divām komponentēm: 

• Kartogrāfiskā; 

• Agrās brīdināšanas; 

• EFAS – informācijā par notiekošajiem plūdiem un paredzamajiem +10dienas; 

• EFFIS – reālam laikam tuva un vēsturiskā informācija par ugunsgrēkiem un to režīmiem Eiropā, Vidējos 
austrumos un Ziemeļāfrikas reģionos. 

 

http://emergency.copernicus.eu/   
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Klimata pārmaiņu serviss (ieviešanas stadijā) 
C3S – Copernicus Climate Change Service 

Nodrošina informāciju (satelīti + In-situ) par klimata pārmaiņu uzraudzību un 
novērojumiem, tādā veidā palīdzot pielāgoties izmaiņām, samazināt ietekmi. 

 

Serviss nodrošinās pieeju dažādiem klimata indikatoriem: 

• Temperatūras pieaugums; 

• Jūras līmeņa celšanās; 

• Ledus segas kušana; 

• Okeānu uzsilšana; 

 

 

 

http://climate.copernicus.eu/   
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Drošības serviss (2016) 
CSS – Copernicus Security Service 

Nodrošina ES valstis ar informāciju, kas saistīta ar ES drošības izaicinājumiem. 

 

Serviss darbojas trīs galvenajās jomās: 

• Robežu uzraudzība; 

• Nodrošina reālā laika informāciju par to, kas notiek uz zemes un jūrā pie ES robežām ar mērķi samazināt 
nelegālo imigrantu skaitu (samazinot nāves gadījumus, uzlabojot iekšējo drošību ES); 

• Jūras uzraudzība; 

• Kuģošanas drošība, zvejniecības kontrole, jūras piesārņojums; 

• ES atbalsts ārējās darbībās; 

• Sniedz palīdzību trešajām valstīm krīzes vai ārkārtas situācijās, kuras var novest pie globāla mēroga 
draudiem; 

 

http://externalaction.security-copernicus.eu/ 

http://maritimesurveillance.security-copernicus.eu/ 
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Copernicus piedāvātās iespējas 

• Labības stāvoklis; 

• Mežu stāvoklis; 

• Konteineru detektēšana (~500 pazuduši konteineri gadā ); 

• Kuģu detektēšana (randiņi jūrā); 

• Izmaiņas pierobežā; 

• Klimata pārmaiņas; 

• Alerģijas raisošo augu ziedēšana; 

• Ledus pārklājums jūrās; 

• …… 
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Lietojuma iespējas 
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• KVM un pilsētvides objekti 



Lietojuma iespējas 
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• Dabas untumi un to radītie riski 



Lietojuma iespējas 
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• Platību maksājumu pieteikumi 



Paldies par uzmanību 
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