
LVM MOBILĀ APLIKĀCIJA 

MEŽIZSTRĀDEI 

 

 

 

LVM meža kartes ir AS „Latvijas valsts meži” (LVM) izstrādāta lietotne, kas nodrošina atrašanās 

vietas noteikšanu kartē, izmantojot GPS.  

Aplikāciju var izmantot gan orientējoties dabā, gan specifiskiem mērķiem - cirsmas 

informācijas saņemšanai uz mobilās ierīces (viedtālruņa, planšetes). Mērķauditorija 

mežizstrādes versijai: pakalpojuma sniedzēji, LVM darbinieki. 

 

Cirsmas informācija ietver: 

 cirsmas, pievešanas ceļu un tuvāko krautuvju ģeometriju, 

 papildinformāciju ar saimnieciskās darbības aprobežojumiem, 

 atvieglotu tehnoloģiskās shēmas norādījumu sarakstu, 

 cirsmai pieguļošās teritorijas ( ~ 500 m ap cirsmu) ar mežaudzes daļplānu, stigām, 

grāvjiem, meža ceļiem un aizsargājamiem punktveida objektiem. 

 

Prasības ierīcei:  

1) Android operātājsistēma, sākot ar versiju 4.1. un brīva vieta uz ierīces ~ 100 MB; 

2) aktivizēta e-pasta saņemšanas lietotne/aplikācija!  
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1. Programmas instalācija 

Programmas instalācija brīvi lejupielādējama Google Play veikalā –aplikācijā vai interneta 

vietnē: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lvm.mobile.du 

 

Pirmoreiz instalējot aplikāciju, tiek atkopēti ne tikai programmas dati, bet arī pārskata 

pamatkarte visai Latvijas teritorijai. To norādīs progresa indikators.  

  

Aplikācija bez pamatkartes nedarbojas.  

 

 

2. Darbs ar aplikāciju 

 
2.1. Galvenā izvēlne 

 

Kreisajā stūrī no pogas atveras galvenā 

izvēlne.

 

2.1.1. Sadaļā “Kartes” var pārslēgties no Pamatkartes, kas lejupielādēta ierīces iekšējā 

atmiņā instalācijas laikā, uz Online karti, kuru iespējams izmantot tiešsaistes 

režīmā, līdz pat mērogam 1:10 000. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lvm.mobile.du
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Kartē ar spilgti zaļu krāsu ir izcelti LVM 

īpašumā un valdījumā esošie meža kvartāli 

ar numuriem. 

 

Oranžā krāsā ir attēloti LVM meža autoceļi. 

 

 

 

 

Aktivizējot Atpūtas vietas vai Apskates 

objektus u.c. – LVM uzturētie tūrisma 

infrastruktūras objekti tiks attēloti kartē. 

 

2.1.2. Sadaļā “Detālkaršu lejupielāde” ir iespējams izgūt saglabāšanai uz ierīces arī 
papildkartes . Lūdzu, ņemiet vērā to, ka tad ierīces atmiņā ir nepieciešama vismaz 
200-300 MB brīva vieta! Visai Latvijas teritorijai ir pieejami kartes mērogi 1:75 
000 (40MB) un 1: 35 000 (100MB).  

 

 

 

Izvēloties lejupielādēt pēc apgabala - 
kartes lejupielādes aptvērums būs 
aktuālais aplikācijā pietuvinātais skats. 
Liela apgabala detalizēto karšu ielāde var 
būt ilgs process - to var pārtraukt 
pieskaroties ekrānam, vai arī nospiežot 
‘Back’ taustiņu. 
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Ja noteiktā pietuvinājumā kartes vietā ir 

balts fons ar ūdenszīmi, tas norāda, ka 

izvēlētajam mērogam nav lejupielādēta 

papildkarte. 

 

2.1.3. Sadaļa “Atskaite” attiecas uz Mežkopības darba uzdevumu versiju. 

 

2.1.4. Sadaļā “Konfigurācija” iestata GPS parametrus un veic datu dzēšanu. 

 

 

 

Uzstādot lielāku GPS aktualizācijas intervālu, 

gadījumos, kad var pieļaut retāku atrašanās 

vietas aktualizāciju, ir iespēja taupīt mobilās 

ierīces baterijas darbības laiku.  

Baterijas tupīšanas nolūkos var aktivizēt 

ekrānsaudzētāju - ekrāns iemigs pēc 

noteikta intervāla. Vai izvēlaties deaktivizēt 

šo pozīciju – tad ekrāns darbosies visu laiku! 

 

 

Lai izgūtu jaunu pamatkartes versiju, šeit 

izvēlas Datu dzēšana - “Darbu infomācija”. 

Uzreiz pēc dzēšanas automātiski izgūsies 

jauna pamatkarte. 

Datu dzēšana - “Darbu infomācija” poga 

veiks uz mobilās ierīces saņemto pielikumu 

dzēšanu. 

 

2.1.5. Sadaļa “Apraksts” – īsa vispārēja info par lietotni. 

 

 

2.2. Ekrāna saskarne 

 
2.2.1. Izmantojot GPS funkciju var kartē identificētt savu atrašanās vietu. 

 

Aktivizējiet jūsu mobilās ierīces 

uzstādījumos GPS funkciju. Dažādām 

ierīcēm un modeļiem šis izskats var 

atšķirties! 
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Neaktīvs GPS identifikators. LVM mobilajā 

lietotnē nepieciešams norādīt, ka vēlaties 

sākt GPS signāla attēlošanu kartē. 

 

 

 

Vietas noteikšana var prasīt zināmu laiku 

un ne vienmēr ir iespējama - būs redzams 

gaidīšanas simbols. Nospiežot GPS 

noteikšanas pogu vēlreiz tiek 

apturēta/izslēgta pozīcijas meklēšana. 

 

 

 

Ja ir redzams šāds simbols, pozīcija ir 

noteikta precīzi. 

 

Kad pozīcija ir noteikta, tad kartē ir redzams aplis, kura rādiuss atbilst noteiktās pozīcijas 

precizitātei. 

 

Samazinoties GPS signāla precizitātei to 

indicēs iesarkanais buferis ap signāla 

centru. Tādos gadījumos GPS signāla 

uztveramības precizitāte ar lielu varbūtību 

ir bufera robežās. 

Ir iespēja atslēgt mobilās ierīces ekrāna saudzēšanas režīmu, lai ekrāna bloķēšana netraucētu 

pozīcijas noteikšanai (skat. 2.1.4.) 

Uzmanību! GPS funkcijas izmantošana var būtiski saīsināt akumulatora darbības laiku - tāpēc 

nav ieteicams šo funkciju izmantot visu laiku.  

 

2.2.2. Pietuvināšanās un attālināšanās kartē iespējama gan iedarbojoties tieši uz 

ekrānu, gan ar attiecīgo pietuvinājuma/attālinājuma pogu. 

 

 

2.2.3. Attāluma indikators – mainīgs vizuālais mērogs, atkarībā no kartes skata 

pietuvinājuma. 
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3. Cirsmas informācijas nosūtīšana 

 

Cirsmas informāciju nosūta LVM darbinieks no GEO WEB aplikācijas, CSI moduļa. 

 

 

Tiek izsaukts e-pasta ģenerēšanas logs, kurā ievada adresāta e-pasta adresi. Sistēma GEO 

sagatavo e-pasta vēstuli ar pielikumu, kas tiek nosūtīta adresātam, kuru norāda manuāli. 
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4. Cirsmas informācijas saņemšana un atvēršana 

Adresāts (pakalpojuma sniedzējs) atver e-pastu uz savas ierīces e-pasta aplikācijā. Atverot e-

pasta pielikumu, tas lejupielādējas un cirsma atveras LVM mobilajā lietotnē. 

 

 

4.1. Kartes sadaļa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartē redzama cirsmas grafiskā 

informācija: 

 cirsmas poligons (līnijas krāsa atkarībā 

no cirtes veida), pievešanas ceļi un 

krautuves; 

 saimnieciskās darbības aprobežojumi; 

 kvartāli un nogabalu daļplāns; 

 punktveida aizsargājamie objekti; 

  ceļi un stigas; 

 grāvji.

 

 

Spiežot ekrānā uz cirsmas vai pievešanas ceļa vai buferveida saimnieciskās darbības 

aprobežojumiem – tiek izsaukta papildinformācija par identificēto objektu: 

 

 

 

Svarīgi!!! Pārliecinieties, vai 

papildinformācija ietilpst vienā ekrāna 

skatā. Sarakstu var pabīdīt! Spiežot 

ekrānā, loga labajā malā aktivizēsies 

slaideris un būs iespēja ritināt un 

apskatīt sarakstu līdz galam! 
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A P Z Ī M Ē J U M I  

 

 

4.2. Cirsmu saraksts 

 

 

Saņemto cirsmu papildinformāciju var 

atkārtoti izsaukt no saraksta, ko atver ar 

pogu labajā ekrāna stūrī.  

 

 

Cirsmas sarakstā dotas pēc identifikatora: 

kvartālu apgabals – kvartāls – nogabals. 

Šeit iespējama meklēšana, kārtošana un 

saņemto cirsmu informācijas dzēšana pa 

vienam. 
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Izvēloties konkrētu cirsmu no saraksta – 

tai, savukārt, atveras papildus izvēlne ar 

pieejamo papildinformāciju. 

 

 

5. Navigācija uz izvēlēto objektu 

LVM mobilā lietotne piedāvā iespēju, izmantojot ārēju navigācijas lietotni, maršrutēt uz 

izvēlēto objektu.  Tas var būt gan LVM tūrisma infrastruktūras objekts, gan saņemtā cirsma. 

 

 

 

Tūrisma objekti. Identificējiet kartē 

tūrisma objektu, kur vēlaties nokļūt. 

Atvērsies objekta papildinformācijas logs. 

 

 

 

Ja uz jūsu ierīces ir instalēta kāda 

navigācijas lietotne, tad poga “Maršruts” 

piedāvās sākt maršrutēšanu kādā no 

pieejamām aplikācijām. 

 

Lai maršrutētu uz Cirsmu, jāizsauc cirsmas papildinformācijas logs un poga “Maršruts”. 


