
Dronu izmantošana mežsaimniecībā



VISI PIEMĒRI, IEGŪTIE ATTĒLI, VIDEO IEGŪTI 
ATBILSTOŠI TAJĀ BRĪDĪ PASTĀVOŠAJAI 

LIKUMDOŠANAI!

DRONU IZMANTOŠANAS PIEMĒRI NORĀDĪTI AR 
PIEŅĒMUMU, KA TO ATKĀRTOŠANAI, 

IZMANTOŠANAI LIETOTĀJS BŪS AR ATBILSTOŠU 
PILOTA LICENCI, IEVĒROS ESOŠO LIKUMDOŠANU!

☺



Droni, veidi, likumdošana

• Mežsaimniecībā testēti:
• Lidmašīnas

• Kopteri



Viena spārna lidaparāti

• Pacelšanās vieta.

• Gandrīz nav iespēja tuviem apsekojumiem

• Kartēšanas plānošana – dators, varbūt sarežģīti, bet vairāk iespēju 
fona karšu izmantošanai

• Iespēja pārklāt lielākas teritorijas (šī brīža likumdošana!)

• Vienkāršāka datu montēšana (pārklājums, izšķirtspēja).





Likumdošana

• Visam jābūt šeit https://uas.caa.lv/ ☺

https://uas.caa.lv/


Dronu iegādes nianses

• Vienkārša novērošana vai sarežģītāki uzdevumi – dažādi droni.

• Kartēšana – aplikāciju saderība.

• Telefonu OS biti un dronu appi.

• Jaunie DJI droni – nodalījums izklaide/profesionāla lietošana.



Droni, kuri izvērtēti, tiek lietoti

• Vecie/jaunie Phantom

• DJI Mavic, Mini, FPV

• Autel

• Vienkāršai novērošanai, treniņiem der arī AliExpress aparāti ☺

• Jau profesionālāks līmenis – DJI Enterprise, Phantom ar multispektrālo
kameru.



Vienkāršā novērtēšana, novērošana

• Augsnes sagatavošana

• Meža atjaunošana

• Jaunaudžu kopšanai

• Mežizstrāde 

• Infrastruktūra – grāvji, ceļi, mineralizētas joslas, robežstigas

• Meža veselība











Meža veselība

• Izmantošanas secības piemērs:
• Lido brīvā lidojumā.

• Konstatētos bojājumus fiksē ar fotogrāfiju, kas ir vienlīdzīga GPS mērījumam.

• Pārvērt fotoattēlus kartogrāfiskā materiāla, Qfield mobilajā aplikācijā.



Video un drona maršruta attēlošana

• QGIS plugin piemērs:
• Drona video sinhronizācija ar lidojuma maršrutu.

• Fonā iespēja izmantot sava meža digitālos datus.

https://www.youtube.com/watch?v=XzGaCVCmGBM

https://www.youtube.com/watch?v=XzGaCVCmGBM


Drona uzņemto attēlu punkti

• QGIS standarta funkcija

• Iegūst punktveida slāni

• Var savietot ar īpašuma, nogabalu datiem

• Programma kā info attēlos uzņemto fotoattēlu





Litchi

• Web un telefonu app

• https://flylitchi.com/

• Misiju plānošana:
• Līnijas

• Seko man

• Panorāmas

• Objekta apsekošana

https://flylitchi.com/






Digitālie dati par savu īpašumu

• https://gis.vmd.gov.lv/

• https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/meza-valsts-registra-meza-dati

https://gis.vmd.gov.lv/
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/meza-valsts-registra-meza-dati








Automātiskā apsekošana

• Robežzīmes, kadastra karte – robežu apsekošanas uzdevums.

• Cirsmu robežas, virsotnes – pēc tām pašām koordinātēm:
• mežizstrādes novērošana

• pēc izstrādes novērtēšana

• kopšanas nepieciešamība

• kopšanas  novērtēšana



Drone Harmony

• Web un telefonu app

• Vienreizēja maksa par licenci

• Plaša automātisku misiju plānošana



Seko man funkcija

• Pamācību video uzņemšana.

• No video iespējams izvilkt ārā atsevišķus kadrus, kurus pēc tam jau 
montēt kopā kā, piemēram, ceļa aerofoto:
• VLC Player https://www.videoproc.com/video-editor/extract-frames-from-

video.htm

https://www.videoproc.com/video-editor/extract-frames-from-video.htm


Seko man video

• Seko man

../Silava/Zalvite/DJI_0950.MOV




Droni un rekreācija

• Virtuālie skatu torņi īpašumā:
• Litchi 360 grādu uzņēmumi

• DJI panorāma.

• Bezmaksas, atvērtā koda programmas – piemēram Hugin.

• 3D modeļi:
• Uzņemšana ar Pix4d aplikāciju.

• Montēšana ar Web ODM. 

• Meža 3D modeļiem nepieciešams lidot ar dubulto tīklu.







FPV izmantošana

• Pēc atziņām:
• Stabilāki.

• Labāka vides, redzētā uztvere un novērtēšana.

• Drošāka pilotēšana starp kokiem.



FPV video

• FPV

Dronu_video/VID-20220411-WA0001.mp4


Termālā kamera

• Ugunsgrēki vasarā:
• Var izmantot vienlaidus teritoriju novērošanai, izteikti karstāku vietu 

atpazīšanai.

• Dzīvnieku uzskaite:
• Nav vienkārši!

• Traucē vides fona temperatūra vasarā, kur dzīvnieks izteikti neizceļas.

• Ziemā derīga tehnoloģija.





Termālā kamera

• Video

Dronu_video/DJI_0583_dzivnieki_ziema_termala.MOV


Kartēšanas programmas

• Lidošanas plānošanai izmantojama jebkurš risinājums, kurš nodrošina 
pārlidojamās teritorijas nepieciešamo attēlu, pārsegumu aprēķinu:
• Pix4d

• Drone deploy

• Pieaugušam mežam, lidojot 100 m augstumā nepieciešams minimāli 
70% pārsegums. 

• Zemāk lidojot – mazāka derīgā attēla daļa (lai nebūtu sagāzušies koki).



Datu montēšana

• Komerciālie maksas risinājumi kā Pix4d, Drone deploy.

• Open Drone Map:
• https://www.opendronemap.org/webodm/

• Var uzlikt pats vai lejuplādēt par minimālu maksu gatavu virtuālo mašīnu.

• Līdz dažiem simtiem attēlu pavilks arī parasts klēpjdators.

• Ir arī veģetācijas veselības indeksa aprēķina iespēja.

https://www.opendronemap.org/webodm/


Par dronu iegādi …

• Cenšaties apspiest bērnu sevī un nedomāt par dronu kā par rotaļlietu!

• Ir daudz kopienas, portāli, sejasgrāmatas grupas, kur iegādāties 
lietotus, lētus lidaparātus …

• Jāatceras, ka dronam gandrīz vienmēr nepieciešams atbilstošs
mobilais telefons vai planšete. 

• Dronu appi mobilajām telefoniem ar vienādu nosaukumu funkcionāli 
vienmēr nav vienādi ios, android, windows videi.

• Ir appi, kurus būs gandrīz neiespējami izmantot bez interneta. Mežā 
arī Latvijā tā ir problēma!



NB!

Prezentācijā ir apkopoti atsevišķi piemēri gan no 
izmantošanas, pieejamajiem appiem, cenšoties radīt interesi 

par tehnoloģiju izmantošanu, nepretendējot uz absolūto 
patiesību. 

Varu izteikt viedokli par esošo dronu likumdošanu, bet, 
liekas, ka labāk būtu teikt «bez komentāriem» …

☺



Paldies par uzklausīšanu!

Jautājumi?


