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SIA Mikrokods

IT un tradicionālā biznesa sadarbībai ir 
jābalstās uz trim pamatpostulātiem -

vienkāršība, 
drošība 

un 
produktivitāte

Ministru prezidents Māris Kučinskis
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Standartizācija ģeotelpisko datu apritē 

EU INSPIRE Direktīva

Nacionālais ģeoportāls 
GeoLatvija.lv

Jelgavas pilsētas

pašvaldības ģeogrāfiskās 
informācijas sistēma 
«JĢIS»
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Ģeoproduktu veidi

http://www.geolatvija.lv/
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Telpisko datu infrastruktūra

«Viedās» pilsētas 
pārvaldībā ir 
nepieciešama datu 
formu sintēze – ērti 
atveramas fona 
kartes, uz kurām ir 
projicēti apkopoti 
ģeodati, ieskaitot 
ģeostatistiku
(diagrammas) 
lēmumu pieņemšanas 
atbalstam
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Ģeotelpisko datu atkārtota izmantošana

Jelgavas pašvaldībā:

• Jelgavas pašvaldībā izmantotās IT sistēmas pašreiz satur virkni 
ģeotelpisko saskarņu ar koplietotiem ģeodatiem no JĢIS 
centrālās datu bāzes (Oracle)

• Lietotāju saskarnes ir pielāgotas plaši pazīstamiem fona 
produktiem – OpenStreet Map , Bing Maps un Google Maps,  bet 
datu analītiskā vērtība ir to pirmapstrāde POIC sistēmās, - un 
būvvaldē

• Par ģeodatu apkopošanu atbildīgās pašvaldības struktūras ir 
noteiktas ar Rīkojumiem
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Jelgavas ĢIS lietojumu serveris Hexagon Geomedia Smart
client (GMSC)

• Moderns JAVA ĢIS lietojumu serveris ar 

konfigurējamām darba plūsmām un 

galdvirsmas programmatūras līmeņa 

funkcionalitāti caur JAVA Web Start

• Nodrošina pašvaldības 

ĢIS slāņu rediģēšanu

• Pilnvērtīga ģeodatu ievade, 

rediģēšana, analīze, drukas 

funkcijas
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WEB ĢIS pārlūks Hexagon Webmap

• Vienkāršota datu apskate, 
mērīšana un drukāšana 
aptuveni 100 slāņiem 

(pieejams iekštīklā)

• Automatizēta procedūra -

VZD pamata  ģeodatu

replikācija 

• INSPIRE rekomendēto ģeodatu
pakalpojumu padošana 
pašvaldības iekštīklā – OGC 
WMS pakalpju formātā
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Pilsētsaimniecības «karodziņu karte»

• JĢIS telpiskās infrastruktūras «publiskā seja»

• Uztura JPPA «Pilsētsaimniecība»
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Kustīgo sensoru datu apstrāde un analīze

Modernās kartes mūsdienās top no kustīgiem sensoriem

Jelgavas pašvaldībā izmantota profesionālā galdvirsmas
programmatūra – 3D sensoru datu izmantošanai (Geomedia 3D) 
bezpilota lidaparātu datu, LIDAR datu analīzei

Geomedia 3D pielietojuma piemēri:

• projektējamo video kameru redzamības analīze  

• telpiskā pilsētplānošana

• plūdu riska samazināšanai

• civilajai aizsardzībai

Gatavība nākotnes sensoru datu «plūdiem» ?
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Piemērs: Video kameru redzamības analīze Vecpilsētā
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«Viedā» pilsēta:  Apgaismojuma intensitātes analīze

Ar bezpilota lidaparātiem iegūstamie sensoru

dati nodrošina  efektīvāku un lētāku pilsētas enerģētikas 
bilances plānošanu:

• Saules bateriju labākā izvietojuma  atrašana

uz jumtiem

• «Zaļo jumtu» piemērotības analīze

• Ēku, siltumtrašu reālo enerģijas zudumu noteikšana no  

infrasarkano kameru datiem (3D modeļi no drona)
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Piemērs: Saules apgaismojuma intensitāte stundās
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Dzīvojamo māju siltināšana

• Precīzi realitātes 3D modeļi no bezpilota lidaparātiem samazina 
ēku  ielu siltināšanas projektu izmaksas

• Minimizē iespēju kļūdīties un pasūtīt neatbilstoša izmēra 
siltināšanas plāksnes/stiprinājumus - saistībā ar reālo sienu 
neregularitāti 

• Patiesās dzīvojamo māju sienas konstrukcijas nav ideālas 
plaknes! 
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Piemērs: ēkas siltināšanas paneļu savienojumi

Siltināšanas 
savienojumiem 
vajadzīgā centimetra 
līmeņa precizitāte ir 
pieejama jau šobrīd no 
bezpilota lidaparātiem
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Nākotnes izaicinājumi 

• «ģeotelpisko datu infrastruktūras»  jēdziens ietver kā datu 
savākšanu un izgūšanu no citām IT sistēmām, tā arī to 
tālāku nodošanu…

• viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir JĢIS jau uzkrāto 

ģeodatu nodošana sabiedriski 

nozīmīgiem pašvaldības projektiem un risinājumiem, tādiem 
kā:

• e-veselība  

• e-izglītība

• atjaunojamā enerģētika

• projektu sabiedriskā apspriešana
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Kas tiek mērīts, tas tiek uzlabots

menedžmenta teorētiķis Pīters Drakers

(Peter F. Drucker) 



18 SIA Mikrokods

Jautājumi ?
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Paldies par uzmanību !


