
Brīvais ĢIS pašvaldībām 
Latvijā



Ko saka likumdošana? INSPIRE



Ko saka likumdošana?

22.03.2011. MK noteikumi Nr.211 "Noteikumi par 
ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu" ("LV", 48 
(4446), 25.03.2011.) [stājas spēkā 26.03.2011.]

• Ģeotelpisko datu kopas turētājs nodrošina metadatu 
obligātā satura aktualizēšanu ne vēlāk kā 10 darbdienu 
laikā pēc izmaiņu veikšanas ģeotelpisko datu kopā.

• no 2011.gada 1.jūlija – aktuāli uzturamajām ģeotelpisko 
datu kopu turētāja datu kopām;

• no 2012.gada 1.janvāra – ģeotelpisko datu kopu 
turētāja pārziņā esošajām vēsturiskajām ģeotelpisko 
datu kopām.



Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēma - TAPIS

Atrodas izstrādes stadijā, pasūtītājs - VRAA

• Vidēja izmēra pašvaldībām plāno izmantot 
QuantumGIS darbvirsmas ĢIS risinājumu,

• OGC servisus datu pieejamības 
nodrošināšanai,

• Datu apstrādes un uzglabāšanas formāts 
atvērts.



TAPIS ieguvumi

Visām pašvaldībām būs pieejama brīva ĢIS 
programmatūra

• neierobežots lietotāju skaits

• papildinājumi pieejami bez licenču maksas

• iespēja risināt ne tikai ar teritorijas 
plānošanu saistītus uzdevumus



Kur jau lieto atvērtās ĢIS 
tehnoloģijas

• Uzsākta QuantumGIS ieviešana un 
pielietošana Kocēnu novada pašvaldības 
teritorijas plānojuma un ikdienas vajadzībām 

• QuantumGIS lietošana SIA "Jēkabpils 
siltums"



Kocēnu novads

• Lieliska iespēja ieviest ĢIS sistēmu

• Jauni dati, jauna dzīve

• Domāt ilgtermiņā liek attīstībā esošā TAPIS 
sistēma

• Pašiem ir vēlme uzlabot savu telpisko datu 
saimniecību un uzturēt



Interneta pārlūkā



QuantumGIS vidē



Jēkabpils siltums

• Pašu un pašvaldības datu pār-izmantošana 
biznesa vajadzībām

• Uzņēmuma radītie un uzturētie siltumtīklu 
dati

• Pašvaldības izmantotie un radītie dati 
(teritorijas plānojuma datu slāņi, augstas 
detalizācijas topografiskā informācija)



Interneta pārlūkā



QuantumGIS vidē





Dati pāri visam

Your software will go away. Your data is 
going to stay.

Risinājums - atvērti formāti un standarti datu 
apritē

Atvērtu standartu lietošana uzlabo integrāciju ar 
citiem risinājumiem, iespējas viegli mainīt 
programmatūru, saglabājot datus



Datu uzkopšana

GRASS GIS, GEOS,JTS un PostGIS rīki ir 
noderīgi "nekārtīgu" (AutoCAD, Microstation, 
slikti izvēlētas datu struktūras utml.) datu 
sakārtošanai
Priekšrocība:

• brīva pieeja spēcīgiem datu manipulācijas rīkiem

• viegla datu integrācija QGIS u.c. brīvajos risinājumos

Trūkumi:

• datu automātiska uzkopšana nav perfekta

• nepieciešamas ļoti labas ĢIS zināšanas



Nekas nav perfekts

Datu konvertācija no 
CAD datiem uz ĢIS 
datiem.

1) Oriģināli dati CAD 
vidē

2) Konvertēti ar brīvo 
programmatūru

3) Konvertēti ar 
maksas 
programmatūru



Nekas nav perfekts

Datu konvertācija no 
CAD datiem uz ĢIS 
datiem.

1) Oriģināli dati CAD 
vidē

2) Konvertēti ar brīvo 
programmatūru

3) Konvertēti ar 
maksas 
programmatūru



Nekas nav perfekts

Arī brīvās programmatūras risinājumiem ir 
nepilnības:

• nekorektus datus mēdz ignorēt vai 
nekonvertē vispār

• ir jābūt labām zināšanām par rīka iespējām 
un izmantošanu izvēlētajām vajadzībām

• laba rezultāta iegūšanai var būt 
nepieciešamas programmēšanas zināšanas 
un vairāku rīku izmantošana



QuantumGIS izstrādātāju tikšanās

11 - 14 aprīlis, Valmiera, Valmieras biznesa un 
inovāciju inkubatorā

12 aprīlis - prezentācijas QGIS lietotājiem, 
tikšanās ar izstrādātājiem

Arī TU vari ietekmēt QGIS nākamo versiju!



QuantumGIS izstrādātāju tikšanās 
atbalsta

Arī tu vari atbalstīt!

Sazinies ar mums

Māris Nartišs mn@sungis.lv

Pēteris Brūns pb@sungis.lv

Plašāka informācija http://www.qgis.org



Paldies par uzmanību!
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