
Digitālās kartes izveide, izmantojot gatavus datu slāņus 

 

Apraksts: Šajā pamācībā apgūsiet kartes izveidi, izmantojot gatavus datu 

slāņus no “Living atlas” datu bāzes ArcGIS online vidē. Pamācībā tiek aplūkots 

veids, kā izmantojot analīzes rīku iegūt jaunu novietojumu, atlasīt nepieciešamo 

informāciju par interesējošo teritoriju, izveidojot jaunu datu slāni. Piemērā tiks 

apskatīta datu slāņu meklēšana, pievienošana un izveide par Latvijas / novada 

teritoriju. Iegūtos datus vizualizēsiet un rediģēsiet zīmēšanas stilus, pievienosies 

kartes tekstu.  

Apgūstamās prasmes: 

 Datu slāņu meklēšana un pievienošana 

 Jaunu datu slāņu izveide 

 Kartes elementu vizualizēšana, kartes teksta pievienošana 

 

1. Daļa. Datu slāņu meklēšana un pievienošana 

1. Atveriet sadaļu karte ( ) . Izveidojiet savu jauno projektu/karti, kurā 

tiks saglabāti turpmākajos instrukcijas soļos iegūtie datu slāņi, izvēloties iespēju 

saglabāt – saglabāt kā ( ). Izveidojiet kartes nosaukumu, pievienojiet 

atslēgas vārdus, norādiet mapi, kurā projekts tiks saglabāts un izvēlies saglabā karti 

( ); 

2. Lai meklētu publiski pieejamos datu slāņus un pievienotu tos digitālajai 

kartei ArcGIS online vidē, izvēlies pievienot. Sadaļā pārlūkot Living Atlas slāņus                     

( ) ir publicēti publiski pieejamie datu slāņi; 

3. Uznirstošajā logā, meklējiet ( ) Jūs interesējošo informāciju/ datu slāņus. 

Piemērā – datu slāņu meklēšana par Latvijas teritoriju ( ); 



4. Lai pievienotu slāņus nospied + ( ). Pievienotie slāņi parādīsies uz 

kartes, kā arī sadaļā saturs. 

  

Piemērā tiks pievienoti datu slāņi par Latvijas autoceļiem, dzelzceļu, 

novadiem, pagastiem, ūdenstilpēm, ūdenstecēm, ciemiem, pilsētām. 

 

2. Daļa. Jaunu datu slāņu izveide, izmantojot analīzes rīku 

Šajā daļā, izmantojot analīzes rīku iegūt jaunu novietojumu, iegūsiet 

nepieciešamo informāciju no pievienotajiem datu slāņiem par interesējošo teritoriju, 

un izveidosiet jaunus datu slāņus. Piemērā tiks iegūta informācija par Limbažu 

novadā esošajiem autoceļiem, pagastiem, ciemiem, pilsētām, ūdenstilpēm, 

ūdenstecēm, dzelzceļu. 

1. Izvēlies veikt analīzi ( ), 

uznirstošajā logā izvēlies analīzes rīku sadaļu atrast novietojumus. No šiem 

analīzes rīkiem izvēlies iegūt jaunu novietojumu, kas pētāmajā teritorijā izveido 

jaunus elementus, atbilstoši norādītajām kritēriju sērijām                       

 ( ); 

2. Pirmajā solī klikšķiniet uz pogas Pievienot izteiksmi  

( ), lai definētu izteiksmi pēc kuras tiks atlasīta informācija. Lai 

veidotu Limbažu novada teritorijas karti, uznirstošajā loga izvēlnē jāizvēlas novadu 

slānis, no kura tiks izveidots jaunais novietojums. Veidojot izteiksmi nepieciešams 

nodefinēt, vai tiks veidots atribūtu vaicājums  - par lauku vērtībām, vai telpiskie 

vaicājumi, kas balstās uz slāņu ģeometriju / atrašanās vietu. Šajā gadījumā tiks 

veidots atribūtu vaicājums – nosaukums ir Limbažu novads – izvēloties kolonnas 

Nos_pilns unikālo vērtību, kas ir Limbažu novads. Nospied pievienot  



; 

 

 

3. Otrajā solī izveido jaunā slāņa nosaukumu ( ) un izvēlies tā 

saglabāšanas vietu. Saglabājot jaunos slāņus nosaukumā ietver informāciju, kas 

vieglāk ļaus identificēt to, kā arī informāciju par to, kā ir attēloti objekti šajā slānī –  

kā punktveida, līnijveida vai laukumveida objekti. Tas ir svarīgi, jo, piemēram, 

novada teritoriju ir iespējams attēlot gan kā līniju, gan kā laukumu, tomēr to 

vizualizācijas iespējas atšķiras. Šajā gadījumā nosaukums ir Limbazu_nov 

(novads)_ pol (poligons jeb laukumveida objekts). Nospied  darbināt analīzi  

( ); 

4. Pēc analīzes veikšanas jaunais slānis automātiski tiks pievienots kartes 

saturam, slāni, kas satur visus novadus varat noņemt – izvēloties iespējas vairāk 

opciju – noņemt (  ); 

5. Lai iegūtu informāciju no pārējiem iepriekš pievienotajiem slāņiem par 

Limbažu novadu, atkārtojiet 2.daļas 1.soli – analīze – atrast novietojumus – iegūt 

jaunu novietojumu. 

6. Pirmajā solī noklikšķini pievienot izteiksmi ( ). Lai iegūtu 

informāciju no pārējiem slāņiem par Limbažu novadā esošajiem objektiem ir jāveic 

telpiskie vaicājumi. Ir iespējamas šadas telpiskās izteiksmes: 

 attālumā – elementu daļas, kas atrodas noteiktā attālumā no elementa citā 

slānī, piemēram, ciemi, kas atrodas 500m attālumā no upes; 

 pilnībā atrodas - elements pilnībā ietver cita slāņa elementus Piemēram, 

meklēt ciemus, kas pilnībā atrodas Limbažu novadā; 

 šķērso -  elementiem vai to daļām ir jāpārklāj vai jāšķērso elementi citā slānī. 

Piemēram, var atrast upes, kas šķērso Limbažu novadu; 

 tuvākais - elementam jāatrodas vistuvāk kādam elementam citā slānī. 

Piemēram, katrai skolai tuvāk esošā zaļā zona. 



 

- Lai noskaidrotu kādi ciemi, pagasti, pilsētas, ūdenstilpes atrodas pētāmajā 

teritorijā- Limbažu novadā, izteiksmē jāizvēlas datu slānis un jāveido telpiskais 

vaicājums – pilnībā atrodas ( ). Envirotech dati: 

ciemi – pilnībā atrodas – Limbazu_nov_pol (ieprieks izveidotais slānis). Otrajā solī 

izveidojiet jauno slāņu nosaukumus, piemēram, ciemi_Limbazu_nov. Pēc līdzīga 

principa veiciet darbības ar pilsētu, pagastu un ūdenstilpju slāņiem. 

- Lai noskaidrotu, kādi autoceļi, ūdensteces, dzelzceļa līnijas atrodas pētāmajā 

teritorijā, šajā gadījumā - Limbažu novadā, jāizmanto telpiskais vaicājums šķērso. 

Atkārtojiet iepriekšējos soļus, mainot vaicājumu, saglabājiet jaunos slāņus  

( ). 

Rezultāts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Daļa. Kartes vizualizēšana un noformēšana 

Šajā daļā Jūs vizualizēsiet kartes elementus un aplūkosiet zīmēšanas stilus, 

kurus var izmantot, vizualizējot informāciju kartē. Šajā daļā ir parādīts, kā ir 

iespējams pievienot kartes tekstus un pielāgot/rediģēt tos. 

1. Lai veiktu elementu vizualizāciju, zem izvēlētā datu slāņa izvēlies  mainīt 

stilu ( ); 

2. Sadaļā mainīt stilu 1.solī ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākus rādāmos 

atribūtus ( ). Lai pievienotu vairākus rādāmos atribūtus 

izvēlies pievienot atribūtu. 

3. 2.solī ( ) ir jāizvēlas zīmēšanas stils, kurā tiks 

attēloti izvēlētais / izvēlētie atribūti datu slānī. Atkarībā no atribūta saturošās 

informācijas (skaitliska vai tekstuāla) piedāvātie zīmēšanas stili var atšķirties. 

Elementiem, kas satur tekstu – tipi (unikāli simboli) rāda dažādas elementu 

kategorijas dažādās krāsās, novietojums (atsevišķs simbols) elementi tiek rādīti kā 

atsevišķi simboli, ar to izvietojumu. Elementiem, kas satur skaitliskas vērtības – 

uzskaitījumi un summas (lielums) izmanto dažāda lieluma simbolus, lai parādītu 

skaitliskus vai sarindotus datus, jo lielāks simbols, jo lielāka datu vērtība. 

Uzskaitījumi un summas (lielums) izmanto dažāda lieluma simbolus, lai parādītu 

skaitliskos vai sarindotos datus. Jo lielāks simbols, jo lielāka datu vērtība. 

Uzskaitījumi un summas (krāsa) izmanto krāsas, lai parādītu skaitliskos vai 

sarindotos datus, izmantojot krāsu paletes, piemēram no gaišākas uz tumšāku. 

Siltuma karte parāda augstākas aktivitātes apgabalus, izmantojot spilgtākas krāsas. 

Skaitliskās vērtības ir iespējams arī attēlot kā novietojums (atsevišķs simbols) un 

tipi (unikāli simboli) tāpat kā elementiem, kas satur tekstu; 



 

4. Izvēloties zīmēšanas stilu var pielāgot simbolus, to krāsu, formu, lielumu, 

caurspīdīgumu, kā arī klasificēt datus, izvēloties klasificēšanas metodi un izvēloties 

klašu skaitu, noapaļot vērtības. To var izdarīt izvēloties mainīt simbolu   

(  );  

5. Kad izvēlēts katram datu slānim atbilstošais zīmēšanas stils, nospied 

pabeigt ( ), lai kartē saglabātos veiktās izmaiņas;  

Piemērā izmantotie zīmēšanas stili – tipi (unikāli simboli) datu slāņos: ceļi 

Limbažu nov (rādāmais atribūts - segums), pagasti Limbažu nov (rādāmais atribūts 

– ADM_VIENIB), pārējiem datu slāņiem zīmēšanas stils -  novietojums (atsevišķi 

simboli). Datu slāņiem pielāgota simbolu krāsa, aizpildījums, kontūra, 

caurspīdīgums un lielums. Rezultāts: 

 



6. Ja vēlies pievienot kartes tekstu, izvēlies datu slāni, kura saturošā 

informācija tiks attēlota, nospied vairāk opciju un izvēlies izveidot kartes tekstu , ja 

atkārtoti vēlies mainīt iestatījumus būs redzama opcija  pārvaldīt kartes tekstu  

( ). Ir iespējams izvēlēties, kura informācija no datu tabulas 

tiks attēlota kartē sadaļā teksts, mainīt fontu, burtu lielumu, teksta novietojumu 

(līdzinājumu) pie simbola. Pēc kartes teksta izveides izvēlies komandu labi. 

 

Piemērā kartes teksts tiek pievienots datu slānim Ciemi Limbazu nov un 

Pilsetas Limbazu novads. Kartes tekstam ir nomainīts burtu lielums un līdzinājums. 

Rezultāts: 

 



7. Izveidojiet kartes nosaukumu, kurš būs redzams kā kartes virsraksts. 

Izvēlies  rediģēt kartes nosaukumu ( ), kā arī, 

ja nepieciešams, nomaini datu slāņu nosaukumus, kuri parādīsies kartes leģendā 

(apzīmējumu sarakstā) – vairāk opcijas ( ) uz datu slāņa, kuram mainīsi 

nosaukumu un izvēlies pārsaukt ( ); 

8. Saglabāt ( ) veiktās izmaiņas, kā arī saglabā veiktās izmaiņas 

darba gaitā; 

9. Ja nepieciešams, var koplietot ( ) karti ar citiem lietotājiem, padarīt 

to redzamu ikvienam (publiski), kā arī aizsūtīt saiti ar šo karti citiem lietotājam. 

Izveidoto karti varat drukāt ( ) izvēloties tikai karti vai karti ar 

apzīmējumiem, kā arī saglabāt karti datorā. 

Rezultāts: 

 


