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‘SKOLU KARTES’

KONTEKSTS



• Interaktīvais WEB GIS risinājums ‘Skolu karte’:  datu vizualizācijas rīks = daļa no 

pētījuma ‘‘Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā’’

• Pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija

• Kopējais īstenošanas laiks: 8 mēneši

PAR ‘SKOLU KARTI’



747
izglītības iestādes

PAR ‘SKOLU KARTI’

198 622 
skolēni

skolas tips;
skolēnu skaits (kopējais, pa 

klasēm, klašu grupām);

mācību valoda;
kvalitatīvie rādītāji 

(eksāmenu rezultātu, kārtotāju 
īpatsvars, dati par skolotājiem 

u.tml.)

dzīvesvietas atrašanās 
vieta;

deklarētā pašvaldība;
apmeklētā mācību 

iestāde;
(klašu grupa)
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KONTEKSTS: SKOLU TĪKLA OPTIMIZĀCIJAS 
NEPIECIEŠAMĪBA

CSP, 2017

214 965; 59,7%

1074 skolas
359 818 skolēni

790; 73,6%
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[POTENCIĀLIE] IEGUVUMI 

SABIEDRĪBAI:

• pieejama, uzskatāma, salīdzināma informācija par skolām

PĒTNIEKIEM, AMATPERSONĀM:

• iespēja telpiski novērtēt skolēnu izvietojumu, arī pašvaldības un konkrētās skolas 

griezumā

• plānot skolu tīklu

• plānot skolēnu pārvadājumu maršrutus, pašvaldību investīcijas ceļu infrastruktūrā 

u.c.



PROBLEMĀTIKA



TEHNOLOĢISKIE
(WEB RISINĀJUMI):

- LIELA APJOMA DATU 
VIZUALIZĀCIJA

- DAUDZVEIDĪGU DATU 
UZSKATĀMA ATVEIDOŠANA

SATURISKIE
(DATI):

- ADREŠU ĢEOORIENTĒŠANA

- GRUPĒŠANAS ATRIBŪTU 
PIEŠĶIRŠANA

PROBLEMĀTIKA & IZAICINĀJUMI

IZAICINĀJUMI



DATU PUSES 
IZAICINĀJUMI UN 
RISINĀJUMI

Situācijā, kad datu apjoms ir nemainīgi 
pieaugošs, datu ģeotelpiska analīze un 
iegūto rezultātu vizualizācija uz kartes 
ļauj izdarīt secinājumus un pieņemt 
telpiskajā analīzē pamatotus lēmumus.



SKOLĒNU DZĪVESVIETU ATTĒLOŠANA 

200 272 SKOLĒNI

1675 skolēni bez deklarētas adreses

198 622 skolēnu adreses

t.sk. 

• ar neprecīzu pierakstu

• nepilnīgas

• novecojušas

• kļūdainas

• neeksistējošas



PAŠLAIK

• apvieno adreses ar vienādām koordinātām

• uzlabots KIJS adrešu API 
(dati: aktuālais VZD Adrešu reģistrs (AR), neaktuālais 

AR + HERE, GOOGLE API)

LĪDZ ŠIM

• atsevišķi adrešu parsēšanas skripti

• KIJS adrešu API (dati: VZD Adrešu reģistrs)

ADREŠU ĢEOORIENTĒŠANA UN PARSĒŠANA

GALAREZULTĀTS

72 930 OBJEKTU



• Mērķis: attēlot datos uzskatāmi, ņemot vērā ģeogrāfiskas 
likumsakarības

• Default: ģeometriskais (matemātiskais princips)

• …. skolēnu izvietojums nav regulārs un nejaušs

• Atribūtu definēts: četros līmeņos balstīta ģeogrāfiski 
pamatota grupēšanās

○ pašvaldība
○ funkcionālā teritorija (sk. nākamo slaidu)
○ blīvi apdzīvota vieta (sk. nākamo slaidu)
○ blīvi apdzīvota vieta/pilsētas daļa

OBJEKTU GRUPĒŠANA

(attēli: Emily, 2015 un Skolu karte, 2017)



BAV un FT?

• Funkcionālā teritorija: 
teritorija ap vienu vai vairākām lielākām apdzīvotām teritorijām, balstīta uz vietu 

savstarpējām saiknēm, var iekļaut vairākus BAV

• Blīvi apdzīvota vieta:
“apbūvēta teritorija, kurā attālums starp atsevišķām mājām nepārsniedz 200 m un 

pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā 50. Apbūvētās teritorijas, kas vēsturiski veidojušās 
kā ciema vai pilsētas atsevišķas daļas, bet attālums starp tām ir lielāks par 200 m, ir 
apvienotas vienā blīvi apdzīvotā vietā. BAV areālus izdala neatkarīgi no administratīvajām un 
teritoriālajām robežām”

• Blīvi apdzīvota vieta/pilsētas daļa:
mazākām apdzīvotām vietām - teritorija oficiālajās robežās, lielākajām pilsētām - oficiālās 

vai neoficiālās pilsētu daļas 



BAV KARTE



WEB PUSES 
IZAICINĀJUMI UN 
RISINĀJUMI

Situācijā, kad datu apjoms ir 
nemainīgi pieaugošs, iegūto rezultātu 
vizualizācija uz kartes ļauj izdarīt 
secinājumus un pieņemt telpiskajā 
analīzē pamatotus lēmumus.



HTML, Javascript (ES 6), Openlayers 4, ReactJS

PostgreSQL 

(PostGIS)

HTTP API

DB 1
DB 2

Frontend aplikācija

Apache 2.4
PHP 7.1

Apache 2.4, PHP 7.1, Laravel 5

Lietotāju kontroles 
sistēma

Dati

‘SKOLU KARTES’ WEB RISINĀJUMA UZBŪVE



LIETOTĀJA SASKARNE

MĒRĶIS:

Izveidot lietotājiem ērtu un viegli lietojamu platformu, kas uzskatāmi 
attēlo esošo skolu un skolēnu stāvokli Latvijā.



LIETOTĀJA SASKARNE

• Satura un filtru paneļi

• Apļu izmēra korektori un kartes rīki

• Material UI

• OpenLayers

• React JS



SKOLU DATU VIZUALIZĀCIJA

• Skolu tipi - skolu vizualizācija apļveida diagrammās, pēc skolēnu skaita

• Skolu kvalitatīvie rādītāji - skolu kvalitatīvo rādītāju attēlošana 
apļveida diagrammās pēc konkrēta kvalitatīvā rādītāja, diagrammas 
izmērs balstās uz skolēnu skaitu

• Vidusskolu tīkla modelis – atspoguļo pētījuma autoru veidoto optimālā 
vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeli



SKOLU TIPI



SKOLU KVALITATĪVIE RĀDĪTĀJI



VIDUSSKOLU TĪKLA MODELIS



LIELA APJOMA PUNKTVEIDA DATU ATTĒLOŠANA

• 72 930 punkti

• Grupētie punkti četros līmeņos: 119, 13 298, 14 509, 15 095 

• Punktu grupēšana pēc teritorijām un attāluma

• Punktu grupēšana gan servera, gan klienta pusē

• Izaicinājumi ar Openlayers iebūvēto grupēšanu



LIELA APJOMA PUNKTVEIDA DATU ATTĒLOŠANA

Grupēšana interneta pārlūkā (OL noklusētā)

Intel Core i5-2400 @ 3.1GHz, 8.00 GB ram. Google Chrome Version 63.0. Developer Tools.

Grupēšana interneta pārlūkā 
(pēc ģeogrāfiskā principa un attāluma)

72 930 OBJEKTI



LIELA APJOMA PUNKTVEIDA DATU ATTĒLOŠANA

Intel Core i5-2400 @ 3.1GHz, 8.00 GB ram. Google Chrome Version 63.0. Developer Tools.

Datu apstrāde un grupēšana serverī (pēc teritorijām un attāluma)

• Kopējais ātrdarbības uzlabojums aptuveni 5 reizes 

• Tīmekļa pārlūka skriptu apstrādes ātrdarbības uzlabojums aptuveni 20 reizes

• Līdz ar mazāku datu apjomu, mazāka datubāzes un servera noslodze

72 930 OBJEKTI





‘SKOLU KARTES’ PAPILDUS FUNKCIONALITĀTE

• Vektoru slāņi - autobusu kustības 
intensitāte, satiksmes ātrums, 
aizpildījums, attīstības centru 
sasniedzamība

• Maršrutēšana - maršruta, laika 
un ceļa garuma noteikšanai

• Lietotāju sistēma - atsevišķs 
modulis lietotāju kontrolei 
slēgtajai sadaļai 



SKATS NĀKOTNĒ



NĀKOTNES UZLABOJUMI

• Datu grupēšanas atribūtu piešķiršana ģeoorientēšanas procesā

• Rastra karšu pārveidošana uz vektorkartēm

• Papildu funkcionalitāte (atkarīga no pasūtītāja vēlmēm)

• Datu atjaunošanas procesa uzlabošana
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