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Ģeotelpisko datu 

nozīme mūsdienu 

globālajā ekonomikā

AKTUALITĀTE

Avots: AlphaBeta 2016. The Economic Impact of Geospatial Services
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PAMATOJUMS

Avots: AlphaBeta 2016. The Economic Impact of Geospatial Services

• Joprojām vairums izvēlās darboties ar datiem bez ģeogrāfiskās komponentes, lai gan to būtu 

vienkārši piešķirt un noderīgi izmantot;

• Neuzticēšanās kompānijas „ārpus mājas“ API servisiem;

• Valdošais uzskats, ka lētāk ir patstāvīgi algot savu ģeotelpisko datu personālu, kas ikdienā 

uzturēs datu aktualizāciju un veiks to sagatavošanu uzņemuma biznesa procesiem.

• Tomēr – ar katru gadu situācija paliek racionālāka => biznesa specializācija un ar to nesaistīto 

jomu (tai skaitā ģeotelpisko pakalpojumu) deliģēšana ārpakalpojuma profesionāļiem.

Ģeotelpisko servisu pielietojums biznesa vajadzībām Latvijā
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Vairāk nekā 20 gadu pieredze ģeotelpiski bāzētu sistēmu un pakalpojumu izveidē un 

nodrošināšanā.

Ģeotelpisko risinājumu biznesa virziena darbības pamatjomas:

• Plaša profila uz kartēm bāzētu interaktīvo un ĢIS risinājumu plānošana un izstrāde

• Lielo datu apstrāde un analīze

• Ģeotelpisko datu izveide un uzturēšana

• Uz kartēm bāzētu mobilo lietotņu plānošana un izveide

SIA ‘Karšu izdevniecība Jāņa sēta’ un AS ‘Reach-U’

BALTIC GEODATA MARKETPLACE
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Jāņa sēta Reach-U

PROJEKTA PARTNERU ESOŠĀS PLATFORMAS
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PROJEKTA PARTNERU ESOŠĀS PLATFORMAS
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Nodrošināt vienkopus Baltijas reģionā 

sastrādājošās privātā biznesa kompānijas 

un institūcijas ar svarīgākajiem un 

precīzākajiem reģiona ģeotelpiskajiem 

datiem un to servisiem

Projekta mērķis

MĒRĶIS
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• Projekta risinājumam jānodrošina precīzus un aktuālus ģeotelpiskās informācijas 

pakalpojumus klasisko biznesa sektoru dalībnieku vajadzībām

• Vienkopus Baltijas reģiona ģeotelpisko produkti izmantojot aktuālākās mūsdienu 

tehnoloģiskās pieejas

• Mērķauditorijas - programmatūras izstrādes kompānijas un individuālie izstrādātāji, 

kuriem nepieciešama piekļuve kvalitatīviem ģeotelpisko servisu API:

- pārskatāma cenu politika,

- laba dokumentācija un tehniskais atbalsts,

- Industrijas standarti un vienkārša ieviešana un izmantošana,

- kvalitatīvs un viendabīgs ģeotelpisko datu aptvērums par visu Baltijas valstu reģionu.
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Ģeotelpisko datu

izmantošanas iespējas

Smart City risinājumos

Iespēja pieņemt 

svarīgus lēmumus, 

kas balstīti uz 

ģeotelpisko datiem

Regulāri ģeodatu un 

API satura 

atjaunojumi

Ļaus saturiski precīzāk un 

vienkāršāk risināt

lokalizācijas problēmas

Biznesa kompānijām & institūcijām

IEGUVUMI
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Caurspīdīga cenu 

politika, nav slēpto 

maksu & ierobežojoši 

licenču noteikumi

API dokumentācija 

ar integrēšanas 

piemēriem

Daudzveidīga testa 

vide API servisu 

izmēģināšanai

Viena autentifikācijas 

piekļuve dažādiem 

ģeotelpisko datu 

pakalpojumiem neatkarīgi 

no datu sniedzēja

ĢIT sistēmu iztrādātājiem
IEGUVUMI
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Pamatkarte

WMS, WMTS, Vector 

Tiles

1

Ģeokodēšana

Ģeokodēšana un 

reversā ģeokodēšana

2

Adrešu validācija

Adrešu parbaudei 

sskaņā ar pasta koda 

piederību

3

Maršrutēšana

Iekļaujot maršruta 

optimizāciju

4

Paredzētie ģeotelpisko datu servisi projekta realizācijā:

PROJEKTA DATU SERVISI

POI

Interešu punkti

5
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• Esošo datu savietojamība

• Platformas moduļu elastība 

jauniem datu izplatītājiem

• Pardomāts un operatīvi 

izpildāms datu 

atjauninājumu modelis
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Analīze un arhitektūras 

koncepts

Analīze un 

plānošana

2018

Datubāzes, API un SDK 

izveide

Izveide

2019

Popularizēšanas 

pasākumi un 

dokumentācija

Mārketings

2019

Produkta nodošana 

lietošanai klientiem

Produkta 

palaišana

Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežas

sadarbības programmas ietvaros "Mazo un vidējo uzņēmumu

konkurētspējas palielināšanai" tematiskajā apakšprogrammā

"Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide."

Projekta laika plāns
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