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Kas ir atvērtie DATI?

• Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by 
anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and 
sharealike.
• Availability and Access: the data must be available as a whole and at no more than a 

reasonable reproduction cost, preferably by downloading over the internet. The data 
must also be available in a convenient and modifiable form.

• Re-use and Redistribution: the data must be provided under terms that permit re-
use and redistribution including the intermixing with other datasets.

• Universal Participation: everyone must be able to use, re-use and redistribute -
there should be no discrimination against fields of endeavour or against persons or 
groups. For example, ‘non-commercial’ restrictions that would prevent ‘commercial’ 
use, or restrictions of use for certain purposes (e.g. only in education), are not 
allowed.



Dati un servisi

• Dati – dažāda formāta (vektori, rastrs), fiziski iegūstami, papildus 
apstrādājami, papildināmi, tālāk izplatāmi dati, informācija.

• Karšu servisi – no atvērtiem datiem, datiem izveidoti vienlaidus, dalīti 
karšu servisi, kuri izmantojami karšu pārlūkos, aplikācijās, programmu 
risinājumos:
• «Bilžu» servisi.

• Datu servisi.

• Mikroservisi, pakalpojumi – datu apstrāde, analītika pēc pasūtījuma.



Datu formāti

• Formāti (populārākie) un kas šos datus var apstrādāt:
• Shp

• Dažāda formāta ģeodatubāzes

• Csv (ja ir ar telpisko komponenti)

• Json

• CAD formāts (dgn, dxf).

• Gandrīz visus augstāk minētos var apstrādāt, izmantot QGIS vidē.



Atvērto datu izplatīšanas vietas

• Atvērto datu portāls (lejuplāde, pārlūkošana) https://data.gov.lv/lv

• Ģeotelpiskie dati (vizualizācija) https://geolatvija.lv/geo/mapviewer

• Inspire datu portāls https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-
Country/LV

• LĢIA https://www.lgia.gov.lv/lv/atvertie-dati

• LVM GEO https://www.lvmgeo.lv/dati

• Eiropas datu portāls https://data.europa.eu/lv

https://data.gov.lv/lv
https://geolatvija.lv/geo/mapviewer
https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/LV
https://www.lgia.gov.lv/lv/atvertie-dati
https://www.lvmgeo.lv/dati
https://data.europa.eu/lv


Atvērto datu portāls

• Kadastra karte:
• Telpiskie dati

• Aprakstošā informācija

• Novadi
• Kadastra grupas



Datu servisi

• Wms – «bildītes»

• Wfs – objektu informācija

• Wmts – bildītes ar reālo datu lejuplādes iespējām

• Izmantošanas iespējas:
• Karšu pārlūkā

• ĢIS programmā

• N.B. Arī no wms servisa var «izgriezt» attēlu offline lietošanai.



LVM GEO

• http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/public/wms

http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/public/wms


LVMI Silava

• https://silava.forestradar.com/geoserver/silava/wms

https://silava.forestradar.com/geoserver/silava/wms




Silavas karšu servisu izmantošanas iespējas

• Mežizstrādes apstākļi

• Mitruma apstākļi mežā

• Meža inventarizācijā – nogabalu robežas 



Kultūras pieminekļi

• https://is.mantojums.lv/geoserver/Mantojums/wms?request=GetCap
abilities

https://is.mantojums.lv/geoserver/Mantojums/wms?request=GetCapabilities


LVĢMC

• http://geoserver.lvgmc.lv/geoserver/am/ows?

http://geoserver.lvgmc.lv/geoserver/am/ows


Citi

• LĢIA https://www.lgia.gov.lv/lv/wms-servisi

• GISNET http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo

https://www.lgia.gov.lv/lv/wms-servisi
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities


Pieejamie dati

• «Senie»:
• Ortofoto
• Lidar dati un to atvasinājumi
• DAP informācija
• Teritorijas plānošana.
• Meliorācija.

• Jaunākie un nākotnes:
• Kadastra karte
• VMD 
• LVMI Silava servisi
• ATIS



VMD plānotie dati atvēršanai

• Formāts, saturs praktiski līdzīgs ar tiem, ko var lejuplādēt īpašnieks 
VMD ĢIS portālā

• https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-
inventarizacija-/vmd-gis-meza-inventarizacijas-failu-
struktura?nid=1851#jump

https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-inventarizacija-/vmd-gis-meza-inventarizacijas-failu-struktura?nid=1851#jump


Atvērtā koda programmas

• QGIS

• Instalācija https://qgis.org/en/site/forusers/download.html

• Dokumentācija https://docs.qgis.org/2.8/en/docs/index.html

• Dokumentācija arī latviski 

https://www.lad.gov.lv/files/qgis_lejupielade_instalacija.pdf

https://padomi.id.lv/pamaaciibas/prg/tis/QGIS/

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
https://docs.qgis.org/2.8/en/docs/index.html
https://www.lad.gov.lv/files/qgis_lejupielade_instalacija.pdf
https://padomi.id.lv/pamaaciibas/prg/tis/QGIS/


Kadastrs.lv

• Autorizācija ar latvija.lv

• Zemes īpašniekam:
• Zemes lietošanas mērķis

• Zemes lietojumu platības

• Kļūdainās zemes vienības







Atvērto datu portāls



Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

• Kadastrs.lv vidē



LĢIA datu izmantošanas piemēri. 
Meža inventarizācijai - sugas.



LĢIA datu izmantošanas piemēri. 
Meža inventarizācijai – nogabalu robežas.



VMD pārlūka iespējas – nogabalu robežas un 
tālizpētes dati



Geolatvija.lv

• Augšņu karte, kadastrs, meliorācijas kadastrs



Augšņu karte

• Bijušo kolhozu teritorijās (liela daļa no privātajiem mežiem)

• Klasifikācijas saīsinājumi 
https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2016/Latvia-
lidzsvarota-lauksaimnieciba2016-49-62.pdf

https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2016/Latvia-lidzsvarota-lauksaimnieciba2016-49-62.pdf


DAP OZOLS

• Iespēja pieprasīt autorizētu piekļuvi

• Kartētie biotopi

• Datu lejuplāde norādot apgabalu

• Savietošana ar tālizpētes datiem (robežas)





Nokartēto biotopu robežu korektums



DAP sugu aizsardzības plāni. Dati.





LAD - VFS

• Iespēja lejuplādēt lauku blokus, laukus

• Lauku bloki – vietas ar koptu LIZ.

• Informācija kopā ar kadastrs.lv zemes lietojumu veidiem.

• https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/lauku-
registrs-un-karte/lauku-registra-dati/

https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/lauku-registrs-un-karte/lauku-registra-dati/




LVĢMC

• https://www.meteo.lv/lapas/lvgmc-izstradajis-cetrus-derigo-
izraktenu-karsu-parlukus?id=2479&nid=327

• Derīgo izrakteņu izpētes teritorijas

• Dati apskatāmi, daļēji lejuplādējami no publiskiem karšu pārlūkiem

• LVĢMC karšu serviss INSPIRE datiem (wms, wfs)

https://www.meteo.lv/lapas/lvgmc-izstradajis-cetrus-derigo-izraktenu-karsu-parlukus?id=2479&nid=327




Tālizpētes dati – satelītu attēli

• Meklēšanas – pārlūkošanas iespējas

• https://apps.sentinel-hub.com/eo-
browser/?zoom=12&lat=57.1119&lng=24.90395&themeId=DEFAULT-
THEME&toTime=2022-06-28T19%3A12%3A50.523Z
• Situācijas novērtēšana

• Izmaiņas

• Degušo teritoriju robežas

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=57.1119&lng=24.90395&themeId=DEFAULT-THEME&toTime=2022-06-28T19%3A12%3A50.523Z




Vesture.dodies.lv

• Mežu, īpašumu vēsture, attīstība

• Kopā ar mūsdienu karšu servisiem

• Adaptīva mājas lapa





Kas vēl būtu interesants meža īpašniekiem. 
Droni
• Likumdošana

• Droni, dzelži

• Kameras

• Vadīšanas programmas

• Datu montēšanas iespējas

• Datu analītika

• Izpēte un pakalpojumi



?


