
Īsi par jauno ģeotelpisko 
objektu klasifikācijas sistēmu



Ģeotelpiskās informācijas likums

19.pants. Ģeotelpisko datu kopās iekļauto ģeotelpisko 
objektu klasifikācija

(1) Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanai, 
uzturēšanai un izmantošanai lieto vienoto nacionālo ģeotelpisko 
objektu klasifikācijas sistēmu

(2) Vienotajā nacionālajā ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmā 
ietver attiecīgo ģeotelpisko objektu kodu, nosaukumu un aprakstu

(3) Vienoto nacionālo ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmu 
izstrādā, apstiprina un ievieš atbilstoši kārtībai, kādā ievieš un lieto 
vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu

(4) Aizsardzības ministrija izstrādā un uztur vienoto nacionālo 
ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmu, kā arī koordinē tās 
ieviešanu un lietošanu

(5) Vienotā ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēma nodrošina 
sadarbspēju ar Eiropas Kopienas telpiskās informācijas 
infrastruktūras vienoto telpisko objektu identifikācijas sistēmu
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Aģentūras ģeotelpisko objektu 
klasifikācijas sistēmas pamats

Sistēmas pamatā - Militārās ģeotelpiskas 
informācijas darba grupas (Defence Geospatial
Information Working Group – DGIWG) izstrādātā 
DFDD (DGIWG Feature Data Dictionary) 
ģeotelpisko datu kodēšanas sistēma 
(http://www.dgiwg.org)
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Universāla datu struktūra un kodējums, paredzēts visu svarīgāko
mērogu ģeotelpisko datu kopām (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000)

Ieviests civilo topogrāfisko karšu mērogā 1:50 000 un 1:10 000
ražošanā

Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – Latvijas pamatkarte

Datu sagatavošanai izmantota ArcGIS programmatūra, kas
nodrošina nepieciešamo prasību izpildi

http://www.dgiwg.org/


Vienotās ģeotelpisko objektu 
klasifikācijas sistēmas ieviešanas 

ieguvumi (1)
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• Vienota izpratne par ģeotelpisko objektu definīcijām

• Vienota, koplietojama un elastīga sistēma, kas nodrošinātu
iespēju nepieciešamības gadījumā pievienot jaunas objektu
grupas, objektus, papildināt objektu atribūtus un noteikta to
savstarpējā saistību

• Optimāla ģeotelpisko datu sagatavošana, jo dažādu mērogu
karšu dati ir savietojami



Aģentūras vienotās ģeotelpisko 
objektu klasifikācijas sistēmas 

ieviešanas ieguvumi (2)
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• Vienota tehnoloģiskā līnija topogrāfisko karšu ražošanai

• Iespēja datu pārbaudei izmantot vienotus datu kvalitātes 
pārbaudes noteikumus un tehnoloģiskos rīkus

• Iespējai plaša automatizētu procesu ieviešanai kartogrāfiskajā 
ražošanā



Jaunās ģeotelpisko objektu 
klasifikācijas sistēmas īpatnības

• Cita pieeja objektu klasificēšanā:

- mazāks objektu daudzums 

- lielāks atribūtu informācijas daudzums

• Jaunas, universālas objektu definīcijas

• Jauni objekti
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Atšķirības starp agrāk pielietoto 
ģeotelpisko datu kodējumu 
un jauno klasifikāciju (piemērs)
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ceļš



Ģeotelpisko objektu klasifikācijas 
sistēmas dokumentācija - Topogrāfisko 
karšu datu vārdnīcas (piemērs)
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Ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmas 
dokumentācija - Topogrāfisko kartēs mērogā 
1:50 000 objektu katalogs (piemērs)



Atšķirības datu vizualizācijā
(1. piemērs)

1
0

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 
2.izdevums

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 
3.izdevums 

(jauni objekti – lidosta, lidlauks, 
manevrēšanas ceļš)



1
1

Atšķirības datu vizualizācijā
(2. piemērs)

Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 
3. izdevums

Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 
4. izdevums 

(jauni objekti – lidosta, lidlauks, 
manevrēšanas ceļš)




