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Telpiskie dati

• 1. Telpiskie dati (ģeotelpiskie dati) ir 
dati, kas norāda kāda objekta 
atrašanās vietu.

• 2. Telpiskie dati raksturo objekta 
atrašanās vietu, lielumu un formu, 
piemēram, ēkas, ezers, kalns vai 
pagasta teritorija. 

• Telpiskajos datos var iekļaut arī 
atribūtus, kas sniedz papildu 
informāciju par objektu, kas tiek 
raksturots.



Telpiskie dati tūrismā

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/yjor/36/yujorn36p261-272.pdf



Vatikāns, pāvesta inaugurācija



• Ko darīt vietā, kur tūrists nokļuvis vai nokļūs? – dažādu 
vietu apskate, atpūta, iepirkšanās, tikšanās ar paziņām,… 94% 
meklē 

• Kā šo dara konkrētā vietā? – uzvedības normas, vietējās 
tradīcijas pat attiecībā uz iepirkšanos

• Kad var izdarīt plānoto? – laika ierobežojumi 
apmeklējumam, rezervācija

• Kur var izdarīt plānoto? – vieta, ceļš uz turieni - 80% lieto 
karti vai meklē ceļu

Pētījums «Tourism and mobile technology»
* - http://www.dcs.gla.ac.uk/~matthew/papers/ECSCW2003.pdf   

Tūrisma problēmas, kuras nav 
negatīvas



• Dodas ceļā mazāk 
sagatavojušies – izpēte, 
plānošana un rezervācijas 
pāriet uz mobilajām ierīcēm

• Palielinās karšu izmantošana 
(gan karšu pamatnes Google, 
Apple maps, Balticmaps,       
gan karšu bāzēti risinājumi: 
Foursquare, Everplaces, Waze). 
Bizness pārvietojas uz kartēm.

Jaunākās tendences tūristu 
paradumos

http://www.slideshare.net/TineThygesen/mobile-trends-how-they-
influence-travel-and-tourism-for-slideshare



Tūrisma objektu attēlošana 
interaktīvā kartē



Maršrutu telpiskie dati, Mārupe



Upju maršrutu izveide



Daugavas upes baseina interaktīva karte 
http://www.daugavabasmalas.lv/

Objektu grupas:
• Apskates objekti
• Pārceltuves
• Naktsmītnes
• Atpūtas vietas
• Atpūtas kompleksi
• Tirgotāji/ražotāji
• Laivu piestātnes
• Ēdināšana
• Informācijas centri
• Izkāpšanas un iekāpšanas vietas upē
• Bīstamas vietas



Ko iekļaut mobilajā lietotnē?



Maršrutu telpiska informācija



Tūrisma 
lietotne

Ārējā 
karte

Telpiska  
satura 
datubāze

Risinājuma uzbūve



Lietotne ar papildināto realitāti, Štutgarte



• Tūrisma galamērķis - Derga (Logh Derg) ezers, Īrija

• Šīras (Suir) upes, Īrijā, dabas un kultūras mantojuma 
objektu pārvaldība

• Sloepennetwerk (Nīderlande) - izveidots vienots 
ūdensceļu tīkls 400 km garumā

• De Rotte upes attīstības organizācija (Nīderlande)

Upju tīkla attīstības modeļi



• Jauna tūrisma galamērķa attīstība ar 
rekreācijas un citām aktivitātēm pie ūdens.

• Publiskā un privātā sektora partneru politikas 
plānošanas grupa.

• Izstrādātas aktivitātes tūrisma attīstībai, 
organizēšanai un reklamēšanai.

• Palielināts piedāvāto produktu, pakalpojumu 
un tūristu skaits.

Tūrisma galamērķis - Derga (Lough Derg) 
ezers, Īrija



• Dabas un kultūras mantojuma objektu 
apzināšana

• Iedzīvotāju līdzdalība – sanāksmes, 
mantojuma objektu izpēte, vēstures fakti

• Iespēja jebkuram ieinteresētam iedzīvotājam, 
sabiedriskai organizācijai vai uzņēmējam 
iesaistīties komunikācijā: 
https://www.ppntipperary.org/

Šīras (Suir) upes, Īrijā, dabas un kultūras 
mantojuma objektu pārvaldība



• Izveidots vienots ūdensceļu tīkls 400 km garumā, 
daudzi maršruti.

• Dalībnieki - gan publiskā, gan privātā sektora 
pārstāvjiem, gan iedzīvotāji.

• Vienota informācijas aprites sistēma par reģiona 
projektiem, kas saistīti ar dabas un kultūras 
mantojumu.

• Tūrisma mobilā lietotne 
https://www.sloepennetwerk.nl/en/app

Sloepennetwerk (Nīderlande) - vienots 
ūdensceļu tīkls 400 km garumā



• Mērķis - upes krastos dzīvojošo 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana. 

• Jauni kultūras un izklaidējoši pasākumi uz 
ūdens

• Atbalstītas dažādas uzņēmējdarbības 
formas, piemēram, upē uzsākta laivu 
kustība, upes krastos atvērti restorāni.

De Rotte upes attīstības 
organizācija (Nīderlande) 



Ziņas izplatīšanās sociālajos tīklos 



Telpiskie dati

• 1. Telpiskie dati (ģeotelpiskie dati) ir 
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informāciju par objektu, kas tiek 
raksturots.



© SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, www.kartes.lv

Paldies par uzmanību!

Visvaldis Gercāns
SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta
IT projektu vadītājs
Visvaldis.Gercans@kartes.lv
Tālr. +371 67317540


