
 

1 
Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai 
tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas SIA Envirotech atļaujas. 

© SIA Envirotech, 2021. 

 
 
 

 
 

Organizācijas konta pārvaldība un 
darba uzsākšana ArcGIS Online 

interaktīvajā vidē 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autors: SIA Envirotech 
Publicēts: 2021. gada jūnijā, dokumenta versija v.1.0. 
 

http://www.envirotech.lv/


 

2 
Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai 
tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas SIA Envirotech atļaujas. 

© SIA Envirotech, 2021. 

Saturs 
1. Informācija par ArcGIS Online ....................................................................................................................................... 3 
2. ArcGIS Online konta izveide ........................................................................................................................................... 3 
2.1. Lietotāja ar galvenā administratora tiesībām izveide ................................................................................................. 3 
2.2. Organizācijas konta izveide ......................................................................................................................................... 4 
2.3. Jaunu dalībnieku pievienošana ................................................................................................................................... 5 
2.4. Jauno dalībnieku noklusējuma iestatījumi .................................................................................................................. 5 
3. Konta pārvaldība, iestatījumi un pielāgojumi ................................................................................................................ 6 
3.1. Servisa kredīti ............................................................................................................................................................. 6 
3.2. ArcGIS Online organizācijas konta pārvaldība ............................................................................................................. 6 

3.2.1. Pārskats ........................................................................................................................................................... 6 

3.2.2. Dalībnieki ......................................................................................................................................................... 7 

3.2.3. Licences ........................................................................................................................................................... 7 

3.2.4. Statuss ............................................................................................................................................................. 8 

3.3. Drošības iestatījumi .................................................................................................................................................... 8 
3.4. Lomu pielāgošana ....................................................................................................................................................... 9 

3.4.1. Noklusējuma lomas (brīvi maināmi iestatījumi) ............................................................................................... 9 

3.4.2. Pielāgotas lomas .............................................................................................................................................. 9 

3.5. Vizuālie iestatījumi .................................................................................................................................................... 10 
3.6. Grupu izveide............................................................................................................................................................ 11 

3.6.1. Dalība grupās ................................................................................................................................................. 11 

3.6.2. Grupas sadarbībai starp organizācijām .......................................................................................................... 12 

3.7. Valodu iestatīšana .................................................................................................................................................... 12 
4. Darbs ar ArcGIS Online ................................................................................................................................................ 13 
4.1. Datu pievienošana .................................................................................................................................................... 13 
4.2. Slāņu rediģēšanas iespējošana un atspējošana ........................................................................................................ 13 
4.3. Datu drošība – slāņa skati ......................................................................................................................................... 14 

4.3.1. Slāņa skata izveide ......................................................................................................................................... 14 

4.3.2. Slāņa skata pielāgošana ................................................................................................................................. 15 

4.3.3. Slāņa skats ArcGIS Online saturā ................................................................................................................... 15 

4.4. Slāņu izmantošanas scenāriji .................................................................................................................................... 16 
4.5. Kartes izveide............................................................................................................................................................ 16 
4.6. Kartes pielāgošana .................................................................................................................................................... 18 

4.6.1. Simbolizācija .................................................................................................................................................. 18 

4.6.2. Uznirstošā loga pielāgošana .......................................................................................................................... 19 

4.7. Lietotņu izmantošana ............................................................................................................................................... 19 
4.7. Darbs lauka vidē ....................................................................................................................................................... 20 
4.8. Satura koplietošana .................................................................................................................................................. 21 
 

  

http://www.envirotech.lv/


 

3 
Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai 
tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas SIA Envirotech atļaujas. 

© SIA Envirotech, 2021. 

1. Informācija par ArcGIS Online 
ArcGIS Online ir pilnībā integrēta, viegli lietojama, mākoņbalstīta interaktīvā vide ĢIS lietotājiem, kuru nodrošina un 
uztur ražotājs Esri. ArcGIS Online var uzglabāt un pārvaldīt savas kartes, datus un citu ģeotelpisko informāciju, kā arī 
piekļūt dažādām brīvpiekļuves kartēm, datu kopām, pakalpojumiem, lietotnēm un rīkiem. 

 
Lai strādātu ar ArcGIS Online, ir nepieciešams ArcGIS Online vides lietotājs. Ir pieejami dažādi lietotāju veidi, kas nosaka, 
kādas iespējas un funkcionalitāte būs pieejama lietotājam. Piemēram, lietotājiem, kam nepieciešams skatīt citu 
organizācijas ĢIS speciālistu saturu, atbilstošais lietotāja veids būs Viewer, savukārt lietotājiem, kam pašiem jāveido 
interaktīvas kartes, piemērotāks lietotāja veids būs Creator. Lai strādātu ArcGIS Online vidē organizācijai nepieciešams 
vismaz viens Creator lietotāja veids. 

 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par ArcGIS Online, aplūkojiet šos resursus: 
• Extend the reach of your GIS 
• ArcGIS Online 

 
 

2. ArcGIS Online konta izveide 
Pirmais solis ir izveidot ArcGIS Online organizācijas kontu. Iegādājoties ArcGIS licences, organizācija no oficiālā Esri 
pārstāvja Latvijā – SIA Envirotech – saņem piegādes e-pastu ar organizācijas konta aktivizācijas saiti. 

 
Ar aktivizācijas saites palīdzību izveidosiet: 

• 1. solis: lietotāju ar galvenā administratora tiesībām (organizācijas konta administrators, kas būs atbildīgā 
persona par konta pārvaldību); 

• 2. solis: organizācijas kontu. 

 
 

2.1. Lietotāja ar galvenā administratora tiesībām izveide 
Pēc aktivizācijas saites atvēršanas, pirmais solis ir izveidot lietotāju ar administratora tiesībām.  

 
Katram kontam nepieciešams vismaz viens galvenais administrators, kas sākotnēji izveidos organizācijas kontu un pēc 
tam veiks konta pārvaldību – pievienos lietotājus, veidos grupas un pārvaldīs organizācijas konta ĢIS saturu. 
Administratoru skaits ArcGIS Online organizācijā nav ierobežots – pēc organizācijas konta izveides ir iespējams arī citiem 
dalībniekiem piešķirt administratora tiesības, kas ļaus pilnvērtīgi pārvaldīt kontu, dalībniekus un saturu. 

  

http://www.envirotech.lv/
https://downloads.esri.com/AGOL/martz/EsriPress/ExtendtheReachofYourGIS/Extend_the_Reach_of_Your_GIS.pdf
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Lietotāja ar galvenā administratora tiesībām izveide: soli pa solim 
 

 
Ja Jums jau ir savs ArcGIS publiskais konts vai MyEsri vides lietotājs, izvēlieties opciju "Esošā ArcGIS publiskā konta 
pārvēršana" un sekojiet norādēm. Ja iepriekš neesat strādājuši ar ArcGIS un Jums nav ArcGIS publiskā konta, 
izmantojiet opciju "Izveidot jaunu kontu" un sekojiet norādēm, aizpildot prasīto: 

• lietotājvārds: lietotājvārdu būs jāievada ik reizi, pieslēdzoties ArcGIS Online videi. Lietotāja vārdam jāsastāv no 
6 līdz 128 burtciparu zīmēm. Tas var saturēt tikai latīņu alfabēta burtus un atsevišķas rakstzīmes - . (punkts), _ 
(apakšsvītra), @ (“et” simbols). 

• parole un apstipriniet paroli: parolei jābūt vismaz 8 rakstzīmes garai  tajā jābūt vismaz vienam burtam un 
skaitlim. Atstarpju lietošana parolē nav atļauta. 

• vārds: ievadiet administratora vārdu. 

• uzvārds: ievadiet administratora uzvārdu. 

• e-pasts un apstiprināt e-pastu: ievadiet organizācijas e-pasta adresi. Šai jābūt derīgai e-pasta adresei, jo tā vēlāk 
tiks izmantota, lai pārvaldītu organizācijas ArcGIS Online kontu un dalībniekus. 

• drošības jautājums: izvēlieties drošības jautājumu. Ja lietotājs aizmirsīs savus ArcGIS Online pierakstīšanās datus, 
drošības jautājums tiks izmantots, lai atgūtu piekļuvi lietotāja profilam. 

• atbilde: izvēlieties īsu, vienkāršu atbildi, ko atcerēsieties arī pēc laika, ja būs nepieciešams atgūt piekļuvi lietotāja 
profilam. 

 
Atzīmējiet, ka piekrītat Esri programmatūras lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politikai, lai pārietu pie 
nākošā soļa – organizācijas konta izveides. 
 
Katram organizācijas kontam jābūt vismaz vienam lietotājam ar administratora tiesībām. Administratora tiesības 
vēlāk varēs piešķirt arī citiem lietotājiem. 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par administratora tiesībām un ArcGIS interaktīvās vides lietotāju veidiem, aicinām 
aplūkot šos resursus: 

• ArcGIS Online Implementation Guide  
• Get started with administration  
• User types, roles, and privileges 
• ArcGIS Online lietotāju veidi 

 

2.2. Organizācijas konta izveide 
Pēc veiksmīgas lietotāja ar galvenā administratora tiesībām izveides automātiski tiks atvērta organizācijas konta 
iestatīšanas lapa, kurā jāievada vispārīgā informācija par organizāciju. 
Tālāk plašāk paskaidrots, kāda informācija jāpievieno katrā no aizpildāmajiem laukiem: 

http://www.envirotech.lv/
https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/pdf/implementat
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/get-started-with-administration.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/roles.htm
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• organizācijas nosaukums: ievadiet savas organizācijas nosaukumu; 

• organizācijas īsais nosaukums: izveidojiet organizācijas nosaukuma saīsinājumu. Īsais nosaukums tiks 
izmantots un norādīts organizācijas konta URL saites sākuma daļā. Piemēram, ja organizācijas īsais nosaukums 
ir abcd, tad konta mājas lapas saite būs abcd.maps.arcgis.com; 

Piezīme: rūpīgi izvēlaties organizācijas īso saiti, jo tās nomaiņa nav ieteicama. 

• valoda: iestatiet noklusējuma valodu (jaunajiem lietotājiem pievienojoties, automātiski būs pieslēgta šī valoda. 
Ja nepieciešams, katrs lietotājs individuāli to varēs nomainīt sava lietotāja profila iestatījumos); 

• reģions: norādiet reģionu, kurā atrodieties. Uz tā tiks balstīta pamatkaršu sākotnējais novietojums, mērvienības 
utt.; 

• saite: pēc izvēles norādiet saiti vai e-pasta adresi saziņai, kas tiks pievienota organizācijas ArcGIS Online kontam 
un parādīsies kā Sazinieties ar mums sadaļa.  

 
Pēdējais solis ir spiest Saglabāt un turpināt, lai Jūs pārvirzītu uz izveidoto organizācijas ArcGIS kontu. 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par ArcGIS Online organizācijas konta iestatīšanu, aplūkojiet Esri pamācību: 
• Set up an ArcGIS organization 

 
 

2.3. Jaunu dalībnieku pievienošana 
Jaunus dalībniekus organizācijas kontam var pievienot lietotāji ar administratora vai līdzvērtīgām tiesībām. 
Lietotājs ar administratora tiesībām jaunus lietotājus savam ArcGIS Online organizācijas kontam var pievienot       
uzreiz – izveidojot lietotājvārdu un pagaidu paroli, vai ar uzaicinājuma palīdzību – ļaujot dalībniekam pašam izveidot 
savu lietotājvārdu un paroli. Atkarībā no tā, cik dalībniekus nepieciešams pievienot, iespējams izvēlēties vai 
dalībniekus pievienot pa vienam vai pievienot grupā – augšupielādējot noformētu .csv dokumentu. 
 
Pievienojot dalībnieku uzreiz, tiek izveidots lietotājvārds un pagaidu parole, ko dalībniekam pirmajā pierakstīšanās 
reizē būs jānomaina uz sev vēlamo. Šī pievienošanas metode ir vispopulārākā, jo tā garantē konta izveidi bez papildu 
darbībām un e-pastu apstiprināšanas, kā arī to, ka visiem organizācijas dalībniekiem ir vienots lietotāju vārdu veids 
un noformējums (piem. vards.uzvards_organizacija, v.uzvards_organizacijas saisinajums utml.). 
 
Dalībnieku pievienošanu var atvieglot, izveidojot jauno dalībnieku noklusējuma iestatījumus, kas ietver – lietotāja 
veidu, dalībnieka lomu, papildinājumlicences, piešķirto servisa kredītu skaitu. Tāpat iespējams mainīt dalībniekam 
piešķirtās tiesības pēc pievienošanas organizācijai. 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par jaunu dalībnieku pievienošanu ArcGIS Online organizācijas kontam, aplūkojiet Esri 
pamācību: 

• Invite and Add members 
 
 

2.4. Jauno dalībnieku noklusējuma iestatījumi 
Dalībnieku pievienošanas procesa vienkāršošanai, administratori var iestatīt jauno dalībnieku noklusējuma 
iestatījumus. Tie ļauj iepriekš noteikt jauno dalībnieku: 
• lietotāju veidu; 
• lomu; 
• papildinājumprogrammu licences; 
• grupas; 
• servisa kredītu skaitu; 

http://www.envirotech.lv/
https://learn.arcgis.com/en/projects/set-up-an-arcgis-organization/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-new-member-defaults.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/invite-users.htm#:~:text=At%20the%20top%20of%20the%20site%2C%20click%20Organization%2C%20click%20the,a%20time%2C%20click%20New%20member.
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• piekļuvi MyEsri un apmācību videi. 
 
Tādējādi, pievienojot jaunu dalībnieku, nebūs nepieciešams katram dalībniekam šos parametrus norādīt atkārtoti, 
ietaupot laiku un atvieglojot darbu. Servisa kredītu skaita piešķiršana novērš nejaušu iespēju pārtērēt servisa 
kredītus. 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par jaunu dalībnieku pievienošanu, aplūkojiet ArcGIS dokumentāciju: 
• Configure new member defaults 
• Invite and add members 

 
 

3. Konta pārvaldība, iestatījumi un pielāgojumi 
Kad ir izveidots ArcGIS Online organizācijas konts, lietotājs ar administratora tiesībām var pielāgot vispārīgos konta 
iestatījumus. Lai veiktu izmaiņas izveidotajā kontā, jādodas uz vietni: http://arcgis.com/ un tajā jāpierakstās ar 
lietotājvārdu un paroli. Administratoram būs pieejama sadaļa Organizācija un citi iestatījumi, kas ļauj pārraudzīt konta 
informāciju, saturu, iestatījumus un veikt pielāgojumus gan konta izskatam, gan funkcionalitātei. 
 
 

3.1. Servisa kredīti  
Katrā ArcGIS Online uzturēšanas abonementā ir iekļauti servisa kredīti. Servisa kredītu skaitu nosaka lietotāju veidi 
organizācijas ietvaros. Servisa kredīti var tikt izmantoti, lai lietotu datu krātuvi, analīzes funkcijas, piekļūtu 
demogrāfisko datu un dzīvesstila kartēm. Organizācijas ArcGIS Online konta administrators var ērti pārvaldīt piešķirto 
servisa kredītu skaitu (piem. Iestatīt noteiktu budžetu katram lietotājam) sadaļā Organizācija>Dalībnieki>Servisa 
kredītu kolonna un pārraudzīt esošo servisa kredītu patēriņu sadaļā Organizācija>Statuss. 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par ArcGIS Online organizācijas servisa kredītiem: 
• Configure credits   
• Understand credits  
• Understanding and managing credits in ArcGIS Online  

 
 

3.2. ArcGIS Online organizācijas konta pārvaldība 
3.2.1. Pārskats 

 
 
Sadaļā Pārskats ir apkopota vispārīga informācija par kontu: 

• uzturēšanas abonementa ID numurs; 

• uzturēšanas abonementa izveidošanas laiks un atjaunošanas datums; 

• dalībnieku kopskaits; 

• patērētie servisa kredīti; 

• pārskats par papildinājumlietotnēm u.c. informācija. 

 

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-new-member-defaults.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/invite-users.htm
http://arcgis.com/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-credits.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/credits.htm
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/administration/managing-credits-in-arcgis/
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3.2.2. Dalībnieki 

 
 

Izmantojot sadaļu Dalībnieki, iespējams pārlūkot organizācijas kontā izveidoto dalībnieku sarakstu un izveidot jaunus 
dalībniekus (skatīt nodaļu 2.3. Jaunu dalībnieku pievienošana). Dalībnieku skaits un veids ir atkarīgs no organizācijas 
pieejamajām licencēm. ArcGIS Online organizācijas konta administrators var brīvi mainīt dalībnieku lomas.  
 
Sadaļā Dalībnieki, var mainīt Lietotāja veidu un Lomu, kas nosaka dalībnieka iespējas (piemēram, mainot lietotāja 
veidu uz Viewer, lietotājam būs piekļuve daudz ierobežotākam funkciju klāstam kā lietotāja veidam Creator).  
Ja dalībnieks ir aizmirsis savu lietotājvārdu, konta administrators to var aplūkot sadaļā Dalībnieki. Atrodot atbilstošo 
lietotāju pēc vārda un uzvārda (zilā krāsā) un zem tā nolasot lietotājvārdu (melns).  
 
Zemāk esošajā piemērā lietotājam “Anna Bitīte” lietotājvārds ir “a.bitite_organizacija”. 
 

 
 

Sadaļā Dalībnieki iespējams atiestatīt lietotāja paroli, dzēst lietotāju, pielāgot servisa kredītus un veikt citas 
funkcijas. Tas viss pieejams zem pogas “Vairāk opciju”(…), kas atrodas aiz kolonnas Loma (augstāk esošajā attēlā 
apvilkts ar sarkanu rāmi). 
 

 

3.2.3. Licences 

 
 

Sadaļā Licences ir apkopota informācija par organizācijas dalībniekiem piešķirtajām licencēm, papildinājumprogrammu 
lietotnēm, kā arī lietotāju veidiem,. 

 
Apakšsadaļā Papildinājumprogrammu licences Jūs varat piešķirt lietotājiem ArcGIS Pro licences un to paplašinājumus, ja 
tādi organizācijai ir pieejami. Lai sāktu darbu ar ArcGIS Pro, ir nepieciešams ArcGIS Online lietotājvārds ar piešķirtu 
ArcGIS Pro licenci. ArcGIS Pro licences lejupielādi iegūstiet MyEsri vidē (ArcGIS licenču pārvaldības vide vide, kurai parasti 
var piekļūt organizācijas licenču administrators) un pēc tam ArcGIS Online vidē piešķirsiet ArcGIS Pro licenci konkrētam 
lietotājam. 
 
Ir iespējams konvertēt ArcGIS Pro licenci kā  Single Use vai Concurrent Use licenci –  šo procesu veic organizācijas licenču 
administrators MyEsri vidē. 

http://www.envirotech.lv/
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 Ja vēlaties uzzināt vairāk par ArcGIS Pro licenču konvertāciju, aplūkojiet šos resursus: 
• Convert Named User licenses to Single Use license 
• Convert Named User licenses to Concurrent Use license 
• My Esri vide ArcGIS licenču pārvaldībai un tehniskajam atbalstam 

 
 

3.2.4. Statuss 

 
 
Sadaļā Statuss dažādos griezumos skatāms kopsavilkums par organizācijas ArcGIS Online kontā veiktajām darbībām. 
Tajā varat skatīt, piemēram: 

• izveidoto vienību skaitu noteiktā laika periodā; 
• patērēto servisa kredītu skaitu un sadalījumu (tostarp konkrētiem lietotājiem vai konkrētām 

darbībām); 
• pārskatu par grupām u.c. 

 

 
 
 
 

3.3. Drošības iestatījumi 
Administratori un lietotāji ar atbilstošām tiesībām sadaļā Iestatījumi>Drošība var veikt izmaiņas organizācijas 
drošības iestatījumos. Pēc nepieciešamības ArcGIS Online organizācijas kontā var pielāgot: 

• dalībniekiem redzamās lietotnes un navigācijas joslas izskatu; 

• mainīt pierakstīšanās nosacījumus, iestatot augstāka līmeņa drošības prasības (piemēram, sarežģītāku 
paroli vai daudzfaktoru autentifikācijas izmantošanu); 

• pievienot specializētus informatīvos ziņojumus un pielāgot citus parametrus. 
 

http://www.envirotech.lv/
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/convert-named-user-licenses-to-single-use.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/concurrent-use-licenses.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/concurrent-use-licenses.htm
https://www.gisbaltic.eu/content/dam/distributor-restricted/gisbaltic-eu/esri-lv/dokumenti/my-esri.pdf
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 Ja vēlaties uzzināt vairāk par ArcGIS Online organizācijas konta drošību, aplūkojiet šos resursus: 

• Configure Security Settings 

• ArcGIS Security 

• ArcGIS Security Advisor 

 

3.4. Lomu pielāgošana 
ArcGIS interaktīvās vides lietotāju iespējas nosaka dalībnieka lietotāja veids un piešķirtā loma. Ņemot vērā, ka katram 
darbiniekam ir sava darba specifika, ne visiem dalībniekiem nepieciešamas vienādas iespējas (piemēram, uzņēmuma 
vadītājam var būt nepieciešams tikai skatīt datus – ko nodrošina loma Skatītājs/Viewer). 
 
Ar lietotāja veidu un lomu palīdzību var pielāgot katram dalībniekam pieejamo ArcGIS Online funkcionalitāti un 
lietotnes ar kurām var strādāt. Dalībnieku skaits un veids ir atkarīgs no organizācijai pieejamajām licencēm, savukārt 
dalībnieku lomas var brīvi mainīt organizācijas konta administrators. 
 

3.4.1. Noklusējuma lomas (brīvi maināmi iestatījumi) 
• Skatītājs (Viewer) – izmanto organizācijas gatavos ĢIS resursus. Var skatīt organizācijas kartes un lietotnes, 

to datus un pievienoties grupām, lai skatītu ar tām koplietoto saturu. 

• Datu redaktors (Data Editor) – ir skatīšanas privilēģijas un iespēja rediģēt elementus. 

• Lietotājs (User) – var veidot kartes, izveidot vienības, koplietot saturu un veidot grupas. 

• Izdevējs (Publisher) – ietver lietotāja iespējas, kas papildinātas ar spēju publicēt elementus un karšu 
mozaīkas kā viesotos tīmekļa slāņus. Izdevējs var veikt analīzi.  

• Koordinators (Coordinator) – ietver Izdevēja lomu, kā arī papildu iespējas veidot Partnerības vai Dalīto 
sadarbību (skatīt sadaļu  3.6.2. Grupas sadarbībai starp organizācijām). 

• Administrators (Administrator) – ietver Izdevēja lomu, kas papildinātas ar dažādām organizācijas konta un 
dalībnieku pārvaldības spējām. Katrai organizācijai nepieciešams vismaz viens administrators. 

 
 

3.4.2. Pielāgotas lomas 
Organizācijas administratori vai dalībnieki ar līdzvērtīgām atļaujām var izveidot pielāgotas lomas. Pielāgotu lomu 
izveide veicama sadaļā Organizācija> Iestatījumi> Dalībnieku lomas. 
 
Veidojot pielāgotu lomu var izmantot gatavās lomu veidnes, kas ietver esošo noklusējuma lomu funkcionalitāti, ko 
pēc nepieciešamības var papildināt/ierobežot, piemēram, precizējot, ka dalībnieks savu saturu nevar koplietot 
publiski vai var koplietot tikai ar konkrēto darba grupu. 

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm
https://trust.arcgis.com/en/security/security-overview.htm
https://s3.amazonaws.com/ago-security-advisor/index.html
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Pēc tam, kad pielāgotajai lomai ir izveidots nosaukums, pievienots apraksts, atlasīta nepieciešamā funkcionalitāte un 
loma ir saglabāta, to var piešķirt organizācijas dalībniekiem. 
 
Lomu piešķiršana notiek sadaļā Organizācija > Dalībnieki. Kolonnā Loma nolaižamajā sarakstā būs redzamas visas 
noklusējuma un pielāgotās lomas, ko pēc izvēles var piešķirt organizācijas dalībniekiem un jebkurā brīdī mainīt. 
 

 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk dalībnieku lomām, aplūkojiet ArcGIS dokumentāciju: 

• User types, roles and privileges 

• Tale of roles and privileges 

• Configure general settings 
 
 

3.5. Vizuālie iestatījumi 
Izveidojot ArcGIS Online organizācijas kontu, organizācijai automātiski tiek izveidota organizācijas ArcGIS 
Online konta Sākumlapa. Tās tīmekļa adrese sastāv no organizācijas saīsinājuma – īsā nosaukuma (skatīt sadaļu 
2.2. Organizācijas konta izveide) un paplašinājuma .maps.arcgis.com. 
 
Organizācijas administratoram ir iespēja pielāgot šīs sākumlapas vizuālo izskatu un funkcionalitāti 
nepieciešamajiem mērķiem: 

• privātai piekļuvei tikai organizācijas dalībniekiem; 

• publiskai piekļuvei ikvienam. 

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/roles.htm
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/administration/the-author-contractor-and-some-managers-a-tale-of-roles-and-privileges/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-general.htm
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Pārvaldības rīki ļauj izveidot dažādas datu galerijas, apkopot tajās organizācijas veidoto ģeotelpisko saturu un 
personalizēt vietnes izskatu, atbilstoši organizācijas zīmolam. 

 
Ja ArcGIS Online organizācijas konts izveidots pirms 2020. gada jūnija, sadaļā Organizācija > Iestatījumi> 
Sākumlapa nepieciešams pārslēgties uz Aktīvo sākumlapu, kas ļaus izmantot jauno, ērto ArcGIS sākumlapas 
redaktoru, kas ietver mūsdienīgas noformēšanas iespējas un nodrošina vienlīdz labu sākumlapas pārlūkošanu 
gan uz darbvirsmas, gan nelielos ekrānos mobilajās ierīcēs. 
 
Administratoram ir iespēja izveidot noklusējuma dizaina tēmu (koplietoto tēmu), ko dalībnieki var izmantot 
lietotņu noformējumā. Koplietotā tēma iekļauj organizācijas logo, zīmola krāsu izmantošanu u.c. iespējas, 
ļaujot vienoti noformēt izveidotās lietotnes. To var veikt sadaļā Organizācija> Iestatījumi> Vispārīgi> Koplietotā 
tēma. 

 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par sākumlapas izveidi, aplūkojiet ArcGIS bloga ierakstus: 

• Time for a new homepage 

• Create a great homepage for your organization 

 
 

3.6. Grupu izveide 
Grupas ir veids, kā organizēt darbu un organizācijas ArcGIS Online konta saturu. Ir dažādi kritēriji, uz kuriem 
balstīt grupu izveidi, populārākie: 

• konkrēts darbinieku loks (piemēram, atsevišķas grupas dažādiem projektiem vai struktūrvienībām); 

• noteikta tēma (piemēram, grupa, kurā apkopotas noteiktas tematikas kartes). 
 

Grupas  sniedz papildu koplietošanas iespējas. Tādējādi kartes un lietotnes var koplietot tikai ar konkrētu 
grupu, noteiktam darbinieku lokam nodrošinot privātu piekļuvi izvēlētam ģeotelpiskajam saturam. 
 
 

3.6.1. Dalība grupās 
ArcGIS Online nodrošina dažāda veida pievienošanās iespējas grupai: 

• tikai ar apstiprinājumu (pieteikties dalībai var ikviens, bet tikai grupas izveidotāja apstiprinātie 
dalībnieki tiks pievienoti grupai); 

• tikai ar uzaicinājumu (grupai tiks pievienoti visi grupas izveidotāja uzaicinātie lietotāji); 

• ikviens (publiska grupai, kurai var pievienoties ikviens interesents). 
 

Papildus, grupas izveidotājs var kontrolēt dalībnieku iespējas grupā – vai tie varēs tikai skatīt saturu, vai arī to 
papildināt. Atkarībā no nepieciešamības, iespējams precizēt, kādam saturam dalībniekiem būs piekļuve – visas 
grupas satura rediģēšanai vai tikai savu izveidoto vienību rediģēšanai. 

 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par grupām un to veidošanu, aplūkojiet ArcGIS dokumentāciju: 

• Get started creating groups 

• Create groups 

• Configure groups 

• Manage groups 

• Assign members to groups 

 

http://www.envirotech.lv/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/announcements/homepage/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/administration/create-a-great-home-page-for-your-organization/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started-with-groups.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/create-groups.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-groups.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-groups.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-groups.htm#ESRI_SECTION1_76A1DDC1944548DC84CD4ABBEDF21C2F
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3.6.2. Grupas sadarbībai starp organizācijām 
Grupas izveidotājs var veidot sadarbību starp vairākām organizācijām, t.i., starp organizāciju ArcGIS Online 
kontiem (Partnerība) vai arī starp ArcGIS Online un ArcGIS Enterprise Portal (Dalītā sadarbība). Šādā veidā ērti 
var sadarboties, piemēram, projektu ietvaros vai vairāku saistītu uzņēmumu struktūrvienībās, kam grupas 
nodrošina privātu piekļuvi izveidotajam kartogrāfiskajam materiālam bez nepieciešamības saturu koplietot 
publiski.  

 
Lai varētu izveidot grupu, kura nodrošina sadarbību starp vairākām organizācijām, ArcGIS Online vidē 
organizācijas administratori sadaļas Iestatījumi apakšsadaļā Kopdarbs var iestatīt Partnerību vai Dalīto 
sadarbību.  

 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par sadarbību starp organizācijām, aplūkojiet šos Esri resursus: 

• Use distributed collaborations 

• How distributed collaboration works 

• Create a distributed collaboration  

• Manage distributed collaborations  

• Administering Your Collaboration – Tips and Tricks  

• Understand Collaborations 
 
 

3.7. Valodu iestatīšana 
ArcGIS Online interaktīvā vide ir pieejama latviešu valodā. Lai pārslēgtu lietotāja saskarni uz latviešu valodu, 
sadaļā Mani iestatījumi, kas atrodas ekrāna augšdaļā, labajā stūrī zem lietotāja ikonas jāatlasa opcija Valoda, 
skaitļu un datuma formāts un jāizvēlas latviešu valoda (Latvian). 

 
Latviešu valodas izvēle, kā arī reģionālie iestatījumi nosaka valodu, kādā būs attēlotas pamatkartes. 

 
Administratoram organizācijas konta izveides brīdī ir iespēja norādīt valodas iestatījumus visiem organizācijas 
dalībniekiem. Iestatot latviešu valodu, veidojot kontu vai iestatot jauno dalībnieku noklusējumus, ir iespējams 
automātiski noteikt kādā valodā dalībnieki varēs skatīt kartes.  

 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par ArcGIS Online organizācijas konta pārvaldību, aplūkojiet Esri pamācību: 

• Administer your ArcGIS Online organization account 
 

 

  

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/about-sharing-content-to-a-collaboration.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/key-concepts.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/create-a-collaboration.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-collaborations.htm
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-enterprise/sharing-collaboration/administering-your-collaboration-tips-and-tricks/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/understand-collaborations.htm
https://learn.arcgis.com/en/paths/administration/
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4. Darbs ar ArcGIS Online  
 

4.1. Datu pievienošana  
ArcGIS Online piedāvā daudzpusīgas dažāda veida datu pievienošanas iespējas. Datus varat pievienot no: 

• kartes skata – dati tiks saglabāti tieši konkrētajā kartē, nevis kā Satura vienības; 

• satura – varat pievienot plašāku klāstu datu, kā arī varat izveidot viesotus elementu slāņus. 

• ArcGIS Pro – publicējot datus no ArcGIS Pro vides. 
 

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par datu pievienošanu, aplūkojiet Esri pamācības: 

• Add layers to maps 

• Add items to maps 

• Supported items 

• Web Feature layer 

 
 

4.2. Slāņu rediģēšanas iespējošana un atspējošana 
ArcGIS Online vidē ir iespējams skatīt, rediģēt un papildināt datus. Lietotājs, kurš pievieno datus savam 
saturam, nosaka kādi būs konkrētā slāņa iestatījumi. Pēc nepieciešamības ir iespējams gan ļaut koplietotā slānī 
ikvienam veikt papildinājumus, gan izveidot slāņa skatu, kas nodrošinās, ka publisko slāni var rediģēt tikai slāņa 
īpašnieks.  
 
Slāņa rediģēšanas iestatījumiem piekļūst, pierakstoties savas organizācijas ArcGIS Online kontā un 
sadaļā Saturs  > atrodot slāni (Feature layer), kam nepieciešams ieslēgt/atslēgt rediģēšanu > Iestatījumi.  

  

  
  

Slāņiem, kuriem nepieciešams ļaut rediģēšanu (labošanu vai papildināšanu), sadaļā Rediģēšana jāpieslēdz šī 
funkcija un jāsaglabā mainītie iestatījumi.  

 

Pievērsiet uzmanību:  

• ja rediģējams slānis ir koplietots publiski, ikviens varēs papildināt šī slāņa informāciju, tādēļ 
koplietojiet slāni tikai tad, kad mērķis ir veikt publisku datu ievākšanu (kolekciju); 

• ja slāņa datus jārediģē tikai slāņa īpašniekam, tad koplietošanai vēlams izmantot nerediģējamu 
slāņa skatu (plašāka informācija nodaļā 4.3 Datu drošība – slāņa skati).  

  
  

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par slāņu rediģēšanu, aplūkojiet ArcGIS dokumentāciju:  

• Edit features (Map Viewer Classic)  

• Edit features (Map Viewer)  
  
 

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/add-layers.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/add-items.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/supported-items.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/sharing/overview/web-feature-layer.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/edit-features.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/edit-features-mv.htm


 

14 
Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas 
sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas SIA Envirotech atļaujas. 

© SIA Envirotech, 2021. 

4.3. Datu drošība – slāņa skati  
Slāņu skati tiek veidoti, lai pielāgotu datu simbolizāciju (symbology), iespējas (capabilities), slāņa iestatījumus 
(definition), un tie izmantojami tāpat kā viesotie slāņi. Atverot oriģinālā slāņa Pārskata lapas sadaļu Detaļas, ir 
redzami visi konkrētā slāņa skati.  

 
Visi slāņa skati izmanto oriģinālā slāņa datus un izveidotos slāņa skatus var atsevišķi pievienot citām kartēm un 
lietotnēm, pielāgojot skatītājam redzamo informāciju – piemēram, paslēpjot nevajadzīgās datu kolonnas 
(atribūtus), izmantojot filtrus vai izveidojot jaunu simbolizāciju.  

 
Visbiežāk slāņu skatus veido tad, ja koplietojamajā slānī ir nepieciešams paslēpt konkrētu datu kolonnu 
(atribūtu). Slāņa skats nodrošina, ka datu kolonna (atribūts) būs pieejams tikai Jums, jo kartes skatītājā veiktie 
uznirstošā loga pielāgojumi var tikai paslēpt konkrētu datu kolonnu, taču datu lauki tiek koplietoti.  

  

4.3.1. Slāņa skata izveide  
Slāņa skatu izveido, pierakstoties savā ArcGIS Online organizācijas kontā un sadaļā Saturs > atrodot slāni 
(feature layer), kam nepieciešams izveidot slāņa skatu > izvēloties sadaļu Pārskats. Šajā sadaļā izvēlnē būs 
opcija Izveidot skatāmu slāni (slāņa skatu). 

 

  
  

  

http://www.envirotech.lv/
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4.3.2. Slāņa skata pielāgošana  
Slāņa skatam iespējams pielāgot iestatījumus atšķirīgus no oriģinālā slāņa. Piemēram, noņemot 
konkrētas datu kolonnas, mainot simbolizāciju, iestatot elementiem filtru.  

  
Lai veiktu pielāgojumus, jāatver izveidotā slāņa skata sadaļa Vizualizācija.  

 

  

 
Zem Vairāk opciju (trīs punktu) simbola ir sadaļa Skata definīcijas iestatīšana. Ar tās palīdzību var pielāgot, kuri 
atribūtu lauki tiks attēloti, kuri būs labojami, kā arī iestatīt slāņa elementiem filtru (piemēram, laika perioda 
atlasi).  

  
  
 

Slāņa kolonnu (atribūtu) attēlošana 
Ja vēlaties ierobežot slāņa skatā attēlotās kolonnas (atribūtus), tad ar opcijas Definēt laukus palīdzību var 
noņemt atzīmes no laukiem, ko nevēlaties attēlot publiski. 
 
Slāņa skata izveide ar iestatītu opciju Definēt laukus ir vienīgais veids, kā pilnībā nodrošināt, ka slāņa 
koplietošanas gadījumā datu kolonna (atribūts) ir pieejama tikai jums (slāņa autoram). Slāņa (Feature layer) 
uznirstošā loga konfigurēšana un konkrēta atribūta noņemšana no rādāmo atribūtu saraksta nenozīmē, ka šis 
lauks nebūs publiski koplietotajos datos.  
 

  

4.3.3. Slāņa skats ArcGIS Online saturā  
Pēc slāņa skata izveides, Jūsu ArcGIS Online saturā būs izveidotas divas slāņu vienības:  

• oriģinālais (pamata) slānis (Feature layer, viesots), kurš būtu jākoplieto tikai ar jums (slāņa īpašnieku);  

• slāņa skats (Feature layer, viesots skats) – var tikt koplietots ar ikvienu, jo šim slānim esat pievienojuši 
ierobežojumus.  

  
  

  
 

http://www.envirotech.lv/
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4.4. Slāņu izmantošanas scenāriji 
  

Nav nepieciešama datu rediģēšana un atribūtu lauku pielāgojumi 
Ja visas oriģinālā slāņa datu kolonnas (atribūti) ir koplietojamas un nav vajadzīgs kādu no tām paslēpt, var 
koplietot oriģinālo (Feature layer, viesots) pamata datu slāni. Jāpievērš uzmanība tam, lai slāņa datu 
rediģēšanas funkcionalitāte ir atslēgta.  

  
 

Nepieciešama datu rediģēšana  
Ja vēlaties rediģēt datus, kartei/lietotnei ir jāpievieno oriģinālais slānis (Feature layer, viesots) un jāpieslēdz 
rediģēšanas funkcija (skatīt sadaļu 4.2. Slāņu rediģēšanas iespējošana un atspējošana ). Ņemiet vērā, ka šādā 
gadījumā ikvienam, kam ir piekļuve kartei, būs iespēja rediģēt tās datus. Tāpēc vēlams šo rediģējamo slāni 
koplietot tikai ar cilvēkiem, kuru darba uzdevums ir veikt datu papildināšanu, vai atstāt slāni privātu (ja slāni 
rediģēsiet pats).  

 

  

Datus rediģē tikai autors, un tiek koplietoti ierobežotas piekļuves rezultāti   
Šāda scenārija gadījumā oriģinālajam (pamata) slānim nepieciešams veidot slāņa skatu. Oriģinālo slāni ar 
pieslēgtu rediģēšanu izmantos slāņa autors, lai atjaunotu datus. Savukārt slāņa skats ar ierobežotu piekļuvi 
(piemēram, noņemtām atsevišķām datu kolonnām) tiks koplietots ar sabiedrību, izmantojot kartes vai 
lietotnes, ļaujot skatīt tikai tos laukus, ko kartes autors vēlas rādīt.  

 
Arī slāņus, kas pievienoti jau esošām kartēm un lietotnēm, var aizstāt ar slāņa skatiem, ja mainījušās prasības 
un nepieciešamā funkcionalitāte vai nepieciešama augstāka drošība. Piemēram, ja organizācijas ar sabiedrību 
koplietotā karte vai lietotne tiek izmantota arī datu ievākšanai, varat izveidot oriģinālā (pamata) datu 
ievākšanas slāņa skatu un ar to aizstāt esošo oriģinālo slāni, tādējādi palielinot drošību un novēršot nejaušu 
nevēlamu datu rediģēšanu.  

 
Ieteikums:  Pirms pamata slāņa noņemšanas no lietotnes, piefiksējiet logrīku iestatījumus, jo pievienojot slāņa 
skatu, tie būs jāiestata atkārtoti. 

 

  
Datus rediģē ikviens, un koplietoti tiek ierobežotas piekļuves rezultāti  
Ja datu ievākšana notiks publiski, tomēr sabiedrībai nav nepieciešams skatīt visus oriģinālā slāņa datus, bet gan 
ievākt datus par konkrētiem slāņa laukiem – ir ieteicams datu labošanu (rediģēšanu) veikt, izveidojot oriģinālā 
(pamata) slāņa skatu. Tāpat jārīkojas, piemēram, publiskas datu ievākšanas gadījumā, ja datu iesniedzējiem 
nepieciešams tikai iesniegt, bet ne skatīt visus ievāktos datus.  

 

Kartes autors oriģinālajam (pamata) slānim izveido slāņa skatu un Iestata skata definīciju, ar kuras palīdzību 
tiek noteikts, kādiem laukiem var piekļūt slāņa lietotāji un kādas funkcijas veikt (plašāka informācija par slāņa 
skatu nodaļā  4.3.2. Slāņa skata pielāgošana).  

  

 Ja vēlaties uzzināt vairāk par slāņa skatu izveidi, aplūkojiet ArcGIS Online dokumentāciju:  

• Create hosted views   
  
 

4.5. Kartes izveide 
No 2021. gada ArcGIS Online vidē ir pieejami divi kartes skatītāji: 

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/create-hosted-views.htm
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• Jaunais kartes skatītājs Map Viewer; 

• Klasiskais (līdzšinējais) kartes skatītājs Map Viewer Classic. 

Jaunais kartes skatītājs pārņem līdzšinējā (tagad saukta – Map Viewer Classic) funkcionalitāti. Tas izstrādāts, 
izmantojot jaunāko ArcGIS API 4.x for JavaScript tehnoloģiju un tiek arvien papildināts ar jaunām iespējām. 
Lietotājam ir iespēja salīdzināt abu karšu skatītāju funkcionalitāti šajā dokumentācijā. ArcGIS Online 
organizācijas konta administrators var izvēlēties, kurš no kartes skatītājiem būs kā primārais kartes skatītājs 
ArcGIS  Online konta organizācijas Iestatījumu sadaļā, bet ikvienam ArcGIS Online lietotājam ir iespēja izmantot 
abus kartes skatītājus.  
 
Vienkāršākais veids, kā izveidot karti, ir atvērt sadaļu Karte un saglabāt karti, norādot nosaukumu, atslēgvārdus 
un aprakstu. 
 

 
 

Atkarībā no izmantotā kartes skatītāja, atšķiras lietotāja saskarne un kartes saglabāšanas veids. Attēlā pa kreisi 
parādīta kartes izveide un saglabāšana Map Viewer Classic, attēlā pa labi – Map Viewer. Svarīgi ir veidot vienu 
karti ar vienu un to pašu kartes skatītāju.  

 
Pēc kartes izveides, varat tai pievienot datus, izmantojot sadaļu Pievienot, un pēc tam veikt simbolizēšanu, 
uznirstošā loga konfigurāciju utt.  
 
Aicinām izmantot tīmekļa vietnes LearnArcGIS apmācību resursus, lai plašāk iepazītos ar karšu noformēšanas 
iespējām. 
 

 Vietnē LearnArcGIS ir pieejami dažādi apmācību resursi, kas demonstrē karšu izveidi. Tie ir brīvi pieejami 
ikvienam: 

• Get started with map viewer (ArcGIS Online jaunajais kartes skatītājs) 

• Create a map (ArcGIS Online klasiskais kartes skatītājs) 

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/limitations-and-compatibility-mv.htm
https://learn-arcgis-learngis.hub.arcgis.com/
https://learn-arcgis-learngis.hub.arcgis.com/
https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-map-viewer/arcgis-online/
https://learn.arcgis.com/en/projects/create-a-map/
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4.6. Kartes pielāgošana 
 

4.6.1. Simbolizācija 
Ir pieejams plašs simbolu un metožu klāsts, ko varat izmantot, simbolizējot savus datus. Veicot simbolizāciju, 
vienmēr jāpārliecinās, ka ir pieslēgts nepieciešamais slānis un simbolizācija tiek mainīta vajadzīgajam slānim. 
 

• Klasiskajā kartes skatītājā Map Viewer Classic simbolizācijas pielāgošanu veic sadaļas Detaļas 
apakšsadaļā Saturs. Pēc tam, kad pieslēgts slānis, kam jāmaina simbolizācija, atlasiet opciju Mainīt 
stilu. 

 
 

• Jaunajā kartes skatītājā Map Viewer simbolizācijas pielāgošanu veic sadaļā Simbolizācija. Šī izvēlne 
kļūs aktīva, kad izveidosiet/pievienosiet slāni savai kartei. 
 

 
 
 

Simbolizācijas pielāgošanai varat veidot arī atribūtu izteiksmes. Tās ļauj izmantot Arcade izteiksmju aprēķinus 
no esošajām datu kolonnām (atribūtiem), iegūstot jaunu informāciju, ko var izmantot datu simbolizēšanai. 
 

 Vietnē LearnArcGIS ir pieejami dažādi apmācību resursi, kas demonstrē karšu simbolizācijas pielāgošanu. 
Tie ir brīvi pieejami ikvienam: 

• Design symbology for a thematic map (jaunajā kartes skatītājā) 

• Kartes izveide ArcGIS Online (klasiskajā kartes skatītājā) 

http://www.envirotech.lv/
https://learn-arcgis-learngis.hub.arcgis.com/
https://learn.arcgis.com/en/projects/design-symbology-for-a-thematic-map/arcgis-online/
https://learn.arcgis.com/en/projects/create-a-map/
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• How to smart map: Arcade Expressions 
 
 

4.6.2. Uznirstošā loga pielāgošana 
Uznirstošie logi ļauj lietotājam iegūt informāciju par elementiem, uzklikšķinot uz tiem. Uznirstošais logs var 
ietvert jebkurus atribūtus, kas atrodas slānī, un ArcGIS Online ir iespējams pielāgot uznirstošā loga izskatu. Tajā 
varat gan atlasīt atsevišķas datu kolonnas (atribūtus) parādīšanai kartē, gan piekļūt plašām informācijas 
attēlošanas iespējām – pārsaukt datu kolonnu nosaukumus (izveidot aizstājvārdu), pievienot tekstu un pielāgot 
tā izskatu, pievienot grafikus, diagrammas un attēlus. 
 
Pielāgojot uznirstošo logu, varat veidot arī atribūtu izteiksmes. Tās ļauj veikt aprēķinus, izmantojot esošās datu 
kolonnas (atribūtus), iegūstot jaunu informāciju, ko var izmantot uznirstošajos logos un simbolizācijas 
pielāgošanai. 
 
Atribūtu izteiksmes ir īpaši noderīgas, ja kartē tiek attēloti mainīgi dati, jo kartes skatītājam informācija tiek 
“aprēķināta” elementa uznirstošā loga atvēršanas brīdī. Piemēram, ja datos ir teritorijas platība un iedzīvotāju 
skaits, var izmantot atribūtu izteiksmi, kas aprēķinās iedzīvotāju blīvuma statistiku un jums pašiem nav jāveic 
aprēķini. Šī informācija tiks attēlota uznirstošajā logā un kartes skatītājam ik reiz būs pieejama aktuālākā 
informācija, jo vērtība tiks no jauna aprēķināta katru reizi, kad lietotājs izvēlēsies objektu kartē. 
 

 Lai uzzinātu vairāk par uznirstošā loga pielāgošanu un atribūtu izteiksmēm, aplūkojiet ArcGIS 
dokumentāciju: 

• Configure pop-ups 

• Configure pop-ups custom attribute display 
 
 

4.7. Lietotņu izmantošana 
ArcGIS nodrošina plašu gatavo lietotņu konstruktoru un lietotņu veidņu klāstu, kas ļauj lietotājiem bez 
programmēšanas izveidot savas tīmekļa lietotnes. Ar lietotņu palīdzību iespējams padarīt ērtāku izveidotās 
kartes lietojamību, pielāgot tās izskatu un funkcionalitāti ar logrīkiem, kā arī pielāgot attēlojumu dažādiem 
ekrānu izmēriem. 
 
ArcGIS lietotņu veidošanas rīki: 

• lietotņu konstruktori – ArcGIS Web AppBuilder, ArcGIS Experience Builder, ArcGIS Dashboards, 
ArcGIS Hub Basic; 

• lietotņu veidnes – ArcGIS Configurable Apps; 

• kartes stāstu veidotājs – ArcGIS StoryMaps. 

 
Citas ArcGIS lietotnes, ko var izmantot darbā ar kartēm: lauka lietotnes (ArcGIS Survey123, ArcGIS Field 
Maps, ArcGIS QuickCapture), ArcGIS Workforce, ArcGIS Insights u.c. 
 
Ir divi veidi, kā caur ArcGIS Online tīmekļa vietni izveidot jaunu lietotni: 

1. Atveriet sadaļu Saturs un izvēlēties opciju Izveidot. Jums tiek piedāvātas iespējas izmantot lietotņu 
konstruktorus un kartes stāstu veidotāju.  

http://www.envirotech.lv/
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=3271f9b87c394c07b4a871257a5dc46b
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/configure-pop-ups.htm
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/mapping/configure-pop-ups-custom-attribute-display/


 

20 
Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas 
sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas SIA Envirotech atļaujas. 

© SIA Envirotech, 2021. 

 
 
2. Lai piekļūtu citām ArcGIS lietotnēm, izmantojiet lietotņu palaidēju, kas pēc pierakstīšanās savā ArcGIS 

Online organizācijas kontā redzams ekrāna augšējā labajā daļā blakus lietotāja ikonai. Tajā varat atvērt 
visas ArcGIS lietotnes, piemēram, lauka lietotnes, kas nebija pieejamas caur sadaļu Saturs. 

 
 

 Lai uzzinātu vairāk par lietotņu izmantošanu, aplūkojiet ArcGIS dokumentāciju: 

• Create apps from maps 

• ArcGIS Field Maps documentation 

 

4.7. Darbs lauka vidē 
ArcGIS piedāvā lietotņu veidnes, lietotņu konstruktorus un iebūvētās lietotnes, kas ļauj izveidotās kartes ne 
tikai skatīt pārlūkā, bet arī ērti izmantot mobilajās ierīcēs, strādājot lauka apstākļos (gan tiešsaistē, gan 
bezsaistē):  

• ArcGIS Survey123 – datu ievākšana ar anketu palīdzību, ar iespēju pievienot pielikumus, ievākt 
atrašanās vietas informāciju u.c. 

• ArcGIS Field Maps – jaunākā lauku darbu lietotne, kas apvieno būtiskākās funkcijas darbam lauka vidē: 
kartes skatīšanu, atzīmju pievienošanu, datu ievākšanu un rediģēšanu, atrašanās vietas noteikšanu u.c. 

• ArcGIS QuickCapture – lietotne ātrai datu ievākšanai ar “lielo pogu” palīdzību. 

 

 Lai uzzinātu vairāk par ArcGIS lauka lietotnēm un to funkcionalitāti, aplūkojiet Esri mājaslapu: 

• Field operation overview 
 

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/create-maps/create-map-apps.htm
https://doc.arcgis.com/en/field-maps/android/help/create-a-map.htm
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/field-operations/overview


 

21 
Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas 
sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas SIA Envirotech atļaujas. 

© SIA Envirotech, 2021. 

 

4.8. Satura koplietošana 
Pievienojot kartes, slāņus un citas vienības ArcGIS Online, ir pieejamas dažādas koplietošanas iespējas. Atkarībā 
no Jūsu koplietošanas privilēģijām un organizācijas drošības iestatījumiem, ir iespējams koplietot vienības ar 
grupām, savu organizāciju, ikvienu vai paturēt privātas (plašāka informācija nodaļā 3.5. Grupu izveide). 
 
Ja izvēlaties vienību paturēt privātu, vienībai varat piekļūt tikai Jūs (un organizācijas dalībnieki ar privilēģijām 
skatīt citu dalībnieku saturu). Kamēr vienības nav koplietotas, jūsu kartes, lietotnes un citas vienības nav 
pieejamas citiem — piemēram, tās netiek rādītas meklēšanas rezultātos un nav iekļautas nevienā grupā. 
 
Lai koplietotu savu saturu, jāatver sadaļa Saturs un jāizvēlas vienība, kurai vēlaties mainīt koplietošanas 
iestatījumus, jāspiež Koplietot un nākošajā solī jāizvēlas koplietošanas veids. 

 

 
 Lai uzzinātu vairāk par satura koplietošanu, aplūkojiet ArcGIS dokumentāciju: 

• Share Maps and apps 

• Best practices for sharing 

 
Ja Jums ir radušies jautājumi par ArcGIS Online izmantošanu, aicinām aplūkot ArcGIS Online dokumentāciju vai 
sazināties ar Envirotech speciālistiem! 
 
Atgādinām arī par Esri pašmācības resursiem: 

• Esri Academy – visplašākā Esri apmācību materiālu vietne, kas ietver daudzveidīgas tematikas 
resursus – kursus, nodarbības, mācību video u.c.– dažādiem ĢIS prasmju līmeņiem. Tā ietver gan 
bezmaksas, gan maksas materiālus. Atgādinām, ka lietotājiem ar aktīvu ArcGIS uzturēšanas abonementu ir 
pieejams plašāks bezmaksas materiālu piedāvājums.  

http://www.envirotech.lv/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/share-maps-apps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/best-practices-share.htm
https://doc.arcgis.com/en/
https://www.esri.com/training/
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• Esri MOOC – Esri tiešsaistes apmācību kursi par dažādām tēmām, kas vidēji ilgst 4-6 nedēļas un to 
dalībnieki pēc veiksmīgas kursu pabeigšanas saņem sertifikātu. Kursu veikšanai nepieciešamā ArcGIS 
programmatūra tiek nodrošināta; 
• Learn ArcGIS – bezmaksas resurss, kur apkopota virkne praktisku apmācību materiālu. Tos var meklēt 
gan pēc ĢIS prasmju līmeņa (iesācējs, students, ĢIS profesionālis u.c.) , gan apmācību tēmas (tālizpēte, 
darbs lauka apstākļos, 3D vizualizācija u.c.), gan konkrētas ArcGIS programmatūras. 
• Esri Community – Esri lietotāju saziņas vietne, kurā varat uzdot jautājumus, atrast atbildes un dalīties 
ar pieredzi ar ArcGIS programmatūras lietotājiem no visas pasaules. 

http://www.envirotech.lv/
https://www.esri.com/training/mooc/
https://learn-arcgis-learngis.hub.arcgis.com/
https://community.esri.com/

