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2,5KP (10 h): Lekcijas – 10 h, Laboratorijas darbi – 15 h un kursa darbs 15 h. 

Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi, pēc laboratorijas darbu un kursa darba 

aizstāvēšanas. 

Izstrādāja: Aivars Ratkevičs , Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors 

Obligātais kurss: LIF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 

„Zemes ierīcība” 7.semestrī (4.kursa 1.semestrī). 

 

Anotācija 

Studiju kurss sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas 

kartogrāfijas nozarē. Studenti tiek iepazīstināti ar kartogrāfijas vēsturi un attīstību līdz 

mūsdienām, karšu matemātisko pamatojumu, sastādīšanas principiem, metodiku un 

lietošanu. Laboratorijas darbos apgūst sākotnējās iemaņas dažādu mērogu un mērķu 

karšu un tām atbilstošu digitālo GIS datu komplektu sastādīšanā un izmantošanā. 

 

Annotation 

Course provides theoretical and practical insight into the cartography industry. 

Students are introduced to the history and development of cartography until today, maps 

mathematical justification, mapping principles, methodologies and usage. In the 

laboratory, students are acquired practical introduced skills to draw up variety of maps 

and related digital GIS data sets and use its results. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

- iegūt zināšanas par dažādu kartogrāfisko materiālu (analogo un elektronisko) 

sastādīšanas tehnoloģijām un nosacījumiem, kā arī to lietošanu un izmantošanu; 

Laboratorijas darbos iegūt iemaņas dažādu veidu un mērogu kartogrāfisko 

materiālu (jaunu karšu) un tiem atbilstošu digitālo GIS datu komplektu 

sastādīšanā un to lietošanā; 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas par karšu sastādīšanas metodikām un to pielietojuma praksi;  

 prasmes orientēties analogo un elektronisko karšu lasīšanas un izmantošanas 

jautājumos, kā arī dažādu karšu sastādīšanā, kā arī prast izpildīt dažādu karšu 

sastādīšanas darbus; 



 kompetences racionāli izvērtēt kartes sastādīšanas metodiku izvēli atbilstoši 

projektējamās kartes lietošanas mērķiem un pārzināt to realizāciju praksē, ieskaitot 

to izstrādi  GIS vidē. 

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the study course student will have: 

 knowledge of the mapping methodologies and its using in practice; 

 skills acknowledges to read and use the analog and electronic maps and skills in 

drawing up processes a variety of maps; 

 Competencies to assess rationally the methodology for mapping according to 

objectives of the designed map and realized it in practice including GIS capabilities. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem priekšmetiem: 

Augstākā matemātika, Ģeodēzija, Zemes kadastrālā un topogrāfiskā 

uzmērīšana, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, Datorgrafika, 

Fotogrammetrija;  

 

Patstāvīgais darbs: 

- Literatūras un mācību materiālu, kā arī citu avotu (ieskaitot internetā pieejamos) 

studijas karšu sastādīšanas un lietošanas jautājumos. karšu sastādīšana 

izmantojot izsniegtos un internetā pieejamos kartogrāfiskos materiālus, lietojot 

interneta resursus un profesionālās kartogrāfijas programmatūras kā arī ArcGIS 

programmatūru 

 

Zināšanu kontrole: 

- Jābūt sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem izpildītiem un nodotiem visiem 

laboratorijas darbiem. Jābūt patstāvīgi izstrādātam kursa darbam. Zināšanu 

kontrole - ieskaite ar atzīmi ( pēc kursa darba aizstāvēšanas – laboratorijas darbu 

ietvaros) 

-  

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

- neieskaitīto vai auditorijā nerakstītu kontroldarbu, neizstrādāto laboratorijas 

darbu kārtošana notiek mācībspēka norādītajā laikā. 

 

P r o g r a m m a s   i z v ē r s t s   s a t u r s 
Ievads. 

Kartogrāfijas vēsture pasaulē un Latvijā. 

Kartogrāfijas teorētiskie jautājumi. 

Kartogrāfija un tās saistība ar citām nozarēm un GIS . 

Kartogrāfijas matemātiskie jautājumi. 

Zemes elipsoīdi un koordinātu sistēmas. Kartogrāfiskās projekcijas. Karšu mērogi. 

Koordinātu tīkli. Kartes lapu sadale, karšu nomenklatūra. 

Kartogrāfijas metodiskie jautājumi. 

Karšu projektēšana. Karšu satura avoti. Karšu saturs, pamatne, leģenda un 

noformēšana. Kartogrāfiskās izteiksmes līdzekļi: punktveida, lineārie un laukuma 

simboli. Kartogrāfiskās izteiksmes līdzekļi: vektori, diagrammas, grafiki, krāsojums, 

svītrojums. Objektu nosaukumu rakstības tipi. Reljefa attēlošanas paņēmieni. Karšu 

ģeneralizācija.  

Topogrāfiskās kartes. 

Topogrāfiskās kartes struktūra un saturs. Topogrāfisko karšu izmantošana. 



Ģeogrāfiskās kartes. 

Ģeogrāfisko karšu struktūra, saturs, izstrādes principi un izmantošana. 

Tematiskās un speciālās kartes. 

Tematiskās kartes struktūra. Tematisko karšu tēmas. Tematisko karšu veidošanas 

process. 

Kartes satura analīze. 

Kartes satura analīzes paņēmieni un to tehniskās īpatnības. 

Digitālie kartogrāfiskie dati.  

Digitālo kartogrāfisko datu būtība, nozīme, struktūra un lietošana. Digitālo datu 

izveides un lietošanas nosacījumi un standarti. Datu veidošanas procesi un 

likumsakarības. Dati un GIS prasības 

Digitālo Kartogrāfisko datu satura un kvalitātes analīze. 

Digitālo Kartes datu satura analīzes un kvalitātes novērtējuma paņēmieni, to lietošanas 

tehniskās īpatnības. GIS prasības, to izpildes novērtējums un nodrošinājums. 

Laboratorijas darbi un kursa darbs: 

1. Dzimtās vietas apvidus skices izveide pēc atmiņas un vēlāk skices salīdzināšana 

ar citiem kartogrāfiskajiem materiāliem (skices ieskanēšana ArcMap, piesaistes 

koordinātām un savietošana ar citām kartēm). 

2. Izvēlētās vietas M1:500 topogrāfiskā plāna izstrāde (Atbilstoši mērniecības 

darbu prasībām) digitālā formātā, izmantojot LĢIA karšu pārlūkā pieejamās 

ortofotokartes, (Programmatūra pēc studējošā izvēles vai ArcMap vai 

Microstation) un izdrukas sagatavošana ( Loksnes formāts A-3, datu formāts 

PDF); 

3. M1:500 topogrāfiskā plāna transformācija uz M1:5000, datu un attēla 

ģeneralizācija, kartētās teritorijas palielināšana līdz 1x1 km un izdrukas 

sagatavošana ( lietojot ArcMap vai Microstation programmatūru); 

4. Izveidotās M1:5000 plāna noformēšana atbilstoši kartogrāfiskā noformējuma 

prasībām (koordinātu tīkli, aizrāmja noformējums, līmeņu maiņa, objektu 

resimbolizācija, teksti un apzīmējumi kartē), izdrukas sagatavošana ArcMap 

programmatūrā; 

5. Izveidotā M1:5000 plāna transformācija uz kartes mērogu M1:10 000, datu un 

attēla ģeneralizācija, kartējamās teritorijas paplašināšana līdz 2,5x 2,5 km, 

atbilstoša kartes noformējuma izstrāde, izdrukas sagatavošana ArcMap 

programmatūrā; 

6. Izveidotās M1:10 000 kartes transformācija uz topogrāfiskās kartes mērogu 

M1:50 000, datu un attēla ģeneralizācija, kartējamās teritorijas paplašināšana 

līdz 15 x 15 km, atbilstoša kartes noformējuma izstrāde, izdrukas sagatavošana. 

Darbs ArcMap programmatūrā; 

7. Izveidoto kartogrāfisko materiālu digitālo datu komplektu sakārtošana atbilstoši 

lietošanas prasībām ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu bāzēs – SXP 

(ArcGIS) formātā (datu sakārtošana slāņos, savstarpēja saskaņošana, 

papildināšana, metadatu pievienošana u.c. saistītās darbības); 

8. Dažādu karšu vai to datu meklēšana internetā un dažādu uzdevumu veikšana 

izmantojot interneta kartes un iespējas (ArcCatalog un ArcGlobe). 

9. Dzimtās vai citas izvēlētas vietas izzīmēšana izmantojot atvērto pasaules karti 

„OpenStreetMap”, 3D ēku modelēšana izmantojot Google SketchUp vai 

ArcScene. 

10. Dažādu kartogrāfisko materiālu (internetā pieejamo) pievienošana vai 

savietošana ArcMap programmā, to koordinēšana vai koordinātu 



transformēšana, ar personīgi izstrādātās kartes datiem, no jauna radīto savietoto 

kartogrāfisko produktu sagatavošana izdrukai.      

11. Kursa darba izstrāde – noformēšana (izmantojot laboratorijas darbu gaitā 

sagatavotās kartes un datu komplektus) un aizstāvēšana. 
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Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/  
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