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Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

Geographic Information Systems 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā  

2.0 KP (32 h): lekcijas 16 h, praktiskie darbi 8h un laboratorijas darbi 8h, eksāmens.  

Izstrādāja: Ainis Lagzdiņš, Vides un ūdenssaimniecības katedras asociētais profesors. 

Obligāts studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

“Vide un ūdenssaimniecība” un “Ainavu arhitektūra un plānošana” studentiem. Studiju 

kurss apgūstams arī angļu valodā. 

 

Anotācija 
 

Studiju kurss paredz nodrošināt zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu 

teorētiskajiem aspektiem un praktisko pielietojumu, kā arī sniedz ieskatu visbiežāk 

izmantotajās ģeotelpisko datu analītiskajās metodēs un rīkos. Students apgūst zināšanu 

un iemaņu kopumu, kas nodrošina prasmi veidot, ilustrēt un analizēt ģeogrāfisko 

informāciju dažādās ar vides zinātni un ainavu arhitektūru saistītās jomās, t.sk., 

hidroloģija, ekoloģija, mežsaimniecība, lauksaimniecība, kartogrāfija. 

 

Annotation 
This course is intended to provide an introduction to fundamental concepts and practical 

application of geographic information systems (GIS). Students should be able to learn 

about the methods and tools commonly used in the geospatial data analysis. Students 

acquire the ability to create, illustrate and analyze geographic information in a broad 

range of disciplines related to the environmental science and landscape architecture 

including hydrology, ecology, forestry, agriculture, cartography. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis  
Izprast ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību un pielietošanas iespējas dažādu 

nozaru problēmsituāciju risināšanā. Iemācīties veidot, rediģēt, pārvaldīt un izmantot 

ģeogrāfisko informāciju. Iepazīties ar ĢIS analītiskām metodēm un rīkiem, pielietot tos 

vides inženierzinātnē, hidroinženierzinātnē un ainavu arhitektūrā. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un 

kompetence) 



Pēc kursa studijām studentam būs:  

1. Paplašinātas zināšanas un izpratne par ģeogrāfisko informācijas sistēmu 

teorētiskiem aspektiem un praktisko pielietojumu; 

2. Prasme formulēt nozares vajadzības, kritiski izvērtēt ĢIS iespējas un pieskaņot ĢIS 

metožu un rīku izmantošanu savas specialitātes jomām; 

3. Kompetence saistībā ar ģeotelpisko datu un ģeodatubāzu veidošanu un pielietošanu 

citos savas specialitātes studiju kursos un pētījumos. 

 

Learning Outcomes (knowledge, skills and competence) 
Upon the completion of this course students will: 

1. Demonstrate a knowledge and understanding in fundamental concepts and practical 

applications of geographical information systems; 

2. Develop an ability to formulate specific needs in the topic studied, critically evaluate 

the potential use of GIS and apply relevant GIS methods and tools for spatial problem-

solving; 

3. Demonstrate a competence to create and apply geospatial data and geodatabases in 

other study courses and research approaches. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem 
Priekšzināšanas nav nepieciešamas.  

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms 
Izstrādāti praktiskie darbi un kursa darbs 2 KP apjomā. 

 

Zināšanu kontrole 
Sistemātiska praktisko iemaņu pārbaude praktisko darbu un kursa darba izstrādes gaitā.  

 

Nosacījumi eksāmena kārtošanai 
Sekmīgi izstrādāti praktiskie darbi un aizstāvēts kursa darbs. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība 
Saskaņā ar katedras norādīto kārtību. 

 

Programmas izvērsts saturs 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu saturs. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas - jauna 

tehnoloģija vides zinātnes un informātikas nozarē. GIS komponenti un prasības to 

pielietošanai. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu attīstības vēsture.  

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu komponenti un to prasības, t.sk., datortehnika 

un perifērijas iekārtas, programmu nodrošinājums, datu veidošana un uzglabāšana, 

interaktīvās interneta kartes, personāls.  

ĢIS pielietojumu kompleksais raksturs un saistība ar citām zinātņu nozarēm. ĢIS 

tehnoloģiju pielietojums dažādās sfērās un ĢIS programmatūras īpatnības. ĢIS būtība 

un iespējas dažādu nozaru problēmsituāciju risināšanā. 

ĢIS datu modeļi. Vektora dati, rastra dati, TIN (triangular irregular network) dati. 

Datu modeļu salīdzinājums, to pielietošanas īpatnības, priekšrocības un trūkumi. 

Datu bāzes un ĢIS. Ģeodatubāzes veidošana un izmantošana.  



ĢIS datu ieguve. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu datu iegūšana, apstrāde un 

sagatavošana. Vektora un rasta datu iegūšanas un apstrādes īpatnības (skanēšana, 

digitizēšana, datu transformācijas, satelītainu koriģēšana un piesaiste, koordinātu 

transformācijas u.c.). 

Zemes virsmas distancētā zondēšana. ĢIS un zemes virsmas distancētās zondēšanas 

attīstības vēsture. Principi un pielietojums, izmantojot ArcGIS programmatūru.  

Satelītainas un to izmantošana. ĢIS un satelītainu attīstības vēsture. Principi un 

pielietojums, izmantojot ArcGIS programmatūru. 

Digitālā kartogrāfija un ĢIS. ĢIS un digitālās kartogrāfijas attīstības vēsture. Principi 

un pielietojums, izmantojot ArcGIS programmatūru. 

Ģeotelpiskā informācija Latvijā un ārvalstīs. Brīvas piekļuves ģeotelpiskās 

informācijas avoti Latvijā un ārvalstīs.  

ĢIS analīzes metodes un rīki. Ģeotelpisko datu analīzes metodes un rīki, t.sk., Spatial 

Analyst, 3D Analyst, ArcToolbox izmantošanas iespējas un risinājumi.  

Ūdenssaimniecības kadastrs un ĢIS. ĢIS datu ilustrēšana un analīze 

ūdenssaimniecībā un hidroloģijā. Meliorācijas digitālais kadastrs.  

Vides risku modelēšana un ĢIS. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu datu analīze, 

metožu un rīku izvēles un pielietojumu piemēri.  

ĢIS pielietojums ūdeņu kvalitātes monitoringa organizēšanā. Ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmu datu analīze, metožu un rīku izvēles un pielietojumu piemēri. 

ĢIS lauksaimniecībā. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu datu analīze, metožu un rīku 

izvēles un pielietojumu piemēri. 

ĢIS ekoloģijā. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu datu analīze, metožu un rīku izvēles 

un pielietojumu piemēri. 

ĢIS ainavu arhitektūrā. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu datu analīze, metožu un 

rīku izvēles un pielietojumu piemēri. 

 

Praktisko darbu saraksts (16 stundas) 

1. Iepazīšanās ar ArcGIS programatūru kursa darba izstrādāšanai. 

2. ĢIS datu modeļi un to struktūra. 

3. Vektora un rastra datu attēlošana. 

4. Patstāvīgais darbs ar PC. 

5. Ģeodatubāzes un to nozīme. 

6. Telpiska ģeogrāfisko objektu atlase pēc uzdotā jautājuma. 

7. Patstāvīgais darbs ar PC. 

8. ĢIS datu veidošana, rediģēšana un uzturēšana. 

9. Grafisko objektu veidošana un izmantošana. 

10. ĢIS datu analīze. 

11. Patstāvīgais darbs ar PC. 

12. ĢIS datu analīze. 

13. Patstāvīgais darbs ar PC. 

14. Digitālās kartes veidošana. 



15. Digitālās kartes noformēšana un izdruka. 

16. Praktisko darbu  aizstāvēšana. 
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