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Studiju kursa kopējais apjoms 2 KP (32 h.): lekcijas 1.0 KP (16 h.), laboratorijas darbs 
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Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi  

Izstrādāja: Aivars Ratkevičs, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras lektors 

Inese Ozola, Valodu centra docente 

Obligātais kurss VBF profesionālā bakalaura studiju programma „Zemes ierīcība un 

mērniecība”, 1.kursa 2.semestrī pilna laika studijās un 3. kursa 5.semestrī nepilna laika 

studijās. 

 

Anotācija: 

 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu kurss paredzēts, lai sniegtu studentiem 

pamatzināšanas, kuras ļautu apzināties šo telpiskās informācijas sistēmu pielietošanas 

iespējas un paredzamos lietošanas rezultātus savā nākamajā profesionālās darbības 

jomā. Kā sagatavotam speciālistam redzēt šo sistēmu pielietojuma iespējas un 

efektivitāti dažādās situācijās savā perspektīvajā profesionālajā darbībā vai aktivitātēs 

mērniecības, būvniecībā, zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības 

vai mežsaimniecības sektoros. Programma paredzēta kadastra, lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un citu lauku apvidus speciālistu visaptverošai, pilnvērtīgai 

sagatavotībai. Zināšanas iegūtās apmācības procesā var tikt izmantotas dažādās zemes 

pārvaldības valsts institūcijās Latvijā, citās valsts un pašvaldību iestādēs (kadastra, 

plānošanas, zemes lietošanas plānošanas, zemes īpašumu vērtēšanas, formēšanas un 

tirgus vērtēšanas, lauksaimniecības, mežsaimniecības u.c. sektoros) kā arī privātajā 

sektorā. 

 

Annotation: 

The course of the subject “Geographic Information systems” is designed for 

students, having aim to become acquainted to use this knowledge’s as base to assure 

measures Geographic information systems support  in different situations to perspective 

jobs or professional activities in surveying, building construction works, real property, 

land management and other agricultural or forestry sectors.  The program relates to 

comprehensive preparation of cadastral, agricultural, forestry and other specialists to 

rural area. Knowledge, acquired in learning process, can be used in different land 

management authorities of Latvia, other state and municipality institutions (sector 



cadastre, physical planning, land use planning, real property taxation, formation and 

market valuation, agricultural, forestry etc.) also in private sector. 

 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Sagatavot Latvijas kadastra, nekustamā īpašuma formēšanas, lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un citu lauku apvidus speciālistus kā zinošus ģeogrāfisko 

informācijas sistēmu funkciju un produktu lietotājus dažādās situācijās to nākamās 

profesionālās darbības praksē. Lekcijas cieši saistot ar Ģeogrāfisko informācijas 

sistēmu funkcionēšanas, veidošanas, uzturēšanas un lietošanas iespēju problemātikas 

izpratni. Gūt sākotnējās iemaņas darbā ar Ģeogrāfisko informācijas sistēmu 

programmatūru.  

 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas un izpratne par Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, attīstības 

vēsturi, uzbūvi, iespējām, nepieciešamību un izmantošanu; 

 Prasmes - pildot savus profesionālos pienākumus orientēties ģeogrāfisko 

informācijas sistēmu pielietojuma iespēju identificēšanā, darba uzdevumu un 

prasību definēšanā sistēmas veidotājiem un uzturētājiem, sākotnējās praktiska 

iemaņas ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un to programmproduktu pakalpojumu 

lietošanā/ izmantošanā; 

 kompetences – pārzināt ģeogrāfisko informācijas sitēmu iespējas un mācēt veikt 

sākotnējo, vispārējo lietotāja novērtējumu pieejamajiem ģeogrāfisko informācijas 

sitēmu pakalpojumiem un produktiem, noteikt to atbilstību, pielietojuma iespējas, 

savu profesionālo funkciju vai darbu izpildes vajadzībām.  

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the course student will have: 

 knowledge and understanding about substance, history of developments, contents, 

potentialities, necessity and exploitation of Geographic information systems.  

 skills – in future Professional business responsibility to know process identification 

of Geographic information systems potentialities to bring into effect, to be 

understand definite work tasks to specialists of Geographic information systems 

creators and providers. Initial level practical skills for use systems and its program 

products ; 

 competencies - acquirements in general outline valuation to usable Geographic 

information systems support and products, determinate its consistency in current 

users professional works or functions.  

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Jāapgūst saistībā ar studiju kursu “Mate1034 Matemātika”. 

Studiju kursā apgūtās zināšanas veicinās studiju kursu “BūvZ1041 Ģeodēzija” 

un “BūvZ2051 Ģeodēziskie tīkli” apgūšanu. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

 Zinātniskās un mācību literatūras studijas. Praktisko darbu uzdevumi. 

 

Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

1. Kontroldarbi: 2 



2. Ieskaite – rakstiska un mutiska, par priekšmeta  jautājumiem, atbilstoši saņemtai 

kontroldarba biļetei.  

2.1. 5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai; 

2.2. novērtējums 10 baļļu sistēmā. 

3. Ieskaites kārtošanas priekšnoteikumi: 

3.1. sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos; 

3.2. ne mazāks kā 60% nodarbību apmeklējums. 

3.3. Izpildīti un ieskaitīti praktiskie darba uzdevumi.   

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība: Saskaņā ar katedras noteikto kārtību. 

 

 

Studiju kursa programmas izvērsts saturs 

 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība un nozīme: 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izpratnes pamat definīcijas, tās saturs. Definīciju 

būtības saistība ar uzskatu attīstību par tās pamat sastāvdaļām, to nozīmi un funkcijām 

kopējos sistēmas izveides un ekspluatācijas procesos. Vispārējais sistēmu iedalījums, 

izcelsme un būtība, saistībā ar radniecīgu sistēmu attīstību. Nozīme un iespējas 

tautsaimniecībā, saistība ar citām nozarēm. 

Praktiskais darbs ar ArcMap ( ArcGIS) programmatūru – darba panelis un tā 

funkcijas. 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsture: 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu nosaukuma izcelsme un būtības skaidrojums, 

saistītās nozares un to attīstības ietekme uz Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu vēsturi/ 

attīstību. Sistēmu veidošanās pamat principi un to attīstības vēsture. Tehnisko un 

tehnoloģisko iespēju attīstības ietekme uz Ģeogrāfisko informācijas sistēmu funkciju 

un darbības rezultātu attīstību. Pielietošanas iespēju attīstība un patreizējais 

funkcialitātes līmenis.  

Praktiskais darbs ar ArcMap (ArcGIS) programmatūru – jauna darba uzsākšana datu 

meklēšana un pievienošana darbam. 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūve/ sastāvdaļas un to funkcijas:  

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūves pamati – pamatsastāvdaļas. Sistēmu pamat 

sastāvdaļu funkcijas kopējās darbības kontekstrā. Sistēmas un tās sastāvdaļu  uzdevumi 

lietotāja skatījumā. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu iedalījums – atbilstoši dažādiem 

to novērtējuma un iespēju kritērijiem. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveides 

nosacījumi un tai plānotais lietošanas uzdevums. Sistēmu sastāvdaļu mijiedarbība 

lietošanas procesos un to darba spēju kritiskās pozīcijas. Sistēmas uzbūves parametru 

piemērotība – atbilstoši konkrēti definētu uzdevumu izpildei. Praktiskais darbs ar 

ArcMap (ArcGIS) programmatūru – datu meklēšana tīklā un internetā, pievienošana 

darbam t.sk. lietojot ArcCatalog, ArcGlobe. 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Latvijā ( t.sk. Likumdošana, terminoloģija): 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu ieviešanas prakse Latvijā – vēstures un prakses 

apskats un analīze. Starptautiskās prakses un standartu ietekme uz sistēmu ieviešanas 

un attīstības procesiem. Nacionālās likumdošanas ietekme uz Ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmu izveidi un ekspluatāciju Latvijā. Saistošie likumdošanas un 

normatīvie akti. Latvijas ģeotelpiskās informācijas likums – tā ietekmes izvērtējums uz 

sistēmu izveidi un lietošanu. Terminoloģija. Praktiskais darbs ar ArcMap (ArcGIS) 

programmatūru – manipulācijas ar ievadītajiem datiem. 

Ģepogrāfiskā informācija –  Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamats: 



Informācija, digitālā informācija, telpiskā informācija un digitālā telpiskā informācija 

– tās vienojošie un specifiski atšķirīgie parametri. Vispārējās digitālās informācijas un 

telpiskās informācijas uzbūves atšķirību būtība, to realizācijas tehniskie paņēmieni. 

Telpiskās informācijas iedalījums – tā būtība. Ģeogrāfiskā informācija – kā telpiskās 

informācijas paveids. Ģeogrāfiskās informācijs vieta un nozīme – ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmā. Ģeogrāfiskās informācijas veidi un tipi, to atšķirības un 

vienojošie parametri lietošanai informācijas sitēmās. Dažādu ģeotelpisko datu 

informācijas potenciālo lietošanas iespēju un efektivitātes novērtējums.  Praktiskais 

darbs ar ArcMap (ArcGIS) programmatūru – iegūto datu un to iespēju vērtēšana t.sk. 

lietojot ArcCatalog, ArcGlobe. 

Ģeogrāfiskās informācijas iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas: 

Ģeogrāfiskās informācijas ieguves avoti un iegūstamie informācijas veidi/ tipi. 

Izplatītākās informācijas ieguves tehnoloģijas, to produkti un pamatraksturlielumi. 

Informācijas apstrādes tehnoloģijas – to apraksts un iegūstamie produkti. Informācijas 

iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas un  to pielietojums atbilstoši informācijas sitēmu 

lietošanas mērķiem. Ģeodēziskās tehnoloģijas un to pielietojums. Kartogrāfiskās 

tehnoloģijas un to pielietojums. Fotogrammetrija un tālizpēte. Dažādu tehnoloģiju 

pielietojuma efektivitātes izvērtējums – atbilstoši veidotās sistēmas mērķa 

uzdevumiem. Pamat nosacījumi izvirzāmie jebkuras tehnoloģijas lietošanai – 

ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu iegūšanas procesos. Praktiskais darbs ar 

ArcMap (ArcGIS) programmatūru – iegūto datu transfotrmācijas darbam vienotā 

koordinātu sistēmā.  

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehniskais aprīkojums: 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas vispārējais datu aprites process un tam 

nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. Tehniskā aprīkojuma elementu grupas un to 

uzdevumi sitēmas darbības nodrošināšanai. Tehniskā aprīkojuma variācijas – atkarībā 

no sitēmas uzdevumiem un funkcijām. Tehniskā aprīkojuma grupas – to optimālie 

parametri lietošanai. Pamatprasības  kuras izvirza ģeogrāfiskās informācijas sitēmas 

pret tehnisko aprīkojumu. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmās, tehniskā aprīkojuma 

parametru salīdzinājums, darbības principi un lietošanas izvēles pamatojumi. 

Praktiskais darbs ar ArcMap (ArcGIS) programmatūru – iegūto datu transfotrmācijas 

darbam vienotos datu formātos. 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras: 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamat programmatūras (speciālās un profesionālās), 

to uzbūves un darbības principi, uzdevumi. Sistēmās lietojamās palīgprogrammatūras 

un to funkcijas. Citas programmatūras un to pielietojums. Izplatītāko speciālo 

programmatūras produktu saraksts un to funkcionalitātes salīdzinājumi. Speciālo 

programmatūras produktu prasības pret tehnisko nodrošinājumu un personālu, kā arī to 

iegādes un uzturēšanas izmaksas. Pamati programmatūras komplekta izvēlei – veicot 

konkrētu uzdevumu ģeoinformācijas sistēmas projektēšanu. Ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas lietotājam nepieciešamo programmatūras produktu pārzināšana un sākotnējās 

iemaņas to lietošanā. Praktiskais darbs ar ArcMap (ArcGIS) programmatūru – 

manipulācijas ar iegūtiem datiem, vizuālās izmaiņas, datu atlase, darba komplektu un 

iestādījumu formāšana, t.sk. lietojot ArcCatalog, ArcGlobe.  

Ģeodēzija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmmas: 

Ģeodēzijas nozīme Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveidē un funkcionēšaanā. 

Dažādas ģeodēziskās atskaites sistēmas, to savietošanas iespējas un nepieciešamība 

vienas sistēmas ietvaros. Atkārtojums par ģeodēzisko atskaites sitēmu būtību, 

parametriem un projekcijām. Pasaulē parteiz lietojamo ģeodēzisko sistēmu saraksts un 

to parametru atšķirības. Izpratne par ģeodēzisko sistēmu transformācijaām un 



transformācijas rīki ( programmatūras vai to moduļi). Dažādu ģeodēzisko sitēmu 

identifikācijas metodoloģija ĢIS sistēmās un piemērotu transformēšanas rīku/ metožu 

izvēle – datu savietošanai. Izpratne par datu precizitātes kritērijiem ģeogrāfisko 

infornācijas sistēmu lietošanas izpratnē. Praktiskais darbs ar ArcMap (ArcGIS) 

programmatūru – manipulācijas ar datu tabulām, nepieciešamās informācijas atlase 

tabulās to rediģēšana, sadalīšana  un apvienošana. 

Kartogrāfija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas: 

Kartogrāfija – kā viena no galvenajām ģeogrāfiskās informācijas sitēmu  informācijas 

ieguves un apstrādes disciplīnām. Kartogrāfiskā un ģeogrāfiskā informācija – ceļš no 

katrtes līdz ģeogrāfisko datu kopām. Kartogrāfisko  un ģeogrāfisko datu (informācijas) 

un  ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu radniecība un atšķirības. Kartogrāfiskāis 

ražošanas process – kā ģeogrāfiskās informācijas ieguves pamatmodelis. 

Kartogrāfisko ražošanas procesu īpatnības – tos adaptējot ģeotelpisko datu radīšanai. 

Kvalitātes procesi kartogrāfijā un to adaptācijas nozīme ģeotelpisko datu procesos. 

Fotogrammetrija un tālizpēte – kā izejas informācijas avoti. Imterpretēšana kartogrāfijā 

un ĢIS. Kartogrāfijas likumsakarības un metodes noformējot ĢIS analīžu produktus un 

izvadkartes. Ģeotelpisko datu izveides un manipulācijas darbības, kartogrāfijas 

likumsakarību ietekme uz to rezultātiem un  kvalitāti. Praktiskais darbs ar ArcMap 

(ArcGIS) programmatūru – kartogrāfisko attēlu un printera izdruku sagatavošanas 

pamati.  

Ģeogrāfiskās informācijas analīzes iespējas un to procesi ģeogrāfisko informācijas 

sitēmu lietotājiem; 

Izpratne par ģeogrāfiskās informācijas analīzi, tās būtību, iespējām. Ģeogrāfiskās 

informācijas analīzes metodes. Ģeogrāfiskās informācijas analīzes produkti un to 

pielietojums. Analīzes produktu – rezultātu ietekmes potenciāls uz lēmumu 

pieņemšanas procesiem un vadības efektivitāti. Tradicionālā analīzes procesu shēma 

ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās, pamatnosacījumi tās kvalificētai realizācijai. 

Analīzes rezultāti – kā jaunas vai atvasinātas, informācijas radīšanas process. 

Profesionālās un amatieru lietotāju analīzes iespējas un tām atbilstošie analīzes rīki. 

Analīzes rezultātu, produktu noformēšanas rīki un iespējas. Tradicionālo  karšu 

sagatavošana  – kā informācijas sistēmas datu apstrādes un analīzes rezultāts.  

Kopsavilkums – ieteikumi analīzes darbu plānošanai. Praktiskais darbs ar ArcMap 

(ArcGIS) programmatūru – kartogrāfisko attēlu gatavošana, vairāku datu attēlu 

komplektu formēšana. 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un uzturēšanas projektēšanas pamati: 

Ģeogrāfiskās informācijas sitēmas izveides mērķa uzdevuma definīcija – kā sistēmas 

plānošanas pamats. Sistēmas mimimālo parametru noteikšanas metodikas pamati. 

Sistēmas sastāvdaļu parametru definīcija un to savstarpējā balansa noteikšana. 

Pieejamā tehniskā aprīkojuma, programmatūras un pieejamo speciālistu kvalifikācijas 

ietekme uz sistēmas izveides plānošanu. Dati, datu apjomi, to sākotnējo parametru 

ietekmes definēšana uz datortehnikas parametriem un datu pārraides tīklu prasībām. 

Datu ieguves vai piegādes avoti un citas to īpatnības – ietekme uz sistēmas darbību. 

Lietotāju skaits, to iespējas un prasības. Citi ietekmes faktori. Kopsavilkums – 

ieteikumi sitēmas izveides plānošanai vai plānošanas uzraudzībai. Praktiskais darbs ar 

ArcMap (ArcGIS) programmatūru – kartogrāfisko attēlu gatavošana, izdruku 

formēšana ploteriem un printeriem, rezultātu pārbaudes un labošana. Rastra attēlu 

formātu veidošana. 

Ģeogrāfiskās informācijas metadati – to būtība, uzbūve, pielietojums un nozīme: 

Izpratne par metadatiem – to būtība un definīcijas. Metadatu uzdevumi informācijas 

sistēmā. Metadatu uzbūves vispārējie principi, to iedalījums. Starptautiskie un 



nacionālie standarti attiecībā uz metadatiem, to struktūru, kvalitāti un lietošanu. 

Meklēšanas iespējas izmantojot metadatus. Metadatu aizpildīšanas tehnoloģijas, 

atbildība un pieejamība. Praktiskais darbs ar ArcMap (ArcGIS) programmatūru – datu 

analīzes darbību pamati.  

Ģeogrāfiskās informācijas datu savietojamība ( sadarbspēja), tās būtība un 

izaicinājumi sistēmas funkcialitātē: 

Izpratne par ģeogrāfiskās informācijas datu savietojamību (sadarbspēju) informācijas 

sistēmās. Savietojamības (sadarbspējas) būtība, tās nepieciešamības un mērķa 

uzdevums reālajā datu pasaulē. Datu savietojamības (sadarbspējas) trūkumu avoti, 

izcelsme un to rezultātu ietekme uz informācijas analīzes procesiem. Trūkumu avotu 

klasifikācija un to novēršanas iespējas. Starptautisko un nacionālo standartu un 

normatīvu prasības datu savietojamības (sadarbspējas) nodrošināšanai, kā arī atbildība 

par to realizāciju. 

Reālās darbu tehnoloģijas – datu savietojamības (sadarbspējas) nodrošinājuma prasību 

realizācijai. Vienkāršākie datu kvalitātes un savietojamības izvērtēšanas paņēmieni – 

veicot pieejamo datu vērtēšanu. Praktiskais darbs ar Arc Scene (ArcGIS) 

programmatūru – 3D datu ievads un pamatdarbības ar tiem.. 

Ievads informācijas analīzes procesa organizācijā lietojot Ģeogrāfisko 

informācijas sistēmu iespējas: 

Tradicionālā informācijas analīzes procesa shēmas pielietojums ģeotelpisko datu 

analīzes procesos. Geotelpiskās informācijas analīzes procesa shēma un tās atšķirības 

no tradicionālā analīzes procesa. Geogrāfiskās informācijas sistēmas priekšrocības 

analīzes procesu rezultātos. Analīzes rezultātu papildus efektivitātes iespējas. 

Pamatdarbības un to metodes izmantojot analīzes darbībās ģeogrāfiskās informācijas 

sitēmas programmu specifiskās iespējas. Specifiskās iespējas rezultātu noformēšanā un 

demonstrēšanā. Iespējamība lietot analīzes rezultātus operatīvās procesu vadības 

ietvaros – gandrīz reālā laika režīmā. Efektīvas informācijas analīzes un procesu 

vadības nosacījumi lietojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Arc Scene (ArcGIS) 

programmatūru – Lāzerskanēšanas ( no drona)  datu ievads un pamatdarbības ar tiem, 

reljefa nodreļa izstrāde.  

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā un 

lietošanas attīstības perspektīvas: 

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojums un pielietojuma piemēri patreizējā 

attīstības stadijā. Latvijā izveidotās un lietojamās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

vai to ekvivalenti un to funkcionalitātes iespēju īss apskats. Plašai sabiedrībai 

pazīstamās starptautiska līmeņa  sistēmas, to attīstība un informācija par lietojamību. 

Kopējais līdzīgu sistēmu pakalpojumu lietošanas aptvērums Latvijā esošais un 

nerealizētais. 

Datu standartizācijas tendences pasaulē un to ietekme uz lietošanas apjomiem. 

Attīstības perspektīvas tuvākajā un tālākajā nākotnē. Perspektīvie gala produkti un 

pielietojuma jomas.  

ArcMap (ArcGIS) programmatūru – Personīgi iegūto datu (mērniecības, tālizpētes vai 

fotogrammetrisko) ievads, transformācija darbam vienotā vidē, izvēlētās analīzes 

tēmas realizācija un rezultātu noformēšana kartes izdrukas formātā . 
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