
KURSA KODS ĢeogP010

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS
Kursa nosaukums angliski GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

-

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 
inženierija

Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inga Krivcova Dabas un inženierzinātņu fakultāte Lektore, Mg.sc.ing
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinības
Kursa mērķi Iepazīstināt ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām un to 

izmantošanas iespējām vides pārvaldībā
Kursa uzdevumi 1. Sniegt pamatzināšanas par ĢIS, to izmantošanas 

iespējām. 
2. Iepazīstināt ar ĢIS izmantošanas iespējām vides datu 
uzkrāšanā un analizēšanā, vides novērtēšanā, monitoringa 
veikšanā un modeļu veidošanā un plānošanā.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Iegūtas teorētiskās  zināšanas  par ģeogrāfiskās informācijas

sistēmām,  prasmes pielietot  internetvietnēs  pieejamās
kartes, kā arī grafiskās programmas AutoCAD un ArcGIS, ir
kompetence ar  ģeogrāfiskām  informācijas  sistēmām
saistītajām jomām.

angliski Theoretical  knowledge  over  geographical  informational
sistems and their practical application on network maps and
graphical programms AutoCAD and ArcGIS, competence in
areas of GIS

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

-

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursā tiks apskatītas ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS)

normatīvā bāze Latvijā un Eiropas Savienībā, to attīstība un
pašreizējais stāvoklis valstī. 
Kursa  mērķis  -  iepazīstināt  ar  ĢIS  un  to  izmantošanas
iespējām  vides  datu  uzkrāšanā  un  analizēšanā,  vides
novērtēšanā, monitoringa veikšanā un modeļu veidošanā un
plānošanā.

angliski In this course will be learned (discussed) normative basis of
geographical  information  systems  (GIS)  in  latvia  and
european union,  development  and present  situation of  the
country.
Course  objectives  –  introduce  with  gis  and  exploitation
opportunities  in  environmental  data  storage  and  analysis,
environmental  assessment,  monitoring  and simulation  and
planning.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmām un to izmantošanas 
iespējām vides pārvaldībā

4 Lekcija

ĢIS izmantošanas iespējām vides datu uzkrāšanā 4 Lekcija

ĢIS izmantošanas iespējām vides datu analizēšanā 4 Lekcija

ĢIS  izmantošanas  iespējām  vides  novērtēšanā,  monitoringa
veikšanā 

4 Lekcija

ĢIS  izmantošanas  iespējām  vides  modeļu  veidošanā  un
plānošanā.

4 Lekcija

Darbs ar grafisko materiālu AutoCad un ArcGIS for Desktop 
Basic programmās

8 Praktiskā nodarbība

Prezentācija par izvēlēto tēmu 4 Seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Praktiskais darbs ar grafisko

materiālu AutoCad un ArcGIS
for Desktop Basic programmās

Apgūt grafiskās programmas
AutoCad un ArcGIS for

Desktop Basic

38 Prasme pielietot
grafiskās

programmas 
Prezentācijas sagatavošana par

izvēlēto tēmu
Sagatavot prezentāciju par

izvēlēto tēmu
10 Tēmas

prezentācija,
secinājumu

apkopojums pēc
diskusijām 

Prasības KRP iegūšanai Prezentācija par aktuālu tēmu un ieskaite (tests)



Mācību pamatliteratūra http://uploadingit.com/d/XQKHKJPJB6GEUEYM vietnē pieejama:
Ervīns Stūrmanis, 2006., Ģeoinformācijas sistēmas;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Rīgas 
Tehniskā universitāte, Jelgava, Mācību līdzeklis, 90 lpp
http://uploadingit.com/d/X0JBN79ILYDQMT2R  vietnē pieejama:
Jānis Štrauhmanis, 2004., Kartogrāfija; Rīgas 
Tehniskā universitāte, Rīga, Mācību līdzeklis, 118 lpp
https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/7331-
Enterprise+Scale+Geographic+Information+System  vietnē pieejams:
E.Stūrmanis, Uzņēmuma mēroga ģeogrāfiskā informācijas sistēma

Mācību papildliteratūra http://www.heinemann.com/shared/onlineresources/E00479/chapter3.pdf
vietnē pieejams:
Alibrandi M., Fitzpatrick C. GIS in the Classroom: Using Geographic 
Infprmation Systems in Social  Studies and Environmental Science.- 
Heinemann, 2003.

http://old.biosoil.isu.ru/Library/Bugaevsky%20Tsvetkov%202000.pdf 
vietnē pieejams;
Бугаевский Л. М., Цветков В. Я. Геоинформационные системы. 
Учебное пособие для вузов.- Москва, 2000.

Edited by Tasha Wade and Shelly Sommer, 2001., 2006., A to Z GIS: an 
illustrated dictionary of geographic information systems, ESRI Press

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://www.lgia.gov.lv 
www.esri.com
www.envirotech.lv/ 
http://www.gisnet.lv/gisnet
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