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ĢIS 

Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (ĢIS) ir 

tehnoloģiju kopums, kas izveidots ar 

ģeogrāfiju saistītu datu uzglabāšanai, 

atjaunošanai, analīzei un attēlošanai 

(http://lv.wikipedia.org/wiki/ 

Ģeogrāfiskā_informācijas_sistēma) 



Informācija par ĢIS 

• ĢISnet. 

– http://www.gisnet.lv/gisnet/ 

• LU Bioloģijas fakultātes serveris. 

– http://priede.bf.lu.lv/GIS/ 

• Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra. 

– http://www.lgia.gov.lv/ 

– http://map.lgia.gov.lv/ 



ĢIS programmatūra 

• Programmatūra, kas paredzēta ĢIS izveidei 

• Informācija par ĢIS un palīglīdzekļi ĢIS 

programmatūras apguvē 

– http://priede.bf.lu.lv/GIS/ 

• Informācija par LU ĢZZF piedāvātajiem 

karšu servisiem 

– http://kartes.geo.lu.lv/ 



Tīmeklī 

• http://maps.google.com/ 

• http://earth.google.com/ 

• www.openstreetmap.org/ 

• http://balticmaps.eu/ 

• http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html 

• http://kartes.geo.lu.lv/wms.html 



Quantum GIS 

• http://www.qgis.org/en/site/ 

• Atvērtā koda programmatūra, kas nodrošina 

ģeogrāfisko datu apskati, labošanu un 

analīzi 

• Palīgs darbam ar Quantum GIS 

– http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d

=tis&k=programmas/QGIS/&s=uzskatei 



Zeme kā ģeometrisks objekts 

• Zemeslodi tuvināti var raksturot kā 

elipsoīdu 

• Elipsoīda aptuvenie parametri (pusasu 

garumi) dažādās sistēmās var būt atšķirīgi 

• Biežāk lietotie elipsoīdi 

– World Geodetic System 1984 (WGS-84) 

– Geodetic Reference System 1980 (GRS-80) 



Ģeogrāfisko koordinātu sistēma 

• Ģeogrāfiskais platums 

• Ģeogrāfiskais garums 

• Konkrētas vietas koordināte var atšķirties 

atkarībā no izmantotā elipsoīda 

• Ģeogrāfiskās koordinātes neatspoguļo 

attālumu – attālumi metros starp diviem 

meridiāniem atkarīgi no attāluma no 

ekvatora 



Projekcijas 

• Lai atspoguļotu karti plaknē, tiek lietotas 

dažādas projekcijas, kas pēc noteikta 

algoritma izmaina attālumus, leņķus, 

laukumus u.c. 

• Pazīstamākās projekcijas 

– Merkatora 

– Transversā Merkatora 



Taisnleņķa koordinātu sistēmas 

• Lai vienkāršotu darbu ar karti, iespējams 

definēt taisnleņķa koordināšu sistēmas, kur 

kartē attālumi ir tieši proporcionāli 

attālumiem dabā 



Taisnleņķa koordinātu sistēmas 

Latvijā 

• TM Baltic93 

• LKS-92 TM 



LKS-92 TM parametri 

• Elipsoīds (Datum) – WGS 84 

• Projekcija (Projection) – Transversālā 

Merkatora (TM) 

• Ass meridiāns (Central Meridian) – 24°E 

• Pamata paralēle (Latitude of Origin) – 0°* 

• Nobīde uz austrumiem (False Easting) – 

500 000 m 



LKS-92 TM parametri 

• Nobīde uz ziemeļiem (False Northing) –  

-6 000 000 m* 

• Mēroga koeficients (Scale factor) – 0.9996 

• Vienības (Unit) – m 

 

* TM Baltic93 gadījumā 0 m 



Projekts Quantum GIS 

• Izvēlnē Project var 

– izveidot jaunu 

– saglabāt 

– saglabāt ar citu nosaukumu 

– piekļūt projekta īpašībām 



Projekta koordinātu sistēma 



Projekta koordinātu sistēma 

• Projektam var mainīt koordinātu sistēmu 

• Atkarībā no tās kartes izskatīsies citādāk 



Slāņi 

• Dažāda rakstura datus ievieto atšķirīgos 

slāņos 

• Slāņos var būt 

– vektori 

– rastrs 



Vektori 

• Punkti 

• Līnijas 

• Poligoni 



Vektordatu pievienošana 

• Slānis – Pievienot vektordatu slāni ... 

• \\Priede\kurvis\Datorlietas\Kartes\GISLatvija9.2 

• Pievienot slāņus 

– robezas_line 

– robezas_poly_1_gabalaa 



Slāņi 

• Slāņi pārsedz cits citu 

• Var mainīt slāņu secību 

• Slāņus var paslēpt 

• Slāņus var noņemt 

• Var mainīt slāņu īpašības 



Līniju īpašības 



Poligonu īpašības 



Punktu īpašības 



Vispārīgās slāņu īpašības 



Pievienot slāņus 

• apbuve_poly, autoceli_line, ciemi_point, 

dzelzcels_line, mezi_poly, 

udenstilpes_poly, salas_poly, 

udensteces_poly 

• pēc vajadzības mainīt slāņu secību, 

caurspīdību, līniju veidu, biezumu un krāsu, 

poligonu aizpildījumu 



Rastra slāņu pievienošana 

• Slānis – Pievienot rastra datu slāni 

• \\Priede\kurvis\Datorlietas\Kartes\LV_50k_jpg 

• Pievienot slāņus 

– 4222_Jurmala.jpg 

– 4311_Riga.jpg 

– 4313_Adazi.jpg 

– 4233_Dundaga.jpg 

– 5211_Kolka.jpg 



Karšu serveri 

• Projektā var ievietot arī datus no karšu 

serveriem 

• LU ĢZZF datu servisi 

– http://kartes.geo.lu.lv/ 

• Var pieslēgties no  

– LU datoriem 

– no citiem datoriem, ja iestādīts VPN 



Pieslēgšanās serverim 

• Slānis – Pievienot VMS slāni 

• Jauns 

• http://kartes.geo.lu.lv/cgi-

bin/mapserv.exe?map=mapfile.map&SERVICE

=WMS& 

• Pieslēgties 

• Izvēlas pievienojamo slāni 



Pieslēgšanās serverim 



Ortofoto kartes 

• Pieslēdz 

– ORTOFOTO 5 

– Metrum piekraste 

– Riga orto 4 



Vektordatu slāņu veidi 

• Punkti 

• Līnijas 

• Poligoni 



Slāņa pievienošana 

• Slānis – Jauns – 
Jauns Shapefile slānis 

• Iestāda koordināšu 
sistēmu 

• Pievieno 
nepieciešamos 
atribūtu laukus 
objektu raksturošanai 



• Izvēlas jaunveidoto slāni 

• Slānis – Pārslēgt rediģēšanu vai 

• Poga “Pievienot objektu”  

• Ievada objekta atribūtus 

Objektu pievienošana 



Objekta identificēšana 



Slāņa īpašības – pieraksts 



Punkti kartē 



Atribūtu pielietojums noformēšanā 





Vektordatu slānis ar līnijām 





Wkt tipa failu pievienošana 

• Wkt faili ir teksta faili, kur kur definēti 

objektu (līniju, poligonu) atribūti un 

koordinātes (skat. failus 

Uzavas_poligoni.wkt un 

Pavilosta_transektes.wkt 

• Pievienot projektam iepriekšminētos failus 

• Slānis – Add Delimited Text Layer 





Atdalīta teksta failu pievienošana 





Uzdevums 

Uzdevums pildāms nākamajā nodarbībā 

\\priede\grozs\datorlietas\datormaciba\ 

uzdevums05.doc 


