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ĢIS – ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmas

Definīcija

ĢIS ir tehnoloģija telpisko datu ievākšanai, pārvaldīšanai un analīzei.

ĢIS ļauj analizēt telpisko informāciju un vizualizēt datus ar dažāda veida 
karšu palīdzību – ļaujot labāk izprast saistības un kopsakarības.





Prezentācijas plāns

Īsumā par ArcGIS Online programmatūru – darbības principi, kā iegūt 
izmantošanai skolā caur Esri Eiropas ĢIS Skolu programmu.

Gatavie resursi – kas ir uzreiz gatavs izmantošanai stundās? Uzdevumi, digitālie 
atlanti u.c.

Savu interaktīvo karšu veidošana. Kā vieglāk sākt, ja nav pieredzes? → Kartes stāsti 
– interaktīvas kartes un prezentācijas ātri, vienkārši, ar plašu pielietojumu ne tikai 
ģeogrāfijā.

Konkurss skolēniem martā – kartes stāstu veidošana!



Esri Eiropas ĢIS Skolu programma

Esri, atbalstot EK iniciatīvu sekmēt IKT 
prasmes,  piedāvā skolām bezmaksas ĢIS 
programmatūru ArcGIS Online.

Lai skola lietotu:
1. Jāpiesakās programmai
2. Jāizveido savs konts;
3. Jāpievieno lietotāji (gan skolēni, gan 

skolotāji; kopā līdz 500 cilvēkiem).

103 skolas Latvijā

+ simtiem skolu Eiropā (un ārpus tās)



ArcGIS Online

Iespējas:
izveidot un dalīties ar kartēm, izveidot lietotnes, meklēt un pārvaldīt ģeotelpisko 
informāciju, veikt datu vizualizāciju, strādāt lauka vidē.

Pielietojums:

•ilustratīvs materiāls skolotājiem vizualizācijām stundās;
•praktisks darbs  – gan darbs ar gatavajiem uzdevumiem, 
gan savu karšu un kartes stāstu veidošana;
•ZPD/ projekti;
•pārgājieni, ekskursijas...



Ar kādiem gatavajiem resursiem sākt?

• Digitālais atlants Living Atlas – World Indicators –
gatavas tematiskās kartes, atjaunoti dati.

• Tematiskie resursi angļu valodā: lietotnes, kartes 
stāsti u.c.

• Uzdevumi (tostarp SKOLA2030 ietvaros veidotie) 
latviešu valodā un ArcGIS lietošanas pamācības.



Gatavās kartes

Atlants
• Digitāls atlants – uzticami avoti, regulāri atjaunināti dati

https://experience.arcgis.com/experience/003f05cc447b46dc8818640c38b69b83




Lietotnes, kartes stāsti (ang.)

Kartes, 
lietotnes, 

kartes stāsti…

• Tematiskās lietotnes sarežģītu tēmu aplūkošanai un vizualizēšanai vieglāk 
uztveramā veidā. Piemēri.

https://storymaps.arcgis.com/stories/ecce1adba47c432eb790697c93e22186


Uzdevumi latviski

ArcGIS
pamācības un 

gatavie 
uzdevumi

• Lietošanai gatavas pamācības un uzdevumi latviešu valodā SIA Envirotech 
mājaslapā. Starp uzdevumiem apkopoti arī SKOLA2030 jaunā kompetenču 
projekta interaktīvie ĢIS uzdevumi.

https://ej.uz/skolasgis

https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/resursi/skolas
https://ej.uz/skolasgis


Gatavie uzdevumi

• Dažādas tēmas pamatskolai un vidusskolai (7.-12.kl.).

• Jāizdrukā atbilžu lapa.

• Uzdevumi papildināti ar detalizētām pamācībām un 
aprakstiem.



Uzdevuma struktūras paraugs



Uzdevuma struktūras paraugs



Uzdevuma struktūras paraugs



Kartes stāsti (StoryMaps)

• tiešsaistes prezentācija – kā mājaslapa/bloga ieraksts;
• vienkārša karšu, ceļvežu, tūrisma maršrutu izveide;

Plašas izmantošanas iespējas – kā prezentācija ikvienā mācību priekšmetā!



Kartes stāsta izveides princips



Kartes stāsta izveides princips



Kartes stāsta izveides princips



Ieinteresēt ĢIS’ā

• Kartes stāstu veidošanas konkurss (jau martā!) – balva!
• Video pamācība kartes stāstu izveidei+ konsultāciju laiki 

skolēniem;

Informācija par norisi
tiks publicēta adresē: 
https://ej.uz/konkurssgis

https://ej.uz/konkurssgis


Noderīgas vietnes, saziņa

SIA Envirotech: aktualitātes, konkursi

Envirotech.lv

Sadaļa: Noderīgi> Esri Eiropas ĢIS Skolu programma

Izglitiba.maps.arcgis.com,

https://ej.uz/gataviepiemeri

info@envirotech.lv/ zane.kucinska@envirotech.lv

Paldies! Uz turpmāku 
sadarbību!

https://www.facebook.com/envirotech.sia
https://ej.uz/skolasgis
https://izglitiba.maps.arcgis.com/home/index.html
https://ej.uz/gataviepiemeri
mailto:info@envirotech.lv/
mailto:zane.kucinska@envirotech.lv

