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Valsts teritorijas topogrāfisko karšu sagatavošana -
Latvijas armijas pārziņā

• 1919.-1921. – Armijas Virspavēlnieka štāba
Operatīvās daļas Topogrāfijas nodaļa.
– Galvenais uzdevums – karaspēka apgāde ar trofeju kartēm, tās

vācot un pavairojot.

• 1921.-1940. – Armijas Galvenā štāba (no 1929. g. 
–Armijas štābs) Ģeodēzijas-topogrāfijas daļa.
– Karaspēka nodrošināšana ar kartēm un plāniem un topogrāfisko

karšu sagatavošana.



Latvijas atbrīvošanas kara laikā – trofeju karšu vākšana un pavairošana.
Pārsvarā tās bija dažāda mēroga vācu un krievu topogrāfiskās kartes.

Vēl 1922. gadā tiek izdotas 14 krievu 1:126 000 mēroga kartes lapas.

(LNB)

(LNB)



1922.-1926. – topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 – pārsvarā 
Latvijas ZA daļai. Pēc jaunajiem uzmērījumiem šajā mērogā izdota 41 
lapa.

No 1922. gada – topogrāfisko karšu izdošana pēc 
jaunajiem uzmērījumiem.

(LNB)



1926. gadā nosaka mērogu rindu 1:25 000, 1:75 000 un 1:200 000, 
saskaņojot lapu sadalījumu un apzīmējumus ar Igaunijas armiju

1928.-1936. – topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000 – lielākoties 
Latvijas DA daļai (izdotas 92 lapas). Vispirms uzmērīja stratēģiski svarīgākos 
rajonus. 1940. gadā sagatavoja vēl 9 lapu planšetes, bet kartes neiespieda.

(LNB)



Visai Latvijas teritorijai sagatavotā 1:75 000 mēroga 
topogrāfiskā karte (1922.-1940.)

• Lielākā mēroga topogrāfiskā karte visai valsts teritorijai.

• Kopā izdotas 105 lapas - dažas pat trīs reizes.

• Lapas sagatavotas pēc dažāda laika un kvalitātes materiāliem.

(LNB)



Latvijas karte mērogā 1:200 000 (1931.-1940.)

(LNB)

• Izdota arī Igaunijas teritorijai, saskaņojot apzīmējumus un lapu
sadalījumu. Latvija attēlota uz 12 lapām.

• Sastādīta pēc 1:75 000 mēroga kartes.



Atsevišķas liela mēroga topogrāfiskās kartes un plāni

• Galvenokārt karaspēka apmācībai - pārsvarā attēloja militāru objektu apkārtni.

• Sastādītas pēc dažādiem materiāliem – arī izmantojot aerofotogrāfijas.

• Atsevišķās kartēs – apzināti sagrozījumi («Cēsis» 1:5 000, «Rēzekne» 1:10 000).

(LVVA)(LNB)



PSRS Sarkanās armijas Ģenerālštāba izdotās Latvijas 
teritorijas topogrāfiskās kartes

• Agrāko karšu (1:42 000, 1:84 000) atkārtoti izdevumi.

• No 1931. gada - jaunas kartes saskaņotos mērogos - 1:50 000,
1:100 000, 1:200 000.

• Lai arī visas lapas nav atrastas, visticamāk, kartes sagatavotas visai
Latvijas teritorijai.

• Gandrīz visas lapas sastādītas pēc vecākiem uzmērījumiem vai
Latvijas armijas neslepenajām 1:75 000 un 1:200 000 mēroga
topogrāfiskajām kartēm.



PSRS topogrāfisko karšu lapas pēc to sastādīšanā 
izmantotajiem materiāliem 

1:50 000 (1931.-1944.) 1:100 000 (1938.-1944.)



PSRS Sarkanās armijas Ģenerālštāba topogrāfiskās 
kartes mērogā 1:200 000

1931.-1940. 1944.-1945.



Vācu topogrāfiskās kartes mērogā 1:100 000

Karte des Deutschen Reiches 
(Grossblätter) (1940.-1944.) «Estland-Lettland» (1940.-1941.)



(LVVA)(LVVA)(LNB)



Vācu armijas kartes «Ostland» un «Russland» (1942.-1945.)

1:50 000 1:100 000



«Mapa Taktyczna Polski» – 1:100 000

(No: http://igrek.amzp.pl/)

• Atsevišķām lapām bija divi izdevumi.

• Sastādītas pēc krievu topogrāfu uzmērījumiem un Latvijas 1:75 000 mēroga kartēm.



Secinājumi I

1. Jāizceļ Ģeodēzijas un topogrāfijas daļas priekšteces – Armijas
Virspavēlnieka štāba Topogrāfijas nodaļas veikums karšu vākšanā un
pavairošanā, tā nodrošinot pamatu vēlāko karšu sagatavošanai.

2. Līdz 1945. gadam izdotās Latvijas teritorijas topogrāfisko karšu lapas
lielākoties ir sastādītas pēc dažāda laika un kvalitātes materiāliem – tas
jāņem vērā šo karšu izmantošanā. Atsevišķās karaspēka apmācības kartēs
bija arī apzināti sagrozījumi.

3. Ne vienmēr lielāks kartes mērogs nozīmē arī precīzāku esošās situācijas
attēlojumu – piemēram, no jauna izdotā karte var būt arī tikai palielināta
iepriekš izdota kartes lapa. Mēroga izvēli galvenokārt noteica karaspēka
vajadzības.



Secinājumi II

4. Līdz 1940. gadam neatkarīgajā Latvijā topogrāfisko karšu sagatavošana 
pakāpeniski attīstījās. Straujāku karšu sagatavošanu panākt neļāva 
Ģeodēzijas  -topogrāfijas daļas ierobežotie resursi.

5. Padomju Savienība un Vācija citu valstu teritorijas topogrāfiskās kartes
sagatavoja jau pirms to karaspēka ienākšanas, kas liecina par jau
iepriekšēju gatavošanos karam.

6. Līdz 1942. gadam ārvalstu izdotās Latvijas teritorijas topogrāfiskās kartes
pārsvarā sastādītas pēc Latvijas armijas kartēm vai vecākiem materiāliem.
Esošo situāciju visprecīzāk attēlo 1942.-1945. gadā izdotās Vācijas armijas
kartes, kas sagatavotas pēc jaunākiem materiāliem, tostarp
aerofotogrāfijām.



LNB krājumā esošo karšu pieejamība



Paldies par uzmanību!


