
Latvijas  Universitātes 73. konference
Ģeomātikas sekcija

06.02.2015.

NO FLOMĀSTERIEM LĪDZ ARC MAP:
vietvārdu datu sagatavošanas 20 gadi

Latvijas kartogrāfijā

Vita STRAUTNIECE
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

Toponīmikas laboratorijas vadītāja



Iesākums – 1994. gads

1994. gada 1. oktobrī Valsts Zemes dienestā tika izveidota
Toponīmikas nodaļa (no 1999.g. -Toponīmikas laboratorija)



Iesākums – 1994. gads

personāls - galvenokārt Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
fakultātes Reģionālās ģeogrāfijas un toponīmikas zinātnis-
kās laboratorijas (RĢTZL) zinātnieki



Iesākums – kādēļ tieši RĢTZL?

• 25 gadu darba pieredze lietišķajā toponīmikā (ģeogrāfiski
toponīmiskajos pētījumos)

• zināšanas, publikācijas un informācija par Latvijas
vietvārdu ģeogrāfiju, iestrādes Latvijas dabas objektu
nosaukumu standartizācijā

Bet nacionālajai kartogrāfijai trūka ģeogrāfiski piesaistītas
vietvārdu informācijas latviešu valodā



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

pirmais lielais valsts kartēšanas
projekts, sadarbībā ar
Zviedrijas valsts korporāciju
Satellitbild (Satellus) un
Latvijas Universitātes
Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas
institūtu

Satelītkarte tapa kā digitāla
karte - pamatne ģeogrāfisko
informācijas sistēmu (GIS)
vajadzībām un izmantojot
satelītainas – jauni mērķi un
jaunas tehnoloģijas



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

• lai nodrošinātu karti ar vietvārdu datiem - toponīmikas
totālā lauka apsekošana 1994. – 1998.

• Toponīmikas laboratorijas speciālisti ieradās katrā
pagastā un pilsētā, personiski iztaujāja vietējos
iedzīvotājus un teritorijas pazinējus
citi izmantotie  vietvārdu avoti: agrāk uzkrātie vietvārdu dati,

kartogrāfiskie materiāli un ģeogrāfiski nepiesaistīto vietvārdu saraksti no
valodnieciskajiem vietvārdu krājumiem

galvenie darbarīki: papīrs un rakstāmpiederumi



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

Darba gaita:

• kamerālie sagatavošanās darbi

• izbraukums pie vietējiem iedzīvotājiem un uz
pašvaldībām, intervijas, izmantojot kartes un vietvārdu
sarakstus - esošo datu pārbaude un jaunu datu ievākšana

• savākto un precizēto datu izvērtēšana un kartes vietvārdu
maketu sagatavošana (ar flomāsteriem un rapidogrāfiem
uz padomju topogrāfiskās kartes M 1:50 000 lapām)

• gatavā maketa valodnieciska pārbaude



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

Satelītkartes vietvārdu makets



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

Atkāpe - par vietvārdu datu sagatavošanas principiem:

• vietvārdi jāiegūst un/vai jāpārbauda, iztaujājot vietējos iedzīvotājus
un teritorijas pazinējus, tie jākartē intervijas laikā

• ja vienam objektam ir vairāki vietvārdi, kartē lietojams tas, kuru zina
un lieto (vai vismaz atceras) vietējie iedzīvotāji un teritorijas pazinēji

• vietvārds ir pārbaudīts, ja to (un arī, uz kuru konkrētu objektu dabā
tas attiecas) zina vismaz divi intervētie

• kartes sagatavošanai atlasītos vietvārdu pareizrakstību un atbilstību
gramatikas normām pārbauda valodnieks-dialektologs



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

Darba gaita (turpinājums):

• kartogrāfu darbs – vietvārdu ievadīšana datorā,
izvietošana jaunajā kartē, kartes izdruku
sagatavošana

• vietvārdu pārbaude un labošana kartes lapu
izdrukās

• kartogrāfu darbs – labojumu veikšana

• labojumu pieņemšana

• (papildus darbi) ...



Satelītkartes lapas izdruka ar vietvārdu labojumiem



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

Rezultāts:

vietvārdiem visbagātākā visu Latvijas
teritoriju pārklājošā karte, kāda jebkad ir
tipogrāfiski tiražēta



Latvijas Republikas Satelītkarte
M1:50 000

Satelītkarte uz Valsts zemes dienesta zāles skatuves 18.05 2000.



Starptautiskie toponīmikas kursi 1997.g.

• Valsts zemes dienestā, ar ANO Ģeogrāfisko
nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN)
organizatorisku atbalstu

• iespēja iepazīt Skandināvijas un Ziemeļamerikas
vietvārdu standartizācijas  un vietvārdu datu
apstrādes pieredzi, tikties ar vietvārdu ekspertiem
no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Kanādas, ASV

• iespēja iepazīt ASV un Kanādas vietvārdu DB
struktūru, datu sagatavošanas metodiku



Ceļš uz elektronisku vietvārdu datubāzi

• pirmais mēģinājums - izmantojot Arc Info

• MS Access datubāze - 1998.g. (J.Nāgelis)

Latvijas
Vietvārdu
datubāze
kā
patstāvīgs
VZD
projekts
(5.04) no
1998.
gada



Ceļš uz elektronisku vietvārdu datubāzi

galvenie principi:
- vietvārdu dati ir ģeogrāfiski piesaistīti un
satur vismaz īsu informāciju par atbilstošo
ģeogrāfisko objektu, iespējami precīzi
norādot arī tā  atrašanās  vietu;
- katram ģeogrāfiskajam objektam ir viens
galvenais nosaukums (pamatnosaukums) un
visi citi datu sagatavotājiem zināmie
nosaukumi (tai skaitā arī kļūdainie);
- datus var meklēt un atlasīt pēc dažādiem
kritērijiem;
- datubāzē var ievadīt daudzveidīgu
informāciju par vietvārdu un ģeogrāfisko
objektu;
- dati aptver visu Latvijas teritoriju



Topogrāfiskā karte M 1: 50 000
(1998. – 2005.)

• vietvārdu datu
sagatavošanas
tehnoloģija-
līdzšinējā

• vietvārdi kartē
joprojām nav
saistīti ar
atbilstošo
objektu
koordinātām



Vietvārdu datubāzes aizpildīšana ar
datiem

• manuāli no vietvārdu kartītēm un citiem rakstītiem un
kartogrāfiskiem avotiem

• programmrīks vietvārdu datu ievadīšanai no digitālas
kartes Vietvārdu datubāzē, sasaistot ar objekta
koordinātām

• ar to VDB tiek ievadīti visi vietvārdu dati no
Satelītkartes, tā iegūstot VDB ģeoreferencētu datu
pārklājumu visai Latvijas teritorijai un kaimiņvalstu
pierobežas zonai (no 2000.g.)

• upju līnijas - kā atsevišķs Arc fails



Vietvārdu ģeogrāfiskā piesaiste VDB

Objektu koordinātas un upju līnijas



Topogrāfiskās kartes mērogā 1: 50 000
2. izdevums

joprojām tas
pats vietvārdu
datu
sagatavošanas
veids, tikai
vietvārdu
maketi top uz
šīs kartes 1.
izdevuma
lapām



Topogrāfiskās kartes mērogā 1: 50 000
2. izdevums

vietvārdu dati no šīs kartes
tika importēti VDB (gan
manuāli, gan izmantojot
moduli «Toponīmika») un
sasaistīti ar AR datiem, tā
nodrošinot arī adresācijas
objektu oficiālo
nosaukumu automatizētu
atjaunošanu (darbs
pabeigts 2014.g.)



Topogrāfiskās kartes mērogā 1: 50 000
3. izdevums (kopš 2012.g.)

Vietvārdu datu precizējumi tiek sagatavoti un kartogrāfiem iesniegti MS
Excel tabulās



Topogrāfiskās kartes mērogā 1: 50 000
3. izdevums

Ciemu ģeometrijas un iedzīvotāju skaits - Arc Map



Vietvārdu datubāze 2015.g.

Uzsākot 2015. gadu, Vietvārdu datubāzē ir 118 000 ierakstu,
kas ietver datus par 150 000 vietvārdu



Vietvārdu datubāze 2015.g.

• Katrs ieraksts satur informāciju par ģeogrāfiskā objekta
veidu, atrašanās vietu, visiem līdz šim konstatētajiem tā
nosaukumiem un dažādas papildu ziņas

• izvietojams apskatāms Vietvārdu datubāzes karšu logā

• Vietvārdu datu pārklājums visai Latvijas teritorijai atbilst
topogrāfisko karšu mērogiem no 1: 1 000 000 līdz 1:25
000

• kopš 2009. gada VDB datus intensīvi izmanto arī
Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 3. izdevuma
sagatavošanā



Vietvārdu datubāze 2015.g.

Internetā ir brīvi pieejama Vietvārdu datubāzes samazināta
apjoma publiskā (http://vietvardi.lgia.gov.lv).
Tās 6. izdevums satur aptuveni uz pusi mazāk datu, nekā
darba versija

Patlaban
sagatavošanā ir 7.
versija, kurā būs
99 000 ierakstu ar
informāciju par
127 000
ģeoreferencētiem
vietvārdiem



Paldies par uzmanību!

Vita Strautniece
E-pasts:
vita.strautniece@lgia.gov.lv
Tel.mob. 2994490


