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Militārā ģeogrāfija 

• Militārā ģeogrāfija pati par sevi ir ļoti plaša un 

dinamiska nozare, kuras  robežas ir grūti skaidri iezīmēt, 

jo tās mainās līdz ar laiku un citiem apstākļiem; 

 

• Ģeogrāfija joprojām piešķir lielu nozīmi un ietekmi uz 

militārajām darbībām, kariem un drošību, kā tas ir bijis 

vienmēr Pasaules vēsturē; 

 

• Militārpersonas - gan pagātnē, gan tagadnē, saprot, ka ne  

tikai  topogrāfija,  laikapstākļi  vai  klimats  ietekmē  

stratēģiju,  bet  arī  kaujas  un atbalsta plāni, un 

topogrāfiskās kartes. 



Militārā ģeogrāfija II 
 Kā  disciplīna  -  militārā  ģeogrāfija  savu  statusu  ieguva  

Ziemeļamerikā, pateicoties Amerikas  Ģeogrāfu  

asociācijai  un  speciālās  militārās  ģeogrāfijas  grupai; 

 No  vācu  valodas  "Wehrgeographie« –  drošības 

ģeogrāfija, vārds  "wehren"  nozīmē politisko izvairīšanos  

no  kara  jeb  miera  uzturēšana,  kā  arī  ekonomisko  un  

garīgo  sagatavotību aizstāvībai. 



Militārā kartogrāfija 

• Jēdziens  par  militārajām jeb slepenajām kartēm  19.  gs. un 

20.gs. Sākumā tika atvasināts no tā laika populāras kara  

zinātnes  doktrīnas,  tā  autors  sākotnēji  minēts  Napoleons.  

Īstais  tās  autors  bijis  Anglijas  karaļa  Indriķa  VI 

skolotājs un padomdevējs, kurš, skaidrojot savam 

karaliskajam audzēknim pasaules impērijas ideju, mācīja, ka 

tam, kas grib pār pasauli valdīt, jāvalda pār viņa  valsts  

ceļiem, kuri jāiekaro vispirms, taču, lai iekarotu, jāzina, kur 

tie atrodas, no kurienes un uz kurieni ved un kādi tie ir.  

 

• No šīs doktrīnas izriet, ka kara kartē  jābūt  labam un 

pilnīgam ceļu tīklam. Tādēļ visu militāro lielvalstu 

sastādītajās kara slepenajās kartēs ceļi bija parādīti sevišķi 

rūpīgi un pilnīgi; 



 

• Pēc iegūtās pieredzes no Pirmā pasaules kara un Otrā 

pasaules kara, tika identificēti tie ģeoloģiskie un 

ģeogrāfiskie aspekti, kas ir visnoderīgākie militārajai 

plānošanai, izlūkošanai un operācijām, kā arī definētas 

tās problēmas, kuras var atrisināt tieši ģeologi, ģeogrāfi, 

topogrāfi un tehnoloģiju inženieri. 

• No tā  vien,  ka  karti  izdod  Kara  resors,  tā  netop  

slepena.  No  otras puses, jebkura karte, neatkarīgi no 

sastādītāja un izdevēja, būs slepena, ja  tajā  būs 

parādītas lietas,  kas  ir  nozīmīgas  valsts  aizsardzībai. 

Militārā kartogrāfija 



Latvijas militārā kartogrāfija 
1919-1940 

 20.gs.  sākums  tiek  uzskatīts  par  Latvijas  nacionālās  

kartogrāfijas pirmsākumu - Pirmais latviešu patstāvīgais 

kartogrāfs Matīss Siliņš 19. gs. beigās pats  par saviem 

līdzekļiem sastādīja un izdeva vairāk kā 10 kartes dažādos 

mērogos.  

 

 Tā  paša  gadsimta  sākumā  Latvijas  teritorijā  pabeidza  

purvu,  lauksaimniecībā izmantojamo zemju un augšņu 

uzmērījumus, kā arī hidrogrāfiskos pētījumus piekrastē. 

Sākās jaunas zemes uzmērīšana Latgales tagadējā teritorijā. 

Šo darbu materiāli tika izmantoti jaunu karšu sastādīšanai. 



Latvijas militārā kartogrāfija 
1919-1940 

 Pēc neatkarības iegūšanas, tika izveidota Latvijas 

armija un Armijas štābs; 

 

 Pirmās  Latvijas  Armijas  štāba  kartes  iespieda,  

pārņemot  nepārveidotas  pēdējās  vācu Pirmā 

pasaules kara armijas kartes. -     



Ģeodēzijas – Topogrāfijas daļa 

 ĢTD tika nodibināta  1921.g., un tās uzdevums bija 

armijas apgādāšana ar kartēm un  topogrāfisko  

oriģināluzņēmumu  izvešana,  kas,  pirmkārt,  deva  

vispilnīgāko  plaša mēroga  karti  kara  vajadzībām  un,  

otrkārt,  noderēja  kā  materiāls  visu  citu  –  sīkāka 

mēroga karšu izstrādāšanai pēc tām; 

 

 Rekognoscēšanas darbu mērķis bija izlabot novecojušās 

kartes, kur apvidus raksturs bija mainījies  ar  sādžu  

sadalīšanos  viensētās,  jaunsaimniecību,  jaunu  ceļu  un  

pareizu mežsaimniecību  ierīkošanu. Ar  šiem  jautājumiem  

vairs  nenodarbojās  ĢTD,  bet  gan  Armijas  Štāba 

Operatīvā daļa. 

 



Latvijas armijas izdotā 
kartes paraugs 



Latvijas militārā kartogrāfija 
90-to gadu sākumā 

• Dramatiska situācija bija valsts aizsardzības jomā 

– Latvijai savi bruņotie spēki bija jāveido no 

nulles, kad vairums Latvijas iedzīvotāju 

attieksme pret jaunveidojamiem Aizsardzības 

spēkiem bija ļoti negatīva, un tautā valdīja 

pacifisma eiforija; 

 

• Latvijas Aizsardzības spēku attīstība bija mokoši 

ilga, un jau pirmās izveidotās vienības, līdzekļu 

trūkuma dēļ, eksistēja izdzīvošanas režīmā; 

 

 

 



• Latvijas speciālistiem izdevās atgūt daļu 
kartogrāfisko mantojumu, kurš tika paredzēts iznīcināšanai; 

 

 

 

• Latvijas kartogrāfiju atjaunoja 1990. gadā, izveidojot 

Ministru padomes Ģeoloģijas, Ģeodēzijas un 

Kartogrāfijas departamentu. Departaments pārņēma 

PSRS īpašumus – kartogrāfijas fabriku un Galvenās 

ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes Baltijas 

teritoriālās inspekcijas materiālu fondu.  

• Tālākās attīstības gaitā kartēšanu pārņēma 

jaunizveidotais Valsts zemes dienests no 1993.gada 

līdz 2005.gadam, kad Latvijas valsts Ministru kabinets 

nolēma par “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūras” izveidi. 

 



Latvijas militārā  
kartogrāfija pēc 2000. g.   
 • Pievienojoties ES un NATO tika pieņemti vairāki svarīgi 

lēmumi militāro un civilo karšu izgatavošanā. 

• NATO standartizācijas līgums – STANAG -koncepciju, 

doktrīnu, procedūru un plānu attīstības process, lai sasniegtu 

un uzturētu savienojamības, savstarpējās aizstājamības un 

koplietojamības līmeni operāciju, procedūru un materiālu 

plānošanā un realizācijā, kā arī administratīvo dokumentu 

aprites procesā.  

• Standartizācija nodrošina NBS un NATO spēku savstarpējās 

sadarbības spējas militārajā un civilajā sfērā. Piemēram, 

savstarpējā aizstājamība – iespējas lietot kādu produktu, 

procesu vai ieroču šķiru cita produkta, procesa vai ieroču 

šķiras vietā, apmierinot tās pašas prasības. 



Eiropas Savienības INSPIRE 
• 2007.gada 14.martā pēc gandrīz 3 gadus ilga saskaņošanas 

procesa tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas 

infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE). INSPIRE 

direktīvas prasības Eiropas Savienības dalībvalstīm bija 

jāpārņem līdz 2009.gada 14.maijam. 

 

• Direktīvas mērķis ir radīt vairāk un labākus publiski 

pieejamus ģeotelpiskos datus, t.i. radīt harmonizētas 

ģeotelpisko datu kopas, kuras nogādāt pie lietotājiem ar 

Interneta pakalpojumu palīdzību. Galvenie šādu pakalpojumu 

lietotāji ir Eiropas Kopienas iestādes un struktūras, dalībvalstu 

publiskās (valsts) iestādes un privātā sektora pārstāvji. 

 

 



Datu apmaiņa 

• Datu apmaiņas tendences starptautiskā līmenī vērojamas  

citās starptautiskajās organizācijās. Piemēram, NATO, 

centralizēti izmantojamu ģeotelpiskās informācijas 

sistēmu, kuras izstrādē būtiskākie ieguldītāji ir 

dalībvalstis, savukārt izmantotāji – atbilstoši dalībvalstu 

noteiktajiem piekļuves principiem.  

• Neskatoties uz to, ka militārām vajadzībām 

izmantojamie dati tomēr tiek pakļauti kontrolei, 

iepriekšējos gados ir bijuši gadījumi, kad NATO 

dalībvalstis nolemj tās rīcībā esošo ģeotelpisko 

informāciju nodot izmatošanai, piemēram, ANO miera 

uzturētājiem. 

 



LĢIA 

• Aģentūra veido kartes un plānus M  1:2 000, 1:5 000, 1:50 000, 

1:100 000, 1:250 000 un 1:000 000, kā arī izgatavo 

ortofotokartes u.c.  

• Iestāšanās NATO 2004. gadā, veicināja būtiskas izmaiņas 

militārās kartogrāfijas jomā, jo tika pieņemti vairāki lēmumi 

attiecībā uz NATO standartizāciju, izveidojot jaunus 

topogrāfisko karšu izveidošanas noteikumus.  

• TOPO50 - militārām vajadzībām paredzētā karte, kas ir 

svarīgākais produkts pilnvērtīgai valsts dalībai NATO - 

2012.gadā pabeigta kartes 2.izdevuma datu sagatavošana un 

uzsākts datu atjaunošanas 3.cikls; tāpat izveidotas 

aeronavigācijas kartes, kas nepieciešamas NATO patrulēšanas 

Baltijas valstu gaisa telpā, kurās iekļauta visa nepieciešamā 

aeronavigācijas informāciju. 

 



Topogrāfiskā karte M 1:50 000 

Topogrāfiskās kartes M1:50 000 – civilā un militārā versija (Avots: Latvijas Ģeotelpiskā 
informācijas aģentūra).  



LĢIA produkti 

Avots: Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija, 2013. 

Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.686. 
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