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Latvijas pirmās neatkarības gados starp nozīmīgiem jaunās valsts 
sasniegumiem noteikti ierindojami panākumi kartogrāfijā, tajā skaitā 
topogrāfisko karšu sagatavošanā. 

Starp topogrāfiskajām kartēm īpašu lomu spēlē kartes mērogā 1:75 000, jo 
tās daudzu lapu veidā un vietām vairākos izdevumos noklāja visu Latvijas 
teritoriju, bija pietiekoši detalizētas un galvenais, izplatītas, tajā skaitā arī 
nespeciālistiem. 

Tās ir augstvērtīgas kartes, kas padomju okupācijas laikos, protams, bija 
aizliegtas un arī piedzīvoja dramatisku tirāžas zudumu, taču ir saglabājušās, 
pieejamas arī bibliotēkās, kā arī ir apritē antikvāro priekšmetu tirdzniecībā.



Taču ir arī daudz kartogrāfisko izdevumu, kas uzskatāmi par daudz lielāku 

retumu un par kuriem arī ārpus ļoti šaura speciālistu loka ir maz 

informācijas un izcili maz ir saglabājušies oriģināli. 

Kā šādu karšu piemērs ir kartes mērogā 1:25 000, ko sagatavoja Latvijas 

Armijas Štāba Ģeodēzijas - topogrāfijas daļa laikā no 1928. līdz 1936. 

gadam. Šī karte bija paredzēta kā pamatkarte, kam bija jānoklāj visa 

Latvija, taču tika kartēti, pirmkārt, stratēģiski svarīgi rajoni (Klētnieks, 

2014) un kartes rotā uzraksts “Slepeni”. 

Visas kartes ir numurētas ar unikālu numuru un ja spriež pēc tiem, tad 

tirāža varēja sasniegt 4000 eksemplārus, dažas lapas – varbūt pat  6000 

eksemplārus.



Interesantu notikumu rezultātā 2015. gada beigās Latvijas nacionālā 
bibliotēka un Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte ieguva gandrīz pilnus izcilas kvalitātes karšu mērogā 1:25 000 
komplektus.

Šīs kartes izceļas ar augstu reljefa datalizāciju (griezuma augstums 4 m), 
lauka uzmērīšana tika veikta ar kiprēgeli un menzulu (Klētnieks, 2014), 
kā arī izmantojot aerofotogrāfijas un tātad fotogrammetriskās metodes. 

Katrai kartei zināmi arī sagatavotāji. 
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Kopumā ir ziņas par 
sagatavotām un iespiestām 
92 karšu lapām Latvijas 
dienvidaustrumos. To 
atsevišķie eksemplāri arī 
pieejami Latvijas 
bibliotēkās.



UN?

Ko 
tālāk?
Apmēram tā katra lapa 
izskatās karšu pārlūkos





Nomenklatūra

KARTES augšējās malas aizrāmja informācija



KARTES austrumu malas aizrāmja informācija



KARTES apakšējās malas aizrāmja informācija





Iespējas salīdzināt:
- reljefu:
- ceļu tīklu;
- apdzīvojuma
sistēmu;
- toponīmus;
- zemes 
izmantošanu…



Karšu izstrādē piedalījušies darbinieki: 
Andrejs Auzāns (priekšnieks 1927-1933)
Žanis Bergs (priekšnieks 1933-1936)
Eduards Akmentiņš (priekšnieks 1936-1940)
Augulis Kalniņš Paegle Šprenks

Balodis Kalve Petersons Vīksne

Bērziņš Kapcilovičs Pinkainis Vonsovičs

Bilsens Kaucis Romančenko Ziemelis

Alfrēds Eglītis Martens Skudrulis

Indzeris Mūrnieks Steķis 

Kārlis Kaliņš Ozolupe Šmits

Karšu sagatavošanu līdz 1933. g. vadīja ģenerālis Andrejs Auzāns (1871-1953)  un 

vēlāk pulkvedis Žanis Bergs (1883-1966), bet pēc viņa nomaiņas - Eduards 

Akmentiņš (1895-1961), bet tālākais šo karšu sastādīšanas process apstājās…

Latvijas Armijas Štāba ĢKD 
1940.g. sākumā strādāja 36 
darbinieki (Klētnieks, 2014)
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