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ĪADT Akmens saliņa Vidzemes piekrastē



`Siena purvs` => 
viensēta, country
house => X / Y

(Болото сенное =
= Hay bog)

* * * šķietami izzuduša objekta 
novietojums

Location of a seemingly vanished object





E.Brastiņš, 1925.g.



E.Brastiņš, 1925.g.





SMILTENE x 113 (93/64 500) = !?!?; < 1539 ZMNī



LKV - LME - eLD - mel. lv -

ABULS 79 km 162 m 
vjl

52 km 162 m 
vjl

58 km

M.JUGLA 125 
km

~ 213 
m vjl

119 km 212 m 
vjl

119 km 212 m 
vjl

LuOBE 19 24 22 20

RuOJA 53 km
53 m

73 km
43 m

78 km
52 m

MISA 90,5 33,3 108 42 108 42 114 km

AMADA 66 km 193 m 66 km 193 m 85 km

Hidrogrāfisko datu saskaņošanas risinājumi, LU78, 2019.g. «in print»





Ģeogrāfisko nosaukumu pētījumi - pretrunu novēršanas ceļš







The Mathematical Theory of Comunication, Claude Shanon, 
University of Illinois Pres, 1948

«Troksnis, traucējumi iekļūst vai rodās 
ikvienā komunikāciju sistēmā, 

neskatoties uz tās veidu.»

Noise, interference shall enter or occur in any 
communication system, regardless of its type.



D A B A
V A L O D A

V Ē S T U R E

Starpdisciplinaritāte ~

Toponīmikas struktūru veido -



2013-
2018



J.Plāķis, Latvijas Universitātes raksti, 1936-39.



J.Plāķis, Latvijas Universitātes raksti, 1936-39.



J.Plāķis, Latvijas Universit
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Vietvārdu kartotēkas 
kartīte no Gārsenes







Pārklāšanās ~ dublēšanās a)

Viens nosaukums – divas līnijas ….



Pārklāšanās ~ dublēšanās b)

Viena līnija – divi nosaukumi … 



Pārklāšanās ~ dublēšanās c)

Daudz . . .
Ginta Skutāna pētījumi 2016. – 2019.



Mutvārdu mantojuma materiāls kurš būtu piesaistams
topografiski, kā arī konfrontejams ar citiem avotiem…



Metadatu veidi –
- tiešie, formālie;
- avotu analīze, historiogrāfija;
- informanti, teicēji;
- psiholoģiskie, subjektīvie (kognitīvā joma);

Pētniecībā izmantojamie –
- aktīvie vai pasīvie …
- formālie un lietišķie …







Hidrogrāfisko datu saskaņošanas risinājumi, LU78, 2019.g. «in print»

12 400 ūdensteču; - 4 500 nosaukumu; 
~ 20 000 hidr-onīmu kartiņas



SECINĀJUMI –

ĢIS datu kvalitāti nosaka metadatu pielietojuma apmēri;

Metadati paskaidro datus, un pretrunīgu datu gadījumos tieši metadati palīdz 
saprast  sajauktus datu slāņus;
metadatu nozīme ir vairāk kā tikai paskaidrot datus;

Ticamāko gala risinājums panākams apvienojot dažādus izziņas paņēmienus, 
tostarp radoši izmantojot metadatu iespējas;

Ar pašreizējiem darba paņēmieniem pie nepieciešamā labojumu apjoma, 
neskaitāmas situācijas citādāk nav atrisināmas;



5) ģeotelpiskā informācija — jebkura informācija, kas tieši vai 

netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko 

apgabalu, kurā atrodas ģeotelpiskais objekts;

18) metadati — strukturēta informācija, kas raksturo 

ģeotelpisko datu kopas un ģeotelpiskās informācijas 

pakalpojumus;

26) vietvārdu (toponīmu) informācija — šā likuma izpratnē: 

vietvārdi jeb ģeogrāfiskie nosaukumi kopā ar informāciju, kas 

raksturo vai paskaidro tos, kā arī norāda uz attiecīgo vietvārdu 

ģeogrāfisko piesaisti konkrētiem objektiem.






