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• AM - ģeogrāfs…

• BL – «vēsturisko dzelzceļu arheologs» 

(formulējums grāmatā «Lauku platuma 

dzelzceļi. Mazbānītis de facto»), var arī teikt 

– dzelzceļa privātvēsturnieks, ar īpaši 

bagātu pieredzi dzelzceļu karšu (ar un par) 

apzināšanā, vākšanā un lauka 

apsekošanas darbos…

Kas mēs esam?



Pētījuma metodes

• kartes – topogrāfiskās un tematiskās;

• arhīvu materiāli;

• citi veikti pētījumi;

• lauka apsekojumi;

• LiDAR dati:

 Karšu pārlūkos ar vai bez WMS pakalpes;

 Mobilajās iekārtās uz lauka… 

• Izmēģiniet, lūdzu, LVMGEO un LĢIA piedāvātās 

iespējas…

• iedzīvotāju atmiņas un dokumenti…. 



Tagadne un pagātne

Lielā mērā tiecamies pēc aktuālas un precīzas  informācijas 

un ne tikai, runājot par tagadni, bet arī par pagātni

Katram interešu lauks un nonākšana pie tā ir individuāls 

process un izcili, ja atrodas domubiedri un sadarbības 

partneri

Šajā izpratnē: ĢIS (ģeomātikas) rīki kā saikne (jeb vēstures 

stāsts) starp Dabas un Cilvēka ģeogrāfiju; par to, kā cilvēks 

mainīja dabu un kā daba atguva un turpina atgūt savējo daļu… 

bet atstājot vēl izsekojamas pēdas dabā… par 

cilvēka aktivitātēm

Šajā izpratnē: ne tikai oficiālie pētnieki domā un pēta vietas, 

dabu, saimniecību, reljefu un tuvāku un tālāku apkārtni….



Latvijas dzelzceļi, 1940. gads Pētījumu 

teritorija



Kartes avots: 

oriģināls iznāk 

1925.g. Berlīnē 

Karte parāda dzelzceļu, 

kas uzbūvēti WW1 laikā, 

tīklu, ko var izmantot par 

bāzi pētījumam…
1928. gads



Dzelzceļu 

tīklojums Vācijas 

kartē; WW1 beigas



https://www.delcampe.net/en_US/collectibles/photography/

> Photographs 1,509,223

www.delcampe.net

https://www.delcampe.net/en_US/collectibles/photography/


Šādām darbībām jau ir 

paliekošas sekas dabā 

(reljefā)…



Winter 1916-17

Winterlandshaften Mӓrz 1917

Fotogrāfijas no 

Dinaburgas 

(Daugavpils) 

frontes



Satelītkartē vairs 

neviena 

šī dzelzceļa NAV!



Karte (R16 Buschof, oriģinālā M 1:100 000) 

un LIDAR dati… 



Līnijas pazīmes 

un lokalizācija  

Subatē



A

A

B

B

Uzbērumi 

un 

caurrakumi



? !

Atsevišķi līniju elementi dabā un LiDAR datos





Kaut kas ir, 

vairāk nav…



Pētījuma 

teritorija ar  

WW1 karšu 

rāmjiem

! WW1 kartes M 

1:100 000 ar šo 

gadu ir arī LU 

Karšu pārlūkā!



Dati un interpretācija 



Turpinās šaursliežu dzelzceļa apzināšana un iespējami 

precīza tīkla precizēšana…



Cerams, ka TURPINĀJUMS SEKOS

Brīnumaini saglabājusies karte («kaut kur Bavārijā») ar 

kartētām motorizētā dzelzceļa līnijām un zirgu vilkmes 

līnijām… 

Kaldabruņa

Bebrene

Subate



Paldies arī projektam …

kuru ieguva biedrība «Sēlijas kultūras projekti», 

kas sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu 

guva atbalstu projektam «600 mm dzelzceļa tīkls 

Augšzemes novadā I Pasaules kara laikā» un 

biedrības valdes priekšsēdētājai Agnesei Neijai

par tā sekmīgu virzību…



Avoti: (lasīšanai un ierosmēm)
Toms Altbergs, Karīna Augustāne, Ieva Pētersone, 

2009. «Dzelzceļi Latvijā», Jumava, sadarbībā ar 

VAS Latvijas dzelzceļš, 199 lpp.

Toms Altbergs, 2018. Ilustrētā 

Latvijas dzelzceļa vēsture, 

1861 – 2016; Dienas žurnāli, 

111 lpp.

Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis Punculis un 

Artūrs Tukišs, 2018. „Lauku platuma dzelzceļi. 

Mazbānītis de facto”, Ventspils muzejs, 248 lpp.



JAUTĀJUMI?

Paldies par uzmanību!


