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LATVIJAS DZELZCEĻI 
KARTĒS UN REALITĀTĒ



Latvijas dzelzceļu vēsturi tās pētnieki sadala 
četros lielos attīstības ciklos, kuru robežas ir 
novilkusi sociāli politisko iekārtu maiņa: 

• Dzelzceļi kā cariskās Krievijas maģistrāļu noslēdzošie 
posmi pie Baltijas jūras 1860. – 1919. 

• Latvijas Republikas valsts uzņēmums “Latvijas dzelzceļi”
1919. – 1940. 

• Baltijas dzelzceļš kā PSRS Satiksmes ministrijas 
pakļautībā esoša vienota dzelzceļu sistēmas pārvaldes 
struktūra 1940. – 1941. un 1944. – 1991. 

• Neatkarīga Latvijas dzelzceļa uzņēmuma atjaunošana un 
valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” nodibināšana 1991. -
1994.g.

http://www.ldz.lv/?object_id=960



Šajā izpratnē: ĢIS kā saikne (jeb stāsts) starp Dabas un 
Cilvēka ģeogrāfiju; kā cilvēks mainīja dabu un kā daba atguva 
un turpina atgūt savējo daļu…

Ir pagājuši vairāk kā 150 gadi, kopš Latvijā parādījās pirmais 
dzelzceļš (1860.gads, iecirknis jeb posms Rītupe (Schogowa) –
Daugavpils kā Pēterburgas - Varšavas līnijas posms). 

Pirmo dzelzceļu atklāja Anglijā 1825. gadā starp Dārlingtonu un 
Stoktonu. 

Dzelzceļu tīkls turpināja augt un izplesties ilgu laiku. Latvijā
plašākais sliežu ceļu tīkls bijis 1938/1939. gadā ar kopgarumu 
3350 km (Altbergs u.c, 2009). 

1897. gadā uzbūvēja pirmo 750 mm šaursliežu dzelzceļu
Latvijā: Valkas – Rūjienas - Pērnavas dzelzceļa līniju (nav 
saglabājusies). Pirmo elektrificēto dzelzceļu Latvijā atklāja 
1950. gadā (iecirknis Rīga - Dubulti). 



Visbiežāk ar vārdu "dzelzceļš" saprot dzelzceļa 
infrastruktūru - dzelzceļa sliežu ceļus un signalizācijas 
ierīces.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BC%C5%A1

Kartēs varam atrast norādes uz dažādiem dzelzceļa līniju 
platumiem: 1524 mm (Krievijas standarts), 1435 mm 
(Eiropas standarts), 1000 mm, 750 mm (tautā 750 mm 
dzelzceļu mēdz saukt par "bānīti“), 600 mm (sauktu par 
"mazbānīti"),  500 mm. 



3068,00 km

Dzelzceļu virsvaldes tehniskās direkcijas 1928.gada izdevums



Latvijas dzelzceļi, 1940.gads



Dzelzceļu tīkls turpināja augt un izplesties ilgu laiku. Latvijā
plašākais sliežu ceļu tīkls bijis 1938/1939. gadā ar 
kopgarumu 3350 km (Altbergs u.c, 2009). 

Latvijas dzelzceļi un autobusi, 1940.gads



Lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par teritorijā vismaz īslaicīgi 
eksistējošo dzelzceļu tīklu, ir analizēts liels daudzums 
kartogrāfisko izejmateriālu, meklējot tās dažādās karšu 
krātuvēs, muzejos un kolekcijās, kā arī interneta „dzīlēs”. 

Tomēr daudzviet, ievērojamas laika distances noteiktās 
pārmaiņas ir centušās dzēst cilvēka aktīvās darbības pēdas 
un tās turpina pazust…

… tāpēc nozīmīgu pienesumu var gūt, izmantojot lauka 
metodes – apmeklējot šīs vietas, izbraucot kādreizējos 
ceļus, apsekojot infrastruktūra elementus, fiksējot tos un to 
stāvokli, izmantojot foto- un video-aparatūru, ar GPS 
uztvērējiem fiksējot izbrauktos ceļus un vietas. 



ĢIS Dati 

GIS Latvija Satelītkarte

Ar vecajiem ceļiem

Ir iegūts ļoti ticams informācijas 
apjoms, ko var digitizēt un kas lielā
mērā ir jau veikts. Lai šo uzdevumu 
paveiktu, nepietiek izmantot pie-
saistītas kartes, bet vēlams 
salīdzināt situāciju kartē ar situāciju 
dabā, izmantojot augstākās 
precizitātes un aktuālākos mate-
riālus – ortofotokartes.



LR 1:75 000 1:25 000 PSRS
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Valdgales 
apkārtne



Ortofotokartēs identificēt 
dzelzceļa infrastruktūru 
bez kartogrāfiskā palīg-
nodrošinājuma ļoti grūti…

Valdgales apkārtne



Foto Bruno Lielkāja
Bijušo dzelzceļu līnijas tagad



Foto Bruno Lielkāja

Bijušo dzelzceļu tīkla 
infrastruktūras elementi



http://www.ldz.lv/uploaded_images/plansetes/11_enas.jpg



2010. gads; pasažieru pārvadājumu shēma (AS PV)



Kravu pārvadāšanai tīkls ir plašāks; 2010.gads

VDA; 2014.g.



Baltijas valstu dzelzceļa līnija "Rail Baltica" saglabās 
pašreizējo 1520 mm sliežu platumu, paziņoja Eiropas 
Savienības (ES) transporta komisārs Sīms Kallass. 
(2010.g.)

http://financenet.tvnet.lv/zinas/307350-
rail_baltica_linija_saglabas_1520_mm_sliezu_platumu

2010. gadā Latvijā bija 1850,8 km publiskas lietošanas 
platsliežu dzelzceļa līniju (tai skaitā 257,4 km elektrificēti) [1]
un 33,4 km šaursliežu dzelzceļa līnija.



Kopumā dzelzceļa tīkla vēsture, atlikta kartēs un analizēta 
laika pārmaiņās, atspoguļo saimnieciskās dzīves vēsturi, 
teritorijas apdzīvotību un iedzīvotāju darbības raksturu.

Apvidū arvien mazāk paliek to skaidri izteikto pazīmju, kas 
liecina: te kūsāja dzīve un saimnieciskās darbības 
aktivitātes…

Tieši lauka darbi, GPS rīki un foto- un video- fiksācija var būt 
par pamatu, lai atsevišķus kādreiz plašā dzelzceļa tīkla 
elementus iekļautu valsts aizsargājamo nekustamo 
kultūras pieminekļu sarakstā un tādejādi pasargātu no 
postīšanas un iznīcināšanas. 

Šādu objektu apzināšana un aizsardzība esot šā brīža 
aktualitāte visā Eiropā. 



JAUTJAUTĀĀJUMI?JUMI?
Paldies par uzmanību!


