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IEVADS

"Senās vesturiskās kartes ar to pielikumiem var salīdzināt ar
senlaikos darinātiem portretiem tā vestule disertantam
apgalvo prof. Edgars Dunsdorfs un šo, nenoliedzami pamatoto
secinājumu var papildināt. Manuprāt, senās kartes ir ne tikai
vizuāli izteiksmīgas, bet to sagatavošanas laikam, arī atbilstoši
precīzas, tātad tās ir arī nozīmīgi vestures avoti.

Kartogrāfijas vesture ir vestures, kartogrāfijas un geogrāfijas
zinātnu palīgnozare, kā arī pieder pie kartogrāfijas zinātnes.

Taču vestures zinātnes palīgnozare ir arī vesturiskā kartogrā-
fija. Tāpat kā kartogrāfijas vesture, tā arī vesturiskā
kartogrāfija izmanto senos kartogrāfiskos darbus.

Galvenā kartogrāfijas vestures atškirība no vesturiskās
kartogrāfijas ir šo palīgzinātnu attieksme pret senajām kartem.
Kartogrāfijas vesturei senās kartes un to autori ir petīšanas
objekts, bet vesturiskajai kartogrāfijai - viens no informācijas
avotiem sastādot jaunas vesturiskās kartes.

Disertācijas merkis ir raksturot Latvijas teritorijas
kartografesanas vesturi no XIII gadsimta, kad zīmetas pirmās
kartes ar Latvijas geogrāfiskajiem nosaukumiem (minot arī dažas
XII gadsimtā zīmetas pasaules kartes), līdz XX gadsimta 90. gadu
sākumam. Tad pec valstiskās neatkarības atjaunošanas, Latvijas
kartogrāfija kļuva par patstāvīgu zinātnes un prakses nozari.

Disertācijas uzdevumi ir:
definet Latvijas kartogrāfijas vestures kā

vestures zinātnes palīgnozares pētījumu objektu,
noteikt tās vietu zinātnu sistemā;

- izvertet līdz šim veiktos petījumus Latvijas
kartogrāfijas vesturē;

- izstrādāt Latvijas kartogrāfijas vestures perio-
dizāciju;

- saskanā ar izveidoto periodizāciju raksturot katru
no Latvijas kartogrāfijas vēstures periodiem,

atseviški izdalot Latvijas teritorijas kartes,
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atlantus, Latvijas pilsetu, pagastu, muižu zemes
plānus, Baltijas jūras un Latvijas piekrastes
kartes un plānus. Te ipasi jauzsver, ka pētot
kartogrāfijaa vēsturi, nedrīkst ignorēt politisko
un socialekonomisko vidi attiecīgajā vēsturiskajā
perioda;

sagatavot pamatbāzi Latvijas seno karšu
katalogam.

Disertacija sastav no piecām nodalām šada secibā:
avotu un literaturas analīze, Latvijas kartografijas vēstures ka

vēstures zinatnes palīgnozares teorētiskie jautājumi, galvenie
pētījumi Latvijas kartogrāfijas vēsturē, Latvijas kartogrāfijas
vēstures periodizācija un katra perioda raksturojums.

Tekstā ir 54 tabulas un 71 attēls.

Materiali disertacijas izstradašanai vakti Latvijas Republikas
un ārvalstu arhīvos, bibliotekās un muzejos, izmantota ari
disertanta peraonigā seno karšu kolekcija.



1.AVOTI UN LITERATŪRA

Disertācijas temas risināšanai no avotiem galvenie ir kartogrā-
fiskie darbi,t.i.kartes,plāni,atlanti un globusi.Otra avotu gru-
pa ir rakstītie - instrukcijas,lēmumi,pavēles u.c.dokumenti,kas
saistīti ar kartogrāfijas attīstību Latvijas teritorijā.Atseviš-
ķi raksturota tā literatūra,kurā Latvijas kartogrāfijas vēsture
apskatīta kopumā vai pa atsevišķiem vēsturiskiem periodiem. Pie
šādas literatūras pieder arī kartogrāfisko darbu katalogi.

1.1.kartogrāfiskie avoti.
Kartogrāfisko avotu apsekošana sagādāja zināmas problēmas,jo,

pirmkārt,šo avotu skaits ir liels (disertācijā atsevišķi minētas
vairāk kā 1160 kartes,plāni,atlanti).Otrkārt,kartogrāfiskie dar-
bi atrodas ne tikai dažādās iestādēs-arhīvos,bibliotekās,muzejos,
bet arī privātajās kolekcijās.Sajā darbā ir apkopota informācija
par vairākumu no kartogrāfiskajiem darbiem, kas raksturo Latvijas
teritoriju. Te jānorāda,ka nav iespējams precīzi noteikt, cik
šādu darbu kopumā ir bijis, jo daudzas no senajām kartēm līdz
mūsdienām nav saglabājušās. Tāpēc daži apgalvojumi par "visu
Livonijas karšu kolekciju", manuprāt, ir nepamatoti.

Pirmās karšu kolekcijas Latvijā sāka veidot jau XVII gadsimtā Pēc
zviedru mērnieku kartogrāfiskajiem darbiem Vidzemē. Liela dala so
kartogrāfisko avotu glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīva fon-
dos-2760., 2909., 7404., 6828.u.c.(Kpaeacka,1989).Galvenā kartogrā-
fiskā kolekcija ir 6828. fondā un tā aptver laika posmu no XVII
līdz XX gadsimtam. Kolekcijā ir Latvijas teritorijas,tās dalu kar-
tes,plāni, t.sk. zviedru mērnieku zīmētie,pirmā latviešu kartogrā-
fa Matīsa Silioa, arī Latvijas armijas Geodēzijas-Topogrāfijas da-
lā sastādītās kartes. Sajā fondā atrodas arī vairākas Baltijas
jūras kartes, dažu ārvalstu kartes, pasaules lielāko pilsētu plāni.
kartogrāfiskie darbi. 2760.fondā atrodas galvenokārt Vidzemes gu-
beruas rasētavā veidotie plāni,piem.,robezu plāni,muizu zemes plā-
ni,arī 1838.gadā Krievijā izstrādātās kartes un plāni.Te jāmin,ka
Vidzemes guberoas rasētavā sastādīto plānu skaits nav liels, jo
1915.gadā 29 sainus ar 1332 Vidzemes muižu,pagastu un celu kartēm
aizveda uz Krieviju (J.Misinš. Latvijas arhīvi. II Latvju grāmata,
1925. - nr.6.- 461.-465.lpp.) un tur tie atrodas arī patreiz.2909.
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fondu veido Rīgas un Rīgas patrimoniālā apgabala kartes un plā-
ni, celu kartes, Daugavas un tās salu plāni un kartes. ~ajā fondā
atrodas arī Tallinas,Tartu,Pērnavas,Drēzdenes, u.c.ārvalstu pilsē-
tu plāni, Vidzemes un Kurzemes guberQu XIX gadsimta topogrāfiskās
kartes. 1679.fondā glabājas Latvijas pilsētu uzmērīšanas plāni,
bet 380.fondā-Latgales zemes īpašumu 1785.g. plāni. Lielākā dala
arhitektūras pārvaldes, pēc tam Rīgas ģeodēziskā centra arhīvā,
tagad glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fondos. ~o
kartogrāfisko darbu skaits ir ap 1000, bet to datējums ir no XVII
līdz XX gadsimta pirmajai pusei (~īrants, 1967. , Rīgas kartes
un plāni .. ,1987.).

No Latvijas bibliotekām lielākā kartogrāfiskā kolekcija atrodas
Latvijas Nacionālajā bibliotekā (Brante, 1994.). Kolekciju sāka
veidot XX gadsimta sākumā un patreiz tajā ir ap 1300 Latvijas
teritorijas kartes. Sīs bibliotekas fondos ir arī neliela XVII-
XVIII gadsimta karšu un muižu zemes plānu kolekcija. No citām
Latvijas bibliotekām jāmin Akadēmiskā biblioteka, kas savu
nelielo kartogrāfisko kolekciju 1995. gadā papildināja ar Eižena
Dzelskalēja (no ASV) senajām kartēm, zīmētām galvenokārt XVII un
XVIII gadsimtā.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kartogrāfiskā kolekcija
ir plašākā (vairāk nekā 2000 vienību) - tās pamats ir iepriekšmi-
nētie Rīgas plāni un kartes. Latvijas vēstures, Kara muzeja kar-
togrāfiskie fondi ir daudz mazāki. Bet par seno karšu skaitu ār-
pus Rīgas esošajos muzejos zināmu priekšstatu dod 1991.gadā veik-
tā aptauja(~trauhmanis,1993.).No 38 aptaujātajiem muzejiem atbil-
dēja 15,bet,manuprāt, ar kartogrāfiskiem izdevumiem bagātākie mu-
zeji. Vairāk par 10 kartogrāfisko darbu ir tikai Meliorācijas un
zemkopības muzejā (Mālpilī), Cēsu muzejā un Daugavpils novadpēt-
niecības un mākslas muzejā.Te jāpiebilst ,ka ne visas atbildes no
muzejiem bija pilnīgas un objektīvas, piem., ir zināms, ka Baus-
kas novadpētniecības un mākslas muzejā glabājas vairāk kā 10 Lat-
vijas kartes, kuras sastādīja pirms 2.pasaules kara LU Oeogrāfijas
institūtā.Attiecīgā anketā par šīm kartēm nav minēts nekas.

Strādājot ar kartogrāfiskiem avotiem dažādās krātuvēs,viena no
galvenajām problēmām ir seno karšu un plānu datēšana. tāpēc ka
daudzi no tiem kādreiz bijuši atlantos.kas izdoti ārzemēs.Sādos
gadījumos zināmu palīdzību var sniegt seno karšu apzīmējumu
skaidrojumi, piem. darbos par senajām kartēm (Dunsdorfs, 1984.,
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1986.) vai speciālās publikācijās (piem., Strauhmanis, 1994. ).
Liels skaits kartogrāfisko avotu atrodas ārpus Latvijas un te

vispirms jāmin Igaunijas Valsts arhīvs - fondi 298., 308., 2072.,
3724.u.c.(OH,1989),kuros galvenokārt ir XVII, XVIII gs. Vidzemes
muižu zemes un draudžu teritoriju kartes un plāni. Lielākais
skaits šādu avotu ir 2072.fondā, arī 308.fondā.Bet Lietuvas arhī-
vos un bibliotekās ir mazāk Latvijas karšu un plānu.So materiālu
vairākums atrodas Lietuvas ZA bibliotekā (Lietuvos.., 1969) un
Vilnas universitātes bibliotekā. Visai bagāti ar Latvijas terito-
riju attēlojošām kartēm , pilsētu plāniem ir Krievijas arhīvi un
bibliotekas. Te vispirms jāmin Krievijas Valsts seno aktu arhīvs
(fondi 192.un 1354.),Krievijas centrālais vēstures arhīvs (1399.
1424.un 1487.fondi), Krievijas centrālais militārās vēstures ar-
hīvs(415.-427.fondi)un Krievijas jūras kara flotes centrālais
arhīvs.No Krievijas bibliotekām jāmin Nacionālā biblioteka
(bij.V.I.Lenina v. n. biblioteka) , kurā glabājas vairāki desmiti
Latvijas Republikas (1918 .- 1940.) karšu un plānu. Latvijas
teritorijas senās kartes, pilsētu plāni atrodas arī Krievijas ZA,
Saltikova Sčedrina publiskajā un Krievijas Geogrāfijas
biedrības bibliotekās.

Neliels skaits Latgales karšu un plānu glabājas Baltkrievijas
vēstures arhīva 2635.u.c.fondos.

No Skandināvijas kartogrāfiskajām kolekcijām jāmin Zviedrijas
Valsts arhīva kolekcija ar vairāk nekā 50 Latvijas teritorijas
kartēm un plāniem, kas zīmēti līdz XVIII gadsimta sākumam
(naBynaHc,1989).Zviedrijas kara arhīvā glabājas liels skaits
Vidzemes muižu XVII gadsimta plānu (Ehrensvard,1991). Sos
kartogrāfiskos materiālus 1709.gadā aizveda uz Stokholmu, un
1726.gadā tikai dalu no plāniem atdeva Krievijai,vēl dalu (par
Vidzemes teritoriju) - 1825.gadā (JenŠs,1958.-266.lpp.).

Senās kartes ar Latvijas teritorijas attēlojumu atrodas arī
Polijas arhīvos un bibliotekās (Centralny katalog ..),mazāk šādu
materiālu ir Vācijas kolekcijās.Te gan ir izoēmumi,piem.,Herdera
institūta kolekcijā glabājas gandrīz visas 2.pasaules kara laikā
izdotās Latvijas kartes, kā arī daži origināli Rīgas
plāni(Kreft,1993.).

1.2.rakstītie avoti.
Rakstītie avoti par Latvijas kartogrāfijas vēsturi
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sadalīti divās grupās,jo katrai no tām šādos pētījumos ir zināma
specifika:

-t.s. dokumentālie avoti - instrukcijas, pavēles, likumi, dažādu
resoru norādījumi par kartogrāfijas jautājumiem. So avotu
galvenais mērkis ir regulēt kartogrāfisko darbu
attīstību,piem.,unificēt karšu un plānu saturu un
noformējumu,ierobežot kartogrāfisko darbu pielietošanu un
izplatīšanu,utml. Dokumentālo avotu izpēti apgrūtina tas,ka šie
avoti ir sastādīti galvenokārt ierobežotam lietotāju lokam, un,
ka pie kartēm nav norādes uz šiem avotiem.

-t.s.literārie avoti - kartogrāfisko darbu saraksti, katalogi,
dažkārt,arī seno karšu un atlantu apraksti (te domāti tie no
aprakstiem, kuros ir minimāla zinātniskās izpētes pakāpe).

1.2.1.dokumentālie avoti.
Viens no pirmajiem dokumentiem, kas noteica arī Vidzemes

kartēšanas uzdevumus, bija zviedru kara la Gustava Ādolfa
1628.g. rīkojums par Zviedrijas valsts teritorijas karšu
sastādīšanu (naaynaHc,1989).Arī 1687.g.7.februāra instrukcija ar
karala Kārla XI parakstu, noteica revīzijas gaitā sastādāmo karšu
un plānu saturu (Dunsdorfs,1986.-130.1pp.). Plašus kartēšanas
darbus veica izpildot karala Kārla XII ( 1682 - 1718) pavēli
1701.g. 27. augustā (Dunsdorfs,1984.-50.1pp.). Kā nākošo jāmin
Kurzemes hercoga Ernesta Johana Bīrona(1690-1772) 1739.g.14.novem-
rīkojumu par domē~u un muižu zemes plānu zīmēšanu
(Dunsdorfs,1984.-138.1pp.). Pēc Latvijas teritorijas pakāpeniskas
pievienošanas Krievijas impērijai ,arī kartogrāfu darbību noteica
šīs valsts likumdošana.Te kā pirmo jāmin Pētera I 1720.g.Generālo
reglamentu, kura 48.nodala saucās"Par valsts kartēm un
rasējumiem(~enb,1960.-7.1pp.). Krievijas ZA 1764.g. "Jaunajā
reglamentā" M.Lomonosovs ietvēra nozīmīgu punktu par ģeogrāfisko
karšu regulāru atjaunošanu ( nOCTHHKOB, 1985. - 150. lpp. ).

Karšu saturu tieši ietekmēja Krievijas senāta 1797. gada 11.
februāra likums (ukazs) par cenzūras ieviešanu Rīgā un tas
noteica visu sastādīto un publicēšanai paredzēto karšu un plānu
apstiprināšanas kārtību.
1798.g.9.decembrī imperators Pāvils I izdeva speciālu rī-
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kojumu, nosakot, ka Krievijas kartes un plānus nedrīkst izdot un
pārpublicēt bez Krievijas ZA Geogrāfijas departamenta un Karšu
Depo vadības atlaujām,kā arī to, ka kartes un plānus nedrīkst
izvest uz ārzemēm. Pēc A.Postnikova domām (1989),minētā rīkojuma
rašanās tiešs iemesls bija L.A.Mellina atlanta karšu iespiešana
Vācijā.Sākoties zemes uzmer1sanas darbiem impēr1JaS teritorijā
XVIII gadsimta 60.gados,ar instrukcijulnoteica sastādāmo karšu un
plānu saturu, kartogrāfisko darbu veikšanas kārtību. Sīs
instrukcijas kartogrāfiskā dala ar nelieliem precizējumiem un
papildinājumiem bija lietošanā līdz pat XIX gadsimta četrdes-
mitajiem gadiem(OocTHHKoB,1985.-153.lpp.). Unificētus apzīmējumus
topogrāfiskajām kartēm un militāriem plāniem apstiprināja
1809.g. 6.septembrī ( ill~6aHOB, 1961. - 159. lpp. ). Turpmāk šos
apzīmējumus tikai pilnveidoja un papildināja.Krievijas valsts
īpašuma ministrijas 1843.g.instrukcija noteica zemes plānu un

2karšu sastādīšanas kārtību .Bet Krievijas militārajiem
topogrāfiem arī kartogrāfiskajā darbībā galvenie dokumenti bija
pavēles,savukārt, topogrāfisko karšu saturu noteica speciālas
apZ1meJumu tabulas 3 .Tās izstrādāja vadoties Pēc īpašiem
noteikumiem 4.Jāmin,ka līdzīga kārtība tika ieviesta arī zemes

5 6īpašumu kartēšanā. Speciāls nolikums noteica Krievijas
militāro topogrāfu korpusa darbošanos arī karšu sastādīšanā un
šis dokuments bija spēkā līdz XIX gadsimta beigām, kad to
nomainīja jauns nolikums.? Instrukcijas par militāro karšu mēro-

1
HHCTPYKU~H 3eMneMepaM K reHepanbHOMY Bce~ ~Mnep~~ Hawe~ 3eMenb

pa3MesesaHHID.C06,1766.
2

HHCTPYKU~H ~nH CbeMK~ 3eMenb M~~cTepcTBa rocy~apcTBe~
~MymecTB. C06,1843.

3
YcnoBHHe 3HaK~ ~nH ynoTPe6ne~H Ha Tonorpa~~4ecK~X, reorpa~~-
4ec~x ~ KBapT~p~ KapTax H BoeHHHX nnaHax.

Cn6,1822.
4

npaB~na ~nH H~n~CaH~H KapT ~ nnaHOB. C06,1821.
5

YcnoBHHe o603Ha4eH~H MeseB~ ITnaHOB, KaPT, aTnaCOE ~ reHepanbH~
KapT.1838.(LVVA,415.f.,1.apr.,141.l.)

6
nono~e~e 0 Kopnyce Tonorp~oE.Cn6,1822.

7
nono~eH~e 0 Kopnyce BoeHHHX Tonorp~oB.Cn6,1879.



giem: mērogam 250 saženi colla jeb 1:21 000 8un mērogam 1 versts
colla jeb 1:42 000.9 Sajās instrukcijas norādīti arī
apzīmējumi,kurus bija jalieto attiecīgo mērogu kartēs.Krievijas
jūras karšu saturu (arī Baltijas jūras karšu) noteica
Galvenā jūras spēku štāba Hidrogrāfijas pārvaldes 1833.gada un
Krievijas Galvenās hidrogrāfijas pārvaldes 1910.gada dokumen-
to10.11~ .

Jaunnodibinātajā Latvijas Republikā atseviškus dokumentus, kas
regulētu kartogrāfijas attīstību.izdeva tikai Kara ministrija un
Latvijas armijas Galvenajā štābā. Svarīgākie no tiem, Pēc manam
domām. bija šādi : Kara ministra pavēle nr. 1 / 38 no 1928. gada
30. aprīla - " Noteikumi karšu sanemšanai un glabāšanai karas-
pēka dalās" ( LVVA. 1474.f .• 2.apr .•114.1ieta) ar norādi par to
apstiprināšanu. Sis dokuments nomainīja 1922.g.Noteikumus.kurus
nav izdevies atrast. un bija spēkā līdz 1940.gada 17.jūlijam. Tad
Pēc generāla R.Klavina (1885-1944) pavēles, kas rakstīta uz
padomju karaspēka štāba priekšnieka lūgumraksta ( LVVA. 1474.
f .• 1.apr .• 3156. lieta ), visas kartes tika nodotas okupāci-
jas karaspēka rīcībā. Vēl jāpiebilst • ka ar Latvijas kara minis-
tra pavēlēm noteica arī Geodēzijas-Topogrāfijas dalas štatus
(LVVA.1474.f .•2.apr .•114.1ieta). LR iestāzu.organizāciju,privāto
izdevēju kartogrāfisko darbību.cik zinams. speciāli dokumenti
neregulēja.

8
~HCTPYKUHH ~nH Tonorpa$H4ecKHx CbeMOK B MacwTa6e 250 cazeHeH B

~~HMe.Cn6.1888.
9

HHCTPYKUHH ~nH npOH3EO~CTBa HHCTPYMeHTanb~
EBPoneHcKoH POCCHH ...B MacwTa6e

Tonorpa$H4ecKHX
1 BepCTa B
~~HMe.Cn6.1913.

cbeMoK B

10
MOPcKHe ycnoBHHe 3HaKH ~nH ynoTPe6neHHH Ha rH~POrpa$H4ecKHX

KaPTax H nnaHax. Cn6,1833.
11

YcnoB~e 3HaKH ~nH MOpCKHX KaPT H nnaHoE.Cn6.1910.
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PSRS- nacistiskās Vācijas kara laikā kartogrāfisko darbību stin-
stingri kontrolēja, un okupācijas iestāzu pavēles un rīkojumi par
kartogrāfijas jautājumiem bija slepeni.

Pēc 2.pasaules kara Latvijas kartogrāfija tika veidota saska~ā
ar PSRS MP 1946.g.13.04.slepeno pavēli Nr.829-339s "Par
pasākumiem PSRS teritorijas kartografēšanā".Izpildot šo pavēli
1946.g.24.05.tika izdots Latvijas PSR MP slepens rīkojums par
kartogrāfijas cenzora PSRS GKP pilnvarotā pārvaldes
organizēšanu republikā (LVA,467.f.,1-s apr.,l.lieta).Pilnvarotā
darbību regulēja tikai PSRS GKP un PSRS bru~oto spēku Galvenā
štāba pavēles un rīkojumi (turpat, 24.lapa, ari 2.lietas
6.lapa).PSRS militārā vadība noteica topogrāfisko karšu saturu un
karšu lietošanas rezīmu (LVA, 467.f., l-s apr., 2.lieta, 41.lapa).
GKP pilnvarotā pavēles un rīkojumi noteica Latvijas karšu
sastādīšanas un publicēšanas kārtību lidz mūsu valsts neatkarības
atjaunošanai, kad šis cenzora dienests tika likvidēts.

1.2.2.literārie avoti.
Kā minēts iepriekš,pie šāda tipa avotiem pieskaitīti karšu

saraksti,katalogi,atseviški apraksti, kas satur vismaz šādas
galvenās zi~as par kartogrāfisko darbu :darba nosaukums,autors
vai izdevējs,mērogs,datējums.Tādas zi~as ir pirmkārt seno karšu
katalogos un kā vienu no pirmajiem te jāmin Krievijas ZA
Geogrāfijas departamentā sastādīto karšu un plānu registru
(Pe3cTP...1748).bajā darbā ir sadalas "Rīgas guber~a","Baltijas
jūras kartes" un "Daugava" un minētas 12 kartes un plāni,kas
glabājušies minētajā departamentā. Katrai kartei vai plānam dots
nosaukums) dalai karšu un plānu ari datējums.Vecākā karte ir
sastādīta 1686.gadā.

Livonijas bru~niecības katalogā (Verzeichnis...,1872) minētas
11 Vidzemes,Kurzemes un Krievijas kartes,kā ari L.A.Mellina
atlants un Krievijas 1792.gada atlants. Vecākā no kartēm ir A.Po-
sevīno (1533/34-1611), Krievijas 1578. gada karte, bet jaunākās-
K.Ratlefa (1810-1895) Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes reljefa un
hidrogrāfijas kartes, izdotas 1852.gadā. Visu kartogrāfisko darbu,
kas ir katalogā, nosaukumi doti originālvalodā, minēti ari darba
nosaukums,izdošanas vieta un gads. Analogiskas zi~as par 50



kartēm un plāniem,vienu atlantu ir vācu vēsturnieka E.Vinkelmana
(1838-1896) Livonijas vēstures bibliogrāfijā (Winkelmann,1878).Te
gan pie dažām kartēm norādīts to veids (oriģināls vai kopija) un
karšu novietojums. ~ajā bibliogrāfijā pirmoreiz minēta karte
latviešu valodā: Latvijas karte pielikumā K.Barona grāmatai "Mūsu
Tēvzemes aprakstīšana" (1859). Bibliogrāfijā minēto kartogrāfisko
darbu datējums ir no XVII gadsimta sākuma līdz XIX gadsimta
otrajai pusei.

Vairāk nekā 30 kartogrāfiski darbi,t.sk.ap 15 Rīgas XVII - XIX
gadsimta plāni, 9 Daugavas un tās salu kartes un plāni,kā arī
vairākas Rīgas patrimoniālā apgabala kartes norādītas Rīgas
1883.g.izstādes katalogā (Plane,Karten,Ansichten,1883).Katrs no
tajā minētajiem darbiem ir raksturots norādot darba
autoru,izdevēju (arī iespiedtehnikas veidu), kartes vai plāna
izmērus. Katalogā nosauktie Rīgas plāni datēti no XVII gadsimta
pirmās puses līdz XVIII gadsimta beigām, viena no Daugavas kartēm
sastādīta XIX gadsimta otrajā pusē.Vairāk nekā septiodesmit tikai
XIX gadsimtā izdotie kartogrāfiskie darbi ietverti Rīgas
politehnikuma bibliotekas katalogā (Katalog...,1895).Katram
darbam norādīti autors,izdevējs un izdošanas gads. ~ajā katalogā
minētajos plānos,kartēs un atlantos attēlota ne tikai Latvijas
teritorija, bet arī Āzijas un Āfrikas valstis. No XIX gadsimtā
publicētajiem katalogiem vēl jāmin Krievijas armijas Galvenā
štāba darbs (KaTano~...,1899),kurā ir ietvertas kartes un plāni
ar Latvijas teritorijas attēlojumu.Viens no XX gadsimtā pirmajiem
bibliogrāfijas sarakstiem ar datiem par 15 Latvijas kartēm un
plāniem,ir Lietuvas ģeogrāfijas,vēstures un etnogrāfijas
bibliogrāfijas rādītājs (C6oPHHK...,1904).

Latvijas Republikas laikā no 1918.līdz 1940.gadam netika izdoti
katalogi ar kartogrāfisko darbu raksturojumu. Taču kartes,pilsētu
plāni un atlanti minēti atseviškos bibliogrāfijas rādītājos un
te jānosauc J.Misina (1862-1945) Latviešu rakstniecības rādītājs
( Misioš, 1924). ~ajā darbā ir nodala "Kartes un plāni
( 408. - 412.lpp. ), kurā nosauktas 12 kartes, viens Liepājas
plāns un pirmie atlanti latviešu valodā. Vairāk nekā 70 kartes un
plāni, dažas publikācijas raksturotas B.Holandera Baltijas
ģeogrāfijas bibliogrāfijā (Hollander,1924). ~ajā darbā ir zioas
arī par krievu un vācu militārajām kartēm,kurās attēlota Latvijas
teritorija,bet pie M.Silioa 1907.gada kartes ir norāde par šā
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autora lielo ieguldījumu Latvijas kartogrāfijā.1926.gadā Latvijas
grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība publicēja "Vispārīgu
grāmatu rādītāju",kurā ir nosauktas XX gadsimta 20.gados Latvijā
izdotas kartes,plani un atlanti. Rādītājā minētas izdevumu
cenas,atseviš~i izdalot skolai domātās kartes.

20.gadu beigas savu izdevumu rādītāju saka publicēt A.Ošipa un
P.Mantnieka kartogrāfijas institūts un līdz 1940.gadam tika
izdoti 10 laidieni. Katrā no tiem norādīti visi šā uznēmuma
kartogrāfiskie darbi (arī karšu un atlantu atkārtotie
izdevumi), norādot izdevuma cenu un dažus, īpaši atlantus
raksturojot plašāk. Sīs publikācijas kalpoja galvenokārt
reklāmai,bet tas ir pašreiz plašākais un pilnīgākais minētās
kartogrāfiskās izdevniecības darbu uzskaitījums.

Pēc 2.pasaules kara Latvija vienīgo kartogrāfisko katalogu
sagatavoja vēsturnieks R.Sīrants (1910-1985),kataloga manuskripts
glabājas Rīgas vēstures un kugniecības muzejā.Sajā darba ir
raksturoti ap 2000 plāni un kartes, kas sastādīti un izdoti lai-
kā no XVII gadsimta sākuma līdz XX gadsimta 40. gadiem.R.Sīrants
apkopojis datus no pētījumiem Latvijas galvenajos arhīvos, Rīgas
vēstures un kugniecības muzejā,un par katru karti vai plānu dots
tā satura raksturojums, norādīts darba novietojums. Diemžēl,
kataloga nav darbu originālo nosaukumu, kas apgrūtina plānu
atpazīšanu un to izpēti; te jāmin, ka dala no šā kataloga tika
publicēta (Rīgas kartes ...,1987).Ārzemēs izdoto Latvijas karšu
nosaukumi ir B.Jēgera "Latviešu trimdas bibliogrāfijas" otrajā
sējumā (Stokholma,Daugava,1972.-177.-180.lpp.).

Vairākus seno karšu un atlantu katalogus,kuros ir arī darbi ar
Latvijas teritorijas attēlojumu, izdevusi M.Saltikova-Sčedrina
publiska biblioteka Sankt-Pēterburgā (PYCCKHe reorpa~M4ecKMe
aTnac~,1961-1968).Katrā minētā kataloga dala ir īsi raksturoti
atlanti,atseviškas kartes,arī Baltijas jūras kartes un katrai no
kartēm norādīti tas mērogs,datējums,izmēri.Par dažiem atlantiem
ir plašāks raksturojums, piem., par L. A. Mellina ( 1754 - 1835 )
atlantu(1961.-146.-149.lpp.)dots ne tikai šā darba,bet arī autora
personības īss apraksts.

Polijas kartogrāfisko kolekciju kataloga (Centralny
katalog ..,1961-1982) laidienos ir atsevišķas sadalas par
Vidzemes(Livonijas) un Kurzemes kartēm (kopskaitā vairāk neka
60),bet informācija par katru no kartēm ir minimāla.Doti tikai
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kartes nosaukums un datējums,kā ari atlanta,kurā ir attiecīgā
karte, nosaukums. Turpretim cita Polija publicēta katalogā
( Krassowski, 1985 ) katra karte raksturota ar vairāk neka 10
pazImēm. ArI šajā kataloga ir sadala par Latvijas teritorijas
kartēIDun tur minētas 12 kartes, kas izdotas 1710-1759.gados.

Vel jāmin Britu muzeja karšu un plānu katalogs(The British
Museum,1967),kurā ir vairāk neka 50 RIgas plānu,Baltijas jūras un
RIgas līča nosaukumi, taču tikai dalai no tiem dots
mērogs. Kartografisko darbu datejums ir no 1770.1Idz 1935. gadam.

Lietuvas ZA bibliotekas karšu un atlantu kataloga
(Lietuvos ..,1969) ir tikai 10 Latvijas karšu un pilsētu plānu
nosaukumi, bez katra darba plašaka raksturojuma.

1996. gada izdotaja igauuu karšu bibliografijā (Eesti kaardid
1918 1944) minētas 18 kartes ar Latvijas teritorijas
raksturojumu, t.sk. vairaki P.Mantnieka kartografijas institūta
izdevumi.

No seno karšu sarakstiem jamin divi un pirmais no tiem ir
pielikuma K.L.Menāra(1857-1930) rakstam(Lowis of Menar,1909lpar
zviedru mērnieku zImētajām Vidzemes muižu kartēm.5ajā saraksta ir
vairak neka 1300 kartes un plani, kas sadalīti pa
aprinkiem,stārastijām,novadiem(Gebiet),draudzēm_ Otrs saraksts ir
L_Arbuzova jun.{1882-1951)publikacijā par Vidzemes kartografēšanu
līdz 1595.gadam(Arbusow,1934).Te minētas vairāk neka 30 senas
kartes un katra no tam arī raksturota.

Vēl jāmin Ipašs seno karšu un atlantu saraksta tips,ko publicē
lielākie Rietumeiropas karšu antikvariati,piem.,R.Putmana veikals
Amsterdama un J.Pottera veikals Londonā.Gandrīz katra no sa
antikvariātu izdotajiem sarakstiem minētas Baltijas vai Latvijas
teritorijas senas kartes, katrai no tām dots datējums, iZffiēri,
veids (origināls vai kopija) un cena. Nereti šajos sarakstos pie
interesantākajām kartem ir to atteli.

1.3.literatūra_
5eit tiks raksturotas tikai tas publikācijas,kas veltītas

Latvijas kartogrāfijas vēstures attīstībai visa apskatāffiā
laika no XIII gadsimta lIdz XX gadsimta 90.gadu sākumam vai
atseviškos vēsturiskajos periodos. Un, pirmkart, tie ir en-
ciklopēdiskie raksti.

Pirmais plašākais raksts ir Latviešu konversācijas vārdnīcā
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(Ramans,Spekke,1931) un tajā galvenā uzmanība veltīta Latvijas
teritorijas kartēm no XV un XVI gadsimtiem. 50. gadu sākumā
izdotajā Latvju enciklopēdijā raksts par kartogrāfijas vēsturi
(Spekke,Rutkis,1952-1953) ir vispārīgāka rakstura salīdzinot ar
iepriekšminēto. Jāatzīmē, ka Latvju enciklopēdijas rakstā par
P.Mantnieku (1624.lpp.) pirmoreiz norādīts,ka vinš savu apgādu no
Vācijas uz Belļiju pārcēlis jau 1947.gadā. Latvijā pēc 2.pasaules
kara pirmā plašākā publikācija par kartogrāfijas vēsturi ir
Latvijas Mazajā enciklopēdijā (Losāns,1968). Tajā raksturota
Latvijas kartogrāfijas attīstība no XIV gadsimta līdz XX gadsimta
pirmajai pusei un pirmoreiz padomju laikā atklāti nosaukti
galvenie kartogrāfiskie darbi,ko izdeva Latvijas Republikas laikā
(1918-1940). Latvijas kartogrāfijas vēsture no XIII gadsimta līdz
XX gadsimta septindesmitajiem gadiem raksturota Latvijas padomju
enciklopēdijā (Strauhmanis,1984).Ne LME , ne šajā publikācijā nav
nekādu datu par kartogrāfijas stāvokli PSRS - nacistiskās Vācijas
kara laikā,ko tolaik nevarēja izpētīt avotu nepieejamības dēl.

No citām publikācijām jāmin V.Ozola(1884-1949) darba pirmā dala
(Ozols,1948),kuras teksta pamatā ir Maskavas universitātes
profesora K.Sališčeva (1905-1988)1943.gadā izdotās kartogrāfijas
grāmatas materiāli. Jo V.Ozols nekad ar kartogrāfijas vēstures
pētīšanu nav nodarbojies,tāpēc arī vina publikācija par
kartogrāfijas vēsturi papildināta ar Daugavas raksturojumu un
autora domām par Latvijas celu tīkla veidošanu.Kartogrāfijas
attīstībai,pēc V.Ozola domām,vajadzīga kartogrāfijas grāmata
latviešu valodā (te vinš domājis laikam savu darbu) un
specializēta kartogrāfijas institūta dibināšana Latvijā.Sāds
institūts, protams būtu PSRS resora, tolaik kartogrāfijas tresta
sastāvdala.V.Ozols īpaši slavina Rīgas kartogrāfijas fabriku, pat
apgalvojot,ka šajā uzoēmumā izdodot kartes un atlantus 25
valodās.Sādu līmeni fabrika nesasniedza visā padomju periodā
(plašāk par šā uzoēmuma darbību 5.8.).

Maksimāli objektīvs padomju cenzūras apstāklos bija T.Cīrules
Pētījums (Cīrule,1948), kas, domājams, izstrādāts prof. G.Ramana
vadībā un nav publicēts. Autore raksturo Latvijas kartogrāfijas
attīstību no XVI gadsimta līdz XX 9adsimta 40.gadu otrajai
Pusei, visai plaši analizējot Latvijas nacionālās kartogrāfijas
veikumu 1920.-1940.gados.īss,konspektīvs Latvijas kartogrāfijas
raksturojums par laiku no 1945. līdz 1975.gadam,ir atseviškā
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publikācijā (flocaHc,illTPaYXMaHHc,1976)un šā darba galvenā vērtība
ir pirmoreiz apkopotā bibliogrāfija par kartogrāfijas
jautājumiem.

Pirmais Latvijas kartogrāfijas vēstures bibliogrāfiskais
rādītājs (Latvijas kartogrāfijas vēsture,1994) satur galvenos
avotus un literatūru par laiku no XIII gadsimta līdz XX gadsimta
90.gadu sākumam. Kā pilnīgi pamatoti atzīmēts recenzijā
(Jakovleva,1995), ne visi darbi par Latvijas kartogrāfijas
vēsturi ir šajā izdevumā. Bet koPUffiā vērtējot, apkopojošu
publikāciju par Latvijas kartogrāfijas vēsturi vēl ir maz un
esošās ir nepilnīgas.
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2.LATVIJAS KARTOGRĀFIJAS VESTURES PRIEK~METS
UN UZDEVUMI

Termins "kartogrāfijas vēsture" literatūrā parādījās
XVIII gadsimtā, bet sistemātiski pētījumi šajā palīgnozarē sākās
tikai XIX gadsimta vidū (Kretschmer, 1987). Viens no pirmajiem
nopietnajiem kartogrāfijas vēstures pētniekiem bija polis Joahims
Lelevels (Lelewel,1786-1861),Vilnas un Varšavas universitāšu
profesors. Starptautiskās konferences par kartogrāfijas vēstures
problēmām regulāri notiek kopš 1964.gada. Vēlreiz jāmin,ka blakus
kartogrāfijas vēsturei ir vēl viena palīgnozare - vēsturiskā
kartogrāfija, kuras uzdevums ir "veidot vēstures kartes un
atlantus,izstrādāt to izveidošanas metodiku. "(Enciklopēdiskā
vārdnīca.-R.,Galv.enciklopēdiju red.,1991.-2.sēj.-313.lpp.).

Kartogrāfijas vēsture kā zinātne ir starpdisciplināra,jo tā
kalpo
vēsture,

kā palīgzinātne
ģeogrāfija, ģeodēzija

tādām zinātnu nozarēm kā
un kartogrāfija (l.att.).

Likumdošanas Vēsture Biblioteku un
vēsture arhīvu zinātne

I 1 I
Kartogrāfija Kartogrāfijas Geogrāfijas

vēsture vēsture
I I 1

Mērniecības Astronomijas Toponīmika
vēsture vēsture

1.attēls. Kartogrāfijas vēstures saistība
ar citām zinātnu nozarēm (autora)

Tā, atseviški vēsturnieki ir norādījuši, ka kartogrāfijas
vēsture ir svarīga,jo tā "papildina Latvijas historiogrāfiju"
(Arbuzovs, 1936a.-249.lpp.).

Kartogrāfijas vēstures zinātnei ir vairākas definīcijas,starp
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kuram starptautiski atzītākās ir šādas:

kartogrāfijas všsture ir seno karšu.to autoru un
kartogrāfiskās tehnikas pštīšana humāni všsturiskā
kontekstā (Woodward, 1974.-114.lpp.). Un fundamentālajā
pasaules kartogrāfijas všstures darbā "The History of
Cartography" (Chicago, 1992). iepriekšminštais autors
uzsver, ka kartogrāfijas všsture kā zinātne ir vairāk
pārstāvšta kā materiālās kultūras piemineklu tehniskā un
lietiškā všsture.(2.sēj.-5.lpp.). ~im apgalvojumam var
dalšji piekrist;

- kartogrāfijas všstures intereses ir,pirmkārt,geogrāfisko
karšu un kartogrāfiskās ražošanas všsture un,
otrkārt, kartogrāfijas zinātnes teorštisko ideju un lie-
tiško metožu všsture.(CanHmeB, 1975.-231.lpp.);

kartogrāfijas všsture nodarbojās ar senajam kartšm kā
kultūrvšsturiskiem dokumentiem,kas veidoti saistībā ar
garīgām, zinātniskam, tehniskam,saimnieciskam un politis-
kam struktūram noteiktos všsturiskos periodos
(Witt, 1979.-184.lpp.);

- kartogrāfijas všsture kā zinātne nodarbojas ar kartogrā-
fiskās valodas dabas, struktūras, izplatības un nozīmes
agrākajās sabiedrībās, pštījumiem (Blavemore,Harley.-13.
lpp.). ~ī definīcija,manuprāt,ir pārlieku teorštiska un
nekonkreta tik lietiškai zinātnei, kāda, pšc mūsu domām,
ir kartogrāfijas všsture.

Izvērtējot iepriekšminštās
nenoliedzami ir daudz kopīga.
atškirības,kas būtu jānovšrš.

Pšc šo rindu autora domām,kartogrāfijas všsturi var definšt šādi:

definīcijas,var
Bet, protams,

secināt,ka tajās
ir arī nelielas

KARTOGRĀFIJAS VESTURE IR PALīGZINĀTNE,KAS PETI GEOGRĀFISKO KAR~U,
PLĀNU, ATLANTU UN GLOBUSU VElDO~ANAS VESTURI,TO AUTORU UN
IZDEVEJU PERSONīBAS, KĀ ARĪ SENO KARTOGRĀFISKO DARBU PIELIETO~ANU
ATTIECīGAJĀ VESTURISKAJĀ PERIODĀ.



Latvijas kartogrāfijas vēsturei kā zinātnei lidz šim definējumi
nav doti un vadoties no iepriekšminētās vispārējās
definIcijas, šo disciplInu kā Latvijas vēstures zinātnes
palignozari, var formulēt šādi:

LATVIJAS KARTOGRĀFIJAS VE5TURE KĀ PALĪGZINĀTNE PETĪ
SENOS KARTOGRĀFISKOS DARBUS KĀ LATVIJAS VESTURES
DOKUMENTUS, TO SAGATAVOSANAS UN IZMANTOSANAS vES-
TURI, IEVEROJOT ATTIECĪGĀ VESTURISKĀ PERIODA PO-
LITISKO UN SOCIĀLEKONOMISKO SITUĀCIJU.

Latvijas kartogrāfijas vēsture, kā minēts augstāk, tieši
saistita ar vairākām zinātou nozarēm, taču jānorāda, ka lidz
XIX gadsimta vidum senās kartes tika veidotas ari kā
mākslinieciski augstvērtIgi darbi (protams,ne visas kartes) un
tāpēc,kartogrāfijas vēstures pētījumi ir saistiti ari ar kultūras
vēsturi un mākslas vēsturi.Vairākums seno karšu un plānu
sastādīti izmantojot matemātikas likumus un te izpaužas
kartogrāfijas vēstures saistiba ar matemātikas
vēsturi. Ar mērīšanas iespējām un metodēm senajās kartēs
nodarbojas kartogrāfijas vēsturesnozare - vēsturiskā kartometrija
(Andrews, 1975).Senās kartes un plāni ir vieni no galvenajiem
informācijas avotiem par vietvārdiem un tāpēc kartogrāfijas
vēsture ir saistIta ari ar toponImikas zinātni, kuras ietvaros ir
novirziens-vēsturiskā toponImika.Tā kā lIdz XVIII gadsimta beigām
Latvijas teritorijas karšu sastādIšanā izmantoja astronomiskās
koordinātes,tad seno karšu izpētē jāievēro arI astronomijas
vēstures attIstību. Bet poligrāfijas vēstures saistība ar
kartogrāfijas vēsturi izpaužas tādejādi, ka iespiešanas tehnika
tieši ietekmēja kartes precizitāti un vizuālo tēlu
Visbeidzot, jānorāda, ka kartogrāfijas vēsture ir loti tieši
saistīta ari ar bibliogrāfijas,biblioteku un arhīvu zinātnēm,jau
tāpēc,ka senās kartes, plāni, atlanti un, īpaši, globusi, ir
darbi, kuru bibliogrāfiskajā aprakstā un uzglabāšanā ir
specifiski noteikumi. Te jāmin, ka lasItājiem pasaules lielākajās
bibliotekās neizsniedz seno kartogrāfisko darbu oriģinālus, bet
gan kopijas vai faksimIlijas.
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Latvijas kartogrāfijas vēstures kā zinātnu palīgdisciplīnas
galvenie uzdevumi izriet no šīs zinatnes definšjuma un konkretā
pštījuma mērkiem. Tapēc, lietderīgi izdalīt divas uzdevumu grupas:

l)t.s. vispārējie uzdevumi -
Latvijas seno karšu kataloga sastadīšana,Latvi-
jas kartogrāfijas vēstures kursa kā
pamatdisciplīnas ieklaušana všstures un ģeogra-
fijas bakalauru studiju programmas. Un ka atse-
višks uzdevums janosauc Baltijas valstu karto-
grāfijas vēstures pētījumu koordinācijas nepie-
ciešamība;

2)lietiškie uzdevumi, kas jau tiek risināti,piem.,
Rīgas seno karšu un plānu kataloga veidošana,
sagaidot Latvijas galvaspilsētas BOO-gadi;
starptautiskā simpozija "Baltijas senas kartes"
ieteikumu realizšāana; seno karšu un plānu res-
taurēšanas tehnoloģijas pilnveidošana, lai varš-
tu uzsākt faksimīliju publicššanu.

Minētie Latvijas kartogrāfijas všstures kā všstures zinātnes
palīgdisciplīnas uzdevumu sekmīga realizššana ir liela mšrā
atkarīga no speciālistu sagatavošanas, kas mūsu valatī vēl nav
uzsakta. Bet baze šādai izglītībai ir LU Všstures un filozofijas
fakultātē, tāpēc ka, kartogrāfijas vēstures pētniekam ir labi jā-
orientšjas Latvijas vēsturš un arī citas vēstures palīgnozarēs.

Tikai uzsākot kartogrāfijas vēstures speciālistu gatavošanu,
mšs varšsim cerīgi raudzīties uz āīs disciplīnas nākotni. Un arī
nopietni zinātniski pētīt un atklāt aabiedrībai mūsu valsts
bagātās, pat unikālās (vismaz Baltijas mērogā) kartogrāfiskas
kolekcijas.
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XVII. XVIII gadsimta Latvijas celu kartes un kartes ar seno celu

attelojumu visplašāk petījis vesturnieks V.Pāvulāns (1938-1994).
Viua petījumi apkopoti vairākās atsevišķās publikācijās

tPāvu Lārie , 1971., 1983., 1987., 1989.),kurās autors analize ne tikai
seno celu attelu kartes, bet arī kartes satura atsevišķus elementus
un izvērtē seno karšu precizitāti.

Krievu ģeoctēzists S.Fels (~enb, 1960) arī raksturojis Latvijas
teritorijas XVIII gadsimta kartes, taču pārlieku uzsverts krievu
topogrāfu un kartogrāfu devums.

Vestures posmu no XVII līdz XX gadsimta pirmajai
Latvijas kartogrāfijā raksturojis vesturnieks J.Kavacs,
analizējot kartogrāfiskos darbus, kas sagatavoti no 1920_
194ü. gadam (Kavacs, 1994. ). Autors pamatoti norāctījis
seno karšu lomu geogrāfisko nosaukumu jeb vietvārdu izpētē.
Iepriekšminētā laika posma plašāks raksturojums ir vēsturnieka
V.Eihenbauma publikācijā (Eihenbaums,1995.).

pusei
īpaši

līdz
uz

Latvijas kartogrāfijas vēstures īss raksturojums, galvenokārt
tikai nosaucot publicētos kartogrāfiskos darbus, ir atsevišķā
rakstā (Losāns, ~trauhmanis, 1976.), pie kura pirmoreiz
pievienota plašāka kartogrāfisko publikāciju bibliogrāfija par
laika posmu no 1945. līdz 1975_ gadam. Padomju cenzūras
likumi nelāva tolaik minēt nevienu publikāciju, kuras autors ir
trimdas latviešu zinātnieks.

Disertants pirmoreiz apkopojis informāciju
teritorijas attēlojumu senākajās kartes, kas
gadsimtam (~trauhmanis, 1993.), izmantojot arī
L.Arbuzova jun. un A.Spekkes publikācijas.

par Latvijas
zīmētas līdz XV

iepriekšminētās

Pirmoreiz pētītas kartes ar Latvijas teritorijas raksturojumu,
kuras tiražēja PSRS - nacistiskās Vācijas kara laikā (Strauhmanis,
1995.). Pirmoreiz Latvijas kartogrāfijas attīstība laikā no 1975.
līdz 1990. gadam plašāk raksturota disertācijas 5.noctalā; publi-
cēts pirmais Latvijas kartogrāfijas vēstures bibliogrāfiskais
rādītājs (~trauhmanis, 1994b.).
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o.2.pētījumi par Latvijas atsevišķu dalu un pilsētu
kartēšanas vēsturi

~ādu pētījumu ir maz un starp tiem plašākos veicis vēsturnieks,
prof. E.Dunsdorfs, apkopojot savus materiālus trijās grāmatās
(5trauhmanis,1993).Pirmā no tām (Dunsdorfs,1984)veltīta Kurzemes
XVII -XVIII gs.kartēm un šā darba priekšvārdā autors uzsver seno
karšu lomu Latvijas vēstures pētīšanā Kā pirmajā,tā arī nākošajās
grāmatās, autors vispirms raksturo vēsturisko situāciju XVII un
XVIII gadsimtā, pēc tam analizē, vinaprāt, svarīgākos kartogrā-
fiskos darbus. Pirmajā grāmatā īsi minēti zviedru kartogrāfiskie
darbi,jo E.Dunsdorfa pirmo analizēto karti zīmējis zviedru
mērnieks.Tālākajā tekstā izvērtētas vēl vairākas kartes, bet par to
tālāk, 3.4. Otra E.Dunsdorfa grāmata ir par Lielvidzemes XVII un
XVIII gadsimta kartēm (1986).~ajā darbā pamatoti plaši raksturoti
zviedru mērnieku kartogrāfiskie darbi Vidzemē, dotas mērnieku bio-
grāfijas,autors pētījis ne tikai kartes, bet arī mērnieku zīmētos
baznīcu,muižu un cietokšnu plānus.Grāmata loti bagātīgi ilustrēta
ar gandrīz 100 kartogrāfisko darbu attēliem un, manuprāt, šis
darbs ir labākais starp trijiem.Trešā grāmata no šīs sērijas,kuru
autors nosaucis par "Latvijas vēsturisko karšu sēriju",veltīta
Latgales kartogrāfijas vēsturei (1991).Tajā vispirms raksturoti
krievu mērniecības darbi 1784.gadā un kartes, ko sastādīja pēc
šiem uzmērījumiem.Te E.Dunsdorfam pirmoreiz bija iespējams izman-
tot arī LVVA materiālus, tāpēc grāmatā ir daudzu plānu kopijas un
teksti pie plāniem. Autors atseviški raksturojis prof.B.Brežgo
(1887-1957) devumu Latgales vēstures izpētē,vērtējot to loti
augsti(174.lpp.).Grāmatā pirmoreiz publicēts plašs Latgales
vievārdu saraksts (178.-260.1pp.)un visi vietvārdi identificēti
pēc Latvijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:75 000.

Iepriekšminētais prof.B.Brežgo nedaudz pētījis arī Latgales
kartēšanas vēsturi un plašākā publikācija šajā jautājumā (Brežgo,
1951) veltīta kartēm, kas sastādītas laikā no 1636. līdz
1802.gadam.Te plašāk analizēts apdzīvoto vietu attēlojums minētā
laika perioda kartēs un vietvārdi.

Vidzemes kartogrāfijas vēsturi,taču tikai XVIII gadsimtā,pētījis
arī ģeodēzists J.Klētnieks (Klētnieks,1983), plašāk kā E.Dunsdorfs
raksturojot mērniecības darbus un minot arī J.Kr.Broces (Brotze,
1742-1823) kartogrāfiskos attēlus. J.Klētnieks pamatoti norāda,ka

ar A.V.Hupela, L.A.Mellina un J.Kr.Broces darbiem Vidzemes
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ģeogrāfiska izpēte XVIII gadsimta pēdēja ceturksnI guva plašu
attIstIbu."(176.lpp.). Daudz konspektivak Vidzemes kartografijas
vēsturi aprakstījis vacu vēsturnieks E.Jēgers (Jager,1986).

Arī par Kurzemes kartogrāfijas vēsturi ir vēl viens pētijums
(~trauhmanis,1995), aptverot laiku no XIII gadsimta sākuma lidz
XIX gadsimta vidum, pirmoreiz minot Kurzemes kartes latviešu
valoda.

Tātad var secinat, ka plašāku, apkopojošu darbu par
atsevišku dalu kartēšanas vēsturi lidz šim nebija, tāpēc
cijas 5.nodaļā tam pievērsta ipaša uzmaniba.

Latvijas
disertā-

Latvijas pilsetu kartogrāfijas vesturē galvenokārt pētīti Rīgas
senie plāni un kartes un pirmā,mums zinamā publikācija par šo tē-
mu ir 1810.g. periodika (Einige Ansichten ..,1810). Tajā populāri
raksturoti daži XVI - XVII gs.Rīgas senie plani un kartogrāfiskie
attēli, taču nav norādes par šo darbu saturu un precizitāti. Kā
nākošo jāmin vēsturnieka J.Strauberga (1886-1952) rokrakstu, kura
analizēti ari XV! un XVII gadsimta RIgas plani.

Rīgas teritorijas ģeodēziskas uzmērisanas un kartēsanas vēsture
raksturota ievadteksta R.~īranta sastadītajam katalogam
(Girants,1967). 50 tēmu pētljuši ari geodēzisti J.Klētnieks un
J.Pakalns (Klētnieks,Pakalns,1979) un šis darbs ir joprojam
plašākais par Rīgas ģeodēziskā dienesta vēsturi, gan tikai par
laiku no XIX gadsimta vidus lidz XX gadsimta otrajai pusei. Tālāk
jāmin pētijums par Rīgas vēstures un kuģniecIbas muzeja kartogrā-
fisko kolekciju (MHKnaEa,1989); te janorāda, ka šis kolekcijas
galveno daļu veido Rigas senie plāni un kartes. Rīgas Pārdaugavas
un pilsētas tuvākās apkartnes planus kā vēstures avotus pētījusi
vēsturniece M.Jakovleva (Jakovļeva,1990a, 1990b).

Par citu Latvijas pilsētu kartššanas vēsturi pētījumu ir vel
mazak ka par Rīgu. Ka vienu no pirmajam jāmin publikāciju par
Jelgavas senajiem plāniem (Kaune,1937), kas ir popularzinātniska
rakstura. Plaši zinātniski pētIjumi ir pamata prof.E.Dunsdorfa
plašajam darbam par Saldus pilsētu (Dunsdorfs,1995). 5ajā darba
autors raksturo vairākus XIX un XX gadsimta šis pilsētas
planus, gan ne tik detalizēti kā Kurzemes,Vidzemes un Latgales se-
nas kartes iepriekšminētajās E.Dunsdorfa grāmatās. XVII, XVIII
un XIX gadsimta Gēsu pilsētas plānus petIjis vēsturnieks R.Malvess
,1905-1982), tekstu ilustrējot ar interesantāko planu attēliem
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ģeodēziskā precizitāte,noteiktas karte atteloto apdzīvoto
vietu un lielako upju ieteku koordinātes. J.Klētnieka pštījums ir
manuprat, plašākais starp daudzajiem darbiem par Portancija karti.

Pirmas latviešu valoda izdotas kartes un atlanti īsi raksturoti
A.Apīua pētījuma (Apīnis,1935), un ari G.KrŪffiiņas darba
(Kr ūmi.na , 1987) .

Vienīgais pētījums par Latvijas vēsturiskajām kartēm ir J.Brača
darba (Bračs,1939) te kritiski izvērtētas daudzas kartes un
vēstures atlanti,ko sastādījuši P.Dreimanis (1879-1971), R.Vipers
(1859-1954), A.Bīlensteins (Bielenstein,1826-1907), K.Lēviss of
Menārs Lowis of Menar ). Raksturotas ari H.Riekstiņa
arheoloģiskās kartes (Riekstiuš,1930) un E.Brastina (1892-1940)
zīmētās Latvijas pilskalnu kartes. J.Bračs ipaši atzīmē
vēsturisko robežu attēlošanas kartes precizitāti, taču,
manuprat, subjektīvi vērtē P.Dreimana lielo ieguldījumu Latvijas
vēsturiskajā kartogrāfijā. No citam tematiskas kartogrāfijas
nozarēm , vēsture raksturota plašak tikai ģeologiskajai
kartogrāfijai (flMeoMHbill,1960), taču arī šajā pētijumā par
atseviškam kartēm ir loti īsas zinas (līdzīgi iepriekšminētajām
publikācijam LME un LPE.

Disertants ir publicējis vairakus komentarus par atseviškām
mazakpazīstamām senajām kartēm,kurās attēlota Latvijas teritorija
( ~trauhmanis, 1994g, 1994h, 1994i, 1994j). Un par vienu no
1939.g.kartēm no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijas,
izteikta versija, ka šajā kartē fiksēta padomju karaspēka
izvietošanas Latvija 1940.gada (~trauhmanis, 1993).

Atsevišķi pētījumi ir arī par dažiem senajiem atlantiem un te
vispirms jāmin V.Pāvulāna darbi par J.A.Ulriha XVII gadsimta celu
karšu komplektu jeb atlantu (Pāvulāns,1988.,1989_,1991.,1994_).No
sīm publikacijām divas pirmajās raksturota arī Latvijas celu
kartēsanas vēsture, bet par minēto J.A.Ulriha darbu izteikta
versija. ka tas varētu būt pirmais celu atlants Eiropā un, manu-
prat, šai versijai ir zināms pamats. J.A.Ulriha celu karsu
saturs plaši raksturots viena no V.Pāvulana publikacijām (1994).
Kartes no minēta atlanta, gan tikai tas, kuras attēlota Igaunijas
teritorija, analizētas U.Hermana darba (Hermann, 1968).

Plašāki pētījumi ir par grafa L.A.Mellina darbu atlantu
"Atlas van Liefland" un te vispirms jāmin igau!;lu
geogrāfa,prof.E.Varepa darbi (Varep,1955.,1964),kuros raksturota



.32.

minētā atlanta tapšanas vēsture un karšu saturs.E.Jēgers arī
vispārēji raksturojis visu L.A.Mellina atlantu, un atsevišķi
analizējis šā darba autora dzīvi un darbību (Jager,1972).Par
L.A.Mellinu un vina darbu rakstījuši arī J.Klētnieks (Klētnieks.
1983),P.Holvigs (Holvigs,1937) un J.Velbergs (Velbergs.1991).

Pirmo ģeografisko atlantu latviešu valoda "Atlass ar
septinpadsmit lantkartēm" pētījuši bibliogrāfi T.Karma un V.Pātsi
(Karma.Pātsi, 1987) ar galveno nolūku, pierādīt, ka šis atlants
veidots pēc agrākizdotā atlanta igauņu valoda parauga. Mūsu
pētījumi, par kuriem plašāk disertācijas 5.nodala, liecina, ka
minēto autoru apgalvojums nav zinātniski korekts. Jo abi atlanti
sagatavoti pēc vacu atlantu parauga un tieši tapēc.ir loti
līdzīgi.Latviešu valoda izdotos pirmos ģeogrāfiskos atlantus
pētijis prof.R.V.Putninš (1881-1934).īpaši uzsverot latviskas
terminologijas problēmas (Putninš.1926). Vinš arl pamatoti
norāda,ka "vecie,pirmie ģeografiskie atlanti, grimdami arvien
tālākā pagatnē, paliks savas vietas kā tautas kultūras vēstures
mūžam dzīvi liecinieki" (420.lpp.).

Pirmoreiz plašāk Pētīts oriģinalais XVIII gadsimta sākuma darbs-
t.s.Ziemelu kara atlants (~trauhmanis,1992 .• 1995b).

Vairākkārt pētītas Latvijas atsevišķu dalu kartes un muižu
zemes plani. No jau minētam prof.E.Dunsdorfa gramatām, pirmajā
(Dunsdorfs.1984) raksturot as G.5vengelna (1590-1669) 1634. gada
Zemgales karte.lpaša vērtība ir minēto karšu vietvardu
apkopojumam un skaidrojumam. Un te jāmin, ka 1747.g.kartes
vietvārdus pētījis arī K.Dravioš (Dravinš,1972); kartes saturu
analizējusi G.Nikolajeva-Serediska (HMKonaeBa-Cepen~HcKaH,1970).

Otraja prof. E.Dundorfa grāmatā analizēts 1688.g. Daugavas
kartes saturs.īsi raksturotas arī 1686.g.Vidzemes un 1772.g.Rīgas
gubernas kartes (Dunsdorfs.1986).Trešaja grāmata (Dunsdorfs,1991)
aprakstīta 1775.gada Pleskavas guberpas karte. kā arI loti Isi
raksturota 1879.gada Latgales karte.

Plass pētījums ir par 1659.g. Kurzemes un Zemgales karti (E.S.,
1977.,1978), kura galvena uzmaniba pievērsta vietvardiem, un
norādItas arī lielakās klūdas šajā kartē. Publikācijas autors
ffiēģinājisizvērtēt ari kartes precizitati, bet,manuprāt,to veicis
visai subjektīvi.Tomēr kopuma šis petljums ir interesants un
oriģināls. Talak jānosauc prof.E.Varepa darbs par 176B.gada Livo-
nijas karti (Bapen,1974). kurā gan plašāk raksturots tikai Igauni-



jas teritorijas attēlojums.
(R~cker,1778-1856) 1839.gada
(Varep,1957).

Par seno plānu pētīšanas nepieciešamību jau XX gadsimta sākumā
uzstājās toreizējā Baltijas provinču (vēlāk - Rīgas) vēstures un
senatnes pētītāju biedrībā(Neumann,1911), tomēr šādu pētījumu bi-
ja loti maz. Par senajiem Rīgas plāniem plašākos pētījumus veicis
vēsturnieks R.~īrants (~īrants,1967), un par Saldus pilsētas
plāniem - E.Dunsdorfs (Dunsdorfs,1995). Cēsu pilsētas plānus,kā
jau minēts iepriekš, pētījis R.Malvess (Malvess,1995).

Vēl jāmin prof.A.Spekkes pētījumi par atsevišķām Baltijas jūras
senajām kartēm (Spekke,1959),kā arī daži darbi par pirmajiem
geogrāfiskajiem globusiem (Uibo,1933.,Jēgens,1957.).

E.Vareps
Vidzemes

pētījis arī
(Livonijas)

K.Rikkera
speciālkarti

3.4.pētījumi par seno karšu autoriem
Lai arī šie pētījumi,kā norādīts 2.nodalā, ir starp svarīgākajiem
virzieniem, tomēr Latvijas kartogrāfijas vēsturē šādu darbu
ir maz,jo karšu autoru raksturojums visbiežāk dots kopīgi ar
karšu analīzi. Piemēram, par atlanta autoru L.A.Mellinu pirmais
apraksts publicēts jau XIX gadsimta otrajā pusē
(Eckardt,1868), vēlākie pētījumi par šo personību tika minēti
iepriekš. Te jānorāda, ka L.A.Mellina biogrāfija ir arī atsevišķi
publicēta (Des Grafen ..,1897).

Pirmā latviešu kartogrāfa Matīsa Silina dzīve un darbība
pētīta jau vina dzīves laikā (Kāroups,1936), un, vairākkārt,
pēc nāves (Zanders,1986., ~trauhmanis,1994c.,1995e.un 1996b).

Maz pētīta kartogrāfa un geogrāfa,prof. Reinholda Voldemāra
Putnina personība, un tie fakti, kas minēti vairākās īsās
publikācijās(Daugulis,1934.Murevskis,1981.,HMKonaeEa-Cepe~MHCKaH,
nav oriģināli. Karšu izdevēja un apgāda īpašnieka Pētera Rūdolfa
Mantnieka dzīve un darbība pētīta loti virspusēji, gandrīz
vi.saspublikācijas par vinu ir galvenokārt trimdas izdevumos
(~vābe,1955., Celms,1979.,1980.). Nevienā no šiem darbiem nav
raksturota P.R.Mantnieka darbība vācu okupācijas laikā, kas kā
liecina disertanta pētījumi, bija loti aktīva. Līdz 1990.gadu
sākumam nebija darbu par prof.Leonīda Slaucītāja kā kartogrāfa
darbību, plašāku pētījumu nav arī patreiz. Lai arī Latvijas
militārās kartogrāfijas veidotājam ģenerālim Andrejam Auzānam
(1871-1953) veltīta grāmata(Tīcmane,1971), tomēr tieši par vina
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4.LATVIJAS KARTOGRAFIJAS VESTURES PERIODIZĀCIJA

Kā jebkurš zinātnes virziens,kas pēta ilgstošu vēsturisko laiku,
arī Latvijas kartogrāfijas vēsture ir periodizējama,jo pirmās
mums zināmās kartes ar informāciju par Latvijas
teritoriju,parādījās jau pirms sešiem gadsimtiem. Kartogrāfijas
vēstures periodizācijai ir vairāki uzdevumi. Tā,pirmkārt,lauj
apkopot visu attiecīgās teritorijas kartēšanas attīstības vēsturi
un otrkārt,periodizācija atklāj kartogrāfijas vēstures saistību
ar pasaules,Eiropas un Latvijas vēsturi.Kā pilnīgi pamatoti
atzīmē prof. H.Strods "neviens vēstures periods nav pašmērl\.is,bet
līdzeklis,lai labāk varētu pārskatīt un saprast vēstures vielu"
("Izglītība" ,1993. -1. 04. ). Un ja Latvijas vēsturē pastāv dažādi
periodizācijas principi,tad Latvijas kartogrāfijas vēsturē tādi
vēl nebija izstrādāti,arī pasaules kartogrāfijas vēsturē publicē-
tās un turpmākraksturojamās periodizācijas ir visai atškirīgas.

Pēc disertanta domām, kartogrāfijas vēstures periodizēšanā būtu
jāievēro šādi pamatprincipi:

-attiecīgās teritorijas vēsturiskās attīstības īpat-
nības,

-karšu satura detalizācijas un precizitātes izmainas,
-karšu sastādīšanas un izdošanas tehnologiskās izmai-

nas.
Tālāk raksturotas vairākas pasaules ,Latvijas kaiminvalstu

kartogrāfijas vēstures periodizācijas un disertanta izstrādātā
Latvijas kartogrāfijas vēstures periodizācija.

4.1.kartogrāfijas vēstures periodizācijas piemēri
Kā pirmo jāmin U.Freitāga periodizāciju (Freitag,1972),kuras

pamatā ir komunikācijas zinātnes periodizācijas principi,jo
U.Freitāgs uzskata karti par vizuālās komunikācijas līdzekli.Pēc
manām domām, dalēji tas ir pamatoti.Taču šī periodizācija ir arī
izteikti vienpusīga, jo ignorē kartes kā radošas darbības
rezultāta lomu. U.Freitāgs izdalījis šādus periodus pasaules
kartogrāfijas vēsturē:

1.periods - hirografiskās jeb rokrakstā
zīmētās kartes,



2. tipogrāfiskās jeb iespiestās
kartes,

fotokartes un kartes TV3.
ekrānā.

~ī periodizācijai, manuprāt,ir arī trūkums tas,ka pārlieku akcen-
tētas karšu izgatavošanas tehnoloģijas izmainas ignorējot kartes
saturu. Arī pasaules vadošo kartogrāfijas vēsturnieku vērtējums
(piem.,CanHmeB,1975) par šo variantu ir visai kritisks.

Kā nākošā jāmin Britu enciklopēdijā publicētā pasaules
kartogrāfijas vēstures periodizācija (Wallis,1991):

1.periods - senākie kartogrāfiskie attēli uz
māla plāksnītēm,alu sienām (ap
1000.g.pirms Kristus dz.),

2. kartogrāfija viduslaikos,
3. kartogrāfija Lielo ģeogrāfisko

atklājumu laikā,
4. kartogrāfija laikā no XVIII gadsim-

ta līdz XX gadsimtam ieskaitot.
~ī periodizācija ir pārlieku vispārināta, jo apvienot pēdējā no
periodiem trīs gadsimtus ir pilnīgi nepamatoti. Tieši XVIII un XIX
gadsimtā sāka attīstīties nacionālās kartogrāfijas un kardināli
mainījās karšu sastādīšanas metodes un izdošanas tehnoloģija.

Sauszemes kartogrāfijas attīstība ir cieši saistīta arī ar
jūras un okeānu kartēšanas vēsturi, tāpēc lietderīgi minēt
Baltijas jūras kartogrāfijas vēstures periodizāciju (Lang,1976):

A periods - Baltijas jūras kartes,ko sastādīja pēc
pašu jūrnieku uzmērījumiem (no aptuve-
ni 1450. līdz 1700.gadam),

B Baltijas jūras zinātniskā kartēšana
(XVIII gadsimts - XX gadsimta sākums).

Dotās periodizācijas pamatā ir jūras uzmērījumu tehniskās
izmainas,kas nenoliedzami ir būtiskas un ietekmē karšu saturu, bet
nav uemta vērā jūras saimnieciskās apguves vēsturiskā attīstība.

No Latvijas kaiminvalstu kartogrāfijas vēstures zinātniski
pamatotas periodizācijas izstrādātas tikai Igaunijā un
Lietuvā.Prof.E.Vāreps izdalījis sekojošus Igaunijas kartogrāfijas
vēstures periodus (Bapen,1960):

1.periods - Igaunijas attēlojums kartēs līdz XII



gadsimtam,
- Igaunijas kartogrāfija laikā no XIII

līdz XIV gadsimtam,
- kartogrāfija Igaunijā laikā no XV gad-

simta līdz XVI gadsimta sākumam,
polu un zviedru sastādītās Igaunijas
kartes laikā līdz XIX gadsimtam,

krievu un igaupu sadarbība
kartogrāfijā XVIII gadsimtā,
precīzu kartogrāfisko darbu sākums
XIX gadsimta pirmajā pusē,
kartogrāfija Igaunijā no XIX gadsimta
otrās puses līdz XX gadsimta sākumam.

5ajā periodizācijā jau parādās nacionālās kartogrāfijas
veidošanās pirmsākumi. Hronoloģiski vispārinātāka ir Lietuvas
kartogrāfijas vēstures periodizācija (Maksimaitiene,1991):

1.periods - Lietuvas teritorija kartēs līdz XVI
gadsimtam,

- Lietuvas kartes XVI gadsimtā,
- Lietuvas kartogrāfija XVII un XVIII

gadsimtā,
- Lietuvas kartogrāfija XIX gadsimtā,
- Lietuvas kartogrāfija XX gadsimta

pirmajā pusē.
vienīgais Baltijas kartogrāfijas

variants (Jager,1987):
1.periods - kartogrāfija laikā no XIV līdz

XVI gadsimta vidum,
- no aptuveni 1550.līdz 1590.gadam,
- no 1621.līdz 1710.gadam - zviedru

mērnieku kartogrāfiskie darbi Livonijā,
krievu kartogrāfiskie darbi Baltijā
1745.-1778.gados,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.
3.

4.
5.

Vēl jāmin
periodizācijas

vēstures

2.
3.

4.

5. zemes uzmērījumi Baltijas kartēšanas
vajadzībām 1774.-1798.gadā,
krievu militāro kartogrāfu un vietējo
speciālistu sadarbība kartogrāfijā
1801.-1844.gados.

6.



Sajā periodizācijā ir zināma saistība ar iepriekšminēto Igaunijas
kartografijas vēstures periodizāciju,bet PārmērIgi uzsvērta tikai
krievu kartogrāfu darbIba XVIII gadsimtā,kad aktIvi bija arI citu
tautIbu,piem.,vacbaltu,un vietējie parstavji.

4.2.Latvijas kartografijas vēstures periodizacija
Pirmo mēģinajumu periodizēt Latvijas kartogrāfijas vēstures

pirmsakumus veica L.Arbuzovs jun. (Arbuzovs,1936), izdalot šadus
periodus:

1.periods - Latvijas attēlojums viduslaiku pasaules
kartēs,

- Latvijas teritorija Kl.Ptolemaja (87-150)
karšu atdarinajumos XV gadsimta,

- Latvijas teritorija ū.Magnusa (1490-1558)
un G.Merkatora (1512-1594) kartēs XVI
gadsimta,

- Latvijas kartogrāfija laika no Livonijas
specialkartes lIdz G.Merkatora 1595.gada
Livonijas kartei.

Te jānorāda,ka 2.periodā izdalIt atsevišķi Kl.Ptolemaja
m.B. 1 gadsimta zīmēto karšu atdarinājums nav pamatoti,jo tie nav
patstavīgi darbi.

2.

4.

Tālāk jāmin pirma RIgas
(Jakovļeva,1990):

1.periods

kartēšanas vēstures periodizācija

pilsētas kartes un plāni XVII
gadsimta un XVIII gs.sakumā,

pilsētas kartes un plāni XVIII
gadsimta.

3. - RIgas teritorijas kartēšana XIX
gadsimta pirmaja pusē.

Ka zināms trūkums šai un arI pirmajai Latvijas kartografijas
vēstures periodizācijai(~trauhmanis,1984) jaatzīmē pārāk noteiktas
hronoloģiskās robežas,kas,manuprāt, pārnemtas no Latvijas vēstures
periodizacijas.

Lai izveidotu pilnīgāku Latvijas kartogrāfijas vēstures
periodizāciju, disertants izvēlējas 8adas periodizācijas
pazīmes (Strauhmanis,1994):

-teritorijas attēlojuma kartē detalizācija un
precizitate, te ar detalizāciju saprotot kartes satura



un atsevišķu elementu (apdzīvoto vietu, celu, upju u.c.)
raksturošanas pakāpi. Teritorijas precizitāti nosaka
tās konfigurācijas atbilstība realitātei un, otrkārt,kat-
ra satura elementa novietojuma kartē precizitāte;

-vēsturiskā situācija laikā, kad veidots attiecīgais
kartogrāfiskais darbs; kartes saturu ietekmē gan poli-
tiskie (piem.,cenzūras ieviešana), gan ekonomiskie fakto-
ri. Taču tas nenozīmē,ka kartogrāfijas vēstures periodiem
hronologiski tieši jāsakrīt ar vēstures periodiem,tāpēc,
ka kartes sastādīšanas process prasa zināmu laiku;

-Latvijas teritorijas kartēšanas vēstures saistība ar
Igaunijas, Krievijas,Zviedrijas,Vācijas,epizodiski arī ar
Lietuvas un Polijas teritoriju kartēšanas vēsturi.
Gandrīz četrus gadsimtus Latvijas teritorija tika
attēlota galvenokārt Eiropas un Krievijas kartēs, kā arī
kartēs,ko zīmēja zviedru un vācu speciālisti.

Visas nosauktās pazīmes ir savstarpēji saistītas,nevienu no tām
nevar uzsvērt kā galveno, bet attiecīgā vēsturiskā periodā kādai
no pazīmēm var būt lielāka nozīme.

Ņemot par pamatu iepriekšminētās pazīmes,
periodizācijas,Latvijas kartogrāfijas vēsturē var
periodus:

publicētās
izdalīt sādus

1.LATVIJAS TERITORIJAS ATTELOJUMS KARTES LīDZ XVI
GADSIMTA VIDUM.
Te domātas tās pasaules un Eiropas kartes,kurās ir ob-
jekti Latvijas teritorijā, un minētā hronologiskā robe-
ža saistīta arī ar vēsturiskiem faktiem - Livonijas kā
bīskapu un ordeoa valstu konfederācijas sairšanu,ar
karšu pavairošanas metožu izmaioām. XVI gadsimta vidū
iegriezumu koka plātnē nomainīja gravīra varā,kas uzla-
boja karšu kvalitāti un paaugstināja attēla precizitā-
ti.Jānorāda,ka XVI gs.vidus kā hronoloģiska robeža fik-
sēta arī Lietuvas kartogrāfijas vēsturē(PaxHHcKac,1989).

2.LATVIJAS TERITORIJAS ATTELOJUMS KARTES LAIKĀ NO XVI
GADSIMTA VIDUS LīDZ XVII GADSIMTA VIDUM.
Šis periods raksturīgs ar teritoriālām izmaioām
Latvijā: Kurzemes un Zemgales hercogistes,Pārdaugavas
hercogistes izveidošanos. XVI gadsimta otrajā pusē
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Vidzemē tika veikti plašāki zemes uzmērīšanas
darbi,kuru materiālus izmantoja karšu sastādīšanai
(Holvigs,1929).

3.LATVIJAS TERITORIJAS KARTĒSANA LAIKA NO XVII GADSIMTA
VIDUS LīDZ XVIII GADSIMTA SĀKUMAM.
Sajā periodā Vidzemē strādāja ap pussimts mērnieku un
zemes plānu zīmētāju (Balodis,1935),tieši laikā no 1681.
līdz 1710.gadam zemes kartēšanas darbi bija īpaši
intensīvi.Tā kā šādi darbi noritēja arī Igaunijas
teritorijā, tad arī Igaunijas kartogrāfijas vēstures pe-
riodizācijā (Bapen,1960) ir izdalīts šis laika periods.

4.LATVIJAS TERITORIJAS KARTĒSANA LAIKA NO XVIII GADSIMTA
SĀKUMA LīDZ XIX GADSIMTA SĀKUMAM.
Sajā periodā Latvijas teritorijas uzmērīšanu sāka
krievu topogrāfi un mērnieki,kad sākās arī Baltijas jū-
ras un Rīgas līča hidrogrāfiskie mērījumi.Latvijas kar-
togrāfijas attīstību ietekmēja arī tāds politisks
faktors,kā teritorijas pievienošana Krievijas
impērijai.

5.LATVIJAS KARTOGRĀFIJA LAIKA NO XIX GADSIMTA SĀKUMA LīDZ
XIX GADSIMTA VIDUM.
Krievu militāro topogrāfu darbība sākās arī Kurzemes
teritorijā; pasaules kartogrāfijā parādījās jauni
karšu izdošanas pa~ēmieni:litogrāfija jeb gravēšana
speciāla akmens plātnē un gravēšana tērauda plātnē.Par
pēdējā p~ēmiena pielietošanu Latvijas karšu iespiešanā
mums gan zi~u nav. Sajā periodā vācbaltu izdevēji publi-
cēja pirmās kartes latviešu valodā,jo sāka veidoties pie-
prasījums no latviešu sabiedrības un inteliģences.

6.XIX GADSIMTA VIDUS - XX GADSIMTA SĀKUMS:
NACIONĀLĀS KARTOGRĀFIJAS VEIDOSANĀS.
Nacionālās kartogrāfijas sākumposms sakrīt ar latviešu
tautas pirmās atmodas laiku, tāpēc Latvijas kartogrāfi-
jā jūtama arī jaunlatviešu ietekme (Strauhmanis,1994f).
Sajā periodā aktīvi darbojās pirmais latviešu karto-
grāfs Matīss Siliuš (1861-1942). Pirmoreiz vienotā at-
tēlā tika apvienoti Rīgas pilsētas dalu plāni un tika
sastādītas arī Latvijas teritorijas pirmās tematiskās
kartes.



7.LATVIJAS NACIONĀLĀ KARTOGRĀFIJA LAIKĀ NO XX GADSIMTA
SĀKUMA LīDZ XX GADSIMTA 40.GADU SĀKUMAM.
XX gadsimta sākumā sāka darboties pirmie latviešu izde-
vēji,kuri iespieda arī Latvijas teritorijas kartes. Un
plaša nacionālās kartogrāfijas attīstība bija Latvijas
Republikā laikā no 1919. līdz 1940.gada pirmajai pusei.

8.LATVIJAS KARTOGRĀFIJA LAIKĀ NO XX GADSIMTA 40.GADU
SĀKUMA LīDZ 90.GADU SĀKUMAM.
~ajā periodā Latvijas kartogrāfiju tieši ietekmēja
vācu, tad padomju okupācijas likumdošana ,kuras ievēro-
šanu kontrolēja attiecīga cenzūra. Tomēr arī šādos
apstāklos attīstījās kartogrāfijas zinātne, sastādīja
un publicēja vairākus oriģinālus kartogrāfiskus
darbus. Latvijas kartogrāfijā nozīIDīga loma bija vienī-
gajam Baltijā specializētajam uZ~ēIDumam - Rīgas karto-
fijas fabrikai, vēlāk PSRS GKP 5. uz~ēmumam.

Jāmin arī nedaudzo latviešu kartogrāfu visai aktīvā
darbība trimdā, it īpaši P.R.Mantnieka kartogrāfijas
institūta veikums Belģijā. Latvijas kartogrāfijas
vēstures pētījums šā darba ietvaros noslēdzas ar
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laiku.
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5.LATVIJAS KARTOGRAFIJAS VESTURES PERIODU RAKSTUROJUMS

5īs nodalas struktūra atbilst iepriekšminētajai Latvijas
kartogrāfijas vēstures periodizācijai. Katra perioda raksturojumā
galvenā uzmanība pievērsta attiecīgiem kartogrāfiskiem darbiem -
kartēm,plāniem un atlantiem.

Tabulās ietverti visi, disertanta apzinātie,kartogrāfiskie darbi
,kuros attēlota Latvijas teritorija.

5.1.Latvijas teritorijas attēlojums kartēs līdz XVI gs.vidum.
Pēc J.Baloža(1878-1978) pētījumiem (Balodis,1934) pirmās ziuas

par zemes uzmērīšanu Latvijas teritorijā, ir no 1232. gada.
Norādes par mūsu teritorijas dalēju pazīšanu ir ģeogrāfiskie
nosaukumi pasaules kartēs,kas zīmētas jau XII gadsimtā. Tie lauj
izteikt versiju,ka XII -XIII gadsimtos varēja büt Latvijas
teritorijas kartogrāfiski attēli, no kuriem ģeogrāfiskie
nosaukumi pāruemti pirmajās pasaules kartēs. Tā, varētu büt viena
no versijām,kāpēc pirmajās kartēs,kas attēlo galvenokārt Latvijas
teritoriju (Livoniju), ir norādītas daudzas apdzīvotās vietas.

5īs sadalas struktūra veidota pēc kartēs attēlotās
teritorijas,jo vienas un tās pašas teritorijas kartēm ,kas
zīmētas līdz XVI gadsimta vidum, ir zināma līdzība, pat kartes sa-
tura pārmantotība. Grupējums ir šāds: 1) geOinformācija12par
Latvijas teritoriju pasaules kartēs un uz pirmajiem
ģeogrāfiskajiem globusiem, 2) Latvijas teritorijas attēlojums
pirmajās Eiropas kartēs, 3) Latvijas teritorijas attēlojums
Baltoskandijas13 un Krievijas kartēs un 4) pirmās Latvijas
teritorijas,tolaik Livonijas kartes. Lai būtu ērtāk salīdzināt
kartēs ievietoto ģeoinformāciju, sastādītas kartēs esošo
geogrāfisko nosaukumu tabulas (2.,3.,4.tab.) .
•. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .•. .• .•. ..

12
ar ģeoinformāciju saprot datus par konkretas teritorijas dabu,

iedzīvotājiem,apdzīvotām vietām,ar norādi par šo datu izvieto-
jumu.1:jar terminu "Baltoskandija" apzīmē teritoriju ap Baltijas jūru
(ietverot šajā terminā arī Baltijas jūras raksturojumu).



Līdz XVI gs. vidum Latvijas teritorijā bija notikušas nozīmīgas
izmainas.Jau X-XII gs. bija izveidojies sauszemes celu tīkls,kas
saistīja lielākos ekonomiskos un politiskos centrus.Ar
XIII gadsimtu sākās vācu ordeoa karadarbība,kas beidzās ar
Latvijas teritorijas iekarošanu. Un kopš XIII gadsimta otrā
ceturkšna vācu iekaroto Latvijas un Igaunijas teritoriju sāka
saukt par Livoniju. Viduslaiku Livonijas saimniecība tika veidota
pec tās feodālās sistemas,kāda pastāvēja Vācijā līdz
XIII gadsimta sākumam, parauga.
Rīga,Cēsis,Valmiera,Limbaži,Ventspils,Aizpute,Kuldīga,Koknese un
Straupe ietilpa Hanzas savienībā,kas veicināja tirdzniecības
attīstību tajās. XVI gadsimta pirmajā puse saimniecība vel
aktivizējās, jo mainījās agrārā iekārta, uzplauka pilsētas. Lat-
vijas teritorijas feodālo sadrumstalotību nomainīja
lietuviešu-polu un vēlāk, zviedru varas.

5.1.1.pasaules kartes un uz geogrāfiskajiem globusiem.

Pec prof.A.Spekkes versijas (Spekke,1959), pati senākā karte ar
informāciju par Latvijas teritoriju, ir pasaules karte, zīmēta
m.e. VI-VII gadsimtā. Kartes autors Klaudijs Ptolemajs(Ptolemeio)
bija ievērojams senatnes ģeogrāfs un iepriekšminētā pasaules
karte ievietota vina galvenajā darbā par ģeogrāfiju
"Geographike hyphegesis". ~o A.Spekkes versiju apstiprina G.Reiša
(Reisch) pasaules karte (27 1.tab.), kurā ir nosaukums
"Liuonia". Ir zināms, ka šīs kartes autors izmantojis arī
KI.Ptolemaja karti sava darba veidošanā. Pamatots ir otrs
A.Spekkes apgalvojums par Valmieras, Mežotnes un Alsungas norādi
arābu geogrāfa Muhameda aI Idrisi (1099.-1164.) pasaules karte
(1154.) un minētais apgalvojums balstīts uz zviedra Ekbloma
1931.gadā publicētiem pētījumiem.

Viena no pirmajām pasaules kartēm,kurā tieši fiksēti vairāki
Latvijas geogrāfiskie nosaukumi, ir 1235. gadā Ebstorfa klosterī
zīmētā karte. Tajā lasāmi Rīgas (Riga), Livonijas (Livonie
civitas), Kurzemes (Curlant), Zemgales (Semigallia) un Daugavas
iDuna) nosaukumi (2.tab.).Karte pieder pie t.s. "apalā tipa
pasaules kartēm ar orientējumu uz dienvidiem un tāpēc
iepriekšminētie nosaukumi ir kartes apakšdalā.~ī ir pirmā, mums
zināmā karte, kurā Rīga apzīmēta kā nocietināta vieta (2.att.).
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Ka niko:sā jmnin 12,64. gada pasaules; ka:rte {2}., .kas lid',;t;'iB.im li ~
tera-tuļ"'ā. ir ma.:ī!: ~aJt:=~i'tu'l:'ota (Stl",a,uhman.ie:,~ 1993a) ~ :Kart.esk:!Qpij a
:publ.icēta .HH3. gadA2 jKJr;'levij,,9. I.z.a.ot.t1i grame.tā, bet at"tēls i:r l,oti

:ne.K:\tB.l.i tat :ivs ,t&Pe,cpat' kartes saturu val' slH;·1e.~t t ig,',;:ü pe,e
gl';',ima,tas tekst.a."~ T.a,jā nOl"adJ:ta , ka karte lt' R:ī:gas•l{ur z,em;eIS tin

D~\M~ava:e nosaukumi..Ha.n.1L\Pdt:'a't~Š.[S kat"t..esaulE.Qr,a:m biju~.i P,~Z!I:!';!tBlfi8.

iepr iek.šmin.e'tā, Ebst.ot"·faK.at"te. t1:in1mala infot'mao ij a 'par 'L~tvija~

:teritoriju ir Her'eforda 13.gad'sil:llta k:a,I''tē l~P.'Veskont,e~ {\1',escoo'te)

1320. g.a:da un A.D1ulkerta (Dulce,rt) 133:9. ~adakar'tē~ (2 . tab " ) ~Tatad

var sec.inā.t ~ka, n.ekāidapI'o'i@:1."asa :L,~tvije.s t@;I'i.toI'ij,~~ l"akstu.l"05.~nē.
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paaa:u,h,,!Isk8rt'~8.

1,.t~bula. L'ī:clzXVI ~adsimt.avidU:m.veid:o"tās :kar-ties ar
Lat vij ast et" i tor' L j" ,asra,k stur"o,jum.u~

N. p •k. NOE:au.k1Um~ DatēJums

1. Eb.s t '01"f&;9 p&O'='8.u.!es ka.l:"te. 123.5 ...• 1339.
2,. Pasaul'E!-s kat't.e.. 12,84..

3. :Here,fo l'daa palsau le~ karte. XIII gs.
4... P ..'lie sk;oifl'tespaJsall1es karte. 1320.
5:. A.Dulk:e1r:'ta pae~ul'es K.al''tJ8. 1338.
6. l!\, •.DulkcEH't.a Ee.lt,ij,as jüri!"L8 kart.e.. 133'9..

1. P.asaule.s kart,e no "Atlas Ga:talan" ~ 1315.
B.H. ,San:uc·o pasa.ules k.a,rte.. XIV .~'!:!'.

9 ,. A...B i.a:nk.Q paaa.ul!e ~ 'ka,r' t'e .. 1436 ..
10 ,.Fra..Me.uI'o pa.s.aules ka·rt.e. .14.59..

11. KL i?tol,sim.a,jakarte "SaJt'mtatiia Eu.ropae" 1.478. ,.1482.
12. :Ska.:n:diDā:vij li.:S ka.I'te ~ 14.82 ~

13~ N.Ge1t'm.anua Vlduse iro pas kart~. 14.91 ..
14-.F:r· ,.Rosae 11 i 'liduae i:ropaa kart.'e,. 149 L

15.. H.Eeha ima.ģieogrāfiskais .!i:Üobu.ss. 1492.
re. L:iv~nijas.kar'te.. 1493~
.1.7. H.Mince raV 1dus- un. :au~s'to t"'Ulll'le i:t"QPaska.r te ~ 1.493 •

1.S.l? . K. Ke la v·.it aL 1:vlonl.j ,as kaI"'t e". 15. .>
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Ge:rm,anie ~R:uss:ie.~Litvan:ie" ~ 1507 ~
25 ~ Kl . :r tCllem.a;; a L ivon;i.j6,iS k,!ar t. e ~ 150 B~.
28. E~Vapo,vska ka.r-t'e! "Tabula :IDDQerna Sarma.i:; i,S! Europeae ~~j, 1513"
27. '81". RE1[!.iga p8ea.ule~Kal"t.e .1515.

Z8,. M,.Valdsēm1.11erapa.,saules ka!"te. 1507. > 151B,.,~1525 ~
2'9. B~\la;povska ņ,:i.dus-un au.s'trum.eiro,paakarte. 1526. 1,1526.

30., 1ft~Skulteti. .ki.l..rte "Mappa ·;S!,1VEi de,scr1pt 10 t'Clt't'aE! Li voniel1.si.s ,.

1529.
1529.
1630.
1532..
1532
1.535.

153a~
15391.

::!L54l ~

1542.
1.543~
1-544.

15·'U3.
1549.
.1,550.

31. D~Ri ber-c p!a.sa:u1e~kartle1.
32 . P~Api~nusapa:5a:,ule~ k,~l.;rt~~

33. A.T!čud.i Skandina,vijas ka.r'te.
:34,. ,J,.m:glera zieme 1va15'bu_ karte.
35. R.Cel1a:Eiropaskarte ..,

36. S.~Minstls,raKri,sv1j as ka:t:'te.
37, O.Ma,!!!;llUSa ka.l"te "·Ca.l"t.a mar,in,Q .. , . " ..

38. G~.Mer"katIQt'a ģle,aļ;l'a:f.iska.1sl~1,obu5!s~

as., ,A.. Vid-asa Maaka'VasV'alf~t,s~ar-t:e &

40 & K. Afit.oni~Qna k:arte "Caet'"te van Oos,t:la-n,t '! ~

41. 6. Mi.n~tel'aLiVQnijas .l.ta.l"te ,.

4.2. Kl.Pt;oleroaj ~ kart,e '''.Pr-U:3S ia et Li von.i.a nova. .,.~

43.. iS& He rlb.et:'ste 1naHa.,ska.vas valsts karte ..
44.~Pu~loiu. karte" The, :Nanc~ Gldbe!I".

Autora aa.atād.ī:t:,a..

Ar1 Ft'ā :Haur"lo <miri~, 14.60) 14S9t.S/!"I,dJa kal''tē (10) Latvijia.s
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Lielo jūras celojumu kartogrāfiskajiem materiāliem (Skelton,
1965) .

XVI gadsimta sākums raksturīgs ar to ,ka turpinās Kl.Ptolemaja
kartogrāfisko darbu atveidošana, tos vairāk vai mazāk papildinot.
Jāmin arī,ka šajā laikā pasaules kartēs parādās nosaukums
"Amerika" .Bet Latvijas teritorijas raksturojumā būtisks progress
ir M.Valdsēmillera (Waldseemüller,1470-1518) 1516.gada jūras
kartē.Te pirmoreiz kartogrāfijas vēsturē ir Rīgas līča nosaukums
"Rigensis poden", un pēc L.Arbuzova jun. domām
(Arbuzovs,1936a),tas ir vienīgais gadījums XVI gadsimta sākuma
kartēs. M.Valdsēmillera kartē pirmoreiz ir nosaukumi: Grobin
(Grobioa),Goldingen (Kuldīga),Cand (Kandava),Hasepot (Aizpute) un
Sabel (Sabile)(Klētnieks,1991). Pēc A.Spekkes domām ,šajā kartē
redzam "jaunu un modernu pieeju Baltijas jūras krastu profilam ar
rūpīgu šīs jūras austrumu krastu geogrāfisko izvērtēšanu
attiecībā uz zemju, pilsētu un upju vārdiem." (Spekke,1959.
-26.lpp.). Turpretim 1525. un 1529.gada pasaules kartēs ir
tikai vai nu Livonijas, vai Rīgas nosaukums. Teiktais attieci-
nāms arī uz originālo pēc formas - sirds formā, 1530.gada pasau-
les karti (32) .

2.tabula.Latvijas geogrāfiskie nosaukumi pasaules kartēs
un uz globusiem.

Darba autors,datējums
Ebstorfa,1235.

1284.g.karte
Herefordas,XIII gs.
P.Veskonte,1320.
A.Dulkerts,1339.
Katalaou,1375.
M.Sanuto,XIV gs.
A.Bianko,1436.
Fra Mauro, 1459.
globuss, 1492.
pasaules karte,XV gs.
H.M.Germanus,XV gs.
Gr.Reiss,1515.
M.Valdsēmillers,1507.

1516.

Nosaukumi kartē (uz globusa)
Livonia civitas,Curlant,Semigallia(Zem-
gale),Riga,Duna(DaugavaJ
Curlant,Riga,Duna
Lionia
Liunia pria, Riga
Curlant,Riga
Catelant paganis(Kurzeme),Riga
Liuonia,Curlant,Riga
p.Linfania(Livonija),Riga
Liflant,P.chula(Kurzeme ?),Riga,Duna
Liflant
Liuonia
Liuonia
Liuonia
Liuonia,Riga metropolis
Livonia,Curonia,Samigele(Zemgale),Riga,



D.Libero,1529.
globuss, 1541.

Dina(Daugava),Rigensis poden(Rīgas līcis)
Goldigen(Kuldīga), Grobin,Hasepot(Aizpu-
te),Cand(Kandava), Sabel(Sabile 7)
Riga
Liuonia, Riga, Dumes cap (Kolkasrags),
DÜnenborg(Daugavpils), Grobin

Autora sastādīta.

Vēl jāmin divi kartogrāfiskie darbi , kurus sastādīja pazīs-
tamākais viduslaiku kartogrāfs Gerards Merkators ( 1512
1594)- globuss (38-1.tab.) un pusložu karte (44). Uz geogrāfiskā
globusa pirmoreiz norādīti Kolkasrags un Daugavpils - Dunenborg.

Tādejādi jāsecina, ka līdz XVI gadsimta vidum tikai dažās
pasaules kartēs ir salīdzinoši vairāk geoinformācijas par
Latvijas teritoriju. 1541. gada globusa satura veidošanā, pēc
manām domām, izmantota M.Valdsēmillera 1516.gada karte, kas
rosinājusi G.Merkatoru sākt arī Eiropas karšu sastādīšanu.

5.1.2.Eiropas kartēs
Vecākā Eiropas karte tiek datēta ar 1427.gadu (Wallis,1991),

taču ne avotos,ne literatūrā (piem.,Arbusow,1935.,1936b) nav ziuu
par Latvijas teritorijas raksturojumu šajā darbā.Pirmā Eiropas
karte ar šādu informāciju ,manuprāt, ir 1478.gadā izdotais Kl.Pto-
lemaja kartes atdarinājums (11). Mūs interesējošā geoinformācija
gan šajā kartē ir minimāla - iezīmēta tikai Daugava ar nosaukumu
"Rubori flu" (3.tab.).

3.tabula.Latvijas geogrāfiskie nosaukumi Eiropas kartēs

Autors,datējums
Kl.Ptolemajs,1478.
H.M.Germanus,1491.

Nosaukumi
Rubon flu(Daugava)
Livonia,Riga,Duna flu,Dinenborch(Daugav-
pils), Marieborg(Alūksne)

Fr.Rosselini,1492. Livonia,Riga
H.Mincers,1493. Livonia,Riga
M.Beneventanus,1507. Livonia,Riga,Rubon(Daugava), Marieborg

Livoniae
Livonia,Sanfor(Sabile7)B.Vapovskis,1513.
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H.Cells,1535. Livonia,Riga,Duna flu,Marieborg,Grobin

Autora sastādīta.

H.M.Germanusa 1439.gadā zīmētajā un 1491.gadā gravētajā
Viduseiropas kartē (13) pirmoreiz kartogrāfijas vēsturē ir
nosaukumi:Marieborg - Alūksne un Dinenborch - Daugavpils.A.Spekke
pamatoti norādījis,ka šai "kartei raksturīga liela kartogrāfiska
nevarība attēlot Baltijas jūras līčus jūras austrumu
dalā."(Spekke,1959.-24.lpp.L Taču pēc L.Arbuzova jun. domām v ea.i ā

kartē, salīdzinot ar citiem Kl. Ptolemaja karšu atdarinājumiem,
Latvijas teritorija attēlota vispinīgāk. Loti maz geoinformācijas
par Latvijas teritoriju ir 1492.gada Viduseiropas kartē (14) un
publikācijās bieži minētajā, 1493. gadā izdotajā kartē (Spekke,
1935.; Nordenskiold, 1897.; Arbusow, 1935.; Ramans,Spekke, 1931;
Goss,1994.l.

Arī XVI gadsimta sākuma kartogrāfiskie darbi nav bagātāki ar
informāciju par Latvijas teritoriju, piem., 1507.g.Viduseiropas
karte (Arbusow,1936b). 5is darbs turpina H.M.Germanusa
kartogrāfiskās tradīcijas , pie tam jānorāda, ka šis autors arī
1507.gadā izdeva savu Viduseiropas karti,kuru papildināja polu
kartogrāfs Berhards Vapovskis (Wapowski,miris 1535) savā
1513.gadā izdotajā kartē (5trauhmanis,1994h). 5ajā kartē (3.att.)
ir viens no pirmajiem mēģinājumiem attēlot Kurzemes pussalas
konfigurāciju, un Latvijas geogrāfisko nosaukumu skaits ir
lielāks nekā citās tā laika Eiropas kartēs. Latvijas teritorija
attēlota arī B.Vapovska 1526. un 1528.g.Eiropas kartēs,bet pēc to
kopijām pie St.Aleksandroviča darba (Alexandrowicz,1971) nevar
izvērtēt karšu saturu,jo kopijām ir slikta kvalitāte.

Vēl jāmin Prūsijas kartogrāfa Heinriha Cella (2ell, miris 1590)
karte (35),izdota 1536,gadā uz astoPām lapām. Kartē attēlotajā
Latvijas teritorijā nav daudz ģeogrāfisko nosaukumu (3.tab. ),bet
ir citi satura elementi.Piem.,Daugavai piezīmētas vairākas piete-
kas,no kurām viena varētu būt Aiviekste,pie Daugavas ietekas līcī
ir cietokšpa zīmējums ar nosaukumu "Dunfor",kas varētu būt
Daugavgrīvas cietoksnis. Pēc K.Bučeka domām (Buczek,1966),
H.Cells savas kartes sastādīšanā izmantojis Kl.Ptolemaja un B.Va-
povska kartes. L.Arbuzovs norāda,ka H.Cella karti zīmējot
izmantota arī H.M.Germanusa karte (Arbuzovs, 1936a ) un šai ver-





sijai var piekrist.
Kopumā vērtējot līdz XVI gadsimta vidum izdotās kartes no

Latvijas teritorijas raksturojuma viedokla, jāsecina, ka pro-
gress ir minimāls.Viens no galvenajiem iemesliem tam, ir precīzāku
kartogrāfisko avotu trūkums tā laika karšu autoriem.

5.1.3.Baltoskandijas, Krievijas un pirmajās Livonijas kartēs
Līdz XVI gadsimta vidum izdotajās Baltoskandijas regiona un

Krievijas kartēs būtu jābūt plašākai geoinformācijai par
Latvijas teritoriju nekā iepriekšminētajās Eiropas kartēs
Tacu kā liecina pētījumi ( 4.tabula), tikai dažās no kartēm ir
vairāk geogrāfisko nosaukumu Latvijas teritorijā.

4.tabula.Latvijas ģeogrāfiskie nosaukumi Baltoskandijas un
Krievijas kartēs

Autors,datējums
A.Dulkerts,1339.
Kl.Ptolemajs,1482.
H.Ensenius,XV gs.
Kl.Ptolemajs,XV gs.
A.Tšudi,1532.

J.Cīglers,1532.
S.Minsters,1538.
O.Magnus,1539.

C.Antonišons,1543.

Kl.Ptolemajs,1548.

Nosaukumi
Riga
Liuonia,Riga,Rubon flu(Daugava)
Livonia,Riga,Turon fl(Daugava ?)
Liuonia,Riga
Riga,Dwina fl,Dunsor(Kolkasrags ?),Liba
(Liepāja),Gerbin(Grobina)
Riga
Liuonia,Riga, Marienburg(Alūksne)
Livonia australis,Curetes(Kurzeme), Sembia
(Zemgale),Riga,Dusnes(Kolkasrags), Sabel,
Tokhem(Tukums), Uxkil(Ikšķile),Krucborg
(Krustpils), Duneborg,Hemsel(Limbaži),
Velmar(Valmiera), Marieborg,Treide(Turaida)
Wende(Cēsis),Rineborg(Rauna),Smilte(Smilte-
ne),Nuborg(Jaunpils)
Coerlant,Rij(Rīga),Duina,Domesnes(Kolkas-
rags),Sabel,Trockhem,Uexkil,Noborch(Jaun-
pils),Derwinda(Ventspils)
Livonia,Cureti,Sembria,Riga,Sabel,Tokhem,
DÜneborg,Emsel(Limbaži),Velmar,Marieborg,
Treide,Rineborg,Smilte,Nuborg,Segefelt(Si-
gulda),Rugen(Rūjiena)
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(1512-1577),un tekstā O.Magnuss nav nosaukts,kas, manuprāt,
kļūda.

1542.gada Krievijas kartē,ko zīmējis Dancigas gleznotājs Antons
Vids (Vidas,1500-1558),arī attēlota Latvijas teritorija, bet
attēla saturs nav līdz šim pētīts un nevienā no publikācijām nav
šīs kartes attēls (Arbusow,1935.,OeTPynHc,1960.,PaxHHcKac,1989).
L.Arbuzovs jun. A.Vida karti nosaucis starp darbiem, kurus vēl
jāpētī, taču šī karte, cik zināms, vēl nav publicēta. Holandieša
Kornelija Antonisa (Anthonisz,1499-1550) 1543.gada karte ir
līdzīga O.Magnusa darbiem, gravēta uz devinām koka plātnēm. ~ajā
kartē, kas ir visai neprecīza, pirmoreiz ievietots Ventspils
Derwinda nosaukums(4.tab.).XVI gadsimta vidū izdots vēl viens
Kl.Ptolemaja kartes atdarinājums (42), kurā ir 16 Latvijas
geogrāfiskie nosaukumi, t.sk. pirmoreiz Rugen Rūjienas,
Segefelt-Siguldas un Emsel-Limbažu. Kā mantojums no Kl.Ptolemaja
kartes ir hipotētiskā kalnu grēda gar Jaunpili-Nuborg un Tukumu-
Tokhem (Spekke,1935.-XI piel.J.1549.gada Krievijas kartes autors
ir Sigismunds Herberšteins (Herberstein,1486-1566) Austrijas
diplomāts,kurš kādu laiku dzīvojis Maskavā (g~KoEcKHM,1923J. Savu
karti vins zīmēja izmantojot tikai krievu avotus,t.sk. karti,ko
sauc par "Lielo Rasējumu" un ,domājams ,tāpēc informācija par Lat-
vijas teritoriju šajā kartē ir minimāla (4.tab.).

Tādejādi var secināt, ka no raksturojamā laika
Baltoskandijas un Krievijas kartēm, Latvijas teritoriju
raksturo tikai O.Magnusa karte.

Kartes, ko literatūrā sauc par Livonijas kartēm, attēlo kā
tagadējās Latvijas, tā arī kaiminteritorijas. Diemžēl, par vai-
rākumu no šīm kartēm ,ir tikai rakstiskas norādes
publikācijās, bet nav attēlu un tas ir radījis dažādas versijas
par karšu saturu. Pirmā karte raksturo Eiropu, lai gan literatūrā
tiek saukta par Livonijas karti(Ramans,Spekke,1931) un ievietota
darbā "Aetas Mundi"(pasaules mūžs), ir Nirbergā 1493.gadā. izdota.
Bez dažiem nosaukumiem Latvijas teritorijā, kartē vēl iezīmēta
Daugava(bet bez nosaukuma).Nevar piekrist apgalvojumam, ka sajā
attēlā "Latvijas krasta profīls sāk izrādīt tendenci uz
precizitāti, upju līnijas sāk tuvoties pasreizējām. (Ramans,
Spekke,1931.-11171.slejaj,jo sī karte, pēc satura precizitātes
ir loti aptuvena, tā zīmēta izmantojot kādu no Kl.Ptolemaja
darbiem.

ir

perioda
plašāk



Par senāko Livonijas karti vairākās publikācijās nosaukta Alek-
sandra Skultēti (Sculteti) 1529.gada karte (Arbusow,1935.,
1936a.,Bapen,1960.,Buczek,1966.),kas esot pazudusi. Nevienā no
minētajām publikācijām nav raksturots sīs kartes saturs, tikai
izteiktas versijas, ka tā varētu būt viens no informācijas
avotiem O.Hagnusa 1539.gada kartei.

Trešā Livonijas karte darināta 1544.gadā un vairāk raksturo
Baltoskandijas nekā Latvijas teritoriju. Tajā ir daži nosaukumi:
Liuonia, Riga, Samogena-Zemgale un Marienborg-Alūksne, taču sa
nosaukumu novietojums attēlā ir loti neprecīzs. Iezīmētas arī
vairāku upju, pēc manam domām - Daugavas , Gaujas un Ventas, bet
nav doti to nosaukumi.

Tādejādi par pirmajām Latvijas teritorijas jeb Livonijas kartēm
laikā līdz XVI gadsimta vidum var runāt tikai vispārināti, bet
kartes, kas kalpojušas par avotiem Ziemeleiropas un arī vēlākzī-
mētām Latvijas teritorijas kartēm, ir eksistējušas.

5.2. Latvijas teritorijas attēlojums kartēs laikā
no XVI gadsimta vidus līdz XVII gadsimta vidum

Vēsturiskā situācija Latvijas teritorijā šajā laika periodā
bija visai sarežgīta, jo notika saimnieciskas un militāras
aktivitātes. Te jāmin, piemēram, muižu revīzija Vidzemē jeb
Pārdaugavas hercogistē - Inflantijā 1583. 1599. g.; zviedru
nodoklu politika, kas kavēja Latvijas pilsētu
tranzīttirdzniecības attīstību. Taču saimnieciskos pasākumus
negatīvi ietekmēja polu - zviedru karš 1600. - 1629, g., kā arī
Rīgas bastionu izbūvēšana (kas bija uzsākta jau 1537. gadā
1617. - 1650. gados.

Savukārt, Kurzemes saimniecības veidošanos un attīstību kavēja
tās teritorijas politiskā sadrumstalotība.

Latvijas kartogrāfijas vēsturē šis periods raksturīgs ar to ka:
- sastādīja pirmās Latvijas teritorijas kartes (kas ir

saglabājušās līdz mūsdienām);
sākās pirmo zemes plānu sastādīšana pēc uzmērījumu
datiem un detalizētāk kartēja Rīgas līča akvatoriju;

tapa pirmie Rīgas un citu Latvijas pilsētu
kartogrāfiskie attēli.
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'l!'\~Ī'" u~:;;ikati 'It- ~13!:~ ņ. Hļ;I!jiļJ,'u;ea ,;l53!E1~, - ~kgrt'e,~, oP'i.ii tļ (,l\rb'!,il Z©'l19 I li51';J6a.-
.....1 & lpp ; ~ MWl~,rA.t" ,iļ]L "!IF,!~jIj;':!!Il,6;tl ,f.IJ!Ii'V' p~fīī;g!.t,od~..a.,~ ~ 10 J' ~G_āEi~a ldci b.jj,,j,;!!"

~:ļens iIW 'tāl 1,i;i!!,ik~, :paz,ia:J;;amā,k~iem Ve'nē!Q iJ!S!os kar'tlc 'rfifl'em !,'!i;"al.r-' ~

Jti§i 4,0 kal",~~ iB.-".t't1Ü1r,!!II(!:g;~_riflll,\o'l' ~S:ķ~ltlÜ,r.h l'S 153,.,- 4a~,~lpp,~, ļ1Q .i::&.dC1 ~ cl t: a

4U~~!D,r,ak:art::h Itā. aa'Vti vi ~i3!m neb i,J a. 'j,;ŗa,jā,d~iSB _:m _ :!i3arbe~tn'i Li:voņi Ja;;;l

.k!iliI.""t.ē f~ b ,:1.. UBl 9~fa.1-_ B ļeQl!ļr':f'1_9J!t~, 'n.c 'u.ktuml,J'll 'kAl!! iP.'~

,r"., J1LI'bbl~QVadgmāmi!! 'I,.I'U;i!' ;j.diO t ī; p,i;L.ir'e ļg,a'k :aial:~dz;ļn.o t. ar alln'ā.k ī. ~d;Ļi'L~

ka.r.ti'l§mJi ( Ai:.-'b'uzov~'~19;j!o!5Ei1. ,.,~:2B;3,.1~t;;~,J' • JM t;z rd ~ ka :§.aj A ka.'1:' 'te ir

,ha ŗ',āG'ī! t 2 ~e :!;,ģ '~gJ :ļ. ietJ?;ā'j·aa ca;up' "J~'Dbi,'ņu~ A t:;;:;;~yti ~,Qa.b'~1: i ~ KaRda.v.g ~

Itlktitn'Lt l_d:~ Ri~ā 1._ :t.i ite:ri3!. t:Ü1:";3" ka pi romā' lr;: B l~, karrt.,E!' l5:ā.n ī!J,;i,:n.eti Ci,

.113,4'1.,g. ļ,,1.m'08.f:u nO'IJ,ffd~ ka.r-'it.i€!: (: I?avu],bB J,.19~::3.,-1O~ . lpP. ) '! tī,Qml;@!l-"

Ei;_~:ar'b.erin'i k,g,t'te 'i'ir;" ,8,3 ~du;;;;ļ v,e;';;;'āka un. 'il;;ē"tad :ne aF,iiiQubā'm ļ p"i,r~ā

!lii."l'" .1ez īmJl tu c'01u . ~Q' k:~:~tļ pit"O f ~,A,~:5.~kkii1i:l~:EtlloiEi B.UQ: 1~ p~r vi~rilU f\~

v.i~'iļ'ē'rĻ.-ī:'a:ākij'1J1; ID1ŪĢļ\,JJzell!lee k;a,;r't'ēm",~ ;;;;~J;;ke" 1~a5,.,-72.,1:p:Ei'i'.~ Un 't~ var

pü:d,ī::~rļ.at,-~,~,~~:~Qg;ļ'U;;;;ļ t.ļ'i;r(;Iin;ļ"j:a~ karte' mi'i"~eta v-.a,:ļ'i;"§.!I;:ai;!,":p,;y.blļkac ~~aa,
I ptem i • L~1thļ!u.:i!īE}r'" 19:58 ~ l ī"jj!D le':r' ~1gl';":fl ~ J ļ 'tMU i3,I kar."~i:9i :Day t 'Z,rJi©.'~a•

Un, .i;E1'8P~;jairt!a~,nāv ·~~~lāJb.a~u~j.eā lid.~ mUBcliĒl,ilā!mi ~

V:iLena nņ plaai.:k :P'-8Z,:[i~:~rtamftkajEli:m t~ .J .:Fe'rtJYļ.e';hj a ļ ]?ort;at,i,l1~l

:ļ.,jĻ 'I;.I'1Qn.ļ~·as k~r,te ~6,.~t't . , ~ka,::;;; :E!;Y!:blie ē:'t;i;j,. y.g.i'~,i~ikkārt .' No dauclg~j ~
'l~-ub11ki'iiC1j.mr~par 10 ,karti, \ Ar-l:!'I;l~v.,~! l:::il3~. j 1936&!b.! ~ong ļ l'eeO~j,b , ,
1'9630 . 'ī i6peJ[ke !' li~N36_';, ~ l,s'th ieKs' ~.198.L ij,} ..• if:I _) j';ļLat,:;r;'i~ ,J • if,l'@lJtVl:l'€ü-tll

ŗfar'b.9. TAj,ii :!Ea];l:~,t,lirot.a''Ii!ļs.'tu!ī::''i~kļ, 9,:t:t>uBclj.a! l'i:,'-'dā t.a'lili J',. f01"'tallci-

~i;;l" k;!;!;t't'e" ilina.l:Lzēts H:a:E"te:iS ~a-il;;y::r;>a un l~,V!",ē:'ļ"'tēt~ 'tāl;;I ;prel:':ļ:;g;ī'L~t~-

F ~c: J ~ii: llot.:I!Īi,],.,eka a:pt'8ķini,elfr!i.~ ,kart 8i:3: '\1' ,iLdē.J ai,t;, roļ; rLH!l,~ i:ro 1 ': 41, 'mIj . ~

,K~tē nc,t':-d.i,t.J!ī:!i· 11~ i!:iPrl'z[v't:I'ij;,,&5 ''I,I''l~etaB~t. iS!k.LiSI!t'vija,s 'te'rī..tQil,i,~ ~:i!F'

16i1J~ jNo;;!Vi~!rr''p:iekr~,6'k I'I1Itnēt,aJ GI:mi au"t,o["'i:mii, tt-a "S~,fJe:nw~,ld'i;!!' ~.ir' S,tJ.n'ta4!,:ļ·~





j O,~ 1lIJ2TIUJjl't"ā,t Jļ 't,!!, ooma:t:a I$:l~l~,~ :P"e~ ,E1'lanm dL~tlUlm, p,i.ls€,!,tu 'unp,iJ,u,
'aPc~tIlIlBj 'U]Q.:!l ,n~'Il,~~ltdi!l.1 U!l- n_ ,iB,r' 1, ,g!ii!it; :i:!~ik~ 1. a;rn;all ēm, ~ ;;;ŗ ānQn'iā.M 'j' :k~;

;J'~fl;:;!~t,~neljl a ki~it':'~ē,b:Qjt,iaks ~at'Jl,ļ.I":f!; ,e le:meilJ',i,t,s 1.1" ,ihl,!t"~;ļMīli~,i!; - t !iEl"ļ~;Qv,a?l

Un Vid'Z;B!!n0 i!!I :t:-O:be!~aig,~ ID!!:II,.ļāg'Oa; :ELīa :lical" ts,e Jk.:l;d:~~D;ēiJ i,it" aet'8kiF;ī:ga,

geo"'~āfiBk:a nQa8:t1Il'rwm :Skll,jL't'3'~ ,p.~;I!!:![Q.~,~ !57B _,Ii;!!:~di!l .1g;qeVtlim3l 't;~ .t:r;o
:ID-.az.ak :r.!!,etka, 'ka!ļ;"'te~ ':IP',ir~Jā i,zde~iā ~ :D1e:k!J:t ē,j alijiiļ il" ver.'i8,i~'a ! ka
ii ~Pt:nrtiinĢijia it,a.r,t~'iS,lzdevuma; 15"7'13;i!,~8dli." ''i,i'a.:t:~ētu bl,~i:i!!; ļ:U!ta.nto't:i!!i,

G. ~.Qr'k:i!!!.'tlo~.m'k.a1"t ..e~ ~,ļ iZ:dio~\ ļS!El5,l' gada ~a,a~ t~d~i1'ainM ,(,6:1?Elik.,lI;;e' ļ 1&;4 B.•.'~,.
~t. iaiJl\!5!ii1i,!:v'oJ um~ t- k;a, H,. '~B'i'i"O1.:lu!9a :1~'7'? . gath:L, t,1:v~.l~ a!~ kA!E't.!!I ~ ~:im~ '&,-

iP!A :!Lzll),an eo''t:i!i, J. i'\o~'ta_nc' ~L,j,a 15,'?3 - l~ad~ Kāt"tē 1( EQne;'" L9IiSO:a., ) ~ ma:nll.lP[t1;ā;t; I

ir ~~a t,gt; ~ ~tr. ,Fa;'!FQU1i,ļ~~ ka:ti't:1e 'i!i2.Q.!I!..I' k::Lüda,:tnāka. 'tm, nfl:~p,r:'I~}eizAka

'Ba.U:d;zln~'t aŗ J •!o,J!''C..i!l.'Il.i!C1,1,a ~~t!l.,~ ijn ::g, ,9 kar'tii;!iā Q,glatJa,tiu, '''-fa:~1.an;t\1l

157'8 ."g~dii P14blJ['O:l}j,;g, G€f~"~rds: Olai ,J',€:;id~1 (:I1,';50fJ-l,!5:Bi:O UR kl no:t",ādit~

li te-rat'ūir'ā:{ J,a"ser! :11.976~ī< ,9,19'v'a;:tiliS'1"J:ts l'e'Vie.to:t.~ vai:rAms IB,'tļan;to9i~

151 ~ ,./ ao ~~ ~ t.:l'vo,n.i~ ~~ ,krar.·t,,ļ, es) ,1,~,EI!ēve,J' ~Māt,~,l :lu~' (::Ir52JO=UHi1 ~ U"IJl

~'"i ~:J ģ k~I:'t:'e ir i,~Z 'ī;:me::t e ©'e'ļ,ģ l'!I.'eJ Mēme 1.e'iS! e &Ul'" l,i,e~&;j 'U t A ~.'ZipUt::1 ~'

~utr~U~,,! Saig,.j;,], i . 'I't:ikU:i!Jnļ,ļ Ri~ ~ S:i~ ld,u'!' '~ai.liI!,~ Va.lm::llel'u'~ V.Jililku

.1īd4:" 'T~l!ihu~ ~& 'kā.-'t'"tiii!: 't,1.kā ,~\I'1. ,t~tā ~r [, ,~'1.ļ"m.$j, El ~g:~~ ~,~,l U
,g:!riJLi8!.Il,'Era ,. :t,t.:t:ļ)l~rar,''W1il Ql"bl!:!1 !t'!h.'ļ" t~x.::Ii..iiin1.··~ f!k1j;J,ru 1z'dlev,'a ,lfi7~. -J.:~!!S~.

gadē..

Labaka :f,'la't" iepr l'ekanlItētQ R.•Ba.rl:!eiE'"'i.ni arr'ti::L ~ 'I"'ēC' ,A,~'5~litke:E!I'
dcm..ām t~ ,iln,'iC~@1'iIJ..~l!;. F~~,(!v'itriCIļ t~,i§~~V'if.'!l)w'''i .1L~3:3V,3'4,-lfk:li..l , IS,Li v.Q:ol>.:11as

'k~t:i:!! (~liJiI;!kli:e',; ';[,:8125~-:'1,3.•1>"11l,., } e- A",Poae'!ii:'tu;l< bij a ,~t,aŗ,"Pn:·eik~ 'Pol'ij.a:;:;,

miera am'il1nig .a:t" :K~1.ev,i.,j ILl Lin ~ec m:let:a. U'~ no ::::llēgaa,n :Ie!' :9;!fļ'vt!I

~t.i n~,eūt,:[.la u~ ~mi)J ~ kur tj~ ~la.b~~a..s lle;t,ik'ā~a ~iļ"h'īv~ ~~paWk;e~
151'59." '~' a':i;f'r:u "'Nunz .(j~'N~ EI~. Iļ ,:iL337" • '~,&'l"'t:e 2l:'īm. :ta, ,ai'" 't:U,šas,

,B~~JL'U'inu ~1 e g,t1:., ~ ~ un. t;a~ā 1;~a~ ,~1'it,i M'ami t t !!(!Pd~ t~!Ū t 0 'viJ;!!ī 1:.\1.i

ve1'ilo'k&'-t VidZJi!5~. Z~:~I~ :f,i:Q7r'i.m'tifiB t nfd J',jf! 1g,aVti ~ aS'l.l;akili un

Sij 1:p,11s ~ be,t ~1li,~~ Jij§ - lJ.augavFi 1 !iill,ļ, Re iH;;!IK;ne .' Lu'14:ll;il;,!iiI. \1..1'1: Vi ļe.ka..
EJ!!ll'_.H,. 'jreg;1mī,ēlJ'~4, :i'~ibJ!;!iti!L. i!!!:fj' E;t";ļI~V,i~IļL,L~1. ~I, :l1Ļti~!!,.'tij:ļ;"ļ, !.:r' ,!Ļ1;~~di,i!I'Q

"S~ld!l:e'ļ, 1935."~1':3" lif~ .• ):j, t,iJi~~:t"' a~:li'S:'vgt-g viiē! tu ~,:lq]lJolu FiO'V.lL~tiO\~ 'UmiB,

,ir lo'ir.~ r.!!;a1E',r@cUl5, ~ ~ 1 ,k.~'te!fi' iO,~i en'&e.j ~ na::y' 'p~rl!E:,l ZJ~• T;'g-

'CDērr A. PQ'EI!ev i.nc' 'L:l'V'~n;i3;,aa k§1:''t. i " '~enD1i e~imIl;i y,-e;ļ"

vl:r t!~ ku!.ttll;~~e!E!,tu~'.!~ku l~iV)!d!'t'tt'" k.a;s ~~ t ,j! :l~~'t~~
'!J-ZiZ i[('lēj!fll. ''IJ'ē1 v·:i.e:uu k~iiu,,'t1.t ,ku:~i ,a;'lttē lat!i, a.r'i. Li;ļ, t;:V:1 j aa

ur':'~ka'~i:'~ ~i!I;;ŗ"

bl~ ifL,u:t@Ir"5

terlt-~:t"U al8i

'----~_~_~~~-
1l.6, .:P~ ,A&P,C!~~v'iLl'ļ;!)) v'~,!i~1!::!k~~ģ~t,a l~,tkll"'akiS:t~"t:zgliti'~~. un ltu,l'ti'l."'a···

H~'94.-s- ~ ~'. 0.16.
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"al e - ļ{r ~ev.J..ji;l,::;I 'I,l.n 4ļ:,"i.tOni...il:a;s 'rC!'be'~nO'v'~d~, k ro t,:i ~tas ,kiIJ P ;ļ,j a:::'

,:;:~kJŗ$" 1935'm,-'7 i5 _ iŖp_. ~~.bi3<t;, t;;,~.8 "oŗ,i,~ināl:3 ~a,"V' :F'ēt ī:t.~,~
158,4 •~aii', t.1illk.AB ,Johi!'l.rt.fie,l!iU!3, V~se:ni!iü'er:!!i, ~~aq~;hB'na:L18r ļ, ~,i.r'ie ,)lo931

i~deva ~a!=ta'U-lē 'p'i'~ ~rū..rSi,~i81.tl!5'TI''tu ~Spie,ghel. der Zell::i'va. :I:',t·, ~ ku:ŗ;u

d'!r',ļZ "pi:e pub l..i~ļ;$.ā.naa ~i3.p ļ ld ina,j a at' 1rbe 8" $a:lir-'iJ;m.a tin 'lŖ~~aS l:iG a

kllit." t,1§.m t ~ns ļ IEJ'SOb ~~ 1!.r'be 6' saU:t:"'!JIm~ k:a.:L"tla

~ļe!'liie!k:ur·:z.el!i!-e's 'i:tk:r-a:;;rt.e· ilr' ~Q lka~,it"'~.g-u.

~!pdg tvo t.ālüI V 1.!!o to iEtm~ 'il:. • ,~k.,11!:1.[]d;!'l~ 'ē. I'!9:īfili

, f3 ,. a.'t t,~) at t.s lo ta. r. i,i.a.i.

f!~me :sn61S!'t~ 'Un d,~:!ā:m

AnB:e,~~ Vi it',;;! et t;EiI.a ļ't."

krasta Z"E' 1~e:Z'.;IJ~rd.fi' l,a Z īi!tIēj'U!E:r:IS ~ l.i;!:i ..jri1.r[f!l ,iskie;nj ~tvi e,g1otu ar i,~n-

i1i!I,s,11.0 3; kra.B't!5 'tuvUl:īfLl., R!t~'&:l 1.ill a. k.:!if't,~ ~9 _,m'ti..t. _) A.t.tšlot
i
ā. Ku:ŗ.o zeme s

'f',jl.8 kras't e 1id~ Ļia:1:,\ i;L''I;F'!ā:r.''iv'g1. '1!Ji\'Ji V iclz;;erne·a lr' i,ekI",a~te· • Jiiāll.oI"ā,q1'il uz.

iDaU';1.~'!Ia:e.lej t ee e,~ pre'Q: Ī.ZC!, &. t.'I[.>ē.1u ~ ki: ,!!l~:r, Uz ldüai3.m Tukuma 1I.m 't.:ilili-

:b~:tu iS imibo 1.u. :nt'DV i1e-bo':ī ~ā,,,., Ab·~:5·:!El.i:EL,BI'Il;.$S k~~ t Š~ ļ'J::" :f',~r!t!l!-ā';;i, at" it;:ļ!t cie-

l;;.~lļ.zētu Lia,t;V"l,j ~a: kI:'a~rta lĪ'f:l;;1jiaa z['miēi.,;'fW'l1i,U! ka:īrtē5 i~f!' ,~ī]'~~as.19,

1 JLf!i,lLj'1!.l! I::;:ī:k15" kas l:ķe ~;j;,na Par .s'O at:t'ē Iu p·ļ,!;!'de'~ļ b1'Ji iecfi~' i.ek;iSminē t·e:,-

j am j,ū raa k~ ;r',::3U 't,lpal'l'l = pi:!'r'ti e 1ā'n.1.em~.,

Kā oDo·s5.. ~atiīi.in. PD.l.'U. ].[art.Dg!["af~. b1i3J~@'jla St.ruhlc~ ,(:St~'b;j.~:p;,,,,152.0,-

1,5el'9 l Li.e:,tu:vas! 'Livo'Il,;i.j83 Ur,[ i[:l':ievij aa Ut~k.8.va.s 'V'&lS~:i:!i) ķi!Ii,~iL;1I3

t ;1..2. ) r k.as :te-g:,iet.ot.a b-t- 'I(r ome re.. 'rām.a'tas ""~Ci,lQlniGl!" cetU..Ji'taj a
lzd:i)~ ~ K&u:t, ,i§',.1 kar. tā:.lr 1ikļ, !E't:;!lļ;: ,_. iB:Pi :1 = 1 i 2. m.lJ a, :jo 'tJ!ti1iīīlē,!!" 't~

z.iID~t,a ~;mgnt.c,J ~d;; :i.eļliļ"'i ~k~lni.n~t;CI~ :m.'ēr.n:i ell;: i~,ID-~,t;E!r. ~,&luaJ . ~. j. iāi

ka-r,ta, ia!"i :e.1.ttiāl. 'rntes;n.n:ē:'E.ā' :pill3.kl,st-ot: 1!:l'iŗmi~j!i:Jl~ pils ēI'tu nDV i'S,iļ:;Ci,j1\i-

1l:!Ē! 1.:g
'~ļ,e 1 _.

'1 it"be 11e'lt",jd ī:·t la 'tur' :LW,r a:tt:"odae, M:a'iifiit"be .,b-et t,iil;i,:z;,iz,b~1 ~.ur ~ !k::Ul'" :L;r
tI'. l' '1~ - - l' ' ~... . ~ , '1. ",~,.-l' ..• Il:.cil - ..' ..::1_:nlWl '~a,~ a~ī:: $lL1g'a :!e,go.,iL!In-e'ta 'pepr,9ē:'ļ,~,l" ar ,~-l!:UI~\;iI. i ~;,;I' ~ 'fi;!(Pēt '~21ā5

.- - =-

p:uJlblikāi::lr:t.J 8S: :1.Z'tJE:1 ~J{'tā ·'Vie.l"51.JI,ei, Fial"' e li: ~ J~art es kij ij' ~~1":kaJ.t.or-.a
lBS!5, ,.gU!!. k,.~r t:'ēu aVQtu (Bcftns: ~ :t9~Q.i!ii.~ t Bui.e:,:!\liBlk. t iE !5~,~ ~ 1.]:;' ,Pe:Mna t:o,.t..§.~

15;92~~rl.a hiQn.tka ±er'lll'·;ļlēi~_gt.~,:l$a'rt~aJ t 1-:8i) aut:,Otr,8 :Lr" :Ba~ E,!);:t!Qme,'j,,:8

~:D ,i't:int - II! ( Gr,~,:f:iBliI.'th iiI J ļ ,',1 kS::E"'te j aru ,tr :t'ii:!.k-!S't1.n:"C1~i5. ~ Ar1:n.ll15i:3R l'

.lJJ3eb,~.=,,3,:3~'~Ai ~,l~~ .•') ~ 'l;;,ai:.'IJ,i!, ~b li. c;:,ē't;Q 5Ln'f'I~fr:!!I1~Q,~jl'li. 'neVar it?~:rb~i~ 1;Ii'i'b, ,

,j,,", kaL! Il. ~ CI 1:'.1ļl't.'Iil~.lII, ~ud:1 iI!I! 11m ;nl"!!2:zo.dle:t'!Jfi!,9. blb l.iQt'ek~ un . .fj;QV Ud~'
~~'gJ. La:ļ.:~~ a:t't"~Si·t;,~,~ i:S i E!I .ka-.r.'t,!E!i 5' ,~l!Q~i.f:l2ī·ko n~J1jI:i§ŗ,'i!.tk,ļlj1rQiLī: a,-ar<ak:ī!īt5 i.r

m:'u:~1. ie:. ~'f!ī 1(A.'li"biillZ,O'V:i!!' I 19:fMSa, ~'-2e2 ..lpp. p..

,t.A:t,'l/ 1,jlņ It€i·r 1to,rl ~aS!k.a;r.tll:~HE!~n&'EIL()~.ilillaa ;1;r'v 1d'L'It~,la.!ll.kJiļ .1ze :11_ikā.

'kJa;t''tc'i!IT'a.f·!EIi ~rarda iMelrka:toct'a '~K'tēimiĒ!i:t a} ~e ĒfylEl!:~ [j1..iL!Iīi?l ., ~,E!:"ti;, '\!"JJ,;~il'lm~

1 8:1 p~r' ~O :EiJl!Mb~Bonll~ 'G,~HO'l"k '{,lj;}l"'5, d.z:J.lld. i9 't.,~adej āe !BllJļ"i--': i!iLi!I

-t,eil:".l t:@(" WI,Bj,li' 1Il6~''i,j:.te-iS!! IDU.'\I!'E'[ILa8 'J!.1n,l,'!l"i;!'I:'51:t ~t'ē: t,m ~ec ;5.itn4i,",,-u bij!;l.g-

,sana=tl st;rādāj -;1;'5' 'ir"lle ,iffiia;rtgiEt~·t"a ~,P'~jQffJE!l:SiDi:~a Gem!!i'a:;;ii :rr,:i"~;ļ'l)is'!iii" ~ ',531~
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.01;, iJli. ~ -oo'·U"-~1!ļ
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L'i::' ~ ,,/ 'iE 1 I ~Grt~ ~F"!t...a'tgia;'~,J • t:-ll;:;!nļj~ J-2'J' L..l.'II!O'1l1i 1..1,3.:: 1.60T .lI:Iad:a l<:ar"b2!"=!
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gada G,.M~t'kators::.aat~dJ:ja ~~vupirm.Q .kart.i. bet V'io.a darb:l:bas

p:!:"''fIatlaikspag'āja Vāc ij a:6pi l~et,a D\:ü.sbilJr~§., ku.rt-l.ka saat.~dīt;as

a.]:~.ik-a~tel:i. ar Latvij a~ terit.o·r ij as r:ak!i5turoojmn:u. PēC G. H.erka:torC!..
li ~V~5 V.i oa ,ka..r:!!llu mate lr i !ilu$ pa.j['.t\I~roakal'togl"',a:f ~ un i z.dev€!j 51

JodUtusH:'ond1us l1563-HH2) ~ kurš izdev~ lielākQ daluna G,. He~ka~
tnr,8, kar-tē,m., to aJll;tOlr'~uzvard.aJrn pievi,en.ojot sav~jlO ~ J§:~in Latvij,as

k"iU·ti.K:'Q 15'95. :~ada izdeva vioa dēiIE Ii'um.a las {1547-1.&98,~. SeJ ciC'ul:,bu

plaši t'e.:k:~tu.rojis L.,il.rbu~Qva ,jUJ.fi. (Arb1\Ji6GIW~ 1935 .~.114.-117. lpp. ;t •
12;[. Z;I'mejot:. .•ka ka.rot i2 pirntorei z i j;' nOO'iOa.ukums " Le! t. t;,en " .Ge a grāf i aka

fl.'osau.kum.u ~k=1'ts s,a,jā k:art.eit' ap lOO un 'ViSffii:lZ 314 Ola tiemki=r-

tēs bij a :pirmot'ei:z:.. /!..pdz!vQ'tas vietas noJt"ād.I'tas arrapl it i

( 1.0~a.t:t;. ), be't.R!~a ~ arpet'sp.skt; ivu~ime.jumuun vel j a.min" ka.

aaj ā kal't,ē Iiirmo re izat.c$~vi sĶ i i~da ls:ta~De,ugClvp i ls 'Pi 1~ē 'ta,s
d~l~,~ - veCa un jauna. Ka~tea IDe!:"O~S p~c ]flU8U. -veik:~ajiem
a:prekiniem ir ap 1::2 m.lj. ~ 'un ta i t'pi't'ma t'upS::gi sastād5:ta Lat.v i-

jas t..~rito~·ij,~s karte ~ i~sp~jam~til[~·$.it.a:pēc vait'ākkā['t puhlicē~a
J. H:ondi usa atl,antoH.

vi~na no 'vēstu:t!nieka, prof. B·.BreigQ :raks,.ti~m. C:Brežgo .•lS33,ī,
mln@il:;a 1581. gada. La t:vi,j a,Ej un 1g;aun.i,jac~ ka.t't e .~ bet mūsu,", I!i:: 'iba

pa~aidam nav pla3a'k.a.s i.nforlI\ae:ija,s par- :6:0 k.art.i. tāP'ēo tā 'r:!Iiil.V

m1nAta 5.tabulA.
:la-bar ia;aa ReiniS!. (Hey-n,a,1510~ 1840) Li vüni,j as kar-tie (16) vle!idota

itehnika~ kuru XVI gadsimt,a. beig:ā.s pieli:et;oja visai ret i·~ 't ~i ,.

kok,gril~::Z;llma.,. Tgl"Fē~ct.aB kv,~l i'ta te it' :;]';'f:ill'J.il.un na.vda. t.u p~š is,
ka.t"t.e::s ka a.vo'Ga. trurpllllā·k.u izmantošanu.. No d1vām holandie·su autoru
1.i vo nija.s kar tēm. 'P 1aš&k j ā'!r'ak!$tur"o J'dhanna van :Doet:ek. urna

l,Doetecru:mJ k,art,s( 1'7)~ ka.liI!:!:a.n iI" d,aļ,~.js G~Mtet'k.a,tQt'a karte~

atd:ii1t'·ina,Jil.W:Is. Holandiesa karte ir liel:s ģeQgl"āJfi~kQ uQsaukum.u
ska ltS. t.a,.cu .a,pdzī'v'oto viet'u izv.ie!toj ums kal'jt,gj ,a,t~ad in,a
~3"M8rk!atQI:'a 1595. gada kart.es 8.'tt,elu.. J.Doetekuma kar'tiet·ī

pārpt1blicej a. H...Hondi'usa {15'73-H548) a'tl.antQ~ 1.602 ,. ~16-07. ~1608.)
lolO. ~SJd..a..,Visas, mine"tās publicētā:!i15 .kart~s atšlt.ir~~ g=.l'!J'enokārt
pēcattēloto ,a~d:z:lvatQ vietu t:Ul!UpjU skaita.

1602,../03 ...l5ada v,eldota~ manuPt'·a,'t. pir~ Kurzemes kart,e (22 ) ,

bet. par' se darbu m.arriā r 'ie ibā .il" t :ik::ai infOirm'ācij a rie

biblio'ē:t'afi.j ·as {Wink!elma:o~1876). Pie dek:oratIv·,a 'tl"l?'el kat't.em Var

pie~kaitIt 16ül3.gad.~ LivQnijask:8.l't1 (23). ·kuru 1!"ī!!I'!:~jaR:a~"a.la,

Ludv;li!!ļa .ir.I.! 1 ge!Qgrafsun. astronoms Pj ēt"s B~rt.iua ~1565-1629 j . Sī
kar te .ie'\t let:.ota .at la.:nt:a "Tabula.rulICl geo:!:l;t",a,phicaru:m, 1io:r ite~·' • ko



1. ;::;,de·va 4:1ii.I r ļ§;ad.:a; iiīi:i.'ta, Elc~ķ~a _ Ma!O.u:!ŗ'ļ"·.a.t. , v j.;ene .no a.v!Qo'1t,!~m :ei,i~

Mr·t i'2iS :Bat:u:~mri 01ja ,J' .•]?'@:rtane!ja. kar tre ~6 J _ BBt j, S1a . g·a!.da
L:-·'īi'Oi!l ļ~ as, .ļ{.Cir·'tiE!i L'25·~~nē'~'O 1 ;ļ'~:?Iam:ļ. i:r' i"" • K •Ke l'ia:y'l '(:a .k~.d€i,-::I ,Iī;&~'tte,g

,8;tcļ.a~i.n~j UIlLS'~ .1idz':ī; g'1. v &:1.r ~ iem ~. ~€1~,kē'tiU1"& kaE",8U ,i;i,.'tda..r Ļna,~ 'U1!VI,:ļ6'JU1

"26;; 30 "34l: li ,

~:t"!lt\,,~;et.im:p.'.§.!t" o!"1.ģ1aali!!ifn '!!'!sa.1 r!'o!i.ma'totrl ~'r' 'i!,i!~:skat.it GeGrlg~

:SVel!QS,!2;l,ri!.a ;;,Sc.n~n~~ ]1' kail:"tiO ~'ir.'afJekO's ga.'t"bu:;:; '" t';ar ~iO ,~'t.I't:Ql"U

lite, a;t'ij.r~ ra.k~,t'i't:,~ vair,a'k.kiit"''t (RQ,hl:l:n, 1,94i.g. " Al€:'%andr,6īlJi,e'z "

P:!!I. "..-Qlan,:!! ~:l'9'9:ll '.' ~ ,.1\ 1,ēxand!ttlJil;;!;r~ C~, '! ,1'9S,~'. )" 'taiPu$"-ēt":ī j'Yl:r!Ua 'ī 1'iI!',;;vte' ikt '1

j j3t1J,t'"~:inĢ. G ,.·~''ilenge'ln~ a;z.:iw.ia ~l?" ,:1:59(;1~~' .. \i l.d!zem~' ~roAē:I.Ji l.~2i:;.~~iD' t.mn
clļ@l~nĒi.:li i:E!i Zv:iēd~ļj.ā$ at'm.lj~ ,ka 'f~!.t"t.ifi~āēi.j~,8ivir',!:;I:'ŗ'ļi-eks un ka.lrģg

;z 'Lrnē-t'ā,j. e ~ Un V,ij!"I1~1IL t!U,19.. ,j&S1a.;§€Ii.ta,VQ ne 't lKfti e te '!::.L!"k5~.u. t>l~r.i! 1 t '!'aet~

a.~I kar''te'iS'~ Te' v;1 sp ir-ms' JI M ien 1626 m gada. '!ii ī:mē t~. 'Rī: ga.6' a:;p·k;ā'l·:tne'8
!k]!.!r''!:B ~Pat" to iP.la:€Jak 5., 2"~:2- l, ~ t~d 11634 - ,I!!Ģrla.. velcl..o~a, i\:,Ur..z;e!'P!~'~

:["0b:ez'~t e t 33} ~ ~c l'i:'a.Ft.i :»torn.e:nt-ē j 1-e Un. tās g:eo;g1"8f 15ko·~

no~~.uk1Uti:,l!;,t3, ,Pel"t!,j 18 ~,r.',o·f ~E •.Pi;;i;ns!tl.orf;:;; tD.u.n:sdor;t.:a.; 1984,~ ~,ģ!&.~-4i,4.

1p;p. j 'U';!::s.ve'!!"'ü't;. ~'ā da~'b~ :S~ tUl"U g;&l've,ru:J'. B 11~~@m::'I:1 <!iP 17'!J

a;Ļ:!d~I:VQL,ē:ei ''!il"ie t~~ - inU:Li;~!B tiJl ·z,emni-e,k.u. 'S.e..ts~ .'g~.1 '!,Yen€c:! 'F"i.l5ē~ ~~
ļ 1,1 • ~ t•.t. l· ~ ~ lka 1. ,s;r :l]t)BdUk1i1lmu ,f.lIJ,r.§jefi t a~ b,ftZf.l i ca~ ~ ur., 'Ii ļ~,n,'ī'g;i 6'E'

i!!5.ii:ļ!ii;:Jg 1u - :uCi'ai i - Tā kāi. ,K;iiļ;t' 't-eei' ~ i.:r,;,etJ;ia!,''':S 'Īl!Iet' . i~ b'iJ; ~ iliti));m::"~ciļli!

rob~,žu ~.'!1:;lU."'p, Knr,~€::DīLe~ N11'lc ,~ie~tiIi.l€i!:S hg!l(!'e.Uig:1L~'t1 IJ,:1n Vtd2l:l,l:!lJ.1L. t,B:.ota

.!L~~īVgft'C! '!$:ii, e:t,u, un UN u ~t-u~ve.nC! i :I;v':j,;e:t!i:!,j'~'Iļ kiā;r,t.oe ne•..••ar y;g;;;:ika rti 'li

pal:' 11..el.~ t.:t-.ru:rnlrr.ii.1 fWni$dt:l'r:f~,~19B4.m ~'m It4,O"z:im':i:g'a, Ki;i.:f'Jte'8, i5ij.Eit11'ra

!EII,Li!!!QlE!int!!J. tJ; ,ait." S: !D$l t 'ī :~a ~':i'lĪ!;Im 'tC!,!~r..i.:k ,"" teBi.. u4:mļr!i>"i,:Bi!U'ī!~:i31 ct;:"crlt:'IĢI!E _

G,•.:S'V~nlli.el..nB. 1:i54.0~g"~.da ~'Eie C J!2 ~!E2t;t m ~ j; ,~,~ iBit.->tē,lcrta V1d::t'eme!3 '')J;L'.l'D

.is~~n'::J.a~ tlf;!lrļ:'~oļ"ii1~~ 'v,~l :tīe,Pl'et:iī!'k:iĻi:81 p .'t. '~,&" tJe'!C, 't'ļ3 j ~r,liI._ Ji§,U

of; ~Ii'ē!G ļ. lke~, sa:1 ~:r"te 'Latv l,,} >SIa, qa,J!ā lr a;p !"~LI)) '-.eg, ·r~!:iL ~ki1ll n~ ga\Jk'Uffi'ļJ

(:1!i:ļj~UlIilIa g .500") 'tit!! k8i.'cr.a a.Pdz.IV1O;'t.1. vjLgt~ ~.ļm!it:i!Ii, 11!II.t.'" rl1Plgi

l~,~,tI:',üat;u91:m!.~Q-11U"•. l'~U'i~;iSi!i.1!im1karte :a:.ttēL!Qitajittll 'UFē1irn 1l1in' '~2i;E::r::li.ein,

fi~:V' d~· i I1Di5I·a;l!<Ikwnl 'W Ke.litĒ!l~ I -a'v~n~i;~ ,iJļe':t"(iI ~~ i.~ a.p :;1; 41.2& O!!')C!; bi!; t

L ;lLl!I:[ ā'kll,:Ij.li!1 ,- :IL':,3'7\5 f:jOO ~ .1J.rzienLā L.lm'Ci&:t:i _. V'ilī!.1m te't'a. - Cē'a! la ~ll/;r eM.:ilin-

cli:'~'iI':l.CZiI! .1.992:,.,) 'UTcI, t.a.e- 11e'~ ina ļ KiĒi t l ~t~ i V1,d;~e~~at:!!I ro ļ 't'Q!,ī,"'i J~ ,~.Jii:"t:~1

.i~'~im~ta. Ii!r.'eilj;!:':ī.~~k~ l,i!;:' ,~1;'ī\F~" ka G,~SV@n~!!ilr.ll~ i!ļ1!!.e.'t:~d:~" 13 ,..,·'·1 d,g;;Ž:lL.9

gar e.e':l:!i· k:.a;!llI jj IÜipr-oj im Ra,V ~];.r.a.!SI'\t&6.,

L~l'vonij ~ ka:Z(t'~a ;1zoQ..i:!'t aj Gl:i' i;ļ,'t,J;4nt Q:!!< ~ r levl.t'cj ~
PliB~lr4m!~ āt.l~n,'t:-'Oļ! "'Thi!ta::.t:!:"'!J,lI!L O~';b1:.8 'T'e'li'r~'" C3 iEl,l,

'v' ,,--9;~..b',t~,'kfIiB ~

Viāi, i. ,!, ~'OiVU~

,i!i;t las da;s, l,at W'e,ļ,t-be ie:ch:r'el 'b~.uig'" (~O ,)... :Sī;,~ 'k~te:a, ;ļr at':t ,:!!I IlL 'k;~,

~1L.!iJP.l'_ l!I.a1.td~1!'nC!I,t. ,~~' ,L~p:i;,;,~,_k::9i~tl~~;trJ't:ajb_. ~. 1.::2. ]f~.Um .lilLug~t!&k!!l

kva li tā.t~ 1.;r; J~h;lB1nn~ Jani5!Oiffil,!i'l!. ~ ,J~ā"FiI)~la:o:ŗļ'ļ .1'5'136-'= lB 0;01 ~ ~ti4"ir •..~&dJ!īl
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ro.
:[1 i;v.ctli i j ilļi;;i 'ksrtE!i i '~,!ilG,~ ~ If:,ē teV ietiots ka.di :fī'!l:Ia:tl;!:Uīt.,~ ,~g~e ~t:1:aJ'aJ·'

i~d~'vuīīd,.'B'm CI8~srow~SJ~ĒI1tO!lh196~. -~3·Q,~lp:t'. 1 'un k:&;r':t:e~ ~1I:;urA.

!iAl VmJiAliBi I§Jl.!!;i!l'iI~n'Č~ .:lr ~i'!;,!'j~t ~ '!!ŗ ietaš' ~ .a'~: >a;:p<ZīJJ!Iē't,iS a;

'a:t!li'i:ielļi'~ ,j,mO:[i~daļka, rg'be'Z9s' 8" t'~,lQ'!:i~a,dllEl:l!iJ!dl

dAl .~Ut De:t, ,~:tt '~r.le.v:1~u p,!Itīr[b~un e,F ~ļ\) lor~j urnu e

Ulio.'baz,u 'il:iLov:a.d~ l647 ;,~ad;a. .k~t€:: ~O r..:Wt!.. ,2909~.fĪÜinEi.l!,. 612" 1,.iet~a'ii-

lr ,1i'l!i1.~i ;;;1;, ;orēlāk 'g-[":me,ta;Jā,m zv' i'iE!' dl''U, ~r-nlek'Jl,;ļ. ke;:rt;i:IrI! ;ļO Ba,:!'
.at 'tē.l ota:. ,ELI;i ,a:lr'iRrnJZif:1'L'Ifi!' ,•. 1 iS"S!I;l!I'~~ J kofi! :u:t;"'t'S:!!l 8.'UtOr,: I!I, ~.~,~ lko
(,~dlb:1eE:) l.r '~·i~i a ~V" ie d.t:'"8 jo 1atJ, ~-ar:il d!i3,cioē ~ē,it"niekl\i! i:;iatal!U;~i't:.-C!,e {piem. jo

~i[l:E1d@ r.:f,i;1i!, l' Jl.G.!I6~JI :ID!B'V ,III,ļno:tJ,ifj,.

k8::ttt~

~~~

ītV! r ~.ad;r;d~rnta :g.ii.k.um-g;, :t.,'V!On,;ļ;,j e.a, k~,lt"t'ļ;i9 t 48 ia'!li!Ji;C'ir'~ ;1.-;,':Ll. ien 11le·~
k~ļ;' tņ ,t"āifa ,Amat'erd~[LiIāli ku~ tfitlll a;1k 5 trād;ā,j.ļj, &(' i pi ~ 'R• i{e;1~.v l'~'iS!

~lC~l.v,;:''f;!. ,l ua, ''''I'B~b1l:t .tl:bc: ,ļ-O .,a,u.'&u.~u kA'E':i!:;f!I:!i .1~v l"~at 1.~zr.~aa _

EJ~.:2.:2. R1,~Q.~, e,:LtiL:!! :[,tii.'E,V1LjA$ ,i!lpclt~!lIJo"ti,~1'\i"ļ,f;.t;,i§S

ļ?,3.~.1g:a' ,~·tClS:rāfļ~j!;;~a.]ga ,atte 1.g~1

'L&t.vlja~'· :ļ',l.li35t,u ~;ļ!:'mle k:a::rrtli~H~;:r-,āilak.l,e· l:!I'-tē'lL '~'!jjo'l!l t Vl:2i:ilt~

~:ru:~'ga,d,i:::!!,iII!t;u'Wē .00 rlillik~:pi.tm~ '~'t-w·iJ.alt.s 'ter- 11. l;Oir'·;ti! ,~I k~'t,e6' I ,kae
l::S.sk.~.l.EIIr 0";;1:aiL'i:!;:!' :!ii!;' p::i!;.l2iēt:U Ibs:Ļ",i ter i,ji i!i.iā UZCĪĒlEi'F S:,~1h'1!i~'1:;1"üitWīilU _ On, t,1~ēc
at'~īkfē' e!''. ~a " ~~'tai IS 'E!ltgQ;EI, :kef!gU t1Jl!!. 'Illānu 'ma:te:,:t;; 1Ü~: s&k:oS1.S t:. i.k:d
~Vl,i. ,ga;.dsimta p.'1r!,naj,~ ~~e .. ( 6i!'i;:i!l:il.t;a,. i9f!7 -..-4.~ l.pP,. ) - fI ļ,~[J!Ja.Jl.e:!ĻJ

Ri~ai31 un di." ī C1'i!:;u,Latv,:1i.1i as- pi l'3.e·tu kar t cg!L,ā.i" i:sk!llj l.e1"l1i at tē.ll e!m'.

:pšiC manām. d-omām, ir :eā'das ;L:p,at.n [b;a,ē :::

~ t.l,e; U t.~'. per Qe kt Īv:-'e~ z i'm~j'uni1 ~kad ~1. tiBē t BiS

Pl: anoj 'Uliīi!la :!!!ika'tI C-s "ne augļaā··~,

- :~aj Ci'iE!, a:t 'f;iē 1 Ci;;;īl 1..;1:1" k:ar'tQ,!1i"ij. Ci 6k;jĻ ,E';i im"bo 1 ':1 un. t'iE!'ģlo

o,b.ie-kt.u 2:i~,jīJīnL kā ā,!t"[ te:la1k fii;ii,iEi'k:31.:a,E€i~:ĢISU, QO'-

,~'ek't,y ~:or'?ldē~ ~
t iffi, .k& pirttde ~ 11 i5ē tu. kJ51.'ta l$:tu:1 sk te' il:!.to tē li t i.ka..

~<ag,a't,a.voti .ŗir;~~ :LA.'t.v,ij,.!!i.~ ,-"!!!r.-:tt.Dl~',i.ji!l$. ~a.d <G,ilE! :ļ.'r.

Qi9.zk:s.r"t ,n:dz;rg1. cd-t,u va!el'tu. pi 1~ē,'to'!J ~ttē.1.:LetlL\

l,iP.1@l!tiL•• ,:!R~,g~~Un Po.lJ..jo!!.~ ,pi 1,s€i'ti!li,:3i 1'ii51~li~a3 ,~,'lJ.:!-l

·~diī!!i;ļmt:a 'il'idņ;a .k~~'ti;;L~~!i~kaJ, te.m att,ē li.ettd ~
,F'B!C :m..e.iIJi,!1:m ĢOJQ.!LīfijJ , pi ļ,ī".ļI'Ja.1.~ '& r ~a;e t.e F' i 'tijj'l"'·ij: i!l!.s!;, 'k.i!!r 'b.ogrlif i,~ka 1'13

,&.'t:t e l~' ~ ·k€i.a: lC',akenmro L!8.trglL,'Il~r 1:~u, di9.t;.gt 0, 19.:[" l'oo',:!!.. ~ ~'~du 'Rlga,:!l .kaL"'-

''1;e ai 'un F' l,ān.l . r. , 1!8'E!i7 I ~ T.i 0:11:' iffiinā 1,15 ~;l a'baj a.e Z:v"ied;r" i"j':Q>;!: k& 1" a
'~Y'h i(.!!'~i bei'"l:, ko!;' 1 j a:t1!i !?ub 1 i c;ļ 'E..a2i V',i!.-1.!r"akk&:r.' t 1{ 5:!P.'Ii!l:k:kB ~rsss ~-, i\,~ I! 1 _

'f' ie 1 . ~ZanaEfit"",3~ 19i68 . - 6:2 ~ lpp" ~ l • .o.;!t;tē::l ~ 'Gent:t"",ā t,i" bt-J3:UEHiI.''i,i''g r īvaa

~ 1'!:l tQk~~ ~'imē~:'!,:lJn~Ī' k~ pal? i 1d i:r!.@ 'ii!iiv'l!"ea:ttiO 'u:o:;;;hļ~~k,liJImlQl V !~.~ ie nu
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n.ot'ā'd.~s. iE"r6oi:z.i a:tte:.1Qt,-s Z:VLeo.i:'U kar'~s.ļ:lēka i~'i,etojums. tUI"'pre-

tim aptl~ven,i-a,pka:rtej as :z·em.n,i~ku se·1tas~ ,Jav,§t'Su~ma.n :Iba. uz to. ka

ir vail"āki 6§ dal" ba nosaukuma variant i. piem~,A. Spekkes gr a,ma.t a

(8peķ.ke.1935) "Daus.avgrīva5 ciet,Qi!::ani:s."'. U~Zandera. ~t'~macii

{ 2j,andet's• 1988} - ·'Da:ugav.grJ:v.aUn t.as,apka:t't.n~, '", bet izd~vum,i

"oen,;ļ R5:ga."' {R..~1937 .}- "Dau.gav~rrva~, naciet.inā"jumi·". IzvertēJot.
Dauga:vgriva~ kart.agrāfiskā 9-t "teUa aa.t.lllŗ'u., piep.emqmak:ais :ir

o ~Zanaffira v.'.!U;'iant:5.

:U512 • ga.aa putU icēti:l N ,.Mo 11 J;n.a. (ap 1550-1625 ) Rigaa

kartogrāfts:kai'5 a,t,tē.ls ~p·ar kuru a;pr-akats i:r va,ir,s.kos 1i 'tera,'tiira,Si

li!.vot 0:1]: {p lem. e P la:ne e Kal"teu .~Ansie ht en • 18-83 . - 58. - 07 . 1PP. ~Z-ancie:l:"6 ~

1,9S8.-108.-l15 .1pP~ )-. lJnpamatots ir a,izradījum;~" ka. no

precizi 'tāt.es vi-ada,kl6/; H,ollIn,a i.espiest.agrav'ī:r~, j av'ē:rtēKr i tiski •
jo vi~~ atļa:vi~s daž:~da,::1l tOl?Qgrafiskail:l: valI.be.~. ,. ? Za.nder~. l.B,88,..~

lOe.lpp. J. Ta.cu ša..Jā a,t;tela~ -man:uprat:. interesa.nts ir n.a 'ti.ka;i
p.i,laetas ska:t:3~ bet arī Rl:~as .apK,ārtnē at: tē lo·to oh,j<ektu
izvieīl:::ojuHts. .k:.čt:a li.eci.ni1l pat' ]?t'!Scīžakuavot."U esarnJi:buN.Mol1Ina

I:'rc ī:bā. (m~1pafi!T • HN38). .K,āIlā.k: Q ao j ā.min kar toQgI" afia ko darbu - RIga:s

Un e.p'ka.rt.nes pl&nu C:27),k.u;t:'a. ~an Rī~a vel attelc,ta no

pe(('spe k:tI'Va~ ska.ta .Saj.i1l pla,na ie'z imetas noc; iet, ina.j;um.u, Ii,n ij aa.
::4." i-'edr-u kara:s.pēKaizviet;oj UI[Uj1I •• m:u:.iža.s un. z~mni~k:ti maj a~ \ gan 1::8'1:.

noeau.k"Um:1;~l'In},. 'Qel.i un upes ., Lati vispar inat i un neprec i.-zi

nO'r'ā:diti lr'el.:i'efs un. meži ~ Ci t.sRi~:g,:s, ,a~kārtnes pl,iāns !Sa-:stadita
::!iakar-a. ,Cl.I' "ZV"iedru,uzprukumu pl1:seta,i 1821. gadā ("26) untāpiēe !Sa';ā
ati'telā redzami ar! koka tilti p..i:t" p:il~iH"a~ .jgravi. ]l:;auj~~ v.i~ta. un

pi 18ētas fļ:S,ll:1:b=..s., Ab iem i'e!'pt'i,ekšminetaji!i~lll darbiem lidz igs ir

A..SePle:lna a't:1t:.el:6~ kas rakstur'o R!gaGi ap]',~nk§anu (29) un

pU:blicBt.s ~522:. ~adā ..
Pat" G,.aveng~lna lil328.r.l:ad;a RIgaaapk8.r:tnes k.a.rti (31) j~u minēt~

i.ept'ieka (5 ..2.1.} ~ 'te veljā.norā:d~.~kg ~aj,i k.at't~ a"t~lIDBta~ vair.ā.k
neka 80 iapd~ivot,ās. vj,,~t;as un k~trai na t.ā.m a:ut.oI":::i~vi1ile.jies

rlcti;i! ik,tusimlbc 1u ( ,strauhmani6, ~1995j ) . Apdzī:vo,to vietu simbolu
izv iet oj um5 k~ŗ,t,,~ gan ir n'epr'e-cī~a ~k~u,t; ari l.iekas:. .ka karte6

5.U.t 01' S' at t.iē 10 to te l~ito rij u 1:r- u;:l>Sl.Zl.1flis ..

164.0 ..gada Rl gas kai:'to gr afi ~ka i sl at t;,.ē 1s ( 13.at t .) ir pa z.l.::;:rtarns

nopub l.tkac :ijāCm,b~tpa1r iiiā' darba a:utoru irver5 ijl.:liEl.. Ta. e Fiem ..~
k;,atalo,g;i ,;FU.ga~ kartes unpHini.. 1987 ~- 13. lpp.) minēt'$M.Meri,~ns

< Her i·s.:n·,1593-1850 J. 1bet. 1 i ter,a.tura (P lane ~ Rar'ten. .~n~ieht.eu ~
18S3 . '-57. lpp ,.) - J .\1".1 t$, (Wlt ~1616-169a l. Pēc m..an,ām, dom.fun. da1Jd3
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paln,~t.o:tik par 1640. g.ada :Ri,g,~s ,~t.te la. aut.oru uzska.t:Et M.H'er1.anu!,

kÜl'an1 tas nav vien:!gais :R:L,g'~s karto~:t'afiskais attēls. J. Vi"ta
vārd.$RIgas Kar-iešanas vēstul"ānep.ariidas.. Ve 1 par sa dar'ba

s~,t:;ut'u, j a:norada .• .ka. ,~t'tēlā i.e:.!;iTm.et.a~ arI. 'v~iraka5 sa,las Dau.~.a.va.
Kob.ron:a !;"!:k,ansts.

1644. gada Rīga:s oat.a:5 a.pkAr"tn.es k!:,u::"te { LVVA~.29Q9 ~f ,.,.49 ,.,l:i,~ta }ro

ku.ras auto.rs .i1" Konig:s Ke.i~e.i.~,t8.i'~ { Ceigm:elst'er) l' ir sv,ar .j~a
infm:?mac.ij a .jū.ru h~,kiem. - dz i 1\'lmi)kr a,;;i<'ta uguni un ku~a, ce ls j F.lb

fal"vatars.Tadej adiso k,<'IJļ~tiVaJr' uzak.atit. paļ'" vienu no pirm.aJā:m

ru:ga,s Q·st a.i9 kar te!rn .

D()imajamg~ k~ pal" k,ar·to~rāfi:sku att.ēlu var nos,auk:t;, a,l~!

J. P. :Kir~tenig~Ri~1iJ!i'!i 'iJ,n~pka1.-t.~n~~, attelu ~.43) • ke,~ rak~t,u.ro

gal venQkart pilsetas, noc iet ināju:mu izv ietoj urnu. l?i.lsē,tss. tuvā',ka.
.apka.rtnē no:t'ā.ditas vairāka~ aaJ.as, ar 'uz tām izvia'tatajhun
Q,bjektiem~ 1't350.i~ada R:igas un :PFi,e:k~špilset:u pla:nu ļ 47)' zin'u§,j,a

inž;'~niel~is F:ra.nc. iS.ks Mu.rr'i;l"S 'un tā'pec aaj a darbā j 'a.u l'ea:l:ams
objektu.topog'l'ā'fis,kais novi,e't'Cl.:!u;ms ~ pla.$a ielu tIkl·s. taču !pa8i
uz~V'~ērta~ 8,SOŠO un plā,n.ot·o noc iet ināJ urnu 1 ini,ja,s, . P :i.lset as
te't":it:ot"ijElattelot:~~l'i ba:~nI.ou un Rl:gU 'pils fioviet.~)jum.B. bBt.

priekāpi laētas a·tz imēt:t ce lu vil" Z ieni , ganibaSi un lauk i.•

JānQ rada ~ .ka. pie pl.āna irp8,pi ldinf'ol,"'mac l.j a noc ie,t, inājumu:
Pl"IO:fI:1~ z l:mejUffi:=lUo. pe:ma tQts il'!5a dal'Oa: novē1t't~j um~: : ..~~ l'.a

pj('ecI;:~d Rīgl.lun tas apk"āl"tni· K'illl ~@;s·. vidu a't1:elo pilsētas
in z e n ie to aFl' ,~;nc i~ka .MuI'S'1t"a. .1:Z.St r,i.aa ta 1':al!UU 165 O. gada 14... augu sl tā.

rāte,i iesnl,egtais :I?:riekspll:sētu noc iet inājumu plān.@ . (l::aune.

1992 .~3a . 1lPp· .) •

XVII gaci~imta ~&kumāt.ik,a Is,aga.tavQti ari vairaku citu Lat.v ij:a~ŗ
apd:i!ilvot"o vietu pit"m,le kar'tQ@:!'afiak.ie attēU.. Te vi~plrEIls jamin
[\ņķnes'es un. apkartne':E! 8it,i!::;.~,ls'(20) ,kurā redz&r.Ia Kokneses pi.ls,
pe~srpe.ktīves.sk,€iti,;j1.1m,a. rIl.ol'ādo't ar r e,t.s.evišku objekt.u .i 2!viet.o~iU'm:u
l\\ttelot i pi ļ,sēt.as noc i'et inoijmni un kat"as:pe;ka uomet,nes: ~ bet
IQb,~ektu.ncn!;~-a)',.ļkumu vieta it" buļ"t;i. k8~6kaidļ"ot iek~plikac :iLj, a, ..
;,j a.llnie:ras .a.plenk'UIDa kartogr'a:fisks,j ā at. ta lā ( D.unsdar::f€!i:. 1884. ..-

'9 ..lpp .. ) it' m.azāk satuto~elelnen.tu.
Divi Liep.āja,.s un tā5 a:pkārtne~ kex·to~.rāfi5kt

XvII gadsImta t.I' 1sd:e$mi·togadu breig&s., Manupt'āt: "

not:iem :i,r 103'0. g,ada da.rb.S!! ļ 35 ~~. kura norē;dj);s:

~i~mu un mA,ju Liepā,ja~ apkartn@ (1,4. at·:t. j ~!?ie

atteli z;J:me·ti
in tereaar.:..tak,= ii!i!i

~P divi desmiti
kam rakS5t;urD~lQt
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~ 'ir ,ai!;;! Db~~k~i,i nc-.z!~ llaumm- Jā"ID.~'fļ, .ka t·ļe'f'·aj,~.;;!l e,Z;,e:rill fiO,~t'1lJ1k.1.1iFh!!l

Lļ'ihJ:i'l1seh€! f:t-'.jL:gi~h~,See-" iet'V~'t:,s: ud;gn~ kv~li:ti.t.!\9:!:! 'VIē(r't.e,j'~,_ :fi.e

gā.. kil3i.r-to;gl:"~.f'i gkē; ~t tiē 1 ft ma lāID nqrādJī tas de beiSi,15 :PU:2!1€! ~., 'kaJS' :pie

iP i !.~ettll:!P·l'a.n iem t ķka ]..ļ.,~.t:1. 'v ,:~aJi, !r'i2!~tj,,~ Ot:~i!:ī.~,ā, :F-l ~rJ:ā ,ļ aiS, ~ ~ kur'a
kād~ 'i'ub!i !kēi.'(i.'1 ji ē, ILep~~:to t:1 D,octē;'!!~ ~;S, Ptlr. V\1}ca!:O,

.' ,. _1.6 __ _ ~___ .. _ _. _ _,_ _ _ _ _ ~
k..art J. ~ E!:a 1.V'€rf!iO,i1I;~.-:r't~, ~.e:;:;imetj, rne:a; il U:ii ,g.ti;e,i;j. ~u!ll:.i.em no Lie;:l?a:J e. 5-

ē~e'r,~ _ !"I!,S d~E!tifl' t,&d~l" lta W·Hii:!'i,1 2:!IDB',,,h, sgkat".& ar herc,gl,~,a
'!lI~Z:Ul 'p·i.e,e~ i:t"saIl''U 1 ile-pāj n t~k,i em, ~'aj~ :pLā.n.~ v :!L'et:~rf! l:f' bil..'u.'"t u

s.imlb(} 1i, k!9tS, d:ielD;ž,e- L, f\f& v ~;~UJk..a..1cl:r·o'1[;, 1.,. ņi.1 '\,1" ie n2l Ll.ĒI'PJ.j a,'$' !637' ..

a:arla. ~l ā.Qs :ir mi:l:ne't ~ JĻ ī. t;ē to ~:til'ta "Lan1:'man ļ.~:~,198.3 e- ~ lS .1]?,~. j • i:;)e,i:;

rn.ūBļU Ļ:",1iC'i b~ U;!lN ~ da;1"b~ ,1!1t.-E,ē] ~ ~ li!i.i t,1:J va':t"@;'b.u 1 z v,f} J:' 't-;ļ t _. '.

Mai !!!!ip!" 'ļ:ēl,k~;ļ'[L8 f!,a,j; ie1!'!ii ā1l;.;s·k'J1..r a~ ,J,aiJ,ļ'~j 'eļ ~'~V'~,::;l ļ 8,11:13 '. ,S,;1,da :f' āI1.';:'

~'4 )., J";i~,r:ā, .~t;·tē ,1ci tas v ļ a.e.~ l,g.l~ la 'un zemoe sģ;a bi~ 1.:i ~[' fi'illl1lU.'; ļ'em~ j CI

~'O :~l.&r.Lu ,~&st,ļq,!.j ~ ~·il;~ēt,~,S t~r 1t.ŗJ.:r;; 1~a~ ~kļE' 'elOsa:fi4r;;, dD.!["C'll

';;;';ŗ;i;,a~,~:i1l~:ģana,i~

F',~r' e ,:Ilt;'IlJ; 1.& 'tv....:.j ;:iS. ,tl~clz .i'vo·'to lI:I. il3~t ļJi ki!l !t."to~r,a.,f,isl!:.1'!!Hlii a:t to e I.1em.

~~S t :i.ka ;;ia~'t;a;'ltg,t i ~a,j a ·'!fēi:!if.Ü'r.,~eikāj a 'iļ;!e;t;'~odā!, ~aaa~dātt1 Qai.-tu F1~'t:'~

:5,~3 ~L~tv 1.1~; tē'ļ" i.t.6~.i..,j'a.~; ka~'t" aani!!L l.~.i.kāf.LO XiiIl ,BL~~ im'ta

'!il idlL\1'i$ 1. :īo.:z, KV 1'1r ,~de! lOlIta. ai;~am "

b:l,i!ī' ~e:r,lcM ,t;§.'C'!ļ'lJlq:· ~\~h~!rt'!l!r."ē!."a~Il.!r.",:1',ga ;fU'

:1~5S ~- 'lBiSS, ~,- ~a.,,, k~!CW 1 I'ē 1u d~,lu ~at"iĶ1,je~
kr'ili e"ilU ,kar(a5,~ ke , ~lleme:']u k!f!Lr~ {170 0 ~-,1121 ~~

mi: !!ll'n.6īV'tl. :k!!l:~a.dar.blhu
t:.~r·li;;gr,;ī. j l;Ii,a 1JBli'Ie.

~t:.b~:i !S~~aUT.in~6~
~ī~i;!:.i51 a:t'ē~'15, t: i:rdZ:n:liB C 'ibu:l tim :B.a,ļ'īm'īIl,~~.l!..a:!k:c u:!l.p.'l,a't1kum-u H'U;I'Zi'!lI'lllS! ~"

rU::M'C::II!U!!I:.l~,'!j:,ē X:ll,I.t. ~lld!i!l!,:L.m~!Ct,f'~j6 PuaI;ē 'b'Ūjt'iall Iet em~jlai, p'o1U !U:li1

~V',tē·dl:'g. ~~~ iJ a 1.656 ~:g~.1.,~ 'ilIM.~Ei il!Mīnfi t€l'~,fbi!i.~' 8t:t t,s'~'tb§l
I1e.z.ī:m.īga ~i.,jl ~, m-ul:i-u :r'e'duke 'Jļ jha 'U-.J], no, ,1JS6;;j, '. ,ad&, ti~§ļii:k:.t.a V':a;li!!'iī:i,!;

IlIItUÜU ::selln~'~1J~lļI~'~.54nIl.:P8.~' ,::j3.o uzme,:t:īJņ'IiU,:ļ, '~'te:t"1ē11,em tili'.~ 'veiokti
~l,r-~l'e :pl dak;ie kā;ļ"~iD,!iJi1;" _ f:i ~k'iii!;ļ, d~b 1 . ,lhIifii!S"dO ~f'~ i '1,G75 ~), Un

j ā:p1.'iEI!'k~-;īJ:; 1:zt.~'ikt..ajam ve!:('·tēj WftB.ffi ļ k.a ka~t;'Q:S!;iL\'ā.fi diiElai a t:t= 'i~'w ibg
~!.e~ 1,g;!!J! ~!li;~ 'it ~rl.i.~. no,toB:ikt 1 ,t.t~:ļ!]i;.1. t..rlļi!~1iļ ;P~;5&kwnl"'lUli'l! l·t:!lt. t.ie eu
r6:iQEiIiI.ā~ l!nU"liu n,d;~k't;i~aļ !5!a;t~kames.· \l.:ril i,'~. ;J!.iti'i'ba..§ ~!i:J'k.:iJ,t'lk","~.il

'(Pāvu.1&1'iiS l' :1S94i .•,-6S, ~l~p. ) .
il'1 ~~ ::.~a.k~ garbī;U:! Ls.: ,v.~"ēii! '!ti!l'r.',l 'til:lc:r.i<i'1 AB ka:t''t.'6 5iELn~ v.ii!Ii :i.ca

:gv :~IJ:ediru ~ 1E"n.1eJt::Bi." 'Im :ģQ da:r-'b~t!I 1im-el!ll'1e, b±,~a ~l!'ēC 'tāj ~k.a .. ir'ii;I:~iJd;am.



lüt.i ~U~'lSftS.. jo X~\JII g~dsimtē., zviedru, ,karb'J!§'rif'ij aQ,ijavadQsā,

Eiropa. {Bl"att, 1968.. Baigent. 1890. j. Vi:dzemē laikā no 166,1.
ll:dz 1684:.., !1!:adamun no 1687,. lid,z; 1686,. g.aoem da,pboj US-Ü~!~ 49

;;;~iedt"umsrniek.i un karto,~rafisk,o darbu ;z'lm.e"baj i ,Ealodio=. 1~985.t :

Pirmaj ā laik,e PQsmā i:1Iag;ai!:;,!1.I:vQj ,<11, 1090 kartres un pla:nu@ 'Un Qtraj a
- 458. Pec J. 'EJ,aloža. P'2t;;[jumiem ~BalQdi.s.l'935 ,.J mu.izu zeme'~ plāni
lr māl'Og& 1; 10 400 • bet novadu kgļ"t~;;;;; 1nēļ'Oe!03 1; 48 000 un
1;57 dG0.

Saka~ ari. plaili. da-.rbi. La,t,vij a.5c,elu kel"t:ešan,a. un. paplas1najas

ķart,Qgraf iak ie darb::!. pilsetas.. S,aka s,astS:d.it; Dau~avas planus ~ jo
k:.l,u~a a.k.tuala 'upes gul tnJ8S t:i:ri,sana, lai "to' pad,z,11 ina t.l,;L

Jār!.Dt"āda. ka kari::a.~':rē.fiskoe darbu.s vr~iL:m: n,~ tika.i
sa.i!f.l[decisko~ bet ari mil! taro a.ktivi t;6,i$u va,jadi:ibam.

Ra.ksturo'J ama pet"iod.;;J. kar-tQ~]:·āiiski'e! d~l"'bi ~~da:klti. 6āda~

gI:'UPās~.

- Lctvij as :te·ritar ij as CL1'vonija::s ~ un tā5 dalu kartea.
p!1'l,!1ļ&:l':1it.u: '[;,er i tor iJ u k.a.r 'G~,:=;e

.- Latvi,las, ]?J.lsetu plan;ļ, un karte!S ~

-, muitu z~me~ pl~n.i"
- ceļu plāni un. kartes.
- Dau~avas, un t~.iS!i, ;§·al:u. k.~t'te@;.

T:~dJ;;,ie.dal r.:i'um~ •p,ec m.a:nāmrn. domām. dod z ioamupr 1.eks 3ta t:u par

kart. ogr āf i ~kQ darbu da ņd~ve id 1:bu .tome1" t. a..a i.:I.' v i.r:a i.no sa.C l:t ~ •j' 0

va.ir'um~ šo da.t>bu at:'i;;,elota. pl,ašāka teri,to:ri.:ia. neka nor&dits ~o

no·aa.ukumā .,

0.8i. 1 •Lat'V":ij a~ teri t.~'r"ijas ka]["te~unpla.ni
5,.:3..1 ....1. Latvij B.st.er1torija,:$ .- Li.vonijas kartes

Kā pi:r:mā .j.1imin M.Het'.:kane. ~1593'-165(.H ,Sr':imat!ā' '<TQPQgraphie1"'

ievi.s't,o'ta. kart.e (1 - 6 ...t.a.b. ) i .k,a.a ir lat i lī:dz,,īga S.,~ . sada la
rakstuI',ot.aj .ai 1645 ~ ga.da kart~.i.j CI M.Meria:na"k,arteso satu.rs n~V'

bütiski. m.ainI.t·:=,vai papildiniats (~iagro;w~ 'Skeltoiil. 1863,.-, 509.
-510 ...lpP ...). 1662. €ada ari ,J. Bla.li2u (1596-16:73) i.zdevnieclbā
:pub]'ie'e;) a Livonij as kar:-ti (15., at.t ..,,)un pie t;aSi at:.te la ir Kur4~me~

hceI:'Qogi~-t.e@ Un kaimil';l.ter i tOI' iju ,Uerbot;l ..L, Li:terat;iil"ā irnoroades
par i:I,i3 ka,!'tes .iltk,a..rtotu, pub U.,c,§§an:u zem ncsauk.UJ:rIa. "Noua t::7't ius

Li·uoniae. acc.ut'at.a descript10· M.&Pita ,(Pit.t.~ atlanta (Adelur!l.g,
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1840-. -::;>7. lpp. j . Sis kartes a,tdarinajums ir 1674. gada Livonijas

karte (7).

Pie pirmajam publicetajām Latvijas teritorijas kartem janosauc
ar i t"rancu kartograf ij as pamatI icej a Nikolasa Sansona, ~Sanson a

Abbeville,t6QQ-lb6T) Kurzemes, Zemgales un Livonijas karte (2).
To gan nevar uzskatlt par originalu, jo karte sastadīta
izmantojot tikai vairakas agrākpublicetas Livonijas kartes (Bong,
1960a. ). Sl ir viena no pirmajam f r aric u autora Livonijas

kartem un tika izdota arī: atkartoti 1730. gada (Gadebusch, 1777. ) ..

Holandieša Fr.Vita (Witt; 1616 - 16S8 ) Livonijas karte (5) nav
orilinila, bet ta ir makslinieciski izteiksmIgi veidota un tieģi
manuprāt, :Sa iemesla di'H ievietota gandrIz visos t.o Ia ā k

Amsterdamā izdotajos Eiropas atlantos. Fr.Vita kartei lidzī:ga ir
arI holandieia Pitera van der Keresa (Kee~e, 1571-1646)
LivonU as karte (6).

0riģin~lAkA Un XVII gadsimt& precīzAkA no Livonijas kart§m ir
1BSS.sada karte (Sl ,jo to sastAdija pAc zviedru mArnieku liela
ffiēroga (1:10 400l plāhiem, pēdējos samazinot (Dunsdorfs., 1986_~

91 ..-193. lpp. r . Prof. E. Dunsdorfs iepr iekšmine<:aj ā darba no r ācra ,
ka EīS kartes vienigais eksemplārs esot tikai Igaunijas valsts
arhlva, tacļl vel viena tas eksemplārs. glabajas arI LVVA- 6828.

fond·a 2 .apraksta 189. 1ieta . Karte S IDērogs E .Durradorfa pet l taj am
~ksemplāram ir 1:254 000-1:272 700, bet LVVA eksemplaram 1:235 82B
- 1:236 000 un šos merogus min arI citos avotos (piem., Lowis of
Menar. 1909. 84 .lpp, ) .. Nel iel āe mēroga a t:šk;i ribas, domē.i.ame ,
ir tāPEk. ka karte sastadIta . izmantojot daž āde meroga p!ānus.

1686. gada Livonijas kartes saturs ir plašs,. ar dažš-da veida

simboliem taj§. attēlotas: pilsetas, muižas. (arI macltajmuižas),
baznīcas,pilis, krogi, eeli (sadalIti galvena.jos un
at r'slü r ī:gaj os l, admini s tra t īvasro bežas • ka arI upes , ezeri.
purvi, plavas un meži (Strauhmanis,1994d. l. Geogrāfisko nosaukumu
Skaits. pie pitijumiem~ pArsniedz 600. Nav Izti skaidrs kartes
aUtors, jo pie LVVA eksemplara rQkrakstā (ar Zl.muli) norādīts
(1 iaf s Lundgrēns (mērn iec lbas insp.e ktars 1684 . -1700 . g. pec

E.Dunsdorfa.1986.-79.1pp.>. bet literatūra minēts Olafs Pundgrēns
1. Lowis of Menar, 1909. ). Manuprat , kartes autors ir o. Lundgrens,

bet dazādas versijas radušas atšifrejot mākslinieciski veidotos
burtus.
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ar' to nosa:ukumiem~ka ari gruntag,a;bali. T'e jān.cr.i,d~,ka ga.n.drI.~
wisur.u~aat:1ktc kaI'~uviet'!tārdi i.l" ,jaupētī:t 1 ( Dunsdorfa ~ 1850. ).
izt'uE!f:l'i.o't Allažu un, Valmieras pilsnovadu kaJ:'ti2s • Sl~ grupas
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.apg,alvot; , .ka ti~ bij a zV.1ed:ru, mernieki. lai s;a.n z.inām~ t; ikst:i
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N11a'6 Ce 1ai j IS( .Dunaao r:f ~ , lS 75,. "). Ole t; t;.~iS l l' 1.:..:ii. ka.i p i"ElnēlirI'UMS, •

X'\11I~ad.,e imta. 0 ibraj a. puse sa:8:t a:di:;,~h~.aI'ii: p,6,ga3t'U, (ša te rffi ina
P&6:rei2ej a noz.ime )kart'es .~
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A..Bil:mana ieSL
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J ..Bok!iU' S • 1:A:i81.

'? -Bukult u-.j .Kel.č~ ..

e - Va~D~~u-J_V11soDs_

lO - Ār·a.ia'U-,,J. Ķ,~lc;~.
11 - K,a.pi.o.u-·ü • Bergm.a:ns •

H3,85.
l.tiS5.

16.85. 1.1898.

LV'iJA,.•7404 .. f

1. a;pt' . ~396.
-401 ..7406.-
408 .. ~4..14~1.

'tUJI::'pat: ~1.
apl['. ~4B15 ••

4BfL ~494 . l.

2..ai\r . 16. 1 .

t.urpat ...1..

apr .•.542. ~
5-45 .. 549~1.
tut'p.?iit ••:;;.

apr .•~,46. 1.

556 ..• 0.58 .. ~

560 .• 564.. 1.

39..•40. L

;JL1.

t·urpa~.~9 &!.

turpat. 1733.
Ll.

1742.. 1.



,Au 1f.C!.r"Cīi. ~a:!;;l't,a"d,;i:'ta.-
V~.sae t.;!lO'tüa. m'i!!1J~t;:~:;;;I,kar'te;g ve.idQt,~~ "F·eli::: "'J ī':enot l'~(m fLot'lid kumleD1: ~
t&:Pēe to i;;Iatura. 'e-lemef.'l;t 1 un de t,81 i 'Zi.~1j as pEiJ';::ā,pe ir satiuiil,CJ,t"i ~

J'i~,.i!"JGt'ad8,~ ka l.oti :i"Ü~i~l ,iQ~imē't:i ,!!:t'ti!n:ta;~aba1..ļ ~ ;k,uru':;3, 'uZime~ija

l'€:::li1i,p~j allLi p:t;e Q.'J;'~:1 un p:le ,k.&r.'t;~:~:E'dt:Lgk!& !91 t.t~a& €IJI:,1i:iip11k~c lI!..Ja

'nQ:tād!t'a:ā ,~o ~~:b;;l:,l'U,~lāt'i''ba;a u~,!~~njj,ē:ki., ,~.'t"tij'!"ā ļe',~i!1!!lēta,S1 ari'
d..l7,ud!21i;ļ;:l;ļ :maj~,. gÜven.le' e,eJ;i ~ upes ,un e ze;t';1 ! mež';3 ~ .naZi,v,i.eti

lIīīiB,!i,rīia't:!:!:!i B:tt,lot ,a!;'! !E"''?i,!jefu~ P8't; 'tāī:!i' ,ļ,t" lo,t.i V"l:siO~.rin~.e1 ī.īt!i

neprec 'ī z'ci, • Te j Mo,,:Jt-ād~ ,k~, ,1.5:d01!i:1L~i.tor-ūkillfil '. ir' ~~ī: 't,~ 1&i ka kEL,~''tē,:!!

;jo ka~ sā.~.t~di·t.āi.~. :Zi'vi\edr,lji ~'W'!1:';ldQ,iī;"f$!1 lQ!B6~- :l:,Ej. ~ 1:F1:r' ~ J '.

Jāl?i~'Q i 16't, '. ,k:~P8!§ili8~U zem:es kB'l" t-efl5 un: 'iP·l a.n.:ī' biJ i9I 'v iIl.en latcrIgi aE r
1Ī1i~i"ni.ek'l!l! d~rba; uZi:sika i te ~ dok:w::r!ien t,,!iII 'ļ' t~ec' k~,'t"r~ āt t;ē1~ :i'r ' d!&-

- i§ t ~ U!i"!i. tJ,:t:" ,a'tļtor'~ I'ĪiQ :t"ādļ '. Ta;~ lļ'\ :I:pa;,1d... ,!3.k'1!:.ud.11 U'r.!! sv.ar. is; i, ; ej; ~

:SQS p.l~:nitt~:izmanto PētQt att.le~īg~.6 ter1'torlj:~;e 5!~iilmi'eo iakā3

9i1?'g~Vai3vē si tut" ļ ~

;Q ~ ~ .' 1.:3. ,8:~d::!;1:lJ'O't,iD V ili!!l·t u. k'!ir~ i!l'i'l. U[fl ~ 1 in:.... .•
,L.ldz: āi~' ~,emeā;u~r'i:a~'n~e dar'ti,Ļ,ī ,a~Jba~:t.n.!~::!5.~D'll la.uto 2j.,~ eJaEU..

,darbi ~~k~;EIi '~r'i 'Law:i. ..lata ,a,i&dz'i:'''!'''ota:jāei Vi,et~:il :v-,i-e~i:t'm:s $I'ļ,.,Li;;!Iē,t.~•

,~,1."Iļē!tI,o 'V'1~'t.JL1 '~,1ļ",~~,g]~ļAn.~ z'J:BlI.i!iI;1&. ,g~ ti.k.~.]lj, le'p.lz:odtek.:L.
,ļZ'ijļāIlit'lliII,Jot 'tel'::Ilto'r1.jai3 '!Ri.ir':J;,~um,u 'mate~r'iālU,5i',~ T:'e .k§ .1.'g~e:tQ. '~lir-

mini!li g JiB 1 g~'iļ.~a' 16'5;'2.. ,s~-defp'JLl.nu (:li. ,_. 'iIH.J 'iJl!tjf tuit",j!'J'riāk ē~J ā. !i;!ļLma"ļ,i§. ~O

1,.1,)., ':c,a:bOOa;;:;:ļI} I k!tt"i5!,ļ :ma:īTh',~,~t"~ ,~r~,ī:iifI it:!!il no XV'[l: g,l!td.B,:tmta

Zemgi!!,L ,8 r.iQ1r.',~t.'i:!it 1."a~ ,kar !(;,~~ ~ :1:6,~":g;t;t,,.,J.. 'Tek~ta p'i-e Eiiia ka'l"t'eJ~

,m.1!IJIē·t.i 1;.1z~e'1:"'I,iM!9;8 dar.''b! 1Saa ~ !I ~U~:~'2~ 'U!n" J!;Gi4'9- ~,adLē'.~, Je'l,~a:val;l,

,~Jl.ea ielu at-tel!'Ē!! :tr' ltd2:,ļ_~ 'to~g~&f..l9.k_ ,BJ5!iē'j'um;am, bed;

~t~eiV1.a;ļ:.~ ēka~: ,!LI' ,llDuaīl m.i1eci,lak! z.ill!ist'i;; _ ~ '1,11 j:~~1~rb1.l.!:!il~'l'k~. ~.L,

:.'~ p!am~~, 't~~t ,:.ki, '~:1e k~~~'i lr ,~.M!':sm~i:t;'@g:;!h ,~Q' p.le· Ie.~pd:il",iveto

''Il'1i~tu p.JLW1,L~,m]l tJ9k. ļo t: 1 ,ret:,,:L [,1.t'e~'iatūr~ ir '~.ļ"~ 1,j, ~ ~~ļ; t~ ~ ka
s 1~ P lā!tl!!EI! koili!ē,tsl' ,nel or',J!.':I!,fiA.La... :t~ ,~i.r'1fiI2;1i1i' :2 ~F-6B8:uJLes ka.JE.~B.
gl<ā.:tJāj.1;~if!I ,iJ8i~av:a6 :!iD\l~ejl!āi, €,J~~:kl"'i!!i~:!5'JI!9S!'1,~-'~S,5:,_'1Lb!'~.,l ~

)1.:111r ~Ii!~:t~t a 0 tr~.ia P,U~:_ ve:1cMtl-i vēl dlail]' Je 1~~ViS.'~ plār.di.

(6~?) l'b!!!lt '~;!!!I ,u .a' ild]:~<i~lno .lje:p,~'1.ī::ik:a.~1,ti~:ta~ 1iBGO ~ '~a,I1'§,91ģn~ ir
t'IiiPcOS1" -f 1eke: ~,t;t:ela ~1"l .•.tāi.tt ~ ),~ t~1 1 :&.!!īI,~.lnEļ. PA:l{- ''1J''!!imJē:t!'ī6.t1'L!tU5l!8 d~tll.\

J.~~to~an~. ļ "heJt, ~an ,1~il'~jā,ļ g'an '0 1t,o~ ai:ā! ~ i.l;;;~,t~~ '~.1,a,ļļo~ ,',r,' :mB:2':

r.iiiti Eļia'hr]!;~u,~
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10'~~~ll'ula ~ Ap.d.~I'iIt~'e.'o,~ ~left:,uk~~te!!i!:un ,plān.:i.
iM, ~ ~ ~ Jk,~. N~a;§;1LlI1!t'mn'B'ļ au:teo't",B ijat,e'j ~ No'li,!l' ļ,=;'t~,1i!i!!9

1 - ,5ch~ .Ln'OaJt"lsccb ē; 1?ē ~ i s....
.t1,~t.:l,o.i"\ d~ f,Yl."a't'l.t~h!!in ļ,ņ52",

a~'li:d.d'~n'tilll3tadt Mln.t;,~;V'~

'2 - l):ā'iļu!a:V~:il e ~1a~e1 r '1:e5~'.'
V ~,Sv',ll:b"t ~

i9 ~, :EJ'li!ilQ, 'dsr S,t-adi'lt., l.U'id, Dm-

~,~U~ w~hrerJ.d, '~~'r :Be~ 165,6•
1,Qt!I\!"u:nS ~

" - De 11n ~',t :U;@ il€i:r.' ,~:lLSi;~~he

V!i:!~~'tad;t·:E'iO'E! t.i f :L~lĻt,to,"~. H;!:5~~.
:~obb,leet!a At,x: Ce Ji le~lp::
C:1:U"lB!n.tJJ;ll!:e ••

fi, ,- Elrļ'9 St,~.dt R'l,~ā '10 t,ļ,(; fJ.aj]d ~ 1600-
7 ,I;Jelljne,~:t.ioD, d.. ,111tciw . '16130~
B t1mņ~~u'~;i,"1'ā;ē't,~,a,~li.n~ e l.e;68 ~
m - Q'e,crt:Il.ie:t:r:1 B...::he Chl!l"t,1S an-

1Fļ'" ~ 't:1lJJ:"e :I":~• 1 '6.ra ...
10 - !J,B. 1m:ļ. e:t',B.:l;;i J;!'JJ,,~ā,~ :E:~ 'F(i l.k:i!i.. 1.f38HB ~

11L ,- G;a'Omf!l"tr ,ļ::!!IC h.g~' tl!:"ur.td.r,:q~j

djEĪ":.:!ī' 1":ne.ļ :l,~VQ'~ dēr. St~d:t:

'n i,~,&,.~~H ~u:?Ul"'[g)o 1ds,. 1el8'9 r

12 - {::u:n.ik.av,a;;;; ~ 1ana ~0 ~Ber'S;-

111li~lina,~ ress ~

.1.4 - ,!l:te'gu;ma p la;ne, ~ ,1693 ~
:L.~- ,Lt,~.l.''i!'ļ;rd~:9p·lān,'s~ lo9L~ ~'ī 16S19.,
16 - :e:I.~aa ,~!.MSļ :1\.,. 'Be:ilurnaJl~,. 1'1'00. ~

·k~pU iā5, dar1blā,:J'uģt~-

'i.!T lc9 ļ ~ G:3:1~~.~;5,B'~ !,357' .a, .'

554,.,1~.

'\; ai;e i 1,,;1!E!'V'6 ļ .;L'QS S' ~ -

t-8 ~ ,.,lr!~-

ki~~~;j. , d.~lb .:,;j,iJ!.BJkfļ,v.lc:s-,;
''il I!'!I":II 1 !~,;,..., 1- -
OIO;;;'>O!!_ .' -'i;;fb~ '., :V,i" ~

tu,:t!a't

't.U~lfgtļ ;351'7 ~ lP'"~~
LV:VA .•.,2~O~ ~,f~l' 594 ~J1..

!tifiU1 !~OZül '.'16iJ',ZOS,.,
.LWAļ 741.)4. i,. n 1.~J9,p:E".

J!..$l3!Q .• !~.

Vi{'ļJ,A'I 740 4 ~':IL, ~1 • ll;P,:r" ~ •

129S~,1, e-

kop:1.j a di!1lrb.i.:: JI9.1~>60]la ~

UN!7 '.'-69 e lw -e-

l.',W:l); ~:29;)9 . 'f. i' 198.1 ~,i.

.'t'Ut'~.at l ļ9~82,~ ,'1'9U3 •.!~
j\u.:stt' aļlS ī!:il.:!! 1ll:'I:;'!illlĪ!Ī:ģu

'b:lbl '10't!ed{!9I.

L'iJV~ ~EiiB,313,• f' . 'j :2 a, ,t!;:P',~~ •.

:!}77 . .1 .
l'IU~.~d.of'f:'iii lO 1,gBd. - o4,i. ~ ip~.



c,"':!!
I!ā'$

19 -, !2~!:iiI1UI ,~tlilil~,t~~ 'l!"Ji,&l'L ļ

,3"A ~Ul:r 1h~", L,W',lI" '. '7 :-0'4 .,f,", ~1 ~"aPr"~ '1

19:12 ~L,

t'Ī;;i;ir'~a;t~e::a:a . ii~lļ,:2: ~ ~l:" •

'~2';5,~!~

~u.t~Ļ ,l!!!.~at~dtt~~
.i!i,j~ 11.e 16il-tu 'iIi1c,5Ii~,uktm1!u 1~k:ai:t'!iJiI bet a;heil'j[l~:~ieikāk!S,~ i~' ':IDiohe :be:iEļ, 16'SSli.,-.. .. .. - -.

I!$~e" Pl~t!I 1( 5 ~~ :F,ajl.āi, ili!!.'t,t,ē·lO''fi:,1 ~1.1:aē:tai5!' n~c i'e:tināj! Ym,l ~ ~ 1V6'nā 5

iā'itI8i9. ~elSll ka, a~i' Ineta' 'un re..l"lefs~ !:1..B di'll'"bo !.it:' ,blā'k91l.nļ.~e'ļ,i'1!\kl

f!":1iī:1j'W"~J..c:]['g.l QlJ;!lÜtrm 't,ī!L~ ,5:L1~'t.ļi!I'k~ !Jt!' ,!!lr,!' 'iļJ'l~n!! f.!!o :~",~j,lQ

Pa;u~a~ il ~ :p,l~Riem ',::::)!, ka,:e z'~m.ēt:e U55'~~ ļ het p'a'b"l iL'~e'tili!, ~'ika,l
17,2.9~~gM&~:]?ļi['j: a~.h1't'~k:,tli,,;1' e 'Vu:i.l,j'e"J.',a, d.G.~, ļjAja, :p',l~l,~ 1. ~:tj.i

'p,U ..!t~~, e;ttēi.l,!:!;,t·a p,iet 1e~.aml Ii'I'Q'f'eslonill'i ':il 'V,~:Sil,lf :lid.ē! ī;ii: :i!!.'lOOu 1;;'o~E!r

j @;,J!Ji:l!~k~te" :F!a.r' l' l,lni~i ibJ:.c amu dokument:u; ~.1 ~ V'iaai 1 J e'iJl'!a ~ li896,~-
1,;;4 i ]LpP. )~, ;s 1mJ tCr§'l:"'l:Jmn ~BiC!i plra~ J.z,'1tA t.li!I L!l un ,5fttura, 'I'Ii@,slģ~'ģj l..1ma

l.t.cl$ i!li i ir I.;tmb.a'žu, ,~a~'! 'V'U'm!Jt!eta."a' ',10'JI!, ,~~ ~ 1,;3 '! 1'9 ~ 'UfiIi $,j.] ~~S

( ieS,. !rl~n:t~ ~l:U';1;i~li.lm: .aI S,8.fI, k;~,'tl1!'s un ;pl~nJ !li tBk;lX"iS.~ g'an ar

~@:'C.,ģj,Ji.~~'a";;:!:~,;)u,U~, :p~eQ'~~1ī.t:.~:t. .~ 11M ar ~~ā.s:!, nk~€:'n't::~'~'Iill1iūOl.;f1i;'!ti:1nli..:'J'tlmU:

:ira.ks':;uV'c",ji~~, .K~',I1 'ga,!!hd.IQta t@TI,'l"&j,ļ ~:e :B:īliles ke;l"tea "ti!:ļ] il! lālJIO; e

sa.a at·tē lQ,t ~t'ī' pr.iekil;p l.ļ,eē'tel:'~'.' iJ āIili1'ļļ a.t"i V',a ļ,!t.';i"llt:! :ah~~t,i~:k 1.
:RjgB:~ !pilin!, ~ p!.ejiJj!Bt".",. !66~ ~,!i!l:ad15. v~J_dot,a,":t6 ~a t , 'No :t~bāk~j iem.
pi 1:B1ēot ~a :~1 ~'ielIii ,jiāla t,z;.i.rn.ē ',1( 6-BS3le t : a.da '~a;;Hj,ilg:i:t .Ei..1L.i!li' {::IL1 ,l Ull, :Qa.'t,ļ Itaia

.AT 170>O'L ,~i!i.du. {17'),~ [,,[d2.:, x,vt LI ,g&dalmt,e; 'f1.ā.k,~ aa~.a'e~''!lfC!~.a ia:r''i

'Pt ;;Eiētu dalu U't1 a,'t:iS!~v1 ~ku ohj e,k;i;;:u (p!am e- :; Pci l;:;ī ~ :pl.j!ļ:rtl'ļ.!l~:; ,i!!Iip4z:i:w.'IO't.Q

'V:ie tu ~:!Idl:r t.:tJiS':!!!j, kl!i.r't'!!ii!!ī: (il., t:a'b~) ~

11. t,a.bula,~,:l!'ci\pa.,Z:'ī:'vo to 'vi'E!:t U d9J.,u un ;~;~:k€irt,'f.'ii!i!!H!l p.1.i,n! Urci.

ka":rte'~~
N: • :~ ~ k ~ Nio6,a;t!.kwl:s ~&lIJ;tO ra 'ļlā;'teji'l..ī.tQ!l, l'lov lJf: 'to.il u.ms

1 - f.c,ī:,~af!l~1".l~ki1'1;'p.ilBē't:i!J

,t,zbil;'IIeāi ~l.ļ~a" J' . nor n:g~
2 - Del m:;Lel't-io de!"" j!:i.g~aone

Vo,ra'tia'~'t. ,~! D,~tlf :1c~;t;lQ,n•

':;3 - G-,eG~tl':1 eche Chart,e j,

an:<!;e:t~,iI!i]"jd2 \I'\Oft Stad'tgre:n..-z'i2I ~

F.l" ~MU!"if!;·l"t:!I, ~

4 - '5~ U"vr'~'& 1~ns~
16'10.,
'1,610 L

'RJi1!tM l.e,! 20'9 ~
l~VV~j::909. e. ~.l15. J!.,.



lS - Ri~as apk§.rtnes plāna,.
7 AJuk.aneo:;:;pil~ pUin~.

s - t?ā'rdaui!1.lava,spliins .,L. !"nSU-

la.nde"8~
sl - Lodee! p.:i, 1ap lāns .

11- Cē~u apkii,l"'tn:ss plans.
12 Plan.ta 'V'l'.ln ciem The il

de:rVor'~,t·adt., ~),H~Fur,~olda ~
13 -, GeometrisQh.e·r Grundt'.iļ

des Theil van der Stadt
Riga,. '. >H.~Pu.rB,Clld:!1!:~

14 ~ PLant.a dElrDQhms K1rchea,

Bt'unde ~,H..Pn:rgolds.

15 Cēs:u a,pkartnes plans ~
E.,Talk.s r

16- Sm:iltan.el::J, ,a,pkārtne,s plā'n6 .•

(1 • Ee'.1"~anB.,

17 - Jei~ue ba~n''L~a.s !!I"untSg,a.-

ba.Iu plans, ,.

18, St..Ge'o,r'g~D, Hoffa, Landt

~ .,Telk.s' .,

1~ - AbI'is~ü:ber der Lepin~-

1660.,

1680.
1682.,

1683.
1683,.,

16,86.

1'6088,.

1688.

J689.

1689,.

16:90,.,

1680.

1,6S().

1680.

E.Tolks. 1893.
20 Cb~,rta von st.. Ger'trud

K.irc'hen Grun.de~H.Jtlur,golds., lS94,.
2,1. - lSt. . Ge cn;;'l§:Ef!;fiSho:f' f m.l, 't ciem,

HQ:.':1i,p.ital und. ans:ehot"i,g:en
Gl''\1nd.en ~ E .,To Iks ~.Eir.Ml.n:,er ~ • 16.E16 .•

2.2 ~ Geometr'1s:cher .AbI."i;!;1j!;1! ūber

~opij a darb"ā, ~.Juš;.-

klf~ivics.1931. -470.
lpp,.

t.urp,a ŗ;, 569 ~lpp.

LVVA .6828., f.,j ~. apt" .

832~1.~

~urpat.2909.f.,811_1~
turpat .,es28 .f. . ••2. apŗ, .

829.1.
turpat~7404.f_,1_apr~
1882.1.,
tu.r:p,a:t.~ .1987 . i .

RVKM 1607'75.

RVKM 10(657.

LVVA~ 74,04 .• f ~~1 ~apr ~

1501~.> 1991.1.

turpat; e 1551. 1.

R\7.r'.JM 160219.

RVK.M 160,22Q.

RV'KM 180231.



de8 Wah.l ,'[dIen Ber-n. lR~ht8~

varwanm1t'e!niu,t" Er,~ndtMarQ.uar t;. ,~,

E. 'lo Iks ~ 1891,5. ~.

23 ,- Reimarekru~ IirÜ.t. dellr!. de.t'~n
ge lffigl2nelfi m.orast i@}enLande j

E.Tcllk;Sj,~ :169'6\. .•
2,4,- Gharte VOl'J; der 5tadt':::i W'e,l.de.

und denen ..• Et.Pu:rSiolda. 1.696.
25, - Delineation 'fon

28- TOl"'p,a.k~,lna gru:[iLtsga.balu

pla.ne ,..

21 -J'~Z1Llli1!l baznilQa:a ,grUI:l'ŗ.sI-

ba.luplān5.Fr.M.ul"'erB.
28 - H.a~:l:!a.pķā.t'tn.es pl.fuls.

1899,.
169a.

~:9 - Dis Hau:ptPe.stune; Duna~
mu.nd:e Sc:ha:n;z:;~G~Bmdenel"!ī1I. XVII ,ga.

30 J'elgavas p1.1sl?lā..n.s.
31 - Ba.uskaspil~ :plān~~

32 L~m"bu"t'g,

XVII gs.
XVII gs: •.

X.VII gs~

303.- Gseu ~pkij,rt:ne"skart'e!.
T.Lom,s~ XVII EllB •.

8.9

RVK.M 1.60492,.,

.RVKM 160208.

RUKM 161997.

RVKM 160227.

R.V.K~. HW501 ..
["VVA. 7404. f. ~L apr.
,200B.l.

kQPija darb,i.; Juškē-

viQs.1931.-118.1pp_
turpat. )917. lpp.

turpat ~367...l.pp'.

topij sl d€!J."bā:: TUUl.SB .'

1942.-242.1pp.

LVV,A. 7404 ...f., a .2 ..apr'.

63.1.

AutQl"a~9.!::lit.ādī:t.a. ..,

No tabulall\il1ētaj iam. 33kartQ!!l:'t"ā.fiskiem darbiem. va.il',ak .neka. :20

i3.tte!,C! RJ:·ga.s da.las. vi.sl ei,~pla.:rli. ir origin.ā.linoformetl ar
tušu. un a.kval'eI.k~asilm.. Sile .a:i;;.;t,!Šli lieoina al"J;par Riga:;;;

?t'iekil':!p·ļ l:siē'tu akt lVQ at.tIat.rbu .KVII sadsimta o,'t1'a.j, aplJ!~e.

p'iem ...:,J •Horna plana (1.), iefZ [met i ne tikai E!8Joi3ie ". bet,a:r l

projektitiepilš'fltas nocietina-Jumu val,ol., iela.s un. a:ts8'viski
obj ekt i ~ba.zn.icas. pil::!i. :slLLmnica" kl' lavu. na.mi'i!; ~ kalku. oeplis un
j auna.ia dambis ~ lJ,n, .k:la liec ina teksts 'pie kar'tog:r'āf iekā. at'te la ~ š.a
plafiauzdeVli.:lttl~ blj8Ka.lpat,pi lsetQst:,B..lü.~,s apbiive,s planosa.nai ..

H35B. g.adaplana c:2) ~I'I: par.aditi R:īgas noc:ī.e.t.i,nij umi ~ un attē,lu
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p,~pild ina no CÜ'3,t;:in,a.jum.u pr,of::ī 1:2.; īaTJ!ēj Uini. 1610 ,.gs'ldi9 z:īmē ta ,ifil PLēne

t CI,1 il' V1'61\6 no pirma.,j iemParaa,Ug,ava,s k,~t'tQgFāfiakaj iem at t,e 11em..
un taj ā redzB:lmas l'1!E1! tik~i~runt;,~g'a.bal u robežas. bet l!il.1'J: Ha-sena un

ttl,e il11lene. I!ltll,i,ža~~ Vlelak~īlllMiiH:;:iePāŗ,dauga"as ·1?1āni. {18 ~.2B) ir

PI"ecī:zaki. un satul'ā bagat.üi..t.,oe b.i~ži papildina ekI.S1iFl:i.kiāJcij·11i ~

plāDii :iE1lzītlJJio!t.o gruntaga'balu un to nomni'eku aa:'l:'aksts,.

01"1!:inA,1a.,:ī.s RJ:gaspiIsē'ts;S) m,erni.a,ka E,.Tolk,>:.t 16:98.
sa..!3tād'ltai~ Ha.uSl,maina p1Lunra. 'un :Relm.era kro,iļ;a, plins (23) ir
pa:m8tuptoof ,.,,A,. Cauru~lII ;lZl:eik't ver~ iju p,al'" R,l:a:af;l :sehā~ upite~

~ultne~ vlēS!'tu.r iska,j am izma.i:rnam (Ca.une ~198'2. -4.e. -47 . lpp. J.

RIe:,a.~ apkāt't.ne:splānC'l~ (piem.. ~1680 .gad,~planā,) a~t.ēl,ot~

,gadS.

devis

C,ī.'tds

li~l:5
ek.ai 1t.~ apd-2iIV'e,t;·o 'viebu I~ Cel 1i ~smi.lšu. pa;u.su;t-:i u:fi. sa.l.as D~u~avā.

Dom,&jams~ ka tilta .pari, Da'U~ava.i 11860.~g~daplānā iezī:'mit~ 'liflēlāk ~
J ci ffi~lIdzinotto ar taJā'p.asā l,ai.kā 4i:mēit.o, Rī:ga.~ apkāI't.nl~s ka'rt i

( iEL att. » ~ rad.~am6:. ka 1?1E1!d~j'ā iIlad.a Qbj ekt.,a, ~1la:V.•

KVI1 gad~i:mta o"tl'aj ā pn~ē sā.ka Isastiid.ltpl.in:uSI ar I.Rī,!i!:as

bazn.īcu gl'u.ntsl!l,~bal iem,. Jti'I~em_.~ Je::zus >( 17 ,~:27> un 'Gert.rūdee; t2Ü' >
baz.fiJ:.cu zemei. J',a ::5ādi. plani ir d.a:za.do.s :laikos .zlmet.l ~.ta.d toSi

salI.dzinot va;r .i,:z;pēt.it :z;;,emes i~man;t'osa:na~ vei.du iz:l!tla.itlWn~ Tā.o

1890.gad.a J'ri§zuli3 ba.znl,ca:a zem.esplānā ,Beta lat i 7. bet l6f1l9 .,.i!!::ad~

plānā ~. ,,j an 22 ~ Doma ba:Oŗ;1\ica:~ e:I;"UI1lt~S'a.ba.,lu plana (14) a:t. te lotī.
gru:nts~:a..b.a..li~ko 1.edal:i,ja.un uz:m.e:l"ij a no ,ja.:u.nilopec. u~nsgrek,~

168S ~g~ .23 ..j iin;lj ā. D.i.Vl'l'l! i~ :i!:J:m.et.~Ju!"'a hospit.,iļ.a gruntsgabalu
plā:ns "lB .21) ~ un. 1!J595. ,sada, pl~na ie~īmēta.;~ cu:'iL. ŗ:iI'o.h~!kt.ētaSi

i"8las.Dazlbl~ p!.inos pari.dā~ 'oŗ-i,ļinali saJtur,a. elem.ent i J

piem ,.~\reJd~il"na\ra~ 1898 ..,g~da :pla.na 'e 25 )1 un. pec šo QbJekt.1i,l

il::r~juw.a planā' var' !gi1t zinām'l.1 prieks.$tatu 'pat' v'ēlj d.zirnavu
ko;n~tI'ukc ij'u. 1,1696. ga;dapl~;rH~ (24) il' v:ī.enl:gai~ ~ kuļ"ā ir m.ij lopu
z lro.ēj '1IJJIl'l.i ~ t āp~t; kā 118891. gada.plafull ~ k.ur.ā'a.'bt ē lGt aR,!d:z Üi\.as Upi:iEB~,

gultne, p,il"ll\s un pec .iepr 1 ekŠl:m.:i nēi<ibā'. ugu:ngr.Ē\kaļ kā a,ri: v€l,cie
noc i~t:in.āj1WIl.i un to tā.lS,k;as i~mI1u'ļt~ia.nas:iesp~jaa (13 J.

Vienā. no n~da,udzaj. iem DaugaV!8Jr 1,vae c iletok~Qa plāniem (2~9j

.l?apildu.s r,a'k~,tuI',ot.~arr ~ī~ bū,ve~ ļeogrāfiskais aitavoklis. V'ē'il
j ,iimi:n~i'tu apdz,īvčto via'tupl.!iniJ k§~, t; ika ari: :zil1tl,et:ī. Pēc zviedru
InJērnieku,in:e,tru.k,c ij ,a-sun. 't.ā'Pēc ir visai 1ī:dzī:g i ~.C'isu" ap:karo'tnes

{11~15~33J '~ '61Jl'1.11tene::;!l '( 16) un Raiu:li,as ( 28lpla..n i . TUl"Pt"~t im

Je 19ava~;pi 1,6 pl~nā (30:) at.t,e lats tikai eku. i~vietojum!;!UIl

I::IIOC ie't 1nāj wnit pie:t~ bez n9$.au.'k,1lmielr:l. L.ot 1 ~hlem.a.,t.iskii.l' a:rr
Li!:!ibazu (32)., Alūksnes ('7) un. Lodes (9 ') pilu pl a:n:ll •
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5.3.2.Muizu plāni.
Kā iepriekš minēts, Zviedrijas karalis Kārlis XI ( 1655-1697 )

ierosināja Vidzemes teritorijā veikt jaunu arklu revīziju, lai
varētu palielināt nodokļus (Dunsdorfs,1986.-18.lpp.>. Par zemes
mērniecības inspektoru Vidzemē 1681. gadā iecēla zviedru armijas
majoru Arnoldu Emerlingu. Jānorāda, ka saskaoā ar 1691.gada
21.augusta instrukciju, mērniekiem bija ne tikai zeme jāmērī, bet
arī jāuzzīmē tās plāns, un tas jāsaglabā (Balodis,1935.-31.lpp.).
A.Emerlinga rīcībā norīkoja 38 mērniekus (Dunsdorfs,1986.- 76.-
BO.lpp.). Muižu zemes plānu zīmētāju skaits dažādos
norādits atškirīgi, piemēram citā avotā norādīti

avotos ir
49 mērnieki

(Lowis of Menar,1909.-83.lpp.), starp kuriem nav vairāku, kas
nosaukti iepriekšminētajā E.Dunsdorfa darbā.Pēc maniem pētījumiem,
brāļi Derfneri, Andreas Kvists, Johans Mefelds, Anders un Johans
Nilsoni, Johans Slings, kas nav minēti L.Menāra darbā, ir
strādājuši Vidzemē. Tāpat kā Svens Strauss, Johans Sundsmans,
Samuels Vakselbergs un Andress Vilsons, kurus nav nosaukusi ne
E.Dunsdorfs, ne L.Menars. Visu, Vidzemē XVII gadsimta otrajā pusē
strādājoso zviedru mērnieku vārdi apkopoti 12.tabulā:

12.tabula.Vidzemē strādājuso zviedru mērnieku saraksts.

N.p.k. Uzvārds,vārds(origināli) Darba periods Papilddati
i . Amnell Loren 1687 - 1693
2. Arndt Kristian 1681 1691 miris 1700.
3. Beckman Peter 1681 - 1699
4. Bocker Jonas Nilsson 1681 - 1698
5. Bergman Olof 1681 - 1699
6. Berg Jacob 1681 - 1685
7. Billamn Anders 1681 1693 miris 1698.
8. Bock Simon 1681 miris 1681.
9. Briant Quist 1681 - 1685

10. Brisman Johann
ll. Brunaus A
12. Bruzaeus Anders 1681 - 1685
13. Carheim Hakvin 1681 - 1685, 1660 - 1729
14. Celsius Nils 1681 - 1683
15. Dahlman Holger 1681 - 1685
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16. Dorfner Sebaatian 1686-1699, 1706
17 _ Dorfner Albrecht 1695-1708
18_ Eureliua Gunno 1681-1685 miria 1709.
19. Emmerling Arnold 1681- ? miria 1709.
20_ Faber Jon Svenaaon 1646-1667
2l. Fontin Olof 1681
22. Frey Kriatofer 1681-1682
23. Frigelius Samuel 1681-1685 1652-1726.
24. Grieae Samuel 1708
25. Grette Arvid 1681-1695 miria 1710.
26. Hanateen Kriatian Samuelaaon 1681-1686
27. Hedberg Erik 1681-1689 miria 1700.
28. Holmberg Johan 1681-1686 miria 1710.
29_ Inaulander Loren Perssan 1683-1686 miria 1703.
30. Keltach Johan 1681-1700 miris 1700_
3l. Quiat Andreaa ? -1699
32. Quiat Olof 1681-1698
33. Lind Niklaa 1683-1686
34. Locceniua Johan Henrik 1681-1685
35. Loem Tomas 1681-1685 miria 170l.
36. Lundgren Olof 1681-1684
37. Mefild Johan ap 1643
38. Mort Olof 1681-1684 miris 1703.
39. Nerbelius Erik 1681-1686 miria 1690.
40. Nybell(Nibelius) Lara(Lorena) 1681
4l. Nilssan Anders 1681-1685 miris 1700.
42. Nilaaon Johan 1683-1684
43. Olifant(Elephant) Gabriel 1681-1685 miria 1722.
44. Piper(Peper) Johan Kriatofer 1691
45. Pundgreen Olof
46. Reuter Erich
47. Roman Kriater 1681-1686 miris 1719.
48. Ruther Johan 1681-1686 miria 1688.
49. Skragge Sven 1681-1685
50. Schling(Sohling) Johan 1681-1686
5l. Schilder Matiaa 1681-1685 miris 1719.
52. Schroder Gilliua 1681-1686 miria 1727.
53. Strayys Sven 1683
54. Sundaman Johan
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55. Swedman Israel 1683- ?
58. Swedman Johan -1625, 1681-1685 miris 1686.
57. Tolck Eberhard 1686-1693
58. Tranhemius Johan 1681-1682
59. Ulrich Johan Abraham 1684-1699
60. Wakselberg Samuel 1683
6l. Wettervik Johan Nilsson 1681-1685
62. Willsson Andress 1681-1683

Autora aastādīta pēc lit. L.Menar,1909.,
Dunsdorfs,1986. un disertanta pētījumiem.

Uzmērījumu datus izmantoja plānu zīmēšanai, pie kam vairākums no
plāniem attiecīgai zemei tika veidoti pirmoreiz. Pēc muižu zemes
plāniem, kuru oriļināli vai kopijas glabājas LVVA, var noteikt
aktīvākos šo materiālu autorus. Tie. manuprāt, bija: Wilsons
Andres. Romans Kristers. Holmbergs Johans. Karlheims Hakvins,
Dālmans Holgers,Bilmans Anders,Kvists Olafs, Bergmans Olafs un
Kelčs Johans. Te jānorāda, ka literatūrā pie aktīvākajiem mērnie-
kiem plānu zīmētājiem nosaukti tikai Kvists, Romans un
Karlheima (Dunadorfs.1986.-76.lpp.). Un. kā atzīmēts iepriekš.
ne visu Vidzemē strādājušo zviedru mērnieku plāni ir LVVA.
piem.•nav Boka Simona, Freija Kristofera un Hedberga Erika darbi.

Muižu zemes plānus no LVVA fondiem var sagrupēt pēc plānu
datējuma āādi:

13.tabula.Muižu zemes plāni.
Gads- 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687
Plānu akait,/o 60/8,1 23/3.1 258/33.2 16/2,1 1/0.1 1/0.1 15/4.6

~ 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694
61/8.0 122/16,2 80/10,3 29/3.9 12/1.6 12/1.6 16/

2.1
1695 1696 1697 1698 1699 Kopā
14/1,9 10/1.3 6/0.8 6/0.8 2/0,2 744/100,0

Autora aastādīta.
Kā liecina 13.tabula. 1/3 dala no visiem .mūsu apsekotajiem
plāniem zīmēti 1683. gadā. pēc tam ir kartēšanas darbu
eamazināšanās : 1689.gadā -122 muižu zemes plāni. bet 1690.gadā -
80. Tas sakrīt ar apgalvojumu par zviedru mērnieku skaita
eamazināāanos pēc 169l.gada (Dunsdorfs.1986.-76.lpp.). bet te gan
jānorāda. ka pagaidām nav publicētu datu par Vidzemes muižu zemes
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plānu skaitu Zviedrijas arhīvos. Pētot atsevišku muižu zemes
plānu skaitu (l.pielikums), var secināt, ka tikai 1/3 no
minētajām muižām (tas ir 10 muižām) sastādīti 5 un vairāk zemes
plāni:

14.tabula.Muižas ar lielāko plānu skaitu.
Muižas nosaukums Sastādīto plānu datejums

Doles 1682.,1687.,1688.,1689.,1690.,1695.
Dreilinu 1682.,1683.,1690.,1692.,1693.
Jaunā 1681.,1689.,1691.,1693.,1694.
Kokneses 1683.,1689.,1691.,1692.,1693.
Krapes 1683.,1688.,1689.,1691.,1692.
Limbažu 1650.,1652.,1681.,1683.,1688.,1689.
Ozolu 1683.,1688.,1689.,1690.,1691.,1693.
Salaspils 1659.,1682.,1683.,1687.,1694.,1697.
Saulu 1683.,1688.,1690.,1691.,1696.
Vilkenes 1649.,1664.,1681.,1682.•1683.,1685.,1690.

Autora sastādīta.
Muižu zemes dažādu gadu uzmērījumiem, kas fiksēti plānos, ir
manuprāt, loti liela nozīme, jo pēc šādiem materiāliem, var pētīt
ne tikai zemes plānojuma, bet art saimnieciskās izmantošanas
dinamiku. Te jāmin, ka vairāk nekā puse no apsekotajiem plāniem
raksturo attiectgās muižas īpašumus tikai uz vienu gadu, bet
vairākām muižām plāni nav datēti. Pēc to satura, mēroga un
noformējuma var secināt, ka arI šie plāni sastādīti XVII gadsimta
otrajā puse.

Plānu satura galvenie elementi ir zemes gabalu robežas, muižas
un zemnieku mājas. celi, veļetācija, upes un ezeri. Kā minēts
literatūrā, zviedru kartogrāfiskajos materiālos par Rīgas,
Madonas, Valkas un Valmieras aprinkiem, norādīti arI krogi
vairāk nekā 400 (Teivens,1995.-173.-175.lpp.). Diezgan unificēti
ir plānos izmantotie apzImejumi (~trauhmanis,1994d .), tomer daži
atškiras no literatūrA minētajiem (Dunsdorfs,1975.-120.lpp.,
Lčwis of Menar,1909.-81.lpp.),piem., zemnieku māju apzīmējums.
Plānos no LVVA fondiem, mAjas attēlotas ar simboliem, aiznemto
teritoriju. īpašnieka vArdu, bet nevis ar diviem skaitliem, kā
norAdījis E.Dunsdorfs (1975.- 120.lpp.).

Muižu zemes plāni zīmeti mērogā 1:10 000-1:10 400, bet plāna
atseviškās dalās mērogs atškiras un ir robežAs no 1:10 100 lIdz
1:10 900. Iemesls tam ir primitīvā uzmērīšanas tehnika un
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.;;UJ,gatakasPl'·a.a i[,bas P't"et. ~:z,em:e~Bg&~alu,ro1be žu. le zime:~a:nu,neķ8.l?l"Elt
c.i'ti,emplina aatura ,el,e:Qent.H:!1fi'. Dalai pola-nu. 'il"pi'evienoti
aa::ra]tst:is.'[' z,emas nomrn1.eku'\1'~l'd1.em. un :zemes pla:tIbam. is.i.

raK:e! It ilJ.l'O,J '0t B.I:'.I zemes :1zm.an.t oša:nas ve :iAi.u (1.9 ,.~,tt ,.)~S1e sarakst:. i

jeb 'eks'pl iki.clj as il" ~ ima:rcl1J:prat.~ 'vel"'ti;gs info,rmat.rv"a mat,e.r.i,āls ~
kaa viietut'El: e pētī,.iumoa t.i,ek. izmantots ,1 v'~'lln&vpla$ākpēt.It.6. :St8
,ekspllkaclJ as,~ k§, l.1ec1na,Pēt ~jum1,~ 11' divu ve:1d"u:; it ikai aI' burtu

indeke:a '"1;;ek5 tui. lu eka.idro jumu. un ,daŽ!iem aka i t ļ :tlem.~ k..ii arI at'bu,r-
t.u inde,k;,B,a :altai,d:['ojumU!un~e~6: g~b.al,a pla'tJ:.bas da..ti.eilnzvi'sdI'u
kvadra to lekt.i: sl (.1. Z:V 1,ed!:''Uo 1e itt. s .iro 61 "O~61 :,5, 1Q.1n ') ,., '][ zmanto j et
ekepl ikāc:1,j as pet:i,jumDs~, l.1IBntdSl'lsi :tas vll;lpil"m.s aalIdzinā't ar
hll\fo rmā:c l.iuQ't t"a li. .~ la i.pi.:t"ba:udī tu, saskallot il::fU .• Te ..'li ,WlOl'.ida .~ka.
burtu ind.elt~u skaidrojumi 'e3tsplikācij.as,fiI,av un,'Ī'fic,ē"tl,. Hu::L:2:u

2iemt'!:l:::!pli.nlir ot":i,ļini.,ll ku.l tu.t"'V1as:tur:i:ski dok.wnent ā, ko va.l"
izma,n't'ot. vi!5iliB.iplaši ~ u:n to aP-li'eH.::.ln..aļp1,emerWl!l~šo 'l'iIta.tarli.lu
. ~l~i - .;11-1 '"' .• .~~ ~~~ļ ~~ ~ - '~d ~""~"' 11Ple .·e·t;o'oJI'UDUlI . a.'~V1,esu :z:em:nJ.eli.:a.UZl!.~e8v,eA.iB. :pei.<~",um,OlS!, •

5~3 ~S..s~u:e:z,eme!BI celukartee:s un plan.1 ~
Pama.'t'(Jt ::1. uzsvē rt s.~ .ta .·īp8.,sa vieta 1.r ee 1u kar tēm ~k:uras

u:ŗ;ekatimill;s P&::t' v1.,enre1zīig1l .par:&dibu. I,.at",1.:ja;s 'vēst,Ul'eeav,otu

~lāa'tā .." (Pā'vulāns~ 19'7'1,.- B..l~p~ ) JQ XVII gadei:mt,i be:i.dz.a

\!"e1~t.les, eelu.tiklaLatvlJ ,ae ter1';t,or1;J'a un t~·s :pB.l:i,k,a n~:m8.inīg:l3

lidz!!I!:. ,gad:slm:tam. P1:!"m,aisvi:atu.rnielts Latvlj ā .~w:t'š, lzmant,oj il

K.V!1 ,g~d:e.lmta Ce.lu k:art'ee ~ lai r,ekJonst.l'uE! t.ill .K XIIIg,a.ds i:m:t,a
ce lu v1ļ" z 1enu;s" lr p,["ef. li.Mugurē;,v.1 Č lS!1~.

Celukart,esU!n p,linus ve.r iedal·ī:t div-a:s srupae ( Pā.vulans.~

1971. ,- ,S..lpp ,.,) :
-B,9,U;szem.ee Cel.'Iil~t"ak~ turoJ aŠi:1 e J

-iekš!!ēj,oc;;5 6denac.eļu.e l"e..kst'u1"o,Jošie.
Un at"B..1':'l? ~a1U8,:z,emee ealu ks,["'t,ēim.~manUPr.,s:t , ir 1ie tele r;'igl

8t,scevlski ·izdalltlllu.i~'U ~.eļulta.rte.:S ( al'1. plāniUs )., ",0, šie da:rbi
at~klra.s nQPāI"ēJ im c'f!,lu k,a:rtem. un, ·pl.inlempē,cs,atul"8., ,elem.ant iem,.,

18
~.y:~'pe,a;~~ ::3~C ~ Bo'c'I'o1.lltIiaA B:a.T.BMA:.H: tlO CeaRKe seibUts.1'ElX - XI 1.1 EID.

Pw:ro9.~, 1965 .~. 144, e ,



,S;ā.~,ārt:ļ ļi9k:Bēj,o 'Ürlen:āce lLu. jEib ''īl;i!-li',,j ~ lID!ļJ,"-teiEl1 un. :pJJ.bu:!! ! ,P!!:I:' i'i~dL:Ii&k

a;na,ll ~ē't. B'ļ:'8:i!!"Il,ļ,t!īk,:L ,~, tiUlturil do l i< tfiļP~C:B $.;ei<Q da:~'bi~m, v'ā lt:!'~'a!,
:sada.l la, ~.~:,3.,<4e

~~tgümiZl~meue iD~.ukara.tl un pl&rni. B~:gtAdl[lt~!I., i:P!i:B,:1Lii:!K,t; i '!ii iZ'~j ,ļ9 pec:

R1~iIUlI ~be'~nat:@:r's, ':8: .' SC';F\s!' l.nat:~e i ~I Qi;Eļi :IP.~ oe.!;u ;i,narļ;i'il!;:H~:ea.'f.IiU

iev ie:Ēia:Dam, prak'sl' 1~94.~ iB'ada~, Jā.u 1.~95 ., ,1!ļa.dLa :1i!BI.lē~ dala,- -". - -r -.. .' - - - - - - - - - - - - ---, _. - -- - - _. - -

'ii id.z,€I1m151lļi ,it:€!:lu 1b13". lDeI!p,l,ciit,!!1ii un ,:i,6~~mē'ta, kart.€!'9, V~.~, FI,ānJ~5

( FāV:"Ul&n~ , 1963 •.~106 e- ,l~~"" ) '~Q ~ē! ~,Morād.ā.,ļ ka, ~a~,kaIDa, I!'!:~

.lliiP,~'ifdc:~mif;I;ē't,O~1:J:"6truk.'c.lJu ~ 'b:l;t 8. .:i ,-' ln~i.dē ne '1;.ik adI. C!Bi:l~r, 'b:~t a'r:b

tam 'p ie~ le,ģā. ,J1'i,),!il! ia., :Pi r,ma 'ir-'a'kel'tult"!l:;I,t ce 1I;u. kait"'tes ~ ,1ietdel'",]:'Sl, r!:Q=
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zur Lindenbergschen Grenze. 1695. turpat.ll1.l.

5 - Charte über Mitausche Land-
straase von des Duna bis
Muhleskalns krug. 1695. turpat.83.l.

6 - Charte über der Mitausche
Landstrasse von Muhleskalns
krug bis Schroten krug. 1695. turpat, 84.1.

7 - Charte über Bauskische Land-
strasse von der Duna ab bis
Godelsche krug .. 1695. turpat.90.1.

8 - Burtnieku cela karte,J.A.Ulrihs. turpat,7404.f.,1.apr.
1695. 2197.1.

9 - Jaunā cela (Cēsis-Raiskums-
Limbaži-Salacgrīva) karte,

J.A.Ulrihs. 1695.
1695.
1695.
1695.

10 - Krievu cela karte,
11
12
13 - Daugavgrīvas cela

Ropažu cela karte,
Kokneses cela karte. "

1695.
1695.
1695.
1695.
1695.
1695.
1695.

karte.
14 Jelgavas cela karte, "
15 Allažu cela karte,
16 - Bullu cela karte.
17 Rūjienas cela karte, ..
18 eēsu cela karte,
19 Jaunā cela karte,
20 - Charte uber Babetsche

Landstrasse von der
Hagenhoffsche überset-
zeree bis Bebberbeck und
bis Pinkenhoffsche Sillo 1699.

turpat,2202.l.
turpa t ,2201. lo
turpat,2205.l.
turpat,2206.lo

turpat,2194.l.
turpat,2191.lo
turpat, 2204. 1.
turpat, 2192.lo
turpat,2199.l.
turpat, 2203.1.
turpat,2198.l.

turpat,2909.f.,
94.1.krug.

21 - Charte über Babetsche Land-
strasse von Pinkenhoffsche
Sillokrug ab bis an die
Curische Grentze beis Koggen.1699. turpat,95.l.

22 - Jaunā cela karte, J.A.Ulrihs. XVII gs. turpat,7404.f .•1.
apr. ,2200. 1.

23 - Landstrasse durch Wilken-
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hoffsche bis Neu Salis Grenze. "
24 - Landstrasse durch Lemsalsche

von Nabben bis Engelharts
Grenze.

25 - Landstrasse durch Laden-
hoffsche.

26 - Plakanciema un Olaines
cela karte. turpat,226.1.

27 - Bauskas un Jelgavas celu karte." turpat,91.1.
28 - Bauskas un Biržu cela karte. XVII gs. turpat,7404.f.,

1.apr. ,2193.l.
turpat, 2125.1.

turpat,2909.f.,112.1.

turpat,113.1.

turpat,114.1.

29 Valmieras cela karte.
30 - Gēsu-Krievijas cela karte,

J.A.Ulrihs.
31 - Gēsu cela karte,
32 - Rīgas-Alūksnes cela

karte,
33 - Gesvaines-Tirzas cela karte.
34 - Rīgas-Gesvaines cela karte,

J.A.Ulrihs.
Tirzas-Alūksnes cela karte.
Aunakroga-Kokneses cela
karte.

37 - Rīgas-Kokneses cela karte.
38 - Koknesea-Bērzaunes cela karte."
39 - Bērzaunea-Gesvaines cela

karte.
40 Koknesea-Raunas cela karte.
41 - Gela no Raunaa vārtiem līdz

Juglas ezeram, karte.

turpat,2208.1.
turpat,2207.l.

turpat,2209.1.
turpat,2211.1.

35
36 -

turpat,2210.1.
turpat,2212.1.

turpat,2218.1.
turpat, 2213. l.
turpat,2214.1.

turpat, 2215.l.
turpat,2217.,2219.l.

turpat,2909.f.,102.l.

Autora saatādīta.
Vairākumu no tabulā minētajām kartēm zīmējis zviedru mērnieks
Johana Abrams Ulrihs, kurš tika pieQemta par mērnieku 1684.gadā
un strādāja Vidzemē no 1688. līdz 1696. gadam ( Dunadorfs. 1986.-
80.lpp.>. Gelu kartes vl~š zīmēja bieži kopā ar citiem
mērniekiem, par ko liecina zināmas atškirības karšu saturā un
noformējumā. Lai gan galvenie satura elementi ViSāB kartēB ir
analoiiski un pirmkārt, kartēs attšloti celi, tilti, pārceltuves,
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arī attālumu stabi. Blakus celiem iezīmētas muižas, atseviškas
majas, baznlcas. krogi. Ir norādltas arI skolas. manufaktūras,
dzirnavas, amatnieku un ārstu majas, dažas kartes - parnakšņoša-
nas vietas (Bake,1995.). Vairākas kartes papildus ievietoti arI
pilsētu plani, piem., Valmieras. Limbažu un Valkas, taču tie
atškiras pēc precizitātes un satura pilnības_ Jaatzīmē. ka celu
kartes ir daudz ~eogrāfiako nosaukumu un kā pamatoti atzīIDētS:
"daudzi šo celu nosaukumi doti izvērsti, ietverot dažas zinas par
cela maršrutu, ka ari eela izveidošanas laiku, izmantošanas
s8zonu."(Pāvulāns,1971.-9.lpp.). Kā tika iepriekšnorādlts, eelu
karšu autori zīmēja arI muižu zemes planus un salīdzinot abu
kartografisko darbu datejumua, jakonstate. ka nereti kartes un
plāni ir hronoloļiski saistlti_ Tā, piem., Ikškiles muižas
jaunākais (šajā vēsturiskajā perioda) plans sastādlts 1690.gada
(l.piel.). un tad 1695.gada zīmēta šIs muižas eela karte. LīdzīSi
ir arI attiecībā uz Vilķenes, Limbažu, u.e_IDuižām, un tas lauj
izteikt domu, ka lietderIgi ir petīt eelu kartes kopa ar muižu
plāniem, protams. ja šo darbu datējums aakrīt vai nedaudz
atškiras. Visbiežāk. pēc disertanta pētījumiem, kartēti šadi celi:
Rīga-Jelgava, Rīga-Bauska, Rīga-Tartu. Rīga-Pērnava, Rīga-Ergli.
arI Cšsu un BabItes celi. Bet katra no attieeīgā ceļa kartšm
attelots tikai atseviš~a cala posma. Salīdzinot celu kartes ar
muižu plāniem pēc precizitātea, jāatz~ē, ka celu konfigurācija
un virziens precīzāk iezīmēti eelu kartēs. Tomēr eelu apkārtnes
attels ir neprecīzāka un vispārinatāks neka muižu plānos. Arī
ģeografisko nosaukumu izvietojums eeļu kartes ir neprecIzāks kā
muižu plānos_

Īpaša nozīme Latvijas eelu kartēāanaa vēsture ir J.A.Ulriha
celu karšu albūmam. ko dažkart, mēģina devēt arI par celu atlqntu
( pavulāns,1988-89.,1994.,Kalendārs.1995.). Tas, pēc manām domam.
nav pamatoti, ja J.A.Ulriha darba ir eelu atsevišku posmu
kartosrāfisku attelu apkopojums, pie kam bez kopīgas sa darba
koncepcijas attiecībā uz struktūru (atlantam tas ir būtiski). Bet
tas nebūt nemazina šā darba všrtību. kas vispusīgi raksturota
V.pavulāna iepriekšminetajos darbos un ko uzskatami apliecina
LVVA publicētais faksimīlizdevums (Kalendārs 1995.). AlbUma ir 34
kartes ar kopigu nosaukumu "Neu Einrichtung de accurat gemessenen
Landatrass-Brucken in Rigischen Kreis" (jeb tulkojuma
"jauniekārtoto zemescelu tiltu akurāts uzmērījums Risas
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robežās"). Visas kartes datētas ar 1695.gadu un tajās attēloti un
raksturoti celi no Rīgas uz Jelgavu, Bolderāju (Bulliem), Bausku,
Daugavgrīvu, Burtniekiem, Rūjienu, Cēsīm, Allažiem, Ropažiem,
Koknesi, Biržiem, Tartu un Pērnavu. Atškirības no 15.
tabulā minētajām celu kartēm ir nelielas,arī J.A.Ulriha albūma
kartēs norādīti zemes izmantošanas veidi celu joslās pla-
vas, ganības. Tomēr secinājums, ka "par šo karšu precizitāti un
noderīgumu šaubas nerodas"(Pāvulāns,1994.) attiecībā uz šo karšu
ģeodēzisko precizitāti, manuprāt, ir nedaudz pārspīlēts, tāpēc,
ka XVII gadsimta otrās puses uzmērīšanas tehnika bija primitīva.
Cela trase vietām iezīmēta pārlieku shematiski un tāpēc mērijumi
kartē var būt loti klūdaini. Taču kopumā J.A.Ulriha celu karšu
albūms, ir nenoliedzami vērtīgs vēstures avots.

Var secināt, ka XVII gadsimta otrās puses sauszemes celu
kartes, kas tika sastādītas pēc tiešu uzmērījumu datiem, ir
objektīvi vēstures dokumenti, kuru izpšte vēl jāturpina.

5.3.4.iekšējo ūdenscelu kartes un plāni.
Sajā sadalā ir ieklautas ari Daugavas salu kartes, jo tajās

attēlota un raksturota ari upe. Un iekšējo ūdenscelu kartēšanas
nepieciešamibu radīja ūdenscelu saimnieciskās izmantošanas
aktivizēšanās XVII gadsimta otrajā pusē. Galvenā loma, protams,
bija Daugavai, bet preču pārvadājumos izmantoja arī Lielupi ar
pietekām Mūsu un Mēmeli, dažviet pat Gauju. 1639.gadā sākās
Daugavas gultnes tīrīšanas darbi, gadsimta vidū uzcēla vairākus
dambjus un saimnieciskā darbība veicināja arī uzmērīšanas un
kartēšanas darbus. 16. tabulā apkopoti dati par kartēm un plāniem,
kas attēlo iekšējos ūdenscelus.

16.tabula.lekšējo ūdenscelu kartes un plāni.
N.p.k. Nosaukums,autors Datējums Novietojums

1 - Daugavas karte. 1656. LVVA,A-2.f. ,1.apr.,
512.1.

2 - Entwurf des Neuen Grabens
von der Sussay in die Aeglon. 1668. kopija darbā:Juškē-

vics,1931.-287.lpp.
3 - Geometrisch Abriss über

Duna Strom, E.Tolks. 1669. kopija pielikumā
darbam: Feodālā Rī-
ga (1978).



4 - Daugavas karte.
5 - Daugavas kartes ar
6 - Daugavas karte.

1670.,1690.
salam.l6BO.,16B1.

1680.

7 - Daugavgrīvas kartes. 1680.,1687.
1688.,1690.
1692. ,1694.

1686.8 - Daugavgrlvas plāns.

9 - Kundz1gsalas p!āns,
R.J.Brlsmans.

10 - Geometriach Affrytning
ofwer Duna-Strom,O.Kvists,
O.Bergmans.

10)

LVVA.2909.f.,46.l.
turpat,42.-44.1.
turpat,A-2.f.,1.
apr.,512.L

turpat,2909.f.,
53. ,55.-59. L

turpat,7404.f.,1.
apr. , 1832 . 1.

1687. turpat, 1833. 1.

1688. kopija darbā:
Dunadorfs,1986.-
64.-74.1pp.

11 - Geometrische Abrisa über
Duna-Strom.

12 - KoJusalas kartes.
13 - Guatavsalas karte,O.Lund-

grens.

1688.,1699.
1888.

1689.

14 - Biekēnaalas karte.
15 - Geometrisch Charta oftwer

den Ohrft fom Strumfarma.

1692.

1692.

18 - Burkānu salas kartes.
17 - KuģUaalas karte.

1694. , 1699.
1696.

18 - Gustavsalas plāns. 1696.

19 - Mūkusalas plāns,E.Tolks.
20 - Geometrische Charte über

der Kilcken Sall,E.Tolks.
21 - Fridriha salaa karte, ..

1696.

1697.
1698.

22 - Daugavas kartea,E.Tolka. 1699.

23 Daugavas karte,
24 - Daugavgrīvas karte.

1700.
XVII gs.

LVVA,2909.f.,39.l.
turpat,36.,41.1.

turpat,7404.f.,1.
apr.,1288.1.
RVKM 160226.

LVVA,7404. f. ,1.

apr.,2043.1.
turpat,2909.f.,37.1.
turpat,6828.f.,2.
apr_, 584. L

turpat,7404.f.,1.
apr.,1838.1.
RVKM 160208.

LVVA,2909.f.,260.1_
turpat,6828.f.,2.
apr _,573.1.

turpat,2909.f.,29.,
40.1.

LVVA,2909.f.,54.1.



25 - Karte pie Daugavas un
Gaujas savienošanas projekta.

27 - Daugavas karte.
28 - Daugavas salu karte.
29 - Daugavas plāns.

XVII gs.

turpat,7404.f.,1.
apr.,1831.1.
kopija darbā:
Pāvulāns,1971.-3.,
4.,42.att.
turpat,23.att.
LVVA,2909.f.,45.l.
turpat,6828.f.,2.
apr.,95.l.

26 - Daugavgrīvas karte.

30 - Plan von dem Duna Ufer
zwischen den Kaiser Garten
und Vegesaken Holm.

31 - Daugavas karte(no Kundzin-
salas līdz ietekai).

32 - Daugavgrīvas karte.

turpat,2909.f.,48.l.

turpat,50.l.
turpat,51.,52.,58.1.

Autora sastādīta.
Iepriekšminētās saimnieciskās aktivitātes tiek fiksētas jau

1856.gada Daugavas kartē (1 - te un turpmāk no 16.tab.), kurā ir
iezīmēts dambis pie Fosa salas tagadējā Andrejostas teritorijā.

1869. gada karte (3) ir viena no pirmajām ar visu tolaik esošo
salu norādi. Sajā kartē iezīmēts arī laivu celš Dausavā un plaši
raksturota upes tuvākā apkārtne. Krasta līnijas zīmējums gan ir
visai neprecīzs, jo speciāli mērījumi vēl nebija veikti. No 16.
tabulā minētajiem kartogrāfiskajiem darbiem, Daugava attēlota
vairāk nekā 20 kartēs un plānos. Pirmā Daugavgrīvas karte ir
datēta ar 1887.gadu (7) un tajā galvenokārt raksturoti kuļošanas
apstākli upes lejasdalā. 1670.gada kartē (4) jau iezīmēti
projektētie dambji, bet, piem.,1680.gada kartē (5) izdalīti
jaunie un vecie dambji. Viens no pirmajiem upes plāniem ar
dzilumu norādi, ir 1688.gada Daugavas plāns (10), to var uzskatīt
par oriļinālu darbu arī tāpēc, ka šajā plānā norādītas zvejas
vietas ar to piederības fiksāciju (piem.,Svētā gara muižas
zvejnieku vietas). Jānorāda, ka šo plānu īpaši pētījis
prof.E.Dunsdorfs, pārtulkojot visus plānā ievietotos vietvārdus
un uzrakstus (Dunsdorfs,1986.-84.-74.lpp.). Vairāku Daugavas
karšu autors ir zviedru mērnieks E.Tolks (18.tab.) un jāpiekrīt
apgalvojumam, ka "gan ar autora īpatnējo rokrakstu, gan ietverto,
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Par Daugavas salu kartēm literatūrā tiek atzīIDēts,ka "no 1668.
līdz 1694. gadam kartes izgatavotas ar divu gadu intervālu, laujot
precīzi izsekot šajā periodā notikušajām pārvērtībām." (Barzdevi-
ča,1990.-131.lpp.). ~ādam apgalvojumam var piekrist tikai dalēji,
Jo salu karšu datēJums nebūt neapstiprina minēto regularitāti un
arī vienas un tās pašas salas dažādu gadu kartēs tomēr nav tik
lielas izma1Qas, kā tika apgalvots citātā. Kā piemēru var minēt
Burkānu salas 1694. un 1699. gadu kartes. Galvenie satura
elementi Daugavas salu kartēs ir gruntsgabalu robežas, atseviškas
mājas ar īpašnieku vārdiem, un arī dati par platībām un
nomniekiem. Daugavgrīvas kartēs arī iezīmētas salas, bet salu
teritorijas izmantošana mazāk raksturota kā tieši salu kartēs.
Galvenā uzmanība pievērsta kuģošanas apstāklu raksturošanai, jo
upes gultnes tīrīšanas darbi netika pietiekami veikti, tāpēc, ka
tos nevēlējās finansēt Zviedrijas valdība (Pāvulāns,1971.).

Kopumā izvērtējot iekšējo ūdenscelu kartes, jāmin vēl risināmā
problēma - šo karšu precizitātes līmenis.

5.3.5.BaltiJas jūras kartes.
XVII gadsimta otrā puse Baltijas jūras kartēšanas vēsturē ir

laiks, kad beidzās pašu jūrnieku darināto karšu posms un sākās
jūras zinātniskā kartēšana, kuras pirmā fāze tiek fiksēta no
1693. līdz 1800.gadam (Lang,1976.). Un pie pirmajām Baltijas
jūras kartēm raksturojamajā vēsturiskajā periodā jāmin pēc
V.Rozenfelda un P.Geda (1661-1697) materiāliem sastādītās jūras
kartes, gravētas Amsterdamā 1694.-1695,gadā (By the Light.,1991).
Kopumā XVII gadsimta otrajā pusē izdeva maz jūras kartes ar
Latvijas piekrastes attēlojumu un gan satura, gan precizitātes
zi~ā tās ir diezgan atškirīgas (17.tab.):

17.tabula.Baltijas jūras un Latvijas piekrastes kartes.

N.p.k. Nosaukuma,autors Datējums Papilddati par kartēm
1 - Mare Balthicum oder

Ostsee. 1656.
2 - Pas Caart van de Oost Zee.1669.
3 - Pascaert van Lyfland

ende Oost Finlandt.. 1676.
4 - Carte de la Mer Baltique,
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H.Lons.
5 Baltijas jūras karte.
6 - Wassende Graad-kaart over

de Oost-Zee.
7 - Caarte van Coerlandt van

Heiligena tot der Winda. XVII gs.

1680. RVKM 30354
1693.

1694.

kopija darbā:Juškēvics,
1931.-291.,294.,295.lpp

8 - Caarte van Liiflandt van
der Winda tot Revel.

9 - Skandināvijas un Baltijas
jūras piekrastes karte,
I.Kovens.

turpat,292.lpp.

LVVA,2909.f.,1033.l.

Autora sastādīta.

Pirmā no 17.tabulā minētajām kartēm, pieder pie t.s.
"portolānu" tipa (skat.5.2.) un Latvijas krasta līnijas zīmējums
šajā kartē ir neprecīzs, arī apdzīvoto vietu norāde sauszemē loti
aptuvena. Domājams, ka šī karte ir pārzīmēta no vairākām
agrākizdotām Baltijas jūras kartēm. 1669.-1894.gados izdotās
jūras kartes sastādītas galvenokārt kuģošanas nodrošināšanai un
tāpēc ir daudz precīzākas par iepriekšminēto karti.
Piem.,1680.gada kartē (21.att.) dotas arī dziluma
atzīmes, norādīti sēkli un zemūdens akmeni. Kartē iezīmētas arī
visu lielāko upju ietekas un norādītas apdzīvotās vietas kā
apzīmējumu izmantojot simbolus baznīcas torna formā. Jāpiebilst,
ka pamatkarti papildina Dancigas līča karte lielākā mērogā.

No precīzi nedatētām kartēm jāmin divas, un pirmā no tām attēlo
piekrasti no Hēmeles līdz Ventspilij (7). Attēls ir diezgan
detalizēts, ar jūras kartēm tradicionālo saturu, pie kartes ir
krasta līnijas profīlzīmējumi ar ēku, baznīcu norādi. Tie kalpoja
jūrnieku orientācijai krasta tuvumā, ja tur nebija bākas. Otrajā
kartē attēlota piekraste no Ventspils līdz Pērnavai (8) un
Daugavas lejtecē iezīmētas lielākās salas. Pēdējā 17.tabulā
minētā karte ir līdzīga XVII gadsimta vidus Baltijas jūras kartēm
un tas tikai apstiprina iepriekšminēto, ka Baltijas jūras
kartēšanas senākais t.s.aprakstošais posms ir noslēdzies.
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5.4.Latvijas teritorijas kartēšana laikā no XVIII gadsimta
sākuma lIdz XIX gadsimta sākumam.

Politiskā situācija šajā periodā Latvijas teritorijā loti
mainIjās, jo 1710.gada rudenI pēc zviedru armijas sakāves, izbei-
dzās karadarbIba. Pēc Nīstādes miera līguma 1721.gadā Krievija
ieguva Vidzemi ar RIgu. XVIII gadsimta otrajā puse, 1772.gadā
Polijas pirmās dalIšanas rezultātā Latgali pievienoja Krievijai
un ieklāva Pleskavas guber~as sastāvā. 1777.gadā Latgali sadalIja
Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apri~ķos. 1795.gadā Kurzemi
pievienoja Krievijai kā atsevišku guberuu. Pakāpeniski atkal
atjaunojās saimniecIba, ko nenoliedzami sekmēja iekšējo muitas
nodevu atcelšana Krievijā 1754.gadā un XVIII gadsimta otrajā puse
RIga s~ēma ap 75% uz Rietumeiropu eksportējamo preču. Te jāmin,
ka 1784.gadā sākās robežu starp Igaunijas un Vidzemes guber~ām
uzmērIšana (Oja,1995.).Lauksaimnieciskās ražošanas attIstIbu
tomer traucēja attiecIbas starp zemniekiem un muižniekiem, jo
atjaunojās vācu muižnieku privilēģijas.

Latvijas kartogrāfijas vēsturē XVIII gadsimts bija laiks, kad
notika pāreJa no viduslaiku kartogrāfijas tradIciJām uz modernāku
kartogrāfiju. Latvijā parādIjās vietējo autoru kartogrāfiskie
darbi veidojot bāzi nacionālajai kartogrāfijai.Jānorāda,ka zviedru
mērnieku darbIba turpinājās lIdz 1710.gadam un Kārlis XII pavēlēja
iezImēt kartes arI Kurzemes un Zemgales teritoriju (Dunsdorfs,
1984.- 50. lpp.). Latvijas teritorijā sāka strādāt arI krievu
geodēzisti un topogrāfi, jo Fēteris 1 bija ieplānojis Krievijas
impērijas jaunas kartes sastādIšanu (KIētnieks, 1983.). Pirmā
zemes uzmērIšana, kuru veica Krievijas speciālisti, bija no 1715.
lIdz 1744.gadam un aptvēra 164 (no 265 ) Krievijas Eiropas dalas
apri~kus (Dunsdorfs,1940.). Tomēr šos uzmērIjumus neveica visā
Kurzemes un Vidzemes guber~u teritorijA, jo krievu iered~us
apmierināJa agrāko uzmērIJumu materiāli (rePMaH,1910.-278.lpp.).

Latgales teritorijas uzmērIšanu sAka daudz vēlāk, tāpēc ka
attiecīga instrukcija darbu veikšanai tika apstiprināta tikai
1783. gada 30.janvārI (Brežgo,1943.).

Krievu ģeodēzistu un topogrāfu pirmās sagatavotās kartes nebija
savstarpēji saska~otas un ar ķlūdām apri~ķu un pagastu robežu
zImējumā (HOBnRHCKaR, 1964.-47.-48.lpp.). Te jāmin, ka zemes
uzmerItāju darbības kontrole bija visai stingra un piemēram,
algas izmaksas notika tikai pēc karšu sastādīšanas pabeigšanas
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(BeHeUKHH,1969.-62.lpp.). XVIII gadsimta sākumā, 1709.-1710.
gados uz Zviedriju aizveda Vidzemes kadastra materiālus, t.sk.
kartes, kā norādīts literatūrā, tur nogādātas 3307 Livonijas
kartes(MycT,1988.), dalu no tām XIX gadsimta pirmajā pusē atdeva
Krievijai. Pēc Krievijas armijas Generālštāba nodibināšanas 1763.
gadā, militāro topogrāfu darbu kvalitāte paaugstinājās,jo
zemes uzmērīšanu turpmāk veica Generālštāba speciālistu vadībā
(CTonRPoB,~peHoB,1992.). Lai paātrinātu kartogrāfiskos darbus un
uzlabotu plānu kvalitāti, 1796.gadā izveidoja speciālu rasētavu,
un gadu vēlāk to pārdēvēja par Karšu Depo. :;īs iestādes
speciālisti laikā no 1797. līdz 1822.gadam veica uzmērīja zemi
Vidzemē. Latgalē uzmērījumus veica no 1784. līdz 1791. gadam
(Dunsdorfs,1975.), bet Kurzemē šie darbi aizkavējās. Pēc
uzmērīšanas datiem sastādītajām kartēm un plāniem apstiprināja
šādus mērogus: 1:8 400, 1:16 800 un 1:33 600.

Kartogrāfijas vēsturē XVIII gadsimts ir nozīmīgs arī ar faktu,
ka Eiropas kartēs kopš 1720.gada geogrāfisko garumu sāka skaitīt
no Parīzes meridiāna. Gadsimta vidū parādījās jauna metode
sauszemes un zemūdens reljefa attēlošanai izohipsas jeb
horizontāles (vienādu augstumu līnijas) un izobatas (vienādu
dzilumu līnijas). Latvijas teritorijas kartēs šo metodi gan sāka
pielietot tikai XIX gadsimtā.

Pirmajiem geogrāfiskajiem globusiem kā kartogrāfiskiem darbiem
ir noteikta loma arī Latvijas kartogrāfijas vēsturē. Jo katrs no
šiem darbiem attēloja Latvijas teritoriju un tā kā tālākminētie
globusi atrodas ārzemēs, tad tie kalpoja par informācijas avotiem
un varbūt arī rosināja iezīmēt Latvijas pilsētas un upes XVIII
gadsimta Eiropas un pasaules kartēs.

Pazīstamākais no pirmo geogrāfisko globusu darinātājiem ir
Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders (1714-1796), kurš
vienu no saviem globusiem raksturojis arī atseviškā publikācijā
(Stender,1766.). Vina dzīves gaitas ir jau pētītas (piemēram,
Stradinš,1980., 1982., Svelpis,1984.), bet mazāk kā par globusu
autoru (Jēgens,1957.). Tāpēc nav pat precīzi zināms Stendera
izgatavoto globusus skaits, nav skaidri iemesli, kāpēc vinš veica
šos darbus. Manuprāt, darināt globusus Stenderu pamudināja vina
kā dabaszinību skolotāja amats, jo geogrāfiskais globuss ir viens
no labākajiem uzskates līdzekliem stundās. Nenoliedzams stimuls
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bija arī Braunšveigas hercoga pasūtījums pirmā globusa
izgatavošanai un loti būtisks bija toreizējā Krievijas sūtoa
J.A.Korfa (1697-1766) atbalsts, kas deva iespējas Stenderam
izpētīt Pēterburgas ZA lielos globusus (Stradioš,1988. - 17.1pp.).
Liela nozīme bija arī Dānijas karala Frederika finansiālajam
atbalstam.

Stendera pirmā darinātā globusa diametrs ir aptuveni 90 cm, te
jānorāda, ka arī trešā globusa diametrs ir tāds pats. Otrais
globuss ir nedaudz mazāks - aptuveni 80 cm. Visu globusu attēli
veidoti ar ellas krāsām, bet korpusi izgatavoti no papīra. Pirms
2.pasaules kara šie darbi vēlreiz pārklāti ar speciālu laku, lai
labāk saglabātos oriģinālais zīmējums (Jēgens, 1957.- 123.1pp.).
Diemžēl, nevienā no iepriekšminētajām publikācijām nav ne pilnīgs
globusu attēla apraksts, ne to augstvērtīgi attēli un tāpēc
izvērtēt globusu attēla saturu pilnībā vēl nav iespējams.

Pagaidām nepietiekoša informācija ir par Ernesta Johana
Bīnemaoa (1753-1806) darinātajiem globusiem, kas, iespējams
atrodas Cehijā. E.J.Bīnemanis beidza Jelgavas Pētera akadēmiju kā
mehāniķis konstruktors un esot autors diviem ģeogrāfiskiem
globusiem (Stradioš, Strods,1975., Zanders,1978.). To diametrs
aptuveni 60 cm, bet par attēla saturu manā rīcībā ziou nav.

5.4.1.Latvijas teritorijas kartes.
Pētījumi liecina, ka XVIII gadsimtā sastādītas un izdotas

ap četrdesmit Latvijas teritorijas karšu gan atlantos, gan
atsevišķi publicētas. Lai arī ne visas no 18.tabulā nosauktajām
kartēm ir originālas, tomēr vairākums no tām ir precīzākas par
XVII gadsimta kartēm, kurās attēlota Latvijas teritorija.

Kurzemes hercogistes karte (1 - te un turpmāk nr.no 18.tabulas)
tika sastādīta pēc Zviedrijas karala Kārla XII norādījuma un
nosaukta par "Stuarta" karti,jo to parakstījis Kurzemes guberna -
tors Karls Magnuss Stuarts (1648-1705), (Dunsdorfs, 1984.). Kartē
attēlota Kurzemes un Zemgales teritorija, bet nedaudz atšķirīsos
mērogos vienā un tai pašā kartes lapā. Sādas atškirības radās,
tāpēc, ka sakarā ar karadarbību, uzmērījumi kartes sastādīšanai
tika veikti tikai dalēji un karti zīmēja izmantojot agrākos zemes
plānus. Par to liecina, piemēram, Zemgales dienviddalas
neprecīzais - dienvidu nevis dienvidaustrumu, orientējums un tas,
ka iezīmēto muižu skaits ir mazāks nekā tas bija XVIII gs.sākumā.



18.tabula.Latvijas teritorijas kartes.
N.p.k. Nosaukums,autors Datējums Papilddati par karti

1 - Landcharta ..Hertigdo-
met Curlands medth
Pilten och Semgalien.

2 - Vidzemes karte,A.Molers.1702.

3 - Tabula Ducatuum Livo-
niae et Curlandiae,

4 - Livonia,Courlandia,
Ducatus Lithuania.

5 - La Livonie,Fenille D.
6 - Carte de la Livonie

ou Lifland.
7 - Ducatuum Livoniae et

Curlandiae,E.Adelburners(?).1710. Krassowski,1885.-62.1pp.
8 - Exhibitio Ducatum

Livoniae et Curlandiae.1712.
9 - Livonia vulgo Lyefland.1718.

10 - La Livonie avec ses
frontieres de Courlande,
P.van der Aa. 1719.

11 - Ducatum Livoniae et
Curlandiae. 1714.,1750.

12 - naH~KaPTa nM$n~MH,
H.KMPHnoB.

13 - Accurate Landt-Carte
von Curland und Semgallien.1737. Bong,1960.-44.1pp.

14 - Ducatum Livoniae et
Curlanduae,R.+ I.Otens. 1740.

15 - Ducatuum Estoniae et
Livoniae,J.N.l'Isle.

1702.

1705.

1705.
1705.

1705.

1732.

1745.

16 - Die Herzogthumer Kur-
land und Liefland. 1745-50.

17 - Karte des Patrimonial-
gebiets. 1745.

18 - Ducatus Curlandiae,
Ā.Grots-P.Barnikels. 1747.

kopija darbā:Dunsdorfs,
1984.-50.-133.1pp.
kopija darbā:Dunsdorfs,
1986.-62.lpp.

Bong,1960.-66.1pp.

Schlüter,1906.
RVKM 30350.

Bong,1960.-60.1pp.

Schlüter,1906.
Peliwo,1985.-29.1pp.

RVKM 30365.

Bagrow,1975.-130.1pp.

RVKM 30369.

kopija darbā:Goss,1994.-
218.-219.1pp.

Winkelrnann,1878.

Plane,karten,1883.-77.1pp.

LVVA,2909.f.,1004.1.



19 - Ducatus Curlandiae.
H.Heirs.

20 - Curlande.Livonie.
R.Vaugondi.

21 - Ducatum Livoniae et
Curlandiae.

22 - Die Herzogthumer
Curland und Liefland,
J.::;reiberns.

1747. R.Putmana katalogā

1749. Bong,1960.-81.lpp.

1750. RVKM 30365.

1750. RVKM 30359.
23 - Geographia Ecclesias-

tica Diasporae Liflandi- 1753. Archiv der Brüder-Unitat
cae. Herrnhut(Oberlansitz):

NB X B 24 a.b.
24 - Rīgas patrimoniālā ap-

gabala karte. 1763. LVVA,2909.f.,7.l.
25 - KaPTa cneLtMaJtbHa51

repuorCTBY Jh1lPJIffimHH. Krievijas ZA bibl.,
1:126 000. 1768. nr .1891.

26 - Ducatum Curlandiae et
Semigallae,Ā.Grots,jun. 1770. Latvijas Akadēmiskajā

bibliotekā
27 - Karte von Kurland,

J.Jansens. 1770. Winkelman,1878.
28 - Gouvernement Riga,

J.::;mits. 1770.
29 - Tabula Geographica

Gubernii Rigensis,J.::;mits.1772. kopija darbā:Dunsdorfs,
1986.-196.-204.lpp.

30 - Mapa Kurlandia.
31 - Liefland,A.Hupels.
32 - Mappa Generalis Guber-

nii Plescoviensis,
J.::;mits.

33 - KaPTa ~He6yprCKOro
ye3.Qa,C.üKYHeB.

34 - Liefland oder die
beyden

35 - Ducati di Livonia.
A.Zatta.

1772.
1774. RVKM 31137.

1775. kopija darbā:Dunsdorfs,
1991.-63.-90.lpp.

1775. Br-e ž go ,1951.

1780. LVVA,2909.f.,1005.l.

1782. Bong,1960.



36 - Geometrische Provin-
zial Grenz-Charte. 1782.

37 - feoMeTPH4ecKHH reHe-
PaJ1bHbIl1nJ1aH 'uIOHa6ypr-
CKoro ye3,na. 1785.

38 - Neue Karte von den
Herzogthumern Liefland,
Estland und Kurland. 1791.

39 - KaPTa Paxcxor-o H8.MeCT-
HH4ecTsa,A.BHJ1b6pexT. 1792.

40 - Livonia et Curlandia
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LVVA,2760.f.,1.apr.,
238.1.

turpat,666.f.,13.apr.,
83.1.

Winkelmann,1878.

RVKM 31077.

Ducatus,T.Seuters, A.Vinds. XVIII gs. RVKM 30364.
41 - Carte Generale d~une

partie de la Courlande
et de la Livonie,
H.Opermans. XVIII gs. Kriegsarkivet(Stockholm),

42 - Livoniae.
43 - Rīgas patrimoniālā

apgabala karte.

Bd.32,No.85.
turpat,No.48.

LVVA,2909.f.,9.1.
Autora sastādīta.

Galvenais satura elements šajā kartē ir muižas, jo zviedrus
interesēja Kurzemes muižu zemes aplikšana ar nodokliem, bet to
apmēru bija jānosaka. Aprēkinot kartē attēloto apdzīvoto vietu
skaitu Pēc publicētā vietvārdu rādītāja (Dunsdorfs,1984.), var
secināt, ka kartē attēlotas vairāk nekā 600 muižas, pusmuižas un
mācītājmuižas, ap 600 pilsētas, ciemi, atseviškas mājas un ap 150
baznīcas. Kartē vēl iezīmēti ap 30 krogi, dzirnavas, muitnīcas un
bākas, ari galvenie celi un administratīvās robežas. Ezeri un
upes attēloti diezgan neprecīzi un dalai no tiem nav nosaukumi.
Tomēr nevar piekrist apgalvojumam, ka "tā kā 1702.gadā kuršu ko-
ni~u brīvciemi bija visādā zi~ā līdzīgi muižām, nekādi nav

64.1pp.).Sī karte tika sastādīta
attaisnojams, ka tie nav uzoemti Stuarta kartē."(Dunsdorfs,1984.-

ievērojot iepriekšminēto
instrukciju (5.3.2.) zviedru mērniekiem, kurā noteikts, ka zemes
uzmērīšanas pamatvienībai jābūt muižas teritorijai.
Jānorāda arī,ka,šajā kartē ir klūdas,jo tās sastādīšanu sasteidza,



un karte netika publicēta. Līdzīga šai
Vidzemes karte (2),bet to grūti izvērtēt,
(Dunsdorfs, 1986.) ir zemas kvalitātes.
kartes ievietotas vairākos atlantos,

ir Tērbatā sastādītā
jo publicētā kopija
Latvijas teritorijas

kurus 1705.gadā izdeva
Nīderlandē (3-6,9). Galvenie satura elementi šajās kartēs ir
pilsētas, ciemi, robežas, upes un ezeri, pie tam iezīmēti loti
līdzīgi dažām XVII gadsimta pirmās puses kartēm, piemēram,
P.K.Kelavita Livonijas kartei. Nīderlandē izdoto atlantu
Livonijas kartēs nav meridiānu un paralelu tikls, kas liecina
par neprecizitātēm šajos attēlos.

Latvijas piekrastes līnijas attēlošanā nopietns progress ir
1745.gada Krievijas atlanta kartē (15), kuru sastādīja izmanto-
jot I.Kirilova (1689-1737) Livonijas karti (12) pirmo Latvijas
teritorijas karti, kas tika iespiesta 1727. gadā dibinātajā
Krievijas ZA tipogrāfijā (CBeHcKe,1866.,10.lpp.). Kartē attēlotas
apdzīvotās vietas, baznīcas, pastorāti, galvenie celi. Literatūrā
ir izteikta versija, ka 1732.gada kartes sastādīšanai par avotu
kalpojusi Livonijas 1688.gada karte (~enb,1960.). Vēl par
1745.gada Livonijas karti, bet jānorāda, ka publikācijā minēts ti-
kai viens celš šajā kartē-celš starp Pēterburgu un Maskavu (~enb,

1960.-188.lpp.). Mūsu pētītajā kartes eksemplārā ir iezīmēts vēl
viens celš no Mēmeles caur Durbi, Saldu,Jelgavu,Rīgu un Limbažiem
līdz Pēterburgai. Pilnīgi pamatots ir aizrādījums par to, ka "šai
kartē daudz klūdainu vietvārdu, kas radušies, pārveidojot krievu
valodā no vācu vai zviedru valodas Qemtos jau tā klūdainos
toponīmus."(Klētnieks,1983.-160.lpp.).

Daudzas XVIII gadsimta Livonijas kartes (7,8,13,14,16,20,21) ir
XVII gadsimta karšu atdarinājumi ar nelieliem papildinājumiem.

Kurzemes un Zemgales 1747.gada karte (18), kas raksturota
vairākās publikācijās, izmantota izmantota vēsturnieku darbos

. IP' d ī t 19 V Kl.Lš - 20) B t Laš āk d i k ". . "p1em., . r1e 1 e , . 1sans . e p asa a 1S US1Ja 1r Jopro -
jām par šis kartes autoru, jo pie kartes nosaukuma atzīmēts
Johans Barnikels (Barnickel,ap 1700-1746) un vinu kā kartes

19priedīte I.Lībiešu apmetou veidošanās Baltijas jūras Kurzemes
piekrastē.IIArheoloģ.un etnogr.-R.,1979.-XIII-20.-29.lpp.

20Klišāns V.Neapdzīvotas un mazapdzīvotas zemes Zemgalē un tai
piegulošajā teritorijā.IIFeodāl.problēmas Baltijā.R.,

1993.-3.-17.lpp.



autoru min arī vairākās publikācijās(piem.,Bagrow, Skelton,1963.,
Holvigs,1937.). Jau E.Vinkelmans norādīja, ka J.Barnikels 1747.
gada šo karti zīmējis no Ādolfa Grota senj. ( 1676 - 1726 ) un
tāpēc nevar būt vienīgais kartes autors(Winkelman,1878.). Ādolfs
Grots jun. 1770.gada Kurzemes un Zemgales kartē (26) kā vienīgo
1747.gada kartes autoru ierakstījis Ādolfu Grotu senj.,savu tēvu
un šādu versiju atbalsta arī mūsdienu pētnieki
(piem.,Jager,1986.). Manuprāt, Ā.Grota senj. loma 1747.gada
Kurzemes un Zemgales kartes sagatavošanā ir nenoliedzama, jo no
1718. līdz 1725.gadam vinš pētīja šo teritoriju un pie kartes
oriģināla strādāja 22 gadus (Stradinš, 1982.-155.lpp.). Pie
attēla ir teksts un zīmējums, kuru autors varēja būt vācu
mācītājs no Latvijas teksts ir Tēvreize latviešu valodā.
Ā.Grots bija mācītājs, bet tieša apstiprinājuma par viua
autortiesībām nav tāpēc, ka starp Ā.Grota senj. miršanas gadu-
1726. un kartes izdošanas laiku ir 21 gada starpība. Protams,
J.Barnikels kā Kurzemes hercogistes būvju pārzinis kopš 1738.
gada, bija ieinteresēts šādas kartes sastādīšanā, vinš sauēma arī
hercoga E.J.Bīrona rīkojumu zīmēt zemes plānus (1739.gada 3.
novembrī) un tātad plāni varēja kalpot kā kartes avoti.
Literatūrā ir norādes par to, ka J.Barnikels piedalījies zemes
uzmērīšanā (Campe,1951.), ka labojis šo karti pirms tās
iespiešanas Homani uznēmumā (Kupffer,1911.-524.lpp.). Taču
manuprāt, prof. E.Dunsdorfa versija par iespējamo saikni starp
izdevēju un J.Barnikelu, varbūt arī starp izdevēju un Ā.Grotu
(Dunsdorfs,1984.-139.lpp.)ir visai pamatota, tāpēc pareizāk šo
karti saukt par Barnikela-Grota karti. 1747.gada Kurzemes un
Zemgales kartes mērogs ir aptuveni 1:525 000, galvenie satura
elementi - lielas un mazas pilsētas, pilis, muižas, atseviškas
zemnieku mājas, baznīcas un pastorāti, krogi un dzirnavas
(22.att.). Tiek norādīts, ka vairākas upes kartē iezīmētas
pārlieku līkumaini (Draviuš,1972.), bet tolaik vēl nebija upes
krasta līniju uzmērījumi, un tāpēc kartē upes attēloja vairāk
mākslinieciski nevis ģeogrāfiski. Arī mežu un purvu areāli
norādīti neprecīzi, un kartē attēlotā Vidzemes dala liecina, ka
izmantoti arī zviedru mērnieku plāni vai kartes, kaut neredzam
iezīIDētus celus (kas, kā iepriekšminēts, zviedru plānos bija).
Nav pamata apgalvojumam, ka "Grota (Barnikela) karte ir līdzvēr -
tīga 1702. gada zviedru kartei."(Kavacs,1994.-82.1pp.), tāpat kā
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pilnīgam šis kartes nopēlumam (Buczek,1966.-80.lpp.). Ne velti
1747. gada karti ievietoja ari vairākos tolaik izdotos populāros
atlantos, piem.,1793.gada "Atlas Sholasticus". Ar 1753. gada
augustu datēta interesanta Vidzemes karte (23), kas, pēc mūsu
domām, zīmēta Rīgā, jo ir visai detalizēta un precīza. Kartē
attēlotas pilsētas, muižas, pilis, baznīcas, ari galvenie celi
(23.att.), bet Vidzemes austrumdala attēlota tikai lidz Gaujai.

Vidzemes un Igaunijas 1768. gadā sastādJ:to kar-c ā pētīj is prof.
E.Vareps (Bapen,1974.), un šis darbs ir tikai divos
eksemplāros. Pēc E.Varepa domām, tā ir pirmā krievu sastādJ:tā šis
teritorijas karte un tās saturs ir loti bagātīgs. Kartē iezJ:mēts
liels skaits apdzJ:voto vietu, saimnieciskie, militārie objekti un
dabas elementi. Taču karte nav ģeodēziski precīza. Tās autors
Johans Martins Elmpts (1726-1802) sastādījis ne tikai iepriekšmi-
nēto, bet vēl ari Kurzemes karti, kā ari ticies ar L.A.Mellinu
(skat. 5.4.2.).

1770.gada Kurzemes karte, minēta bibliogrāfijā (Winkelman,
1878.), bet lidz šim laikam nav atrasta.

Iepriekšminētā Ā.Grota jun. 1770. gada karte (26) salīdzinot
ar 1747.gada karti, ir nedaudz papildināta ar apdzīvoto vietu
simboliem un upēm, atškiras ari geogrāfisko nosaukumu rakstība
(Kavacs,1994.-82.lpp.).

Vairākas Rīgas guberpas kartes (28,29) un pirmo Latgales
teritorijas karti (32) sastādīja Krievijas ZA Geogrāfijas
departamenta darbinieks Jēkabs Frīdrihs Smits (Schmidt, miris
1786), kurš no 1765. lidz 1768. gadam vadīja kartogrāfiskos
darbus departamentā (~enb,1960.-196.lpp.). 1772. gada kartē,
publicētā krievu un latīpu valodā, galvenie satura elementi ir
apdzīvotās vietas, attēlotas ar aplīti jeb punsonu ( 24. att. ).
Lielajām pilsētām, pilīm un muižām ir īpaši simboli, bet kā
trūkums jāmin nosaukumu norāde tikai dalai no attēlotajām upēm
un ezeriem, kā ari tas, ka kartē nav iezīmēti celi. Vairāk
apdzīvotās vietas attēlotas J.F.Smita Pleskavas gubernas kartē.
Tajā, pēc maniem aprēkiniem, tikai Latgales dalā norādītas vairāk
nekā 350 apdzīvotās vietas.

1775.gadā sastādītā Daugavpils aprinka karte (33) ir pirmā
Latgales aprioka karte, kuru sastādīja vadoties pēc tiem pašiem
noteikumiem, kā J.F.Smita Pleskavas gubernas karti. Jauna šā
aprinka karte tika pabeigta 1783. gadā (Brežgo, 1951. - 327.lpp.);
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vēl jāmin Daugavpils aprinka 1785.gada karte (37), kuras
ir publicēta (Dunsdorfs, 1991.- 96.-142.lpp.). Sajā kartē
reiz raksturoti ne tikai mežu areāli, bet norādīta arī
izmantošana - apkurei vai celtniecībai.

Pie A.V.Hupela darba (Hupel,1774.) pievienota Livonijas karte
(31), kurā attēlotas apdzīvotās vietas, taču nav iezīmēti celi.
Celi nav norādīti arī vienā no saturiski interesantākajām
Livonijas kartēm (34), kuru sastādīja izmantojot Krievijā izdotās
1770. un 1772. gada kartes. Vēl jāmin visai precīzā Rīgas vietn ie-
cības karte (39), kuras autors bija matemātikas profesors no
S-Pēterburgas A.Vilbrehts. Savdabīgi kartogrāfiski darbi ir t.s.
"robežu kartes", ko sastādīja ar nolūku raksturot gubertlu
robežas, piem., Vidzemes Rīgas robežu karte(36). Vēl no
Livonijas kartēm, kas nav precīzi datētas, jāmin, pēc mūsu domām,
XVIII gadsimta vidū veidotā(42). Sajā kartē iezīmēti arī tīrumi,
un saturiski karte ir viena no interesantākajām XVIII gadsimtā.
Galvenokārt militāriem mērkiem kalpoja Kurzemes un Zemgales karte
(41), kuras autors bija Krievijas armijas ~enerālštāba Karšu Depo
vadītājs Kārlis Opermans. Jo kartē īpaši rūpīgi iezīmēti celi un
norādīti arī Rīgas nocietinājumu josla un Daugavgrīvas
cietoksnis.Jānorāda,ka Rietumeiropā izdotajos atlantos, piem.,
M.Seutera (Seutter,1678-1757) atlantā (40) Livonijas kartes ir
daudz vispārīgākas un neprecīzākas. Iepriekšminētā atlanta kartē
pie Liepājas pat norādīta sala, pilsētas nosaukums "Liba" ir vai-
rākās vietās, kas apliecina augstākizteikto vērtējumu.

XVIII gadsimtā tika sastādītas arī vairākas Rīgas patrimoniālā
apgabala kartes, piemēram, Rīgas revizora (mērnieka) G.Cīgenhirta
(Ziegenhirt) karte (43) ar datiem par apgabala platību.

Tādejādi var secināt, ka XVIII gadsimtā saatādītas pirmās
precīzās Kurzemes un Zemgales hercogistes kartes, sākusies
Latgales teritorijas kartēšana un daudzās kartēs par satura
pamatelementu klūst arī celi. Paraleli tam turpinājusies XVII
gadsimta Livonijas karšu atdarinājumu publicēšana.

kopija
pirmo-

koksnes

5.4.2.grāfa Ludviga Augusta Mellina atlants.
Sia darbs ir pēdējais no atlantiem, kura kartes sastādītas,

izmantojot atsevišku punktu astronomiskās koordinātes (Oja,1995.)
un ir daudz pētīts (Varep,1955., 1959.,1964a,b.,1985.,Klētnieks,
1983.,Kavacs,1994.,Jagomagi,Mardiste,1994.,Jager,1975.,u.c.).
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1972.gadā Vācijā (Lineburgā) publicēja atlanta faksimīliju ar
plašu komentāru (Jager,Bong,1972.).

Bet,vispirms par atlanta autoru grāfu Ludvigu Augustu Mellinu.
Vinš dzimis 1754. gadā Igaunijas teritorijā, netālu no Tallinas,
guvis labas pamatzināšanas dabaszinātnēs studējot Bolonas un
Gotlingas universitātēs. 1773.gadā L.A.Mellins iestājās Krievijas
armijas dienestā un kā virsnieks piedalījās karā ar turkiem. Un
jau 1776. gadā vinš veica zemes uzmērīšanu Krievijā, tad sekoja
darbs Krievijas armijas ģenerālštāba rasēšanas nodalā un pēc
dienesta Krievijas dienvidos atgriešanās Igaunijā. L.A.Mellins
sanēma uz mūža rentes noteikumiem divas muižas un 1781. gadā vinu
iecēla par Lielvidzemes topogrāfiskās nodalas vadītāju. 1782.gadā
nodalai deva uzdevumu sastādīt Vidzemes un Igaunijas gubernu
karti armijas vajadzībām un šo darbu uzuēmās veikt L.A.Mellins.
1783.gadā vinš aizgāja no militārā dienesta, apmetās Rīgā un sāka
aktīvu sabiedrisko un arī kartogrāfisko darbību. Ir norādes, ka
L.A.Mellins sācis sastādīt Livonijas atlantu (Bapen,1959.) un
šajā darbā izmantojis arī savu civilā dienesta stāvokli, tā,
1783.-1786.gadā vinš bija Rīgas aprinka priekšnieks, bet 1796.-
1831.gadā valsts padomnieks un Vidzemes virskonsistorijas
prezidents. Darbu pie atlanta kartēm L.A.Mellins beidza 1798.
gadā, tad pēc Pāvila I pavēles bija spiests visus atlanta
materiālus nosūtīt uz S-Pēterburgu, jo atseviškas kartes bija
iespiestas Vācijā ko nedrīkstēja darīt. Un tikai pateicoties
Livonijas gubernatora atbalstam, atlanta materiāli tika atgūti,
bet visa darba publicēšana, protams, aizkavējās. Visas aprinku
kartes izdeva lidz 1803. gadam, bet pārskata (visPārējo) karti,
titullapu un ievadtekstu iespieda 1809. un 1810. gadā, uz
titullapas atstājot kā atlanta datējumu 1798.gadu. Par šo darbu
autors sanēma Krievijas valdības apbalvojumu, tika uznemts
Maskavas dabaspētnieku biedrībā. Par L.A.Mellina sabiedrisko
darbību jāmin, ka vinš aktīvi iestājās par Vidzemes zemnieku
tiesībām un par to Vidzemes landtāga vairākums grāfam izteica
neuzticību. Pēc 1818.gada L.A.Mellins pārtrauca aktīvu
sabiedrisko un politisko darbību. Vinš mira 1835.gada 12.martā.

L.A.Mellina Vidzemes un Igaunijas atlants ar oriģinālnosaukumu
" Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementern u.
Herzogthumern Lief- und Ehstland und der Provinz Oesel"
(nosaukums ir arī franču valodā) sastāv no vienas pārskata
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(visparējas) un 14 apri~ku kartēm, kas atlanta ir šada secība:
1.pārskata(visparēja) karte (1809.- datējums pie

kartes) ,
2.Rīgas apri~ka karte (1791.),
3.Cēsu (1792.),
4.Valmieras" (1793.),
5.Valkas (1793.),
6.Veru (1795.),
7 .Tallinas .. (1798.,1809.),
8.Paldiski " (179..),
9.Rakvēres " (1796.),

10.Paides (1796.),
11.Hāpsalas " (1798.),
12.Tartu (1796.),
13.Vīlandes " (1796.),
14.Pērnavas " (1797.),
15.Kuresares" vai Ezeles provinces karte (1798.).

Nosauktas kartes papildina Livonijas vēsturiska (līdz 1562.
gadam) karte, bet kā norādīts literatūra (Bapen,1959.-267.lpp.),
pilni atlanta komplekti sastopami reti un, cik zināms, Latvija
tadu nav.

Ievadtekstā L.A.Mellins min daudzu personu palīdzību datu
vakšana atlanta kartēm (kopā 202 cilvēki);te nosaukti, piem.,
A.V.Hupels, J.K.Broce( tolaik Rīgas keizariska liceja vadītājs),
u.c. Atlantu karšu mērogi ir nedaudz atškirīgi: Rīgas, Cēsu,
Valkas, Veru un Vīlandes apri~ku kartēm - 1:200 000, Valmieras,
Paldiski, Paides - 1:192 000, Pērnavas, Kuresares, Rakvēres un
Hapsalas - 1:227 000, Tartu- 1:208 OOO,un Tallinas apri~ka kartei
- 1:181 000. ~adas mērogu atškirības izskaidrojamas ar to, ka
atlanta kartes sastadītas pēc dažādiem avotiem, un tām, kā jau
iepriekšminēts, nav ģeodēziska pamatojuma, t.i.zemes uzmērīšanas
datu. Manuprat, atlanta karšu galvenā vērtība ir to satura
daudzveidība un noslogotība. Kartēs attēloti dažadi objekti,
pirmkart,apdzīvotas vietas - pilsētas, ciemi un muižas; otrkārt,
pilis, baznīcas, cietokš~i,klosteri; treškart,bakas un krogi, pie
tam pēdējo skaits Vidzemes četru apriQku kartēs sasniedz 340 (to
saraksts ir lit.:Teivens,1995.-175.-176.lpp.). Jaatzīmē celu
raksturojums kartēs, noradīti arī attalumi no lielākajām pilsētam,
tilti un parceltuves. Atlanta kartēs pirmoreiz iezīmētas
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elementi ir apdzīvotās vietas, celi, nocietinājumi un karaspēka
vienību izvietojums<25.att.), iezīIDēti ari reljefs, meži,upes un
ezeri <Strauhmanis,1994d.). Latvijas teritorija attēlota septioās
kartēs šādā secībā: 1.- karaspēka izvietojums Daugavas abos
krastos, iepretim vietai, kur polu un sakšu armija škērsoja upi,
parādītas ari pret zviedriem raidIto šāvienu trases; 2.-
karaspēka izvietojums pie Ikš~iles, bet šajā kartē ir mazāk
geogrāfisko nosaukumu nekā pirmajā; 3.- karaspēka izvietojums uz
austrumiem no Rīgas, bet Rīgas attēls ir loti shematisks, ar
tikai nocietinājumu un četru baznIcu norādi; 4. un 5.- Daugava un
tās apkārtne ar visai plašu apdzīvoto vietu norādi. Ceturtajā
kartē iezImēta arI robeža starp Kurzemi un Vidzemi.; 6.-karaspēka
izvietojums pie Kokneses un šajā kartē minēti karaspēka dalu
komandieru uzvārdi, un pie atseviškiem celiem norādīti to
virzieni.; 7.- nocietinājumu josla pie Kokneses.

Ziemelu kara karšu kOIDPlektā ir arI dažu cietokšnu shematiski
plāni, vairākās kartēs attēlots karaflotes izvietojums pie
Rīgenes salas un Strālzundes. Geogrāfiskie nosaukumi un teksti ir
vai nu vācu vai franču valodā, bet datējums pie kartēm ir
plašākās robežās nekā norādīts uz iesējuma, piem., ir kartes, kas
datētas ar 1721. gadu.

Kopumā Ziemelu kara karšu komplekts jeb atlants ir vērtīgs kara
vēstures un ari kartogrāfijas vēstures avots, kas lidz šim nav
plašāk pētīts <Strauhmanis,1995b.). Pie karšu komplekta ir
pielīmēta Krievijas armijas štāba militāri zinātniskās komitejas
lietveža Mislajevska vēstule <datēta ar 1897.sada 20.augustu),
kurā vinš lūdz kolekcionāram A.Buholcam kopijas no dažiem
plāniem, bet visu komplektu lietvedis vērtē kā "kapitālu
militārās vēstures darbu". Vēl jāmin, ka 1919. sadā Stokholmā
tika publicēts vēsturisko karšu komplekts,veltīts karala Kārla XII
karagājieniem Ziemelu kara laikā, un avotu sarakstā pie šā darba
nav norādes uz iepriekšraksturoto kartosrāfisko darbu. Salīdzinot
abu komplektu atsevišķas kartes var konstatēt zināmu sakritību,
piemēram, karaspēka izvietojuma norādēs, kas arI apliecina Ziemelu
kara karšu komplekta objektivitāti.

Lai Ziemelu kara karšu komplektu varētu izmantot
pētījumos, visas tā lapas ir jārestaurē un pēc tam
faksimīlijas.

zinātniskos
jāizdod kā
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5.4.4.Latvijas pilsētu plāni un kartes.
Pilsētu zemes uzmērīšanu Krievijas Eiropas dalā sāka 1746. gadā
XpeHoB,1987.- 91.1pp.) un šos darbus sāka veikt arī

lielākajās pilsētās. Rīga paplašinājās jau kopš XVIII
Latvijas
gadsimta

sākuma un no 1754. gada pilsētas namus sāka saukt pēc ielas un
īpašnieka vārda. Pilsētas attīstību loti veicināja plostu tilta
ierīkošana pāri Daugavai un tas, piemēram, loti tieši paātri-
nāja Pārdaugavas apbūvi ar vasaras muižinām un vasarnīcām.

Pirmais Rīgas izbūves plāns tika izstrādāts 1769.gadā un te
jāmin, ka p1āna struktūru ietekmēja pi1sētas veidošanās gan par
Baltijas gubernu, gan Krievijas militāro centru.

XVIII sākumā zīmētajos Rīgas kartogrāfiskajos attēlos redzama
militārā situācija, piem., 1701.gada attēlā (1, te un turpmāk
šajā sadalā no 19.tabulas) norādīts zviedru un
karaspēka izvietojums pie pilsētas.

polu-sakšu

19.tabula.Latvijas pilsētu kartogrāfiskie attēli.
N.p.k. Nosaukums,autors Datējums Papilddati par attēlu

1 - Rīgas kartogr.attēls. 1701.
2 - Geometrischer Grundri~

von der Stadt Riga. 1701.
3 - Pārdaugavas plāns,E.Tolks.1702.
4 - Jelgavas kartogr.attēls. 1702.

5 - Ilguciema p1āns,E.Tolks. 1704.

6 - Liepājas kartogr.attēls. 1705.

7 - Rīgas plāns. 1710.
8 - Rīgas nocietinājumu p1āns.1110.
9 - Rīgas kartogr.attēls,

P.Aa. 1119.

10 - Citadeles plāns. 1126.
11 - Ilguciema plāns,D.Cibro-

viuss. 113l.
12 - Rīgas priekšpi1sētas

p1āns. 1146.

LVVA,2909.f.,888.l.

turpat,4.l.
turpat,283.l.
kopija darbā:Tomašūns,
1993.-35.1pp.
LVVA,6828.f.,2.apr.,
519.1.
kopija darbā:Latvijas
pi1sētas valsts 20 ga-
dos.-R.,1938.-165.lpp.
LVVA,2909.f.,14.l.
LVVA,2909.f.,896.l.

kopija R.Putmana kata-
1ogā
LVVA,2909.f.,895.l.
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13 - Rīgas priekšpilsētas plāns.1754. turpat, 13. 1.
14 1771.
15 - Rīgas p1āns,J.G.Bethers. 1776. Rīgas kartes un plāni,

1987.-54.1pp.
Brežgo,1951.-327.lpp.
turpat
turpat

1778.
1778.
1778.

16 - Daugavpils p1āns.
17 - Rēzeknes p1āns.
18 - Ludzas plāns.
19 - Karte von der Gegend

bey Riga.
20 - Charte von den Grenzen

der Stadt Wenden,Fr.Reihe1s.1787. kopija darbā:Ma1vess,
1995.-248.lpp.

21 - Rīgas apkārtnes karte,J.Vite.1787.-89. LVVA,2909.f.,4a.l.
22 - Rīgas ūdensvada plāns. 1789. Rīgas ūdensapgādes mu-

zejā

1782. RVKM 30509

23 - Grundriss von der Kreis
Stadt Wenden,Fr.Reihe1s. 1789. kopija darbā:Malvess,

1995.-220. lpp.
24 - Plan der Kaiserlichen

Stadt Riga,J.G.Bothers. 1792. LVVA,6828.f.,2.apr.,
586.l.
turpat,587.1pp.25 - Rīgas plāns,J.G.Bothers.

26 - Plan der Kayserlichen
Stadt Riga,J.G.Bothers.

1794.

P1ane,Karten ..,1883.
-61. lpp.

Herdera in-ta (Mār-
burga,Vācija)arhīvā
LVVA,1679.f .•162.apr.
6722.1.

1797.

1797.27 - I.Grothers.

1797.28 - Plan von der Kreisstadt
Goldingen,Fr.Babsts.

29 - Plan der Kreisstadt
Friedrihstadt,R.Krīgers.

30 - Plan von der Kreisstadt
Hasenpoth,F.Babsts. 1797.

31 - Liepājas plāns. 1797.,1799.
32 - Plan der Gegend 3 Werst

um Hasenpoth.
33 - Rīgas ūdensvada plāns.

1797. turpat,6481.l.

turpat,1/4.1.

1799.
XVIII gs.

turpat,1/5.1.
LVVA,6828.f.,2.apr.,
593.L
t.urpat.580.l.34 - Rīgas apkārtnes plāns.



35 - nnaH r.MHTa~. RVKM 30589.
Autora sastādīta.

1701.gadā pēc ģenerālgubernatora E.Dālberga (1625-1703) norādes
uzzīmēja Rīgas plānu (2), kurā attēlotas lielāko kauju vietas
1700.gada rudenī. Vienā no pirmajiem Pārdaugavas plāniem (3) ir
iezīmēti celi, apdzīvotās vietas Marijas dzirnavu apkārtnē un pie
attēla ir arī teksts. Sā darba autors zviedru mērnieks E.Tolks
sastādījis vēl vairākus Pārdaugavas plānus, piemēram, IlģUciema
plānu (5), kurā iezīmēti 54 gruntsgabali un Zvaigznes skansts.
Pie plāna ir zemes nomnieku saraksts un dati par gruntsgabalu
platībām.

Viens no pirmajiem Rīgas plāniem, kurā redzams visu ielu tīkls,
ievērojamākas ēkas, nocietinājumu josla, sastādīts 1710.gadā (7),
tajā iezīmēts arī krievu karaspēka izvietojums. Speciāls
nocietinājumu plāns tika sastādīts (8) pēc zviedru padošanās
Pēterim I. Krievu militāro geodēzistu viens no pirmajiem
kartogrāfiskajiem darbiem ir Citadeles 1726.gada plāns (10), kurā
attēloti ne tikai nocietinājumi, bet arī pulvera dzirnavas un
telpas pulvera apstrādei. Blakus plāna attēlam ir dzirnavu
tehniskie zīmējumi un Jumpravu ravelīna rasējums. Sis plāns, pēc
manām domām, ir viens no pirmajiem attēliem ar nosaukumiem krievu
valodā. Bet pirmais pilsētas plāns ar ielu nosaukumiem un ēku
numuriem, sastādīts 1754.gadā (13). Savukārt, Rīgas projektētās
ielas un apbūvēšanai paredzētās teritorijas, norādītas 1746.gada
plānā (12). Kā oriģināls darbs, jāmin arī 1771.gada plāns (14),
kuru sastādīja sakarā ar Esplanādes ierīkošanu, kad likvidēja
Kubes kalnu un vairākas mazās ielipas. Vienu no pilsētas
aktuālākajām problēmām - apgādi ar ūdeni, ilustrē vairāki Rīgas
plāni. 1789.gada plānā (22) iezīmēts ūdensvadu tīkls zem ielām un
pievadi uz pagalmiem, norādītas publisko aku un ūdensvada ierīču
vietas. Otrajā, vēl nedatētajā plānā (33) minēti arī gruntsgabalu
īpašnieku vārdi un iezīmētas privātās akas. No pilsētas mērnieka
J.G.Bothera (Boettcher) sastādītajiem plāniem, jāmin 1776.gada
darbs (15), kurā redzama esošā un paredzētā apbūve, jaunās ielas
un projektētā Esplanādes josla. Visai detalizēti ir 1792.(24),
1794.(25) un 1797.gada (26) plāni, kuru autors arī bija
J.G.Bothers, un vēl jāmin 1792.gada plāns (24), kurā pirmoreiz
atzīmētas akas ar labākas un sliktākas kvalitātes dzeramo ūdeni.

Vairāki plāni un kartes attēlo Rīgas apkārtni, piem., karte pie
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iepriekšminētā A.V.Hupela darba trešā sējuma ( Hupel,1774. ) (19).
~ajā kartē norādItas muižas,krogi, dzirnavas un baznIcas RIgas
apkārtnē, bet pilsēta raksturota minimāli. J.Vites kartē (21)
attēlota teritorija Daugavas abos krastos no Doles salas līdz
upes ietekai Rīgas līcī. PrecIzi nedatētais Rīgas apkārtnes plāns
(34) ir vizuāli interesants, jo tajā iezīmēti siena novācēji un
zvejnieki.

Zemes uzmērījumi un plānu sastādīšana tolaik sākās arI citās
Latvijas pilsētās - Jelgavā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, u.c.
( 19.tab. ). Pilsētu attēli un plāni liecina ne tikai par
uzmērīšanas datu izmantošanu, kā arī par XVII gadsimta tradīciju
pilsētu kartografēšanā aizgūšanu. Te kā raksturIgs piemērs jāmin
Jelgavas 1702.gada kartogrāfiskais attēls (4). Cēsīs zemes
uzmērIšanu veica Cēsu aprinka mērnieks F.Reihels (Reichel) un
vina sastādItajā 1787.gada kartē iezīmēti vairāk nekā 100
gruntsgabali, dati par tiem ir eksplikācijā pie attēla. VispusIgi
pētīts ir minētā mērnieka 1789. gada Cēsu plāns (Malvess,1995.-
197.-198.lpp.), kurš ir viens no retajiem darbiem ar vietējā
mēroga pielietojumu šajā gadsimtā.

1705.gada Liepājas plāns (6) ir shematisks un neprecīzs,bet, ma-
nuprāt,tas ir senākais zināmais šIs pilsētas kartogrāfiskais attēls
un nevis 1797.gada plāns, kā apgalvots literatūrā (Liepājas ielas
jāmin diezgan precīzie Aizputes (30), Kuldīgas (26.att.) un
Jaunjelgavas (29) plāni un piemēram, KuldIgas plānā pirmoreiz at-
seviški izdalītas akmens un koka ēkas, Ventā norādītas zvejas vie-
tas.Vēl jāmin Aizputes 1799.gada plāns(32),kurā attēlota pilsētas
apkārtne 3 verstu radiusā (27.att.). Literatūrā nosaukti pirmie
Latgales pilsētu - Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas plāni (Brežgo,
1951.), kuru saturs tika izstrādāts pēc vienotiem noteikumiem un
plānu sastādīšanā izmantoja zemes uzmērījumu datus.

5.4.5.sauszemes un ūdensceļu kartēšana.
PēC ļoti aktIvās sauszemes ceļu kartēšanas XVII gadsimta

beigās, XVIII gadsimtā šādi darbi ievērojami samazinājās un
jaunas celu kartes sastādīja galvenokārt pēc Vidzemes
brunniecības landtāga rīkojumiem, lai norādītu ceļu labošanas
iecirknus. Mūsu rIcībā nav informācijas par Latvijas visu galveno
ceļu kartēšanas atsākumu, bet Vidzemes galveno ceļu kartes bieži
kopēja no attiecIgām XVII gadsimta kartēm (Pāvulāns, 1983.
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lO§.]lpp.). Te jānorāda, ka XVIII gadsimta sauszemes celu
Latvijas kolekcijās ir daudz mazākā skaitā nekā ūdenscelu
un plāni.

kartes
kartes

20.tabula.Sauszemes celu kartes un p1āni.
N.p.k. NQ~aukums Datējums Papilddati par darbu

1 - Abriss van ciem neuen
Mitauschen Wege. 1764. LVVA,2909.f.,85.1.

2 - Geo~et~ische Braul1on=
Charte über die Babbische
Strasse ven Annas Krug ab
bis an die Curische Grentze.1772. turpat,96.1.

3 - Wege Heasung der LeIDsal-
schen Strasse nebst Ein-
theiiung der Worst-Pfoste. ~761. turpat, 104.1.

4 - Wege Messung der Duna
Strasse nebst Einthei1ung
der Wors~en-Pfoste. 1781. turpat,106.1.

5 - Wege Messun~ der Kocken-
husenschen Stra8se nebst
Eintheilung der Worst-Pfoste.1781. turpat,107.1.

6 - Wege Messung der Sesweg-
schen Strasse nebst Ein-
theilun:g der Wa.rsten~
Pfoste. 1781. turpat, 110.1.

7 - Karte sanunt,licherBrucken-
und Wege coutigente der
St.Peterburgschen und neuen
Pernau~ehen Post- wie auch 1799. Verzeichnis der Biblio~
Lemsalschen Landstrasse im thek ..,1872.-273.1pp.
lettischen District.

Autora sastādīta.
Vairākumu no 20.tabulā minētajiem kartogrāfiskajiem darbiem

sastādījis mērnieks J.G.Bothers un tāpēc tie ir analogiski pēc
satura un līdzīgi noformējuma. Salīdzinot ar XVII gadsimta celu
kartēm, šajas kartēs un plānos celu apkartne iezīmēta neprecīzāk
un raksturota mazāk. Galvenie celi XVIII gadsimta otrās puses
celu kartes iezlmēti ar dubultlīniju, norādīti tilti un
pārceltuves, bet pie celiem baznīcas, skolas, krogi. Te



jānorāda,ka tabulā minētie darbi raksturo Jelgavas(1),Babītes(2),
Limbažu (3), Cesvaines (6), S-Pēterburgas un Pērnavas celu
Latvijas dalu (7), kā arī t.S. Daugavas cela divus posmus {4,5J.

Kartēs un plānos attēlotie celi sadalīti labošanas iecirkpos,
kuru garumu noteica pēc pie cela esošās muižas zemes lieluma, tās
attāluma no cela un pēc celam nepieciešamo labošanas darbu apjoma
( Pāvulāns,1983.- 113.lpp.). Salīdzinot viena un tā paša cela
analoģisku posmu XVII un XVIII gadsimta kartogrāfiskos
materiālus, var pētīt cela joslas vides izmaiņas_

ūdenscelu kartes.
XVIII gadsimtā paplašinājas Latvijas iekšējo ūdenscelu un

galvenokārt, Daugavas, saimnieciskā izmantošana. Bet Daugavas
hidrotehniskais nodrošinājums bija loti nepietiekams CBiedripš,
Lakmunds, 1990.) un tāpēc jau XVIII gadsimta sākumā Rīgas pilsē-
tas vadība sāka plānot upes lejteces padziļināšanu, arī krastu
nostiprināšanu. Viens no pirmajiem šādu darbu projektiem, kas
prasīja arī atbilstošu kartogrāfisko nodrošinājumu, tika
sagatavots Kēnigsbergā un uz Rīgu nosūtīts 1759.gadā. Laikā no
1764. lIdz 1782.gadam Daugavas krastos izbūvēja vairakus dambjus,
ar~ Krīdenera un Katrīnas dambjus (Biedrioš,Lakmunds,1990.-
18_-19.1pp.). Bet hidrotehniskās būves neattaisnoja cerības, jo
pirms tam netika veikta nopietna Daugavas lejteces izpēte, tāPēc
jau 1783.gada pludi lielu dalu no dambjiem iznīcinaja_ Visi
iepriekšminštie pasakumi veicināja arI kartogrāfiskos darbus un
vairākums Daugavas karšu sastadītas gadsimta otraja pusē
( 21. tabula ). ~ajā laikā parādās arī jauns kartogrāfisko darbu
tips - hidrotehnisko būvju plani. kas kalpoja konkretu tehnisku
uzdevumu risināšanai.

21.tabula.Üdenscelu kartes un plani_
N.p.k. Nosaukums, autors Datējums

1 - Geometrische Charte über
der Kilcken Holm,E.Tolks.

2 - Extrakt aus Duna Charte.
3 - Geometrisch Auffrijsnig

offwer Koijen Holm.
4 - Plan van dem Duna Strom

nebst dennen in selbigen
befindlichen Inseln und

Papilddati par darbu

1705.

1707 .
LVVA.2909.f .•260.l.
turpat,38.1.

1738. turpat.36.l.
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1744. turpat,64.1.
1761. turpat,848.1.

1768. turpat,65a.l.

1770. RVKM 161865.

1774. LVVA,2909.f.,853.1.

1776. turpat,71a.l.

1776. turpat,63.1.

Sand bakkens,K.Vitorfs.
5 - Daugavas karte,G.Buholcs.
6 - Abriss von einem Theil

der Duna Stroms,H.Bekmans.
7 - Mazās un Lielās Frīdriha

salas plāns.
8 - Daugavas krasta plāns,

J.Rozenpflancers.
9 - Plan von ein Theil der

Duna Stroms.
10 - Putras salas karte,J.Ro-

zenpflancers.
11 - Plan von den Molen bis

Dunamunde. 1779.,1780.
12 - Rīgas-~merļa kanāla plāns. 1783.
13 - Geometrische Charte des

Duna Strom,von der Ostsee
bis die Ewstschanze,D.Knebušs.1783.,1785. turpat,61-62.l.

14 - Lībiešu salas un Daugavas
dambju plāns.

15 - Daugavas krasta nostipri-
nājuma plāns.

16 - nnaH peKe nSMHe.
17 - nnaH M npO~MnM peKe llEMHe.
18 Charte von der Grenze zwi-

schen Lutzaus Holm u. denen
dar an grentzenden Stadthol-
men,D.Knebušs,K.Bronserts.

19 - KIīversalas tiltu plāns.
20 - Plan der Ufern von Benken-

holm u. Jungfernholm,F.Gets.1796.
21 - Profiel des Dammes am linken

turpat,1131.,1132.l.
turpat,869.1.

1786. turpat,854.l.

1786.
1788.
1788.

turpat,854.l.
turpat,66.,68.l.
turpat, 862.1.

1790.
1795.

turpat,35.1.
turpat,881.1.

turpat,69.l.

XVIII.gs. turpat,856.l.
kopija darbā:Biedrioš,
Lakmunds,1990.-16.1pp.

Autora sastādīta.
Kā pirmā no XVIII gadsimta Daugavas salu kartēm jāmin 170S.gada

Ufer des Duna Strom.
22 - KaPTa cneQManbHa~.

karte (1), kuras sastādīšanai mērnieks E.Tolks izmantoja gan tā
laika jaunākos, gan 1697.gada uzmērījumu materiālus. Kartes



satura elementi ir aramzemes gabali, celi (ar attāluma stabu
norādi), nocietinājumi un purvi. Otra E.Tolka zīmētā karte (2)
raksturo lašu zvejas vietas Daugava un sastādot šo karti, autors
izmantoja savu 1688.gadā sagatavoto Daugavas karti (skat.5.3.4.).
Kojusala un apkārtne attēlota 1738.gada kartē (3), kas sastādīta
vēl ievērojot zviedru kartografijas pieredzi. Originālāka ir
1744.gada karte (4), kura iezīmēti sēkli Daugavas lejtecē un
norādīti dzilumi kugošanas celā. Turpretim Daugavas 1761.gada
karte ( 28.att. ), kas kataloga nosaukta par Sarkandaugavas karti
(Rīgas kartes un plāni,1987.-46.1pp.), ir shematiskāka un attēlo
nelielu dalu no Sarkandaugavas. NēģU keršanas vietas pie Doles
salas pirmoreiz noradītas 1768.gada kartē (6), bet viens no
pirmajiem plāniem,kurā attēloti Daugavas hidrotehniskās izbūves
darbi, ir 1776.gada plāns (9). Apdzīvotās vietas upes
krastos precīzak norādītas 1783. un 1785.gada kartēs (13), un
ierīkotie dambji - 1788.gada planos (16,17), vienīgajos, kas ir
krievu valoda.

No citu ūdenscelu kartogrāfiskajiem
kanāla plāns (12), kuru sastādīja kanāla
ilustrēšanai.

Diezgan liela uzmanība tika pievērsta Daugavas salu kartē-
šanai ( 21.tab. ), daudzas salu kartes un plāni ir jau pētīti
(piem.,Barzdeviča,1990.,1994.). Iepriekš jau tika norādīts, ka
šajos materiālos galvenie satura elementi ir gruntsgabali ar to
izmantošanas raksturojumu, celi un atsevišķas majas, dažos
plānos, piem.,1790.gada plānā (18) norādīti arī krogi. Salās, ko
skara 1770.gada plūdi, veica atkārtotu zemes uzmērīšanu un zīmēja
jaunu plānu, piem., Lielajai un Mazajai Frīdriha salai (7).
Daudzās kartēs un plānos attēlotas vairākas salas un te
raksturīgs piemērs ir Biekēnsalas un Jumpravsalas 1796.gada plans
(20),kura iezīmētas krastu līnijas pirms un pēc plūdiem.

Iepriekšminētajos hidrotehnisko būvju plānos iezīmēti tādi
objekti, kā piemēram, moli Daugavgrīva (11), Daugavas krastu
nostiprinājumi (15), dambju būvniecība 1785.-86. gados (14), u.c.
Bet Kojusalas izbūves projektu ilustrē 1788.gada plāns (17) un
arī Daugavas kreisā krasta karte (21).

Tādejādi var secināt, ka XVIII gadsimta Daugavas un dažu citu
iekšējo ūdenscelu kartēšanā ir nenoliedzams progress, kas saistās
ar ne tikai saimnieciskās darbības aktivizēšanos Daugavas

attēliem jāmin ~merla
atjaunošanas projekta
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lejtecē, bet arī ar Rīgas līča hidrogrāfiskās izpētes sākšanos.

5.4.6.Baltijas jūras un Rīgas līča kartēšana.
XVIII gadsimtā Baltijas jūras un Rīgas līča pētījumi un ar tiem

saistītie kartogrāfiskie darbi notika regulāri.Tāpēc arī Baltijas
jūra bija pirmā no Krievijas impērijas jūrām, kurai sastādīja
speciālas kartes. Pirmā Baltijas jūras hidrogrāfiskā uzmērīšana
sākās 1710.gadā un turpinājās 15 gadus. Pēc tās materiāliem, kā
arī izmantojot agrāk izdotās zviedru, dā~u un holandiešu Baltijas
jūras kartes, tika sastādītas jaunas, precīzākas jūras kartes.
Hidrogrāfiskos darbus Baltijas jūrā vadīja krievu speciālists
A.Nagajevs, kuram 1746.gadā Krievijas admiralitātes kolēģija
uzdeva pārskatīt un precizēt agrāksastādītās Baltijas jūras
kartes (HHKOnaeBa-Cepe~HHcKa~ ,1970.-12.lpp.).
XVIII gadsimtā nozīmīgākie kartogrāfiskie darbi, kuros attēloti
Baltijas jūra un Rīgas līcis, nosaukti 22.tabulā:

22.tabula.Baltijas jūras un Rīgas līča kartes un atlanti.
N.p.k. Nosaukums,autors Datējums Papilddati par darbu

1 - Baltijas jūras DA da-
las karte,A.~honebeks. 1705.

2 - A New Map of the Baltick. 1710.

3 - Baltijas jūras karte,
P.Pikarts.

4 -ATnac DanTHHcKoPO MOp~.

5 - Baltijas jūras karte,
F.Bjuašs.

6 - ATnac Oa.nTHHCKOPO MOP~,
F.Soimonovs.

7 - ATnac 6anTHHcKOPO MOP~,
F.Soimonovs.

1714.
1714.

1723.

1737.

1738.

1739.

8 - ATnac 6anTHHcKoPO MOP~,
A.Nagajevs. 1750.

9 - KaPTa MopCKa~ aKKypaTHa~,
A.Nagajevs. 1751.,1752.

kopija darbā:6oPHcoBcKaH
1992. -181. lpp.
Jonathan Potter katalog
nr.72.

KOlIPYlllKHH,1958.
~elIb,1960.-61.1pp.

J;b1KOBCKHl1,1923.

LNB

PYCCKHe reorpa~H4eCKHe
aTJlacbI,1961.

~elIb,1960.-63.1pp.

PyccKHe reoppa~H4ecKHe
aTlIacb1,1961.



10 - ATnac BCerO 6anTM~CKOrO
MOpR,A.Nagajevs. 1757.,1788., LNB, KonrywKMH,1058.

1789.,1791.,1794.
1795.,1796.

11 - KapTa 6eperoB KypnHH~MM. 1759. HMKonaeBa-Cepe~MHcKaR,
1970.-13.lpp.

12 - nna~ BXO~OB B peKM
(BHH~aBy,nM6aBY,)

13 - reHepanbHaR KaPTa PMX-
CKoro 3anMBa.

1759. turpat

1760. turpat
14 - KaPTa MopCKaR aKKypaTHaR

6anTHMcKoro MOPR,A.Nagajevs.1760. KonrYWKMH,1958.
15 - KaPTa cneUManbHaR rM~po-

rp~M4eCKaR Ha BXO~ C MOPR
B peKY BMH~aBy,A.Nagajevs. 1760. turpat

16 - Mare Balticum,Otteni. XVIII.gs.RVKM 31148.
17 - KaPTa PMxcKoro 3anMBa. XVIII.gs.RVKM 31138.

Autora sastādīta.
Vienai no pirmajām XVIII gadsimta precīzajām Baltijas jūras

kartēm (1), kuru 1705.gadā gravēja S-Pēterburgā strādājošais
holandietis A.Shonebeks (Schnonebeck), tika izmantotas zviedru
XVII gadsimta jūras kartes. Par to liecina neprecīzais krasta
līnijas zīmējums (29.att.), kā arI kompasa lIniju tIkls šajā
kartē. 1710.gada Baltijas jūras karte, kas sastādIta un izdota
Lielbritānijā (2) arI nav oriģināla. Pirmais Baltijas jūras
atlants, kuru izdeva 1714.gadā, sastādīts Pēc zviedra
B.Rozenfelda atlanta kartēm un papildināts ar krievu pirmo
uzmērIjumu datiem. 1715.gadā tika veikti pirmie dziluma mērījumi
Rīgas līcī (Bagrow,1975.-62.lpp.) un gan šo, gan arI citu
mērījumu dati lāva franču hidrogrāfam F.Bjuašam savā kartē (5)
pirmoreiz pielietot jaunu attēlošanas pa~ēmienu izobatas jeb
vienādu dzilumu līnijas.

Jaunu Baltijas jūras atlantu Krievijas admiralitātes vadība
uzdeva sastādIt F.Soimonovam (1682-1780) un vi~š šo uzdevumu
sekmīgi veica atlantu publicējot 1738.gadā. Atlanta kartēs, kas
sastādītas izmantojot ne tikai jaunāko uzmērījumu datus, bet arI
holandiešu jūras kartes, norādīti dzilumi, zemūdens šķēršli.
Papildus atlantā ievietoti jūras krastu apraksti un
profīlzīmējumi. Sā atlanta atkārtots un papildināts izdevums
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publicēts vairākkārt(7). 1750.gadā izdeva A.Nagajeva (1704-1782)
Baltijas jūras atlantu (8), bet tajā ir tikai 11 jūras kartes,un
tas deva pamatu apgalvojumam, ka atlants nav oriģināls,bet kopēts
no zviedra N.~trektona (Schtrekton) 1738.gada atlanta (~enb,
1960). ~āds apgalvojums, manuprāt, nav pamatots jo A.Nagajeva
kā kartogrāfa prasmi apliecina vina tam laikam atbilstoši ļoti
precīzā Baltijas jūras karte (9) mērogā 1:336000.

1746.-1752.gados notika jauni Rīgas līča pētījumi, pēc kuru
materiāliem sastādīja arī kartes. ~os jaunākos datus izmantoja
A.Nagajevs sava lielākā un galvenā kartogrāfiskā darba - Baltijas
jūras atlanta (10) karšu sagatavošanā. Atlanta pirmajā izdevumā -
1757.gadā, ir 28 jūras kartes, no kurām 23 sastādītas pēc krievu
hidrogrāfu datiem. Vēl kādā no nākamajiem atlanta izdevumiem
ievietota augstas kvalitātes Rīgas līča karte (17), kurā iezīmēti
pat bāku apgaismojuma radiusi (30.att.). 1759.gadā izdoto
Kurzemes piekrastes karti arī sastādīja A.Nagajeva vadībā un tā
sastāv no 6 lapām. Karte bija precīza un detalizēta tādā līmenī,
ka tā tika atkārtoti izdota 1795. gadā (H~KonaeEa-Cepe~~HcKa~,
1970.-13.lpp.). Arī pirmie precīzie Ventas lejteces un Liepājas
piekrastes plāni (12) sastādīti A.Nagajeva vadībā un piemēram,
Ventas lejteces plānu izmantoja Ventspils piekrastes kartes (15)
sastādīšanai. Manuprāt, pēdējā Baltijas jūras karte, kuru
sagatavoja Pēc A.Nagajeva materiāliem,tika publicēta 1760.gadā
(14). No Latvijas piekrastes šajā kartē mērogā 1:168000, attēlota
tikai Kurzemes daļa, no Liepājas līdz Rīgai. Starp Rietumeiropā
publicētajām Baltijas jūras kartēm, manuprāt, intereaantākā ir
brālu Ottenu karte (16) no atlanta "Atlas Maior". ~ajā kartē ir
ne tikai jūras kartēm tradicionālie satura elementi, bet arī
jauni, piemēram, lielāks skaits apdzīvoto vietu piekrastē.
Redzama arī jau iepriekšminētā aplamība - sala pie Liepājas, pat
ar nosaukumu "Lybaw".

Tādejādi var apgalvot, ka XVIII
Rīgas līča kartogrāfiskie darbi
objektīvāki nekā XVII gadsimtā un
kartēm, ko izdeva XIX gadsimtā.

gadsimtā Baltijas jūras un
ir ievērojami precīzāki un
tie sagatavoja labu pamatu



5.S.Latvijas kartogrāfija laikā no XIX gadsimta sakuma
lIdz XIX gadsimta vidum.

XIX gadsimta pirma puse Latvijas vēsturē ir laiks, kad strauji
attistās rūpnieciba Rigā un citas lielākajās pilsētās, pieaug
Rigas ostas loma Krievijas ekonomiskajos sakaros, laukos tiek
atcelta dzimtbūšana. Un lauksaimniecības intensiva attistība ša
gadsimta 30.gados veicināja ari zemes uZIDērišanas darbus un
kartogrāfisko materiālu sastādīšanu. Te jāmin ari tāds negativs
faktors ka franču okupacija 1812.gadā, kas īpaši ietekmeja Kurze-
mes saimniecibu. Neraugoties uz dažām iniciatīvarn likumdošana,
piem., 1804.gada likumi par zemes mērIjumiern, zemes ierlcibas
darbi tika veikti leni. 1819.gada, kad sakas zemnieku brīvlaišana
Vidzeme, tur bija uzmerīta visu privāto, bet tikai daļa valsts
muižu zemes (~vābe,1958.-79.-92.lpp.)_

Baltijas kartografijas vēsturē XIX gadsimta pirma puse veidojas
cieša sadarbība starp Krievijas kara topogrāfiem un civilajiern
dienestiem, kuri nodarbojas ar karšu un planu sastādišanu (Bapen,
1960b,Jager,1987.,Maksimaitiene,1991.). Tad precīza ģeodēziskā
uzmērIšana, kas nepieciešama augstas kvalitates karšu un plānu
sastādīšanai, tika izclarItaKurzemē un Vidzeme. Te jamin, ka
1812. gadā Mērniecības un kartogrāfijas darbu kanceleju
pārdēvejot par Militāri topogrāfisko depo, pievienoja Krievijas
kara ministrijai (Holvigs,1933.). No vienas puses, tas
nodrošināja sastādāmo topogrāfisko karšu augstāku kvalitāti, bet,
no otras ~ stingrāku cenzūru kartografisko darbu izmantošana.

Militāri topogrāfiskais depo darbojas tikai lidz 1822. gadam un
šajā laikā izveidoja Militaro topogrāfu korpusu, kura speciālisti
tieši veica topogrāfiskos uzmērijumus un bieži piedalijas ari
karšu sastādīšana (ITOCTHHKOE, 1989.- 107.lpp.). Liela nozime bija
teritorijas merijumiem, Vidzeme veica Tērbatas observatorijas
astronoms un ģeodēzists V.Struve (1793-1864) ar rnērķi iegūt
precizus datus jaunas topogrāfiskās kartes sastādīšanai. 1818.
gada vasara viņš straclājaRīgas līča piekraste, posma no Rīgas
lidz Pērnavai un noteica ari Gaizipkalna augstumu 1032 pēclas
jeb 314,6 m (Po3e,1976.). V.Struves vadībā izmērīja šeografiskā
meridiāna loku starp Goglandes salu Somu licī un Jēkabpili, datus
publicējot 1844. gada (Struve,1844.). Jamin arI krievu astronoma
un ģeodezista K.Tennera (1783-1860) sakta triangulacijas tikla



veidošana Kurzemē 1822.-1824. gadā virzienos: gar piekrasti un
caur Aizputi un Kuldīgu, caur Jelgavu un Tukumu, pa ģeogrāfiskā
meridiāna loku līdz Daugavai un tad savienojoties ar V.Struves
mērījumu līniju (HMKonaeEa-Cepe~MHcKa~,1970.-33.lpp.). Abu minēto
speciālistu darbošanās rezultātā bija noteikti 325
trigonometriskie un 280 augstuma punkti, kas veidoja labu
geodēzisko pamatojumu precīzu karšu sastādīšanai (Mazkalninš,
1995.).

Latvijā ar kartogrāfiskiem darbiem sāka nodarboties arī civilās
iestādes un organizācijas un te vispirms jāmin Vidzemes
Vispārnoderīgā un ekonomiskā biedrība, ko nodibināja 1795. gadā.
Tās loceklis Tērbatas universitātes profesors O.M.Engelharts
(Engelhardt,1779-1842) ierosināja sastādīt jaunu Vidzemes
topogrāfisko karti Pēc 1800.gada uzmērījumu plāniem. Vinš arī
izstrādāja jauna Livonijas atlanta sagatavošanas plānu un
pārliecināja minētās biedrības vadību pienemt lēmUffiu izdot šādu
darbu (1819.g.1ēmums). Sī interesantā un vajadzīgā iniciatīva
realizēta gan netika (KoHPo,1987.-17.1pp.).

Visās Krievijas Eiropas dalas kartēs, kuras sastādīja un izdeva
XIX gadsimta pirmajā pusē, bija plaši raksturota arī Latvijas
teritorija un tāpēc šīs kartes bieži izmantoja atsevišķu Latvijas
teritorijas karšu sastādīšanai. Te var minēt tādas kartes kā
Krievijas un kaiminteritoriju karti mērogā 20 verstis collā jeb
1:840 OOO,kuru izdeva laikā no 1801. līdz 1814.gadam <HOEOKill8HOS8
- COKonoEcKa~,1967.-60.lpp.). Vēl detalizētāka un precīzāka bija
Krievijas Eiropas dalas karte mērogā 5 verstis collā jeb 1:210000
,kurā norādītas arī fabrikas ar to specializāciju (nOCTHMKOB,
1989.-109.lpp.). Labāka par šo bija karte, kuru saka sastādīt
1845.gadā mērogā 3 verstis collā jeb 1:126 000 un līdz 1863.gadam
jau bija publicētas 435 šīs kartes lapas, t.sk. arī par Latvijas
teritoriju (CTon~poB,XpeHoE,1992.). Karšu izdošanas kvalitāti
būtiski uzlaboja jaunais tehnologiskais panēmiens litogrāfija
jeb kartes kopiju iespiešana no gravīras speciāla akmens plātnē,
ko sāka ieviest ražošanā 1825. gadā.

5.5.1.Latvijas teritorijas kartes.
XIX gadsimta pirmajā pusē, pēc mūsu zinām, nav daudz karšu ar

Latvijas visas teritorijas attēlojumu (23.tab.). To var
izskaidrot ar geodēziskās uzmērīšanas darbu ierobežoto apjomu



Kurzemē un Vidzemē, savukārt, Latgale tika attēlota Vitebskas
guberoas kartēs. Un tāpēc Latvijas visas teritorijas kartes šajā
laikā ir galvenokārt Rietumeiropā izdotajos atlantos. Kā pirmo
var minēt F.L.Gusefelda (Güssefeld,1744-1807) karti
(1), kurā blakus esošajām apdzīvotām vietām norādīti arī daži
ciemati, ko tolaik būvēja. ~ī karte nav precīza, jo sastādīta
galvenokārt, pēc astronomiskajām koordinātēm, bet galvenie satura
elementi, manuprāt, pārzīmēti no L.A.Mellina atlanta kartēm.

ir vēl
karte (4)

arī pasta

1807.gada karte no atlanta "Atlas selectus" (2)
neprecīzāka, turpretim D.G.Reimana (Reymann, 1759-1837)
attēlo ne tikai plašu apdzīvoto vietu tīklu, bet
stacijas un tirdzniecības centrus.

23.tabula.Latvijas teritorijas kartes.

4 - Karte von Estland,Livland,
Curland und Zemgalien.
1:755 000. D.G.Reimans.

5 - Carte des Gouvernements
dJEsthonie,de Livonie et de
Courlande. 1:500 000.

6 - Karte von Kurland.J.G.~ulcs.
7 - Curland und der südliche Theil

von Liefland. 1:570 000.K.Reihards.1814.

N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors
1 - Charte von den Herzogthumern

Liefland und Esthland.
1:855000. F.L.Gusefelds.

2 - Die Herzogthumer Curland u.
Liefland. J.G.~reibers.

3 - Charte von dem Russischen
Gouvernement Curland.

Datējums Papilddati par karti

1805. RVKM 30360.

1807. Centralny katalog,
1965.

1808.,1818. kopija darbā:Bong,
1960.

1812. RVKM 30375.

1812.
1813. Winkelmann,1878.

8 - Orographische Skizze von
Kurland. K.Vatsons. 1819. HHKonaeBa-Cepe~HHc-

K85i,1970.
9 - Darstellung des Wasser-Systems

von Kurland. K.Vatsons. 1819. turpat
10 - Topographische Post-Charte

von Livland. P.Hitcenfelds. 1819. Wimkelmann,1878.



11 - reHepanbHaH KapTa KypnHH~CKaH
ry6ePHHH. V.Pjadiševs.
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1820. kopija darbā:Sten-
ders,1988.-465.-468.
lpp.

12 - reHepanbHaH KapTa nH~nRH~CKOH
ry6ePHHH. 1823. Centralny katalag,

1965.
13 - GeneralKarte von Kurlandischen

Gouvernement. V.Pjadiševs. 1829.
14 - Petrographische Charte von Ehst-

und Livland. 1:1 500 000. 1830.

15 - Karte van Kurland. K.Neimans. 1830.
16 - Kurzemes guberpas brupniecības

muižu karte. 1832/33.

17 - Karte van Kurland. K.Neimans. 1833.
1846.,1864.

18 - General-Charte von Livland.
1:609 000. K.Rikers. 1836.

1857.,1875.
19 - KaPTa nH~nHH~cKoH ry6epHHH. 1838.

20 - Specialcharte von Livland.
1:184 275. K.Rikers. 1839.

1844.,1857.
21 - Liefland,Kurland. J.Meijers. 1840.

22 - Karte van Kurland.
A.Bīlenšteins. 1841.

23 - Karte van Kurland. F.Grabe.
24 - KaPTa n04TOEO-Tenerp~~ H

n04TOEo-~apa~ coa6meHHH
nH~nRH~CKOH ry6epHHH.

25 - Charte von Kurland.
26 - Specielzusammen tragen Charte

des gesamten Patrimanial Gebiets
der Riga.l:168 000. G.Cīgenhirts.1845.

1841.

1842.
1843.

KOHro,1987.-18.1pp.

LNB

LVVA,6828.f.,9.apr.
7.1.
RVKM 30424,30426.

Kavacs,1994.

Centralny katalog,
1965.

RVKM 31101.

Centralny katalag,
1965.

Dunsdarfs,1995.-
85.lpp.
Winkelmann,1878.

LVVA,2909.f.,30.1.
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27 - General-Karte der Russischen
Ostseeprovinzen Liv-,Ehst- und
Kurland.1:600 000. K.Rikers. 1846. RVKM 30394.
Atkārtoti izdota 1867.,1890.,1908. ,1914.g.

28 - Die Gouvernements Livland,
Kurland u.Kowno.1:1 250 000.
F.Stupnagels. 1845./47.

29 - Karte von Kurland und einem
Theil der angrenzen der Gou-
vernements Livland u.Lithauen. 1848.

1874.,1880.
Autora sastadita.

1812. gada sakara ar Napoleona karagājienu uz Krieviju, tika
publicēta Latvijas un Igaunijas karte (5) un pēc norādes
literatūra CJager,1987.-97.lpp.), šIs kartes autors esot franču
generālis de la Guerre. Tālak jāmin K.Rikera (Rücker,1778-1856)
karte (27), kuru sastādot, autors izmantojis ta laika jaunako
uzmērījumu datus un astronomiskās koordinates, kā arI savas
agrākpublicētā8 kartes (18). Sajā Latvijas teritorijas kartē ir
attēlots liels skaits apdzīvoto vietu, atsevišķi izdalot mazākās
no tam, un ari tādi objekti ka mežniecības, pasta stacijas, ostas
bakas, krogi (31.att.). Kartē iezīrnētas upes, ari kanali. un
kalniem noradīts augstums. K.Rikera karte tika publicēta
vairākkārt un nenoliedzami ir labāka Latvijas teritorijas karte
XIX gadsimta pirmajā pusē. Sajā laika posma publicēta pirmā karte
latviešu valodā - Krievijas impērijas karte, kas iespiesta Riga
1839.gada 17.jūlijā. Bet informacija par Latvijas teritoriju šaja
kartē ir loti minimāla, tikai daži ģeogrāfiski nosaukumi (32.
att.). Tomēr, tas apliecina, ka apgalvojumi par pirmo karšu
latviešu valoda publicēšanu no 1854. gada (n3~~Ma,1982.,Krūmi~a,
1987. ). nav pamatoti. Te janorāda, ka piemēram, pirma karte
lietuviešu valoda izdota vēlak 1876.gada (Makaimaitiene,1991.
-129.1pp.), bet pirma karte igaunu valodā tikai 1883. gada
(Bapen,1960a.-72.1pp. ).

XIX gadsimta pirmajā pusē publicēta ari pirmā
Latvijas geoloģiskas uzbūves raksturojumu - Baltijas
karte, kuru sastadija anglu zinātnieks V.Streindžvejs (GravItia,

karte ar
ģeoloģiskā

1971. ) .
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5.5.2.Kurzemes un Vidzemes kartes.
No 23.tabulā nosauktajārn kartēm, gandrīz puse attēlo Kurzemes

teritoriju, kas salīdzinot ar Vidzemi, līdz XIX gadsimta sākumam
bija mazāk un neprecīzāk kartografēta. Jo,kā tika minēts iepriekš,
Kurzemē nebija veikti plašāki uzmērīšanas darbi. Un pirmās
Kurzemes kartes XIX gadsimta sākumā (piem.,3 - skat. 23.tab.) ir
zīmētas pēc agrākpublicētām kartēm, pat XVII gadsimta kartēm.
Labāka ir 1813.gada karte (6), bet tā nav plašāk pieejama, jo ir
tikai vienā eksemplārā ( Nikolajeva-Seredinskaja, 1958. ). Pirmā
lielāka mēroga Kurzemes karte (7) izdota 1814. gadā un tās
galvenā vērtība ir ģeogrāfiskie nosaukumi (Goba,1994.). Kurzemes
mākslas un literatūras biedrības uzdevumā 1819. gadā Jelgavā
publicēja Kurzemes pirmās tematiskās kartes. Tās ir K.Vatsona
(Watson) reljefa (8) un hidrogrāfijas (9) kartes, kas vēl ir
neprecīzas un pat kļūdainas (H~KonaeBa-Cepe~~HcKa~, 1970.
-41.-42.lpp.). Krievijā pirmā publicētā Kurzemes karte (11) arī
ir shematiska, lai gan tās autors bija Militāri topogrāfiskā depo
speciālists V.Pjadiševs, kurš sastādīja vēl vienu 1829. gadā
publicētu Kurzemes karti (13) - Pēc satura līdzīgu pirmajai.

Kurzemes teritorijas kartografēšanā nozīmīgs devums bija
Kurzemes guberuas muižniekam, vienlaikus mērniekam K.Neimanam
(Neumann), kura pirmo karti publicēja 1830. gadā Jelgavā
J.Dreijera apgādā (15). Pēc satura tā vēl būtiski neatškiras no
iepriekšminētajām V.Pjadiševa Kurzemes kartēm. Precīzāka un
informatīvāka ir K.Neimana 1833. gada karte (17), kurā attēlots
liels skaits apdzīvoto vietu, izdalot pat mežziuu un viou palīgu
mājas, iezīmētas šosejas, pasta, revīzijas un vietējie celi, kā
arī esošie un projektētie dzelzceli. Pie upēm norādīti tilti un
prārnju vietas, bet vēsturisku informāciju sniedz kartē attēlotās
kauju vietas ar šo notikumu datējumu. Kartes attēlam blakus ir
dati par 17 Kurzemes lielākajām muižām, guberuas iedzīvotājiem un
mežiem. K.Rikers izmantoja šo karti Latvijas un Igaunijas 1846.
gada kartes (27) sastādīšanai.

Origināla, bet ne visai precīza ir Kurzemes bruuniecības muižu
karte (16), kas satur bagātīgu informāciju par muižām.Interesanti
dati par virspilskungu un pilskungu tiesu izvietojumu Kurzemē
ir A.Bīlenšteina (Bielenstein, 1826- 1907) kartē (22), tikai
tajā grūti saskatāmas draudžu robežas. Vēl jāmin vairākkārt
publicētā Kurzemes un kaimiuteritoriju karte (29), kas Pēc satura



un precizitātes ir līdzīga K.Neimana 1833. gada kartei.
No Vidzemes teritorijas kartēm viena no pirmajām XIX gadsimta

sākumā bija P.Hitcenfelda (Hitzenfeld) 1819. gada karte (10),
kuras saturs gan īsti neatbilst topogrāfiskās pasta kartes
nosaukumam, jo tas ir pārāk shematisks. 1823. gada Vidzemes karte
(12) ir no V.Pjadiševa atlantu kāda izdevuma (4YPKMH,1961.
-34.lpp.) un pēc noformējuma šī karte līdzinās iepriekšminētajām
Kurzemes kartēm (11,13), tikai, manuprāt, ir precīzāka. 1838.
gada karte (19) ir no Krievijas atlanta, kuru izdeva ar Militāri
topogrāfiskā depo atbalstu.

Savu pirmo Vidzemes karti (18) K.Rikers sastādīja izmantojot
paša veiktos uzmērījumus 1827.-1832. gadā, kā arI agrākzīmētos
muižu zemes plānus. Tomēr apgalvojums, ka šī karte ir tieši
saistīta ar K.Rikera 1839.gada Vidzemes karti (Varep, 1957.
-85.lpp.), manuprāt, nav īsti pamatots. Abas minētās kartes tika
satādītas vienlaicīgi, bet lielākais K.Rikera kartogrāfiskais
darbs - Vidzemes speciālkarte uz 6 lapām (20) bija iecerēta
Vidzemes gubernas jaunajam atlantam (to gan nesagatavoja). Kartes
pirmajā lapā attēlota Pērnavas apkārtne, otrajā Limbažu
apkaime, kā arI ir kartes leģenda; trešajā lapā redzams Rīgas
patrimoniālais apgabals, ceturtajā - Jaunpiebaigas un Ļaudonas
apkārtne, piektajā - Valkas un Alūksnes apkārtne, bet sestajā
lapā attēlota Igaunijas teritorija. Sīs kartes saturs ir
ārkārtīgi bagātīgs, tajā attēlotas apdzīvotās vietas un celi,
dzirnavas, vara kaltuves, stikla kausētavas, fabrikas, un no ze-
mes izmantošanas veidiem iezīmēti arI auglu dārzi (33.att.).
Kartes vēlākajos izdevumos ir papildinājumi, piem., iezīmēti
dzelzceli un K.Rikera speciālkarte ir neapšaubāmi vērtīgs
vēstures avots. Jāpiebilst, ka 1992. gadā Igaunijā publicēts šIs
kartes faksimīlizdevums (Jagomagi,Mardiste,1994.).

Pirmā pasta un telegrāfa karte (24) vēl bija loti neprecīza,
lai gan vajadzīga, jo tajā attšlots pasta un telegrāfa iestāžu
izvietojums. Savukārt, viena no retajām Rīgas patrimoniālā
apgabala kartēm (26) ir precīza un interesanta, jo tajā iezīmēts
Rīgas priekšpilsētas Daugavas labajā krastā projektētais
plānojums. Sī karte, manuprāt, sastādīta izmantojot muižu zemes
plānus un atsevišķu apgabala teritorijas uzmērījumu materiālus.

Par Latgales teritorijas kartēšanu XIX gadsimta pirmajā pusē
pagaidām informācija ir minimāla un vienpusīga. Pēc atsevišķiem
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pētījumiem (Brežgo,1951.) ir zioas par Daugavpils un
aprioku kartēm mērogā 5 verstis collā jeb 1:210 000 un šo
saturs un noformējums ir līdzīgi iepriekšminētajai
patrimoniālā apgabala kartei.

Vēl jāmin apšaubāma informācija literatūrā (E.Derschau,
P.Keiserling. Beschreibung von Provinz Kurland.-Mitau, 1805.
-7.1pp) par it kā gadsimta sākumā sagatavoto Kurzemes atlantu, jo
tad tik nozīmīgs fakts būtu norādīts vēl kādā tā laika avotā.
Vienīgi ja, šāds darbs varēja palikt nepublicēts un, tāpēc, varbūt
nav saglabājies līdz mūsdienām.

Ludzas
karšu
Rīgas

5.5.3.muižu zemes plāni.
XIX gadsimta pirmajā pusē pārmērīja dalai muižu zemi un plāni,

ko pēc šiem uzmērījumiem sastādīja, ir līdzīgi XVIII gadsimta
plāniem, pat mērogs bieži ir tikai zviedru olektīs. 24.tabulā
apkopoti dati par muižu zemes un plāniem un redzams, ka
galvenokārt kartēta tika Rīgas pilsētas robežās izvietoto muižu
zeme (1,11,13,15 - nr.pēc 24.tab.). Viens no iemesliem tam bija
pilsētas teritorijas intensīvā attīstība, bet jānorāda arī, ka
mūsu rīcībā pagaidām nav plašāku un objektīvāku datu par
visiem plāniem. Jau tāpēc, ka dala no tiem nav saglabājusies, tā-
pēc, ka visi šie kartogrāfiskie materiāli bija tikai origināli.

24.tabula.Muižu zemes plāni.
N.p.k.Plānā attēlotās muižas nos. Plāna datējums Tā novietojums

1 - Beberbekas 1815.,1820. LVVA,2909.f.,
198. ,199. lo
turpat, 571. l.
turpat,393.l.
turpat,431. ,
432. ,443. lo
turpat,358.1.
turpat, 536. ,
540.1.

2 - Berkavas
3 - Dragūnu
4 - Dreilinu

1816.
1816.

1808.,1822.

5 - Grāves
6 - Iškiles

1837.
1811. ,1816.

7 - Lādes 1817.,1828.

8 - Lielvārdes
9 - Limbažu

1802.
1824.,1830.,1842.

turpat, 690. ,
701.l.
RVKM 158574.
LVVA, 2909 .f. ,
630 .,642. ,662 .-



1,'1

664.L
10 - Mangaļu 1801. LVVA. 2760. f. •

1.apr .•148.1.
11 - Mazjumpravas 1810 .•1826. LVVA, 2909. f. ,

276 .•310.1-
12 - Olaines XIX gs.sāk. turpat.238.-

247.L
13 - Pinlcu 1815 .•1816.,1821. turpat, 180 .•

172 .•169 .1.
14 - Reimera 1807. turpat,325.1.
15 - Salas 1826. turpat,136_l_
16 - Salaspils 1810 .•1811. turpat,475.-

486.1.
17 - Spriest inu 1811. turpat.589.1.
18 - ViU:enes 1821. turpat,752.1.

Autora sastādīta.
Muižu zemes plānos galvenais satura elements ir gruntsgabalu

robežas un platību raksturojums. ApzImējumi. krāsas ka arI
teksts pie plāniem, ir diezgam unificēti. JāatzīIDē, ka vairākumam
no 24.tabulā nosauktajām muižam. pirmie zemes plani zīmēti jau
zviedru uzrnērījumu laika. XVIī gadsimta beigas, bet dažam muižām
(piem.,Berkavas) pat agrak (l.pielikums). Un rezultāta atsevišku
muižu zemes kartētas pat astouas lidz desmit reizes,bet zemes
planu visvairak, pēc mūsu datiem, ir Salaspils muižas zemei_ Ta
lidz XIX gadsimta sākumam kartēta vismaz desmit reizes.
Atkārtotās muižu zemes kartēšanas nozīme akcentēta īpaši tapēc,ka
zemes plani, kas zīmēti laika no XVII lIdz XIX gadsimtam
satur originalu informāciju.

XIX gadsimta pirmaja pusē sastadītajos plānos īpaši norādītaa

bieži

muižu zemes izmantošana, piem. ,aramzeme, plavas. ganības, pusmuižu
zeme. Planu mērogus noteica instrukcijas, viena no tam
apstiprināta 183S.gada 4.jūnijā. un tie bija sekojoši: 50 saženi
colla jeb 1:4 200, 100 saženi colla jeb 1:8 400, 500 saženi colla
jeb 1:42 000. 1000 saženi colla jeb 1:84 000. tad 4 verstis colla
jeb 1:168 000 un 10 veratis colla jeb 1:420 000. Par atseviškiem
satura elementiem ir norādes> ka, mērogos,kas izteikti saženu
vienībās, plānos jaiezīmē arī telegrafa un muitas iestades.
Jāpiebilst, ka XIX gadsimta pirmās puses muižu zemes plani tika
sastādīti pēc uzmērījumiem, kas bija jāsaskano ar gubernas visas



teritorijas uzmērījumiem. Tas noteica augstas prasības plānu
precizitātei kas ir šo materiālu būtiska vērtība.

5.5.4.Latvijas pilsētu kartēšana.
No 20 pilsētām, kas bija Latvijas teritorijā XVIII gadsimta

beigās, pēc disertanta datiem, tikai septinām ir sastādīti un publi-
cēti plāni: Rīgai, Liepājai, Cēsīm, Jelgavai, Ludzai, Bauskai un
Aizputei (25.tab.):

25.tabula.Pilsētu plāni un kartes.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par darbu

1 - Plan der Stadt Riga.
Mērogs 500 zviedru olektis.

2 - Plan der Kaiserlichen Stadt
Riga. J.Bothers.

3 - Plan de la Ville de Libau.

1801.

1803.
1803.

4 - Rīgas pilsētas un nocietinā-
jumu plāns. Mērogs 100 Reinze-
mes mērrīkstes. 1812.

5 - nnaH ~opo~a PM~H. 1:21 000.
6 - Rīgas plāns. F.Gecs.
7 - Rīgas plāns.
8 - Charte von der Stadt Wenden.

J.Hertels.

1813.
1813.
1815.

1815.

9 - Plan der Riga.Mērogs 500 asis.1818.
10 - Rīgas plāns.Mērogs 25 anglu

asis.
11 Rīgas plāns.Mērogs 70 asis.
12 - Adresskarte und Plan von

Riga. J.Krestlings.
13 - Plan von Riga u.Umgebung.

14 - Plan von Riga u.Umgebung.
K.Ress.

15 - Grundriss von der Kaiserli-

1820.
1823.

1826.
1827.

1828.

Rīgas kartes un plāni,
1987.-75.lpp.

RVKM 30525/1, 2.
Lancmanis,1983.-
16.1pp.

LVVA,6828.f.,2.apr.
672.1.
turpat,613/1.l.
turpat,614.1.
RVKM 53743/8.

kopija darbā:Malvess,
1995.-219.1pp.

RVKM 159150.
LVVA,2909.f.,15.l.

RVKM 31141.
LVVA,6828.f.,2.apr.
618.1.

LVVA,2909.f.,847.1.



chen Kreisstadt Wenden.
J.Ungerns-Strenbergs.

16 - Plan von der Stadt Hasenpoth. 1830.
H.Krauers. 1831.

17 - Situationsplan der Stadt
Libau.l:35 500. F.Tankers.

18 - Jelgavas plāns.

19 - nnaH ~opo~a n~UHHa BHTe6cKoH
~y6.

20 - nnaH ~opo~a PH~H. Novickis.
21 - Adresskarte und Plan von

Riga. 1:3 000.
22 - Plan von Riga. K.Slē.

1829.

1838.
1841.

1842.

1843.
1843.

1845.-1847.

23 - nnaH ~opo~a PH~H. 1847.,1848.
24 - Adresscharte von Riga.

J.Hintcenfelds. 1848.

176

kopija darbā:Malvess,
1995.-199.1pp.
LVVA,1679.f.,162.apr.
1/1. ,1/7 .1.

RVKM 30592.
kopija darbā:Tomašūns,
1993.-57.1pp.
LVVA,6828.f. ,2.apr.,
550.L
RVKM 158576.
LVVA,6828.f.,2.apr.,
616/2.1.

RVKM 157596,157593,
157605,157610.

RVKM 158497-499,u.c.

LVVA,6828.f.,2.apr.,
616/3.1.

25 - Situations-Plan von der
Kreisstadt Bauske.M.Golovkins.1848.

26 - nnaH ~.BeH~eHa H nOMeCTbH illnocb
BeH~eHa c oKPecTHocT~H.1:8 000. 184 .. kopija darbā:Malvess,

1995.-224.1pp.
Autora sastādIta.

Te jāmin, ka dažām pilsētām, piemēram, Daugavpi1ij, Rēzeknei,
Kuldīgai, Jaunjelgavai un RIgai, plānus sastādIja un izdeva jau
XVIII gadsimta beigās un tas ir viens no iemesliem, kāpēc XIX
gadsimta pirmajā pusē jauni plāni to teritorijai zImēti netika.
PrecIzu un detalizētu plānu lIdz XIX gadsimta vidum, cik zināms,
nebija Ventspilij, Valkai, Valmierai, Jēkabpilij, Piltenei,
Limbažiem, Tukumam un iespējams vē1 kādai Latvijas pilsētai.
Pilsētu kartēšanas attIstIbu ietekmēja arI cenzūras ieviešana un
katram publicējamam plānam vajadzēja cenzora atlauju ar pēdējās
norādi zem attēla rāmja. Krievijas cenzūra Ipaši stingri
pārbaudIja RIgas plānus, bet neraugoties uz to, plānu skaits bija
ievērojams. Tā no 25. tabulā nosauktajiem 26 plāniem un kartēm
2/3 attēlo Rīgas teritoriju. Pirmie cenzūras labojumi bija



primitīvi - ar melnu tušu aizkrāsoja visu atklātai publicēšanai
nevēlamo, piemēram, 1803. gada plānā (34.att.). Vēlāk cenzūras
atlauja tika norādīta zem attēla rāmja, bet plāna vai kartes
attēlā viss neatlautais neparādījās. 1803.gada Rīgas plāna mērogs
ir vēl zviedru olektIs, un jāmin, ka tajā ir arI jauni elementi,
piem.,akas ar labu un sliktu dzeramo ūdeni, pilsētas ūdensvada
ierīces.Tālāk jānorāda, ka XIX gadsimta sākumā sāka sastādīt
plānus Rīgas atsevišķām dalām Spilvei, Esplanādei,
~eizardārzam un Rīgas muižām. ~ie pilsētas dalu plāni bija
nepieciešami arI 1812.gadā nodedzināto priekšpilsētu atjaunošanas
darbu organizēšanai.

1812.gada plānā (4) iezīmēti Rīgas nocietinājumi, bet 1813.gada
plānā (5) redzamas nodedzinātās teritorijas, kā arI tajā pirmo-
reiz norādītas kanepāju noliktavas un to aizsargbūves pret
plūdiem (6). Esplanāde un priekšpilsētu teritorijas objekti un
plānojums attēloti 1815. gada plānā (7)- šis darbs ir, manuprāt,
vienīgais, kas ir atkārtoti kopēts XX gadsimta pirmajā pusē.
To 1916. gadā veica Rīgas mērnieks R.~tegmans (Stegmann,1844- ?).
1820.gada Rīgas plānā (10) pirmoreiz ēkas raksturotas pēc
būvmateriāla veida, bet tikai Vecrīgas dalā.

Pēc sabiedrības pieprasījuma, parādās jauns Rīgas plāna tips-
adresu plāns (dažkārt saukts par karti) (12,21,24) un viens no
pirmajiem šādiem darbiem publicēts 1826. gadā (12). ~ajā attēlā
norādīti namu un uzpēmumu īpašnieku vārdi, kā arI iestāžu
piederība. 1827. gadā publicē vienu no pirmajiem Rīgas plāniem ar
policijas iecirknu robežām (13). Apgalvojums, ka šis plāns ir
līdzīgs XVII un XVIII gadsimta pilsētas plāniem (Jakovleva, 1990.

132.lpp.), ir pareizs tikai attiecībā uz plāna vizuālo
noformējumu. Vienu no precīzākajiem un saturiski bagātākajiem
Rīgas tā laika plāniem sastādīja R.Stegmans (14) un šajā darbā
pirmoreiz iezīmētas pilsētas jaunās robežas, kuras noteica 1828.
gadā. 1843.gadā publicēts viens no vizuāli izteiksmīgākajiem
Rīgas plāniem (21), kurā ap kartogrāfisko attēlu (ārpus rāmja)
izvietoti Rīgas nozīmīgāko objektu - Pils, Doma,Nikolaja baznīcas
u.c. zīmējumi.

Kopš 1845. gada Rīgas plānus sāka sastādīt lielos mērogos:
1:1200 un 1:2400, tātad pilsētas teritorija attēlota uz desmit un
veirāk lapām ar vienotiem apzīmējumiem un saskanotu noformējumu.
Katru lapu pēc tās sastādīšanas pārbaudīja gubernas mērnieks
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pie tam plānu mērogs dots Krievijas saženos,Reinas saženos un
Reinzemes mērrīkstēs. Vēl jāmin, ka shematiski Jelgavas, Liepājas
un Ventspils plāni ir pielikumā Kurzemes ģeogrāfiskajam aprakstam
(Bienenstamm,1841.). Un kopumā var secināt, ka būtisks progress
pilsētas teritorijas kartēsanā XIX gadsimta pirmajā pusē, ir
tikai attiecībā uz Rīgu un Cēsīm.

5.5.5.sauszemes un ūdenscelu kartes un plāni.
Sauszemes celu kartēsanas stāvokli XIX gadsimta pirmajā pusē

ietekmēja tāds faktors, kā izmaiuas likumdosanā. 1801.gadā
pieuemtie Kurzemes Celu likumi apstiprināja celu klasifikāciju un
parādījās revīzijas celi, kurus, savukārt, iedalīja pasta,
komunikāciju un baznīcas celos (Treijs,1992.-22.lpp.). 1825.-
1828.gadā visus revīzijas celus Kurzemē, un 1833. gadā arī
pārējā Latvijas teritorijā, pārmērīja un sadalīja piecās
kategorijās: valsts jeb galvenie, lielie satiksmes un
tirdzniecības, vietējie pasta, apriuķu pasta un lauku celi
(Treijs,1992.-23.lpp.). Un pēc minētās pārmērīsanas sākās celu
kartēsanas darbi, taču te jānorāda, ka vairākums celu plānu nav
publicēti, jo tos sastādīja tikai speciālistu vajadzībām. Tāpēc
26.tabulā ir nosaukta tikai dala no šiem darbiem.

26.tabula.Sauszemes un ūdenscelu plāni un kartes.
N.p.k. Nosaukums,autors Datējums Papilddati par darbu

1 - Daugavas plāns. 1805. LVVA,6828.f.,2.apr.,
101.1.

1807. LVVA,2909.f.,74.1.2 - Daugavas plāns. J.Vite.
3 - Klīversalas un Mūksalas

plāns.
4 - Mūksalas plāns.
5 - Jelgavas cela plāns.
6 K.Ress.
7 - Bauskas cela plāns.
8 - Zvejas robežu karte.

1809.
1814.-1816.

1816.
1816.
1817.
1817.

9

10
11

- Jelgavas cela plans.K.Ress.1818.
Bauskas cela plāns. 1819.
Slokas cela plāns. 1819.
Maskavas cela plāns. 1819.12

RVKM 158572.
LVVA,2909.f.,1125.l.
turpat,86.l.
turpat,87.1.
turpat,92.l.
LVVA,2760.f.,1. apr.,
107.1.
LVVA,2909.f.,88.1.
turpat,93.1.
turpat,98.1.
turpat,105.1.



13 - Beberbeķu un Kalnciema
celu plāns.

14 - Lubānas cela plāns.K.Ress.
15 Kalnciema cela plāns. "
16 - Daugavas karte.
17 - Bullu cela plāns. K.Ress.
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1820.
1820.
1820.
1820.
1822.

LVVA,2909.f.,97.l.
turpat,109.l.
turpat,97. ,99.L
LVVA,6810.f.,1.apr.,29.1.
LVVA,2909.f.,100.1.

18 - Lubānas cela karte.G.Krēgers.1824.RVKM 164049.
19 - Rīdzinas upes plāns. 1828. LVVA,6810.f.,1.apr.32.1.
20 - Rīdzinas kanāla plāns. 1828. LVVA,6828.f.,2.apr.619.l.
21 - Notekūdens kanāla projekts. 1828. turpat,32/2.1.
22 - Kundzinsalas plāns.

F.Višnakovskis.
23 - Lībiešu salas plans.

F.Ebensterns.
24 - Daugavas karte.G.Krēgers.
25 Kīpsalas plāns.
26 - Krīdenera dambja plāns.
27 - Andrejsalas plāns.
28 - Daugavas salu karte.
29 - Charte von den in der

Duna belegenen Holmern
Kundzings u.Glokenlauters
Holm.

1832. LVVA,2909.f.,75.l.

1834. RVKM 164044.
1837. RVKM 164045.
1843. RVKM 164043.
1844. LVVA,2909.f.,867.1.
1847. RVKM 165177.
1847. RVKM 165178.

1850. LVVA,2909.f. ,76.1.
30 - Dunamundung in den zwei

letzten Jahrhunderten. XIX gs.sāK. RVKM 30586.

Autora sastādīta.

Sauszemes celu plānu saturs ir unificēts, cela trase tajos
attēlota pa posmiem, raksturojot cela labiekārtojumu, tehniskas
būves un arī norādot objektus blakus celam. Vairakumā plānu cela
trase zīmēta shematiski, bet cela apkārtne attēlota minimāli. No
26.tabulā minētajiem kartogrāfiskajiem darbiem, trīs attēlo
Jelgavas cela posmus: no Atgazenes muižas līdz gubernas robežai
(5), no Bierinu muižas līdz Olainei (6) un no Svērtuves vārtiem
līdz Olainei (9). Par Bauskas celu ir divi plāni posmiem
līdz Jelgavas cela krustojumam (7) un no šā krustojuma līdz
nākošā posma atzīmei <lO). ~ajos plānos pie cela trases norādītas
muižas, zemnieku majas un krogi. Slokas ceLa plānā attēlots posms
no Svērtuves vārtiem līdz Lielupei. Atseviš~i plāni ir cela
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posmiem Kalnciema virziena: no Slokas cela krustojuma
guber~as robežai (15), no Rīgas - Beberbeķu cela krustojuma
Vārnu krogam (17) un Kalnciema virziena (13).

No Vidzemes celu plāniem jāmin divi, kuri attēlo Lubānas cela
posmus: no Maskavas ielas lIdz Ulbrokai (14) un pie Saules kroga
(18). Bez tam viens plāns raksturo Maskavas cela posmu no
Rātslaukuma lIdz Salaspilij (12).

Arī ūdenscelu un Daugavas salu kartes un plānus sastādīja
galvenokārt praktisku problēmu risināšanai, to apliecina šo
kartogrāfisko darbu saturs. Tā, Daugavas planā (1 - 26.tab.), kas
attēlo upes posmu no Rīgas lIdz ietekai līcī, norādīti arI ūdens
dzilumi. 1807. gada plānā (2) attēloti dambji posma no Vībera
salas lIdz Kaķasēklim, šo planu sastadīja pēc plūdiem taja paša
gada. Precīzaki un detalizētāki ir Daugavas salu plani, kuru
skaits gan ir mazāks neka XVIII gadsimta beigas. Klīversalas un
Mūksalas kopīgajā plānā (3) iezīmēti ne tikai gruntsgabali, bet
arI apbūvētās teritorijas, bastions, tilti un dīķi. Oriģinālāka
ir Daugavas karte (8), kura redzamas zvejošanas robežas upē, bet
kartē, kas raksturo Daugavas posmu no vietas iepretim Baltajai
baznīcai lIdz upes ietekai līeī (16), ir arI Rīgas bakas fasādes
zīmējums un atzīmes par ūdens līme~a izmainām. Tas liecina, ka šī
karte kalpojusi arI kugošanas nodrošināšanai, tāpat ka, manuprāt,
karte par Daugavas posmu no plostu tilta līdz pilij (24) un
Krīdenera dambja plans (26). Neapšaubami oriģinala ir karte ar
Daugavas posma pie Daugavgrīvas cietokš~a attēlojumu 1700.,
1769., 1788. un 1813.gada (30). Par katru no minētajiem gadiem,
attēlotas upes krasta līnijas stavoklis (36.att.) un ,Pēc mūsu
domam, šī karte izmantota sastādot 1788. un 1813.gada Daugavas
grīvas kartoshēmas (Biedri~š,Lakmunds,1990.- 51.,52.1pp.). Divi
pēdējie attēli zīmēti,lai plānotu Rīdzi~as upītes sakārtošanu un
upes posmam starp tag. Meistaru un Jēkaba ielam (19) dots arI
upes profIls. Otrs posms ir no tag. Smilšu ielas lIdz Rīdzi~as
ietekai Daugavā (20). 1828.gadā sastādīts projekts kanālam, kas
bija paredzēts notekūdenu aizvadīšanai Daugava (21). No Daugavas
salu plāniem vēl jāmin Kundzi~salas (22) ar Mazās Zvanītaju un
Kurpniku salu noradi, tad Lībiešu salas plāns (23) ar privāto
muižu zemes un Kīpsalas plāns (25) - ar projektētās noliktavas,
būvlaukuma un materiālu izkraušanas vietas attēlojumu.Atsevišķs
plāns sastādīts Andrejsalai (27) sakara ar šīs pagaidam

lIdz
lIdz
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Daži plāni, kas attēlo Daugavas grīvu(16,17), izdoti četrdesmi-
tajos gados, kad loti pasliktinājās kuģošanas apstākli Rīgas līcī,
jo izveidojās smilšu sēklis. Šie plāni visai uzskatāmi ilustrē
radušos situāciju. Tomēr kopumā Baltijas jūras un Latvijas
piekrastes kartogrāfijā lielu progresu XIX gadsimta pirmajā pusē
konstatēt nevar.

5.6. XIX gadsimta vidus - XX gadsimta sākums:
nacionālās kartogrāfijas veidošanās.

Vēsturiskā situācija šajā laika periodā Latvijā bija mainīga un
ne vienmēr labvēlīga kartogrāfijas attīstībai, lai gan
nenoliedzami, Latvijas nacionālās kartogrāfijas pamati likti
tieši XIX gadsimta otrajā pusē. Kā pozitīvi faktori jāmin
rūpniecības veidošanās,ko sekmēja gan uzsāktā dzelzcelu būve, gan
1866.gada 4.jūlija likums par amatniecības un rūpniecības brīvību
Baltijā. Sāka attīstīties ari lauksaimniecība, it sevišķi pēc
1861.gada zemes reformas, kas daudzus tūkstošus zemnieku
atbrīvoja no dzimtbūšanas. Latvijas nacionālās kartogrāfijas
rašanās stimuls, manuprāt, bija ari jaunlatviešu kustība
sešdesmitajos gados. Tomēr jāmin ari tādi negatīvi faktori, kā,
piem.,anglu un franču blokāde gadsimta vidū,kas Rīgas
tirdzniecībai nodarīja lielus zaudējumu,jo osta bija nevarēja
funkcionēt. Tiešu ietekmi uz karšu publicēšanu latviešu valodā
atstāja 1867.gada rīkojums par oficiālo lietvedību tikai krievu
valodā un jau iepriekšminētā cenzūras darbība. Tā kā sāka
veidoties latviešu inteliģence,tad pieauga pieprasījums pēc Latvi-
jas, pilsētu plāniem. XIX gadsimta otrajā pusē arvien plašāk
attīstījās dabaszinātuu pētījumi lielā mērā pateicoties Rīgas
politehnikuma (dibināts 1862.gadā), Tērbatas universitātes
zinātniekiem, kā ari vairākām sabiedriskajām organizācijām.

Latvijas teritorijas izpēti, uzmērīšanu un kartēšanu intensīvi
turpināja Krievijas militārie un civilie speciālisti. Un šo darbu
rezultāti bija ari lielos kartogrāfiskos darbos. Te jāmin
Krievijas rietumdalas speciālā karte mērogā 1:400 000, kuru ar
labojumiem publicēja 1853. gadā. Tajā attēlotās apdzīvotās vietas

-ciemi pirmoreiz Latvijas kartogrāfijas vēsturē, sadalīti pēc
ffiāju(sētu) skaita: lielie ciemi ar 20 un vairāk ffiājām, mazie
ar 5 lidz 20 mājām un ciemi, kuros bija mazāk par 5 mājām.
ciemiem kartē iezīmētas ari pusmuižas un viensētas. Jānorāda,
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1883.gadā sāka sastādīt Krievijas rietumu dalas topogrāfiskās
kartes mērogā 2 verstis collā jeb 1:84 000 un 1 versts collā jeb
1:42 000, kā arī t.s. "garnizonu" kartes mērogā 1/2 versts collā
jeb 1:21 000, piem.,lapas "Rīga" un "Daugavpils" (Stavenhagen,
1904.-209.lpp.). Literatūrā apgalvotais, ka Kurzemes teritorija
laikā no 1880. līdz 1890. gadam uzmērīta mērogā 1:21 000 (Kavacs,
1994.-87.lpp.), līdz šim nav apstiprināts nevienā no Krievijas
kartogrāfijas vēstures pētnieku darbiem (piem.,CanHmeB, 1962.-
77.lpp.). Visa Latvijas teritorija bija uzmērīta mērogā 1:42 000,
uzmērīta un kartēs iezīmēta līdz XIX gadsimta beigām, pie tam
līdz 1894. gada sākumam publicētas 1780 šāda mēroga kartes lapas
(nanKoBcKKH,1983.-140.lpp.). Uzmērīšanas un kartēšanas darbus
veicināja arī speciālistu - mērnieku - Aeodēzistu sagatavošanas
sākšana Rīgas politehnikumā (Klētnieks, 1982.-58.lpp.). Vēl viens
latviešu mērnieku sagatavošanas centrs ilgus gadus bija Pleskavas
mērnieku skola (Bijušās Pleskavas mērnieku skolas ..,1935.).

XIX gadsimta otrajā pusē Latvijas teritorijas kartogrāfēšanu
veica arī vācu armijas topogrāfi un vinu darba rezultāti redzami,
piem.,1883.-1892. gadā sastādītajā Viduseiropas topogrāfiskajā
kartē mērogā 1:200 OOO,kā arī Vācijas - Krievijas robežteritoriju
1895.gada kartē mērogā 1:300 000. IepriekŠIDinēto un citu karšu
sastādīšanā vācu speciālisti kā avotu izmantoja Krievijas
militāro topogrāfu uzmērījumus, un arī publicētās topogrāfiskās
kartes. Latvijas teritorijas karšu sastādīšanā un pilsētu plānu
sagatavošanā savu ieguldījumu deva arī Kurzemes guber~as
zīmētava, kas darbojās laikā no 1815. līdz 1914. gadam. Tur tika
arī kopētas Kurzemes apriPku kartes, piem.,Talsu, Ventspils un
Dobeles apri~kiem.

5.6.1.Latvijas teritorijas vispārAeogrāfiskās kartes.
Sīs kartes jāraksturo atseviški, jo līdz ar tematiskās

kartogrāfijas attīstību, visPārļeogrāfiskās kartes kalpoja par
pamatnēm jau nu tematis k 0 karšu sastādīšanai. Tieši no
visPārļeogrāfiskās kartes precizitātes un pilnības loti atkarīga
bija attiecīgās tematiskās kartes kvalitāte.

Viena no pirmajām publicētajām visPārļeogrāfiskajām kartēm bija
K.Neimana Kurzemes 1833. gada kartes uzlabots izdevums 1853. gadā
Jelgavā. Arī K.Rikera Vidzemes karti publicēja atkārtoti 1857. un
1875. gadā, pie tam ar vairāk labojumiem nekā K.Neimana kartes
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izdevumā. Sie atkārtotie izdevumi nav ieklauti 28. tabulā:
28.tabula.Vispārļeogrāfiskās kartes,kurās attēlota

Latvijas teritorija.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par karti

1 - Patrimonial Gebiet von
Riga.1:210 OOO.J.Galmelsters. 1855.

2 - Schulwand Karte von Liv-,
Ehst-,und Kurland.1:546 000. 1856.

3 - Vidzemes, Kurzemes un Igauni-
jas karte. 1863. LVVA,2909.f. ,1012.l.

4 - Karte der Gouvernements
Livland,Kurland u. Kawno.
1:1,25mlj. F.Stulpnāgels. 1863. at jaun. izd. 1877.

5 - Generalstabskarten van Liv-
land.l:126 000.

6 - Specia1karte der Mitauschen
Oberhauptmannschaft.I Kirch-
spiel Sessau.1:42 000.K.Mērings.1866. RVKM 30450.

7 - Kypn~CKa~ ry6ePHH~,
nH~nRH~CKa~ ry6epHH~.

8 - Specialkarte der Mitauschen
Oberhauptmannschaft.II Kirch-
spie1 Mitau.1:21 OOO.K.Mērings. 1867. RVKM 30431.

9 - Vidzemes, Kurzemes un
Igaunijas karte.

10 - Karte von Polnisch Livland.
11 - Specia1karte der Mitauschen

Oberhauptmannschaft.III Kirch-
spiel Grenzhof-Hafzumberge.
1:21 000. K.Hērings.

12 - Tās pašas kartes 4.1apa,
Kirchspie1 Baldohn-Neugut.
1:106 000. Bofemels.

13 - Tās pašas kartes 5.1apa,
Kirchspie1 DobIen.

Bafemels.
14 - Schulwandkarte van Liv-,

Ehst- u.Kurland.l:555 000.

1866. RVKM 31098.

1866. Krievijas at1antā

1869.
1869.

LVVA,2909.f.,1013.1.

1870. RVKM 30453.

1870. RVKM 30454.

1871. RVKM 30455.

1872. LVVA,6828.f.,2.apr.
33.1.



15 - Karte von Curland. E.Būlers.

16 - Karte von Kurland.
17 - Mapa Inflant Polskich.

1:460 000. G.Manteifels.

18 - Kurzemes guber~as administra-
tivā karte.1:588 000.E.Bū1ers.

19 - Rigas patrimoniālais apgabals.
20 - Karte von Liv-,Est-,Kurland.

1:750 000. H.Lange.
21 - Schulwandkarte von Est-,Liv-

u.Kurland.l:394 000. V.Māss.

22 - ~cTpaT~BHaH KaPTa nM~nHan-
CKO~ ry6ePHM~.1:750 000.

23 - Kurzemes,Vidzemes un Igaunijas
guber~u karte.

24 - Übersichtskarte von Mitteleu-
ropa.Ostgruppe II. 1:300 000.

25 - Gouvernements Liv-,Est- u.
Kurland. 1:750 000.

26 - Uebersichtskarte von Est-,
Liv- u.Kur1and.l:605 000.

27 - KaPTa ry6ePH~~ n~~nHHncKO~
H Kypn~cKoH.l:126 000.

28 - Baltijas guber~u karte.
29 - Tonorpa$~4eCKaH KaPTa Kyp-

nHHDcKoH ry6epHH~.1:84 000.
30 - KaPTa n~~n~cKo~ ry6ePHH~.

1:630 000.
31 - KaPTa KypnHHnCKO~ ry6ePH~~.

1:630 000.
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1874. Atlanten,karten ..,
1895.-509.lpp.

1877.
1879.

1880.

1881.

1883.

1884.

1889.

1890.

1894.

1894.

1897.

189..
189..

189 ..

189..

kopija darbā:
Dunsdorfs,1991.-340.-
355.1pp.

LVVA,6828.f.,2.apr.
213.l.
LVVA,2909.f.,788.l.

RVKM 31011.

LVVA,6828.f.,2.apr.
68.1.

turpat,203.1.

LVVA,2909.f.,1015.1.

RVKM 30384.

RVKM 30386.

189.. LVVA,2909.f.,1016.1.

Autora sastādita.
1856.gadā publicētā Latvijas un Igaunijas karte skolām (2 - te

un turpmāk no 28.tab.) ir uzskatāma, bet, manuprāt, pārāk maz
noslogota; šis kartes nākamie izdevumi (14,21) ir informativi



daudz bagātāki. Tā, piemēram, 1872.gada kartē (14) ir jauni
satura elementi: kauju vietas, miera Ilgumu noslēgšanas vietas,
dibināšanas gadi pilsētām, u.c. Jāatzlmē, ka neraugoties uz
izglitibas sistēmas piespiedu rusifikāciju, vairākums skolās
lietoto karšu bija vācu valodā. No Latvijas teritorijas
vispārģeogrāfiskajām kartēm. kas bija atlantos. jāatzimē
F.Stulpnagela (Stülpnagel.1786-1865) 1863.gada Vidzemes. Kurzemes
un KauQas guberQu karte (4), kas savas slodzes un precizitātes
dēl tika izmantota par avotu daudzām XIX gadsimta beigās
izdotajām Baltijas kartēm. Ļoti detalizēta un tam laikam
atbilstoši preciza bija Vidzemes un kaimiQteritoriju karte mērogā
1:126 000 uz 26 lapām (5). Latvijas dala attēlota šādās lapās: 3.
lapā - teritorija starp Rīgu un Cēsīm, ari Jelgavas apkārtne. 5.
lapā teritorija uz ziemlaustrumiem no Jēkabpils. starp
Valmieru. Smilteni un Valku; 6.lapā - teritorija starp Alūksni un
tagadējo Pitalovu. Sajās lapās ir plašs apdzivoto vietu tikls,
kā ari iezīmēti projektētie dzelzceli: Valmiera Smiltene un
Valmiera - Rūjiena. Labāka par iepriekšminēto Vidzemes un kai-
mipteritoriju karti ir XIX gadsimta beigās sastāditā un publicē-
tā Kurzemes guberoas karte mērogā 1:84 000 uz 44 lapām (29).

Oriģināla karšu sērija tika sagatavota un publicēta laikā no
1866. lidz 1871. gadam pēc Kurzemes Statistikas komitejas
ierosinājuma (iesPējams. ari finansējot karšu pavairošanu).
Sērijā ir piecas lapas un katra no tām attēlo kādas draudzes
teritoriju: 1.-Sesavas (6). 2.-Jelgavas (8). 3.- Grenču (11), 4.-
Baldones (12) un 5.- Dobeles (13). Kartes lapās attēlots mēroga
iespējām maksimālais apdzivoto vietu skaits. atseviški izdalitas
privātās un valsts muižas. pusmuižas, zemnieku, mežsargu un
mežziou mājas. Iezīmēti galvenie un visi vietējie celi, šosejas,
dzelzceli. Kartē attēlotie purvi sadaliti divās grupās: sūnu un
zālu. Jānorāda. ka visas kartes lapas ir ari precīzas un labi
noformētas, tās iespieda Vācijā, Leipcigā.

Vairākās izdotajās kartēs attēlota kopā Latvijas un Igaunijas
teritorija (9,23.27) un populārākā starp šāda veida kartēm bija
tolaik pazistamā vācu kartogrāfa Henrija Langes (1821-1891) karte
(20). Vietvārdi šajā kartē veidoti pēc vācu vārdnicu principiem.
Lidzigas pēdējai bija Rigā izdotās kartes(24,25.27). un dažās no
tām, piem., 1894.gada guberou kartē (25) attēlotas ari
pilsdrupas. klosteru drupas, atjaunotās pilis. 1897.gadā



S-Pēterburgā izdotā Latvijas un Igaunijas vispārgeogrāfiskā
karte (26) tika sastādīta izmantojot krievu militāro topogrāfu
materiālus un tāpēc šī karte ir precīza un saturiski bagāta. Tajā
pirmoreiz tam laikam maksimāli precīzi attēlots reljefs un tieši
šā iemesla dēl karte tika izmantota XX gadsimta sākumā
topogrāfisko karšu sastādīšanai.

XIX gadsimta otrajā pusē aktivizējās arī Latgales - tolaik
polu Vidzemes kartēšana. Viena no pirmajām kartēm (10) ir gan vēl
visai shematiska, bet jau nākošā,(17) kuru sastādīja Latgales
pētnieks Gustavs Manteifels (Manteuffel,1832-1916), ir augstas
kvalitātes (Dunsdorfs,1991.). Sajā kartē jau atseviški izdalīti
miesti un sādžas, un pamatkarti papildina Daugavpils vēsturiskās
plānojuma attēls.

Pie Latvijas teritorijas vispārģeogrāfiskajām kartēm jāmin arī
dažas Rīgas patrimoniālā apgabala kartes (1,19), kuras pēc satura
elementiem un noformējuma ir līdzīgas iepriekšraksturotajām
kartēm. Tikai Rīgas apgabala kartēs iezīmēts vairāk apdzīvoto
vietu un celu, kā arī ir precīzākas mežu un purvu kontūras. Tāpēc
arī Rīgas patrimoniālā apgabala kartes vēlāk kalpoja kā avoti
jaunu Latvijas teritorijas karšu sastādīšanai.

5.6.2.Latvijas teritorijas tematiskās kartes.
Tematisko jeb karšu, kas veltītas vienas vai dažu noteiktu tēmu

raksturošanai, sastādīšanai nepieciešamas gan vispārgeogrāfiskās
kartes, gan dati par dabu, iedzīvotājiem, saimniecību un vēsturi.
Un te jānorāda, ka pie pirmajām Latvijas teritorijas tematiskajām
kartēm var pieskaitīt jau XVII gadsimtā zīmētās celu kartes, arī
pirmos muižu zemes plānus. So kartogrāfisko darbu saturs balstī -
jās, kā jau minēts iepriekš, gan tikai uz uzmērīšanas datiem. Bet
tematiskajām kartēm mūsdienu izpratnē nepieciešama daudzveidīgāka
informācija. Un šāda prasība parādījās arī XIX gadsimta otrajā
pusē sastādot pirmās tematiskās kartes par Latvijas teritoriju.
Pēc Krievijas Geoloģiskās komitejas norādījuma Latvijas
teritorijā veica derīgo izraktenu meklēšanu, krievu geologi
izpētīja arī projektējamās dzelzcela līnijas Rīga-Maskava joslu
(HMKonaeBa-Cepe~HHcKaH,1970.).

Plašus statistlskos materlālus par Latvijas apdzīvotām vietām
iedzīvotājiem deva pirmās tautskaites, bet šie dati maz
attēloti kartēs. 1873.gadā veica arī speciālu uzmērīšanu meliorā-
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cijas vajadzībām.
Pirmās tematiskās kartes ar Latvijas teritorijas raksturojumu,

bija reljefa, hidroloļijas, celu un iedzīvotāju kartes un no
Krievijas Eiropas dalas kartēm jāmin 1889.gada reljefa jeb
hipsometriskā karte un gadsimta beigAs izdotA militārā celu
karte.TAs tematiskAs kartes, kurā'sLatvijas teritorija attēlota
vēl plašāk nekā.iepriekšminētajās Krievijas kartēs, apkopotas 29.
tabulā.:

29.tabula.Tematisko karšu saraksts.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par darbu

1 - Postwege und Fluas Charte
von dem Livlandischen Gou-
vernement.l:l mlj.J.Galmeisters.1851. LVVA,8828.f .•2.apr.

268.1.
2 - Orographiache Karte von Liv-,

Ehat- u.Courland.l:l.2 mIj.
K.Ratlefa.

3 - Hydrographische Karte von Liv-,
Eat- u.Kurland. K.Ratlefs.

4 - Orographische u.hydrographische
Karte von Liv-,Esth- u.Kurland.
1:1.2 mIj.

5 - Hypsometrische Karte Estlands
und Livlands. 1855.,1885. LNB

6 - n~~n~~cKaR ~6ePHcKaR Mapw-
pYTHaR KaPTa. J.Galmeisters.

1852.

1852.

1854. LNB

1859. LVVA,6828.f.,2.apr.
289.1.

7 - Geognostische Karte der Ost-
seeprovinzen Liv-.Est- und
Kurland.l:l,2 mlj.K.Grēvinss.1881.,1879.

8 - KaPTa P~ZcKO-~Ha6yprcKoH zenesHoH
~opo~.1:400 000. 1861. turpat,252.1.

9 - iTHorpa~~qeCKHH aTnac sana~HO
PYCCKHX ry6epH~H. R.Ekerts. 1863. LNB

10 - iTHorp~~qeCKaR KaPTa ITpH6an-
T~HcKoro KPaR. 1:903 000.A.Ritihs.1872. ITpeo6pazeHcKHH,

1953.-272.1pp.
11 - Hypsometrische Karte Estlands u.

Livlands. 1877.,1883. Hollander,1924.-83.lpp.



12 - Kurzemes gubernas administra-
tīvā karte. 1:588 000.

13 - Lauksaimniecības kartes.
F.Jungs-Sti1ings.
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1880. LVVA,6828.f.,2.apr.
213.1.

1881. pie1ikumā darbam:Ein
Beitrag zur Liv1andi-
schen Agrarstatistik.

14 - Liv1andische Postkarte nebst
Eisenbahnen,Te1egraphen statio-
nen u.Dampfer1inien.K.Levis of Menars.1882.RVKM 30410.

1892.
15 - Archao1ogische Karte des Stein-,

Bronze- u.ersten Eisena1ters der
Ostseeprovinzen. K.Grēvinga.

16 - Wa1dkarte der Russischen Ost-
seeprovinzen.l:605 000.

17 - Hydrographische Karte des F1us-
gebietes der Duna unterha1b
Rigas. 1:42 000.

18 - At1as der ethno1ogischen Geo-
graphie des heutigen und des
prahiatorischen Letten1andes.
A.Bīlenšteins.

19 - Vidzemes un Igaunijas dabas
karte.

20 - Liv1and im Mitte1a1ter.1:1m1j.
K.Levis of Menars.

21 - Archao1ogieche Karte von Liv-,
Est- u.Kur1and. J.Sicka.

1884.

1887.

1887.

1892. LNB
1894. LVVA,6828.f.,2.apr.

70.1.

1895. LNB

1896. LVVA,6828.f.,2.apr.
377.1.

22 - Karte von Post-,Te1egraphen-
u.Te1ephonverbindungen in
Liv1and.1:260 000. S.Vernickis. 1899. turpat,272.1.

23 - Karte der Pferdepoststationen
Liv1ands.1:605 000.
F.Su1cs-Ašerādens. 1899. turpat,273.1.

24 - Geo1ogische Übersichtskarte
des Ostbaltischen Gebietes.
K.Grēvings. 188 ..

25 - Geo1ogische Karte des Grossen
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Kangers. 1:100 000. B.Doss.
26 - Situationsplan des Kleinen

Kangers.1:50 000. B.Doss.

189..

189..
Autora sastādīta.

Kā minēts iepriekš, sakarā ar saimniecības attīstību, celu
joslās izdarīja speciālus uzmērījumus un sastādīja kartes. So
karšu autori visbiežāk bija paši mērnieki, piem., Rī:gas aprinka
mērnieks Johans Heinrihs Galmeisters (Galmeister) kura kartē
attēlotajās celu joslās iezī:mētas pilsētas, ciemi, muižas un
baznīcas (1-29.tab.), bet ar taisnām līnijām norādīti pasta
sūtijumu virzieni. Līdziga šai ir ari vina otra karte (6), bet
tajā galvenais mērkis bija raksturot pasta maršrutus ar sūtīšanas
attālumu norādi ( ši karte tiražēta netika). Lidz ar dzelzcelu
nodošanu ekspluatācijā, sāka publicēt kartes, kas raksturoja
vilcienu kustibu, piem.,Rīgas - Daugavpils dzelcela karte (8).
Vēlāk šādas kartes kluva noslogotākas saturā un K.Levisa of
Menara vairākkārt publicētajā kartē (14) ir attēlotas ne tikai
dzelcela līnijas, bet ari pasta un telegrāfa stacijas XIX
gadsimta beigās. Sis kartes izdeva pielikumā ari tādiem darbiem,
kā piem., "Rigasche Almanach" (38.att.) un tas palielināja karšu
metienu. Sev paklauto iestāžu karti sagatavoja un publicēja pasta
un telegrāfa resors, tajā (22) attēlojot ari tādus pasta celus,
pa kuriem tolaik pastu nepārvadāja un projektētos dzelcelus. No
speciālajām pasta kartēm Jāmin brunniecības notāra F.Sulca
Ašerādena (Schoulz-Ascheraden) karte (23) ar zirgu pasta staciju
norādi.

Gandrīz puse no 29.tabulā uzskaitītajām tematiskajām kartēm
raksturo Latvijas reljefu, hidrogrāfiju, geoloļisko uzbūvi un
veģetāciju. Vienās no pirmajām XIX gadsimta vidū publicētajām
reljefa un hidrogrāfijas kartēm (2,3) attēlojums vēl ir loti
neprecizs, lai ari šis kartes sastādot, to autors Tērbatas
universitātes profesors Kārlis Alberts Ratlefs(Rathlef,1810-1895)
izmantoja V.Struves uzmērījumu datus. Un, tomēr, kā pašas pirmās
kartes ar Latvijas reljefa, upju un ezeru plašāku raksturojumu,
tās kalpoja par avotu klüdu izlabošanai citās kartēs (HHKonaeB8 -
Cepe~HHCKaR, 1970.- 43.lpp.). 1854. gadā publicētā reljefa un
hidrogrāfiJas karte(4) ir jau papildināta. Pēc K.A.Ratlefa kartēm
vadoties, sastādita Vidzemes un Igaunijas hipsometriskā (reljefa)
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karte (11). Viena no pirmajām atseviška upes baseina karte tika
publicēta 1887. gadA un tā attēlo Daugavas baseinu (17).

Latvijas ~eoloļiskās kartēšanas pamatlicējs - Tērbatas univer'-
sitātes profesors Kārlis Grēvings (Grewingk,1819-1887) sAka pētIt
un kartēt ģeoloļisko uzbūvi 1855. sada vasarA, turpināja šo darbu
lIdz 1880. gadam un vi~a 1861.gada publikācijas pielikumA ir
karte (7). Tā ir pirmā karte, kurA redzama Kurzemes un Vidzemes
(arI Igaunijas) ļeoloļiskā uzbūve, pamatiežu atsegumu nozImīsākās
vietas (GrāvItis,1971.). K.Grēvinga kartes 1879. gada izdevums
raksturots atseviškā publikācijā (Grewingk,1879.). Vi~š bija
autors arI sīkāka mēroga Baltijas ģeoloļ~skai kartei (24). Vēl
jāmin RIsas politehniskā institūta profesora Bruno Dosa (1861
1919) sastādItās Lielo Kangaru ~eoloģiskā (25) un Mazo Kangaru
reljefa (26) kartes, kas ir vienas no pirmajām par Latvijas
atseviškām reljefa formām.

Latvijas lauksaimniecības attīstIba radlja nepieciešamIbu
sastādIt ausšnu kartes un pirmajām no tām par pamatni kalpoja
Krievijas Eiropas dalas 1879. gada augšnu karte (KoHrQ,1987.-
111.lpp.). Periodikā ir zioas, ka pirmā augš~u karte Latvijā
sastādlta 1883. gadA Pēternieku muižas zemei (žurnālā "Lauku
dzIve" 1976.sada 11.numurā). Manuprāt, tas neatbilst patiesI-
bai jau tāpēc, ka 1880.gadā ir publikācija par iepriekšminēto
karti mērogā 1:4 800 (Thoms,1880.). Par citām augšnu kartēm, kas
būtu sastādītas XIX gadsimta otrajā pusē, pagaidām datu nav, bet
šādas kartes, domāJams, varēja būt. Latvijas meži pirmoreiz
precIzāk kartēti un attēloti Krievijas Valsts īpašuma ministrijas
mežu kartē (16) un šajā kartē, pēc manām dOmām, izmantota in-
formācija no Krievijas Eiropas dalas mežsaimniecības atlanta
(4YPKHH,1961.-45.lpp.).

Pirmās Latvijas iedzīvotāju nacionālā sastāva jeb kā tolaik
sauca- etnogrāfiskās kartes sastādIja pēc pirmo tautskaišu
materiāliem. Te jāmin Krievijas Rietumdalas guberou etnogrāfiskā
atlanta kartes (9), bet tikai vienā no tAm (pirmajā) attēlots
latviešu izvietojums. Kartei blakusesošajā tabulā dots latviešu
un lietuviešu kopskaits 1858. gadā un abas tautas attēlotas vēl
vienA iepriekšminētā atlanta kartē. A.Ritihs (PHTTHX) sastādlja
un 1872. gadA publicēja pirmo atseviško Baltijas etnosrāfisko
karti (10), kurā atseviški raksturots latviešu izvietojums.
PirmAs kartes par latviešu valodas izplatību (18) sastādīja vācu
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valodnieks un mācītājs Augusts Johans Gotfrīds Bīlenšteins
(Bielenstein), pirmoreiz lietojot terminu "izoglosas ": tās ir
līnijas, kas kartē apzīmē valodas dialektu robežas (Nītina,
1991.- 242.1pp.). Latviešu valodas izplatības robežas ar izoglo-
sām attēlotas septinās kartēs raksturojot stāvokli 1884. gadā.

XIX gadsimta otrajā pusē sākās vēsturisko un arheoloļisko karšu
sastādīšana un viena no pirmajām bija K.Levisa of Menara karte
(20), tajā ir vēsturiskās robežas, pilsētas, ciemus, pilis un
baznīcas. Karti papildināja tās autora atsevišķa publikācija par
Latvijas teritorijas vēsturi (Lowis of Menar,1895.). Pirmās
arheoloļiskās kartes satādīja K.Grēvings (15) un J.Sicka
(Sitzka), kura kartē (21) precīzāk iezimēti arheoloģiskie
pieminekli (Laakmann,1954.).

Manuprāt, pirmās Latvijas lauksaimniecības kartes ir
publicētas pielikumā rakstam par agrāro statistiku (13) un kartēs
attēlots tirumu,privātmuižu zemes īpatsvars, arī spirta ražošana
un mežu ipatsvars, bet tikai draudžu robežās.

Aktuāls kluva jautājums par Latvijas skolu nodrošinājumu ar
ģeogrāfijas kartēm, un 1881.gadā V.Mass (Ma~) iepazistināja
skolotājus ar karti, kuru izdeva 1884.gadā, jo bija jāpapildina
kartes saturs pēc sanemtajiem ieteikumiem. Si karte bija viena no
tolaik labākajām skolas ļeogrāfijas kartēm.

5.6.3.Latvijas pilsētu plāni un kartes.
Saimniecības nozīmigākās izmainas Latvijas teritorijā saistijās

galvenokārt ar rūpniecibas veidošanos pilsētās: Rigā, Liepājā,
Daugavpilī un Ventspilī (Grasmane, 1992.). Paplašinājās
uznēmumiem nepieciešamo platību uzmērišana un lidz ar to ari
minēto pilsētu visas teritorijas mērījumi. Pēc to datiem
sastādīja pilsētu zemes plānus.

Galvenie un plašākie darbi šajā virzienā noritēja
XIX gadsimta otrajā pusē izveidojās par vienu no
galvenajiem rūpniecības un tirdzniecības centriem.

Rīgā, kas
Krievijas

5.6.3.1.Rīgas teritorijas kartēšana.
Pilsētas teritorijas attīstībai visai nozīmīgs šķērslis bija

nocietinājumu josla un tās nojaukšanas plāns tika apstiprināts
1856. gada jūnijā (Rīga 1860-1917.,1978.-11.1pp.). 1860. gada 12.
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jūnijA pienēma Rīgas priekšpilsētu apbūves noteikumus, tos iz-
strādāja F.Totlēbens (1818-1884);1861.gadā apstiprināja generāl-
plānu.lekšpilsētas valnus nojauca līdz 1863. gadam un tad sAka
attīstīties Rīgas rūpniecība, citas saimniecības nozares, piemē-
ram, ūdensapgāde un pllsētas transports. Pirmos plašākos Rīgas
teritorijas uzmērījumus veica 1858. gadA un tie zlnāmā mērā
turpināja 1848. gadA uzsāktos darbus. So jaunāko uzmērījumu
rezultātā sastādīja pilsētas plānu aptuveni 1% no uzmērītās
teritorijas mērogā 1:600 (Klētnieks, Pakalns,1979.-9.lpp.).
Mērogā 1:1 200 sastādīja plānus aptuveni 11% no uzmērītās
teritorijas, bet mērogā 1:2 100 - 25% un 1:4200 - aptuveni 63% no
uzmērītās teritorijas (Das Nivellement ..,1882.).

30.tabula.Rīgas plAni un kartes.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par darbu

1 - Plan der Stadt Riga.
J.::īēls. 1852. RVKM 157578.

2 - nna.H ["'opo.oaP~r'H.
Mērogs:l cm=40 pēdas. 1852. Rīgas kartes un plāni,

1987.-95.lpp.
3 - Plan der Stadt Riga.

G.Krēgers. 1853. turpat,97.lpp.
4 - Plan der Stadt Riga.

G.Cīgenhirts. 1855. RVKM 157680.
5 - Charte von dem im Rigaschen

StadtPatrimonialgebiet.
Mērogs lcm=2 asis. V.Tīls. 1857. RVKM 158568.

6 - Plan der Stadt Riga.
J.Felsko,O.Dīce.

7 - nna.H ["'opo.oaP~["'~.
1:12 600. I.Popovs.

8 - nna.H ["'opo.oaP~[",H.

1:4 200(12 planšetes).
9 - Plan der Stadt Riga.

K.Henings.
10 - Plan der Stadt Riga.
11 - Plan der Stadt Riga.

J.Felako,O.Dīce.
12 - Plan der Gouvernements

1857. Rīgas kartes un plāni,
1987.-98.-99.lpp.

1858.

1858. turpat, 100. lpp.

1858.
1860.

turpat,101.lpp.
turpat. 104. lpp.

1860. LVVA,6828.f.,2.apr.686.l.
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Stadt Riga mit ihren Vor-
stadten.F.Vīkmans. 1861. Rīgas kartes un plāni,

1987.-106.lpp.
1861. turpat, 108. lpp.13 - Adress-Karte von Riga.

14 - Plan der Stadt Riga.
F.Vīkmans.

15 - Allerhochst bestatiger
Plan der Stadt Riga nach 1862. Rīgas kartes un plāni,
Abtragung der Festungswerke. 1987.-109.lpp.
F.Totlēbens.

V.Veirs,J.Jāns.
17 - Plan von Riga vor Abtra-

gung der Festungswerke.
K.Henings,V.Veirs.

18.- Rīgas plāns.
19 - Plan der Stadt Riga.

1:42 000. H.Frice.
20 - Plan der Gouvernements

Stadt Riga mit ihren Vor-
stadten.F.Vīkmans,R.Stegmans.1867.,1876.RVKM 158560.

21 - Plan der Stadt Riga.
1:4 000. F.Vīkmans. 1867. RVKM 158553-158556.

16 - Plan der Stadt Riga nach
der Jahre 1864 ..

22 - ITnaH ropo~a PHrH.
Mērogs 1cm=60 saženi.

1861. RVKM 158531.

1864. turpat,111.lpp.

1864. turpat.111.lpp.
1864. LVVA,6828.f.,2.apr.632.l.

1866. RVKM 158551.

1870. RVKM 30552.
23 - Specialplan der Altstadt.1870. Herdera institūtā(Mārbur-

1:2 100. ga,Vācija)
24 - nnaH 4aCTH ry6ePHCKoro

ropo,/JaPl1rH.
25 - Plan der Gouvernements

Stadt Riga nebst Umgebung.

1872. RVKM 159161.

1:25 000. R. Stegmans . 1876. RVKM 161838.
26 - Tāds pats plāna,bet

mērogā 1:42 000. 1876. RVKM 3053l.
27 - TInaH ropo~a PHrH c

oKPecTHocTHMH.l:16 800. 1876.
28 - ATnac rop0.llaPHrl-f.

R.Stegmans. 1879.-1883. RVKM 134483.



29 - Rīgas plāns.1:4 200.
R.Stegmans. 1879.

30 - Plan der inneren Stadt
Riga. P.Gunats. 1879.

31 - Karte der Gouvernements

fa)

Stadt Riga.l:21 000.
(24 lapas) 1880.-1883.

32 - Karte von Riga.l:4 200.
(16 lapas).R.Stegmans,u.c.1880.-1886. RVKM 30535.

33 - Orientierender Plan der
Gouvernements Stadt Riga. 1884.

34 - ITnaRI"opo.aaPHI"H. 1884.

35 - Stadtplan von Riga.
1:12 600.R.Stegmans,A.Āgte.1885.

36 - ITnaHI"opo.aaPHI"HC
oKPeCTHocTRMH.1:16 800. 1890.

RVKM 30534.
atkārtoti publ.1885.,
1892.,1893.

RVKM 161858.

RVKM 30545.
LVVA,2909.f.,827.l.37 - Rīgas priekšpilsētu plāns.1892.

38 - Plan der inneren Stadt
Riga. 1892.

39 - Plan der Gouvernements
Stadt Riga mit ihren Vor-
stadten.J.Vīkmans. 1897. RVKM 154417.

40 - Plan der Stadt Riga nebst
Umgebung mit Angabe der
hauptsachlichsten Fabriken.
1:25 000. 1899.

41 Iekš-Rīgas plāns.XIX gs.beigas. Latvijas Vēstures muzejā
42 - Hohenschichtenplan des

Umgebung von Riga.l:50 000.
V.Hākers. XIX gs.beigas.

43 - ITnaRI"opo.aaPHI"HC
oKPeCTHocTRMH.l:16800.

44 - Tāds pats plāns,bet
mērogā 1:25 200.

RVKM 146395.

Autora sastādīta.

Pirmie 30. tabulā minētie Rīgas plāni tika zīmēti Pēc 1845.gada
uzmērījumu datiem, piem., J.~ēla (Scheel)(l), un arī krievu



topogrāfu Rīgas plāna (2). Līdz 1858. gada uzmērišanai tie
tāpat kā 1858.gada plāns, nebija saskanoti ar tolaik pienemtajām
koordinātu un ģeodēzisko punktu augstumu sistēmām, tāpēc tos pie-
lietoja tsu laiku. Un tajā pašā gadā sastādīja vēl vienu Rīgas
plānu (7 30.tab.), kuram nebija iepriekšminētā trūkuma.
Vairā.kumamtālaika Rigas plānu ir analoģiski satura elementi:
gruntsgabalu robežas un pilsētas svarīgākie objekti, bet dažos,
piem.,1853.gada plānā (autors vācu mērnieks G.Krēgers-Kreger)
norādītas ielas, kas bruģētas ar jaunu metodi un ielas, kas vēl
pārklājamas ar bruģakmeni. V.Tīls (Thiel) savā Rīgas kartē (5)
mēģināja ar ieēnošanas panēmienu attēlot pilsētas reljefu, kas
lidz šim Rīgas plānos nebija redzams. Divu mērnieku J.Felsko un
O.Dīces 1857.gada plānā (6), kuru sastādīja pie valnu nojaukšanas
projekta, iezīmēti bastioni un ravelīni,ierikojamās slūžas un
teritorijas dzelzcela stacijas, gāzes iestādes un teātra būvēm.
Minētie mērnieki zīmēja ari plānu (11), kas attēloja nojaucamās
ēkas, jaunos būvlaukumus un plānotās ielas. Rīgas priekšpilsētu
aktiva veidošanās XIX gadsimta 60. gadu sākumā radīja
nepieciešamību inventarizēt zemi un sastādīt gruntsgabalu plānus
(12,20,27,37,39). No mērniekiem, kuri biežāk kartējuši Rigas
priekšpilsētas, jāmin F.Vikmans (Wieckmann), kura sastāditajos
1861.gada plānā (12) norāditi ari zemes izmantošanas veidi, bet
otrā plānā, kas zīmēts tajā pašā gadā (14) koka un akmens
apbūve, kā ari būvlaukumi, kuros atlauts strādāt, tikai ievērojot
speciālus noteikumus. F.Totlēbena plānā (15) redzamas izmainas
Rīgas struktūrā pēc nocietinājumu valnu jau.kšanas1858. un 1860.
gados. Jāatzīmē 1866. gada plāns (19), kurā uzsvērtas linijas
purvu nosusināšanas vajadzibām uzmērāmajām zemēm. Interesants
papildinājums ir F.Vīkmana 1867. gada plānam (21):tabula ar
datiem par Rīgas ielu seguma dažādu veidu ipatsvaru no ielu
kopgaruma un ,manuprāt, šī tabula plānam pievienota jau pēc plāna
sastādiāanas. XIX gadsimta otrajā pusē sāka sastādit plānus tikai
Vecrigai un 1870. gada plānā (23) iezīmēti ne tikai esošie, bet
ari projektētie gruntsgabali (39.att.). Rīgas plānu sastādīšanā
daudz paveica pilsētas mērnieks R.Stegmans, vina plāni (25, 26)
ir ne tikai precīzi, bet ari saturiski bagāti un vizuāli izteiks-
mīgi. ~ajos plānos atškirībā no citiem iepriekšminētajiem,
ar bultlnām norādītas izmainas gruntsgabalu īpašumtiesibās.
Oriģināls ir R.Stegmana Rigas ielu atlants (28), kas sastāv no 18



e-

'. ,.;o'rQĻZ
~l,a:;ll~.

~~.
lī!t

'"

- '"'ii: , 7'·- (
~, /'--.~\/ ..

.~ 1
~

f
"

-ii. I

'"',"
~

.~ ·1'· ••.

~
~\- }

I
'!!

r
I~

1

~
~
iii'

,~

f

J~',.·at;,'t;' '1 I VEt:r ī CIas :1S7l;;~Sl!a!b!l a ~l,ā(:i aTr- a;,g llI1enit.s ~he !,,"'Ciera, J.,ļQS~ i bij 'tos

MA~b~I~ļ~ V C~ļ~,.



186

Rīgas plāniem un katrā no tiem iekrāsotas ielas pēc to izbūves
laika saskanā ar plānotajiem darbiem. Atseviškā atlanta lapā
attēlotas tās ielas. kuras līdz 1882.gada 15.septembrim, nebija
noklātas ar brugakmeni. Jānorāda gan. ka šo interesanto darbu
nepieciešams restaurēt pirms izmantošanas Rīgas vēstures
pētījumos.

Jauns posms pilsētas teritorijas uzmērīšanā sākās 1880. gadā.
kad Rīgas būvvalde nodibināja speciālu komisiju šādu darbu
vadīšanai (Das Nivellement ..• 1882.). Viens no faktoriem. kas.
pēc manām domām, arī stimulēja zemes uzmērīšanas darbus. bija
koka māju nojaukšana Vecrīgā, Pēterburgas un Maskavas
priekšpilsētās, tā sākās ar 1885. gadu. Pilsētas plānu sagatavo-
šanai izveidoja kantori. kurā strādāja R.Stegmans, A.Āgte (Aghte).
K.Holsts (C.von Holst). J.Jāns (Jahn) u.c. mērnieki. Uzmērījumus
veica šādos mērogos: 1:600 - Vecrīgai, 1:1 200 priekšpilsētu
teritorijai; plānus zīmēja mērogos 1:21 000 un 1:4 200. Rīgas
teritorija tika sadalīta 67 grupās (vēlāk vēl sīkāk - 92 gruPās)
un katras grupas ietvaros gruntsgabalus sastādamajos plānos sanu-
murēja pēc kārtas. Plānos iezīmēti arī atseviški objekti:baznīcas
(ar konfesijas norādi), fabrikas, dzirnavas, bet no zemes
izmantošanas veidiem norādīti parki, dārzi, aramzeme, kapi, purvi
, smiltāji.Vairākums no minētajiem lielmērogu plāniem bija domāti
speciālistiem un pilsētas vadībai. bet plašas sabiedrības vaja-
dzībām publicēja sīkāka mēroga Rīgas plānus (33, 34, 35, 43, 44),
kuros attēlots pilsētas plānojums un galvenie objekti. Analoģisks
saturs ir arī Vecrīgas plāniem (30,38) un to skaitā pirmajam
Vecrīgas plānam latviešu valodā (41). kuru izdeva 90. gados.

R.Stegmans sastādīja arī unikālu kartogrāfisku darbu iezīmējot
uz 1885.gada Rīgas plāna kā pamatnes pilsētas planojumu un zemes
izmantošanas veidus XVII gadsimta vidū: 1650. - 1656. gadā: šis
savietotais attēls glabājas Rīgas vēstures un kugniecības muzeja
fondos (RVKM 161857). Muzejā atrodas vēl viens attēls. kurā
minētais autors savietojis 1885.gada Rīgas plānojumu ar 1763.-
1789.gada attēlu (RVKM 159169)- šis oriģinālais darbs izmantots
arheologu pētījumos (Caune,1992.).

Vēl jāmin, ka XIX gadsimta beigās sastādīja arī pirmos Rīgas
planus ar gruntsūdens līmeoa raksturojumu (piem.•42).Var secināt,
ka XIX gadsimta otrā puse bija laiks, kad Rīgas pilsētas
teritorijas kartēāana sasniedza visai augstu līmeni.
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5.6.3.2.citu Latvijas pilsētu kartēšana.
XIX gadsimta otrajai pusei raksturīgi, ka no citām Latvijas

pilsētām vairākkārt kartētas Daugavpils, Liepāja un Ventspils,
bet retāk tādi nozīmīgi centri kā Jelgava, Kuldīga un Cēsis.
Jāatzīmē, ka daudzi no pilsētu plāniem izdoti vietējos apgādos,
piem.,Daugavpilī (14 - 31.tab.), Liepājā (9,15), Jelgavā (18) un
Cēsīs (20).

31.tabula.Latvijas pilsētu plāni.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums

1 - ITnaHropo~a H peKH nH6aEa. 1857.

2 - ITnaHropona H peKH BHH~aEa.
1:8 000. 1858.

3 - ITnaHye3~Horo ropo~a
~Ha6ypr.l:4 000.

4 - ITnaHropo~a ~Ha6ypr.
5 - ITnaHropo~a nH6aEa.

1:8 000. 1869.
6 - Kuldīgas plāns.1:15 600. 1874.
7 - nH6aEa. 1876.,1896.
8 - Kuldīgas plāns.1:4 000. 1879.
9 - Plan der Stadt Libau.

1:4 200. 1885.,1887.
10 - Plan von Dobeln.S.Kleins. 1885.
11 - Plan der Seestadt Libau.

1:4 200. E.Svarcenfelds.
12 - Saldus plāns.

1865.
1867.

1887.
1890.

13 - ITnaHropo~a nH6a~.1:4 200. 1891.

14 - nnaH ropo~a UEHHcKa.1:8 000. 1896.
15 - Liepājas plāns.1:12 600. 1897.
16 - ITnaHropona BH~aE~.R.Frišs. 1899.
17 - Plan der Stadt Lemsal.1:5 000.1899.

18 - ITnaHropona MHTaE~.1:8 400. 189..
19 - Plan von Windau.l:22 000.

F .Grabe . 189 ..

Papilddati par plānu
LVVA,6828.f.,2.apr.,
528.1.

turpat,481.1.

turpat,495.l.

turpat,529.1.
turpat,520.1.

turpat,521.1.

turpat,502.l.

LNB
kopija darbā:Dunsdorfs,
1995.-180.1pp.
LVVA,6828.f.,2.apr.,
530.1.
turpat,496.l.
LNB
LVVA,97.f.,1.apr.779.l.

LVVA,6828.f.,2.apr.,
548.1.

RVKM 30589.

LNB
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20 - nnaH ropo~a BeH~eHa M no-
MeCTb~ illnOCCBeH~eH.1:8 000. 189 ..

Autora sastādīta.
Viens no pirmajiem XIX gadsimta otrajā pusē sastādītajiem un

izdotajiem pilsētu plāniem bija Liepājas 1857. gada plāns (1
31.tab.)un tā saturā ir tradicionālie šāda tipa darbiem
elementi: ielas un galvenie objekti. Plāna precizitāte nav augsta,
atšķirībā no 1869.gada (5),1885. gada (9), 1887. gada (11) un
1891. gada Liepājas plāniem. Pirmajā plānā nav plašāk raksturots
arī ostas rajons, bet 1869.gada plānā šajā teritorijā ir atzīmēti
dziļumi. Te gan jānorāda, ka 1869.gada plānu sastādīja Pēc tiešu
uzmērījumu datiem krievu hidrogrāfi, bet citus iepriekšminētos
pilsētas plānus - mērnieki vai citi speciālisti. Noslogots ir arī
1891.gada plāns (13), kurā norādīti daudzi objekti (noliktavas,
darbnīcas,u.c.) ostas teritorijā, kā arī projektētās ielas
pilsētā. Gadsimta beigās publicēts viens no pirmajiem Liepājas
plāniem latviešu valodā (15), kurā gan ir pamaz informācijas par
pilsētu un nosaukumu vietā doti cipari. Tas apgrūtina plāna
lietošanu, jo ielu un objektu nosaukumu ir vairāk nekā 250, bet
vizuāli šis darbs nav izteiksmīgs.Vēl jāmin, ka dažos jaunākos
izdevumos (Liepājas ielas ..,1989.), iepriekšraksturotie darbi nav
ietverti, lai gan tie ir daudz interesantāki par izdevumā
nosauktaj iem.

Krievijas speciālisti uzmērīja arī Ventspils teritoriju un
sastādīja atbilstošu diezgan precīzu pilsētas un Ventas lejteces
plānu (2). Tā saturs un noformējums ir līdzīgi Liepājas 1891.
gada plānam, jo abi darbi tika sagatavoti Pēc vienotām norādēm,
kuras izstrādāja Krievijas Jūras ministrijā. Ventspils 1899. gada
plāns (16) ir atškirīgs. jo tā sastādīšanai inženieris R.Frišs
izmantoja savu uzmērījumu datus. Trešais Ventspils plāns (19),
kuru sastādīja un izdeva Vācijā, ir daudz shematiskāks par
iepriekšminētajiem.

Arī Cēsu teritorija kartēta vairākkārt (Malvess,1995. 225.
-229.lpp.), un precīzākais no pilsētas plāniem (20) tika
sastādīts Pēc uzmērīšanas datiem. Sajā darbā redzama arī Cēsu
pils teritorija.

Daugavpils teritorijas uzmērīšanā un pilsētas plānu sastādīšanā
liela loma bija Krievijas Iekšlietu ministrijas speciālistiem,
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pēc vi~u pasūtījuma izdeva 1866. gada plānu. Tas ir precīzs,
noslogots un uzskatāms, nenoliedzami augstākas kvalitātes nekā
S- Pēterburgā publicētais 1867. gada plāns ( 4). Bet viens no
pirmajiem Daugavpilī izdotajiem šīs pilsētas plāniem (14) ir loti
neprecīzs un mazinformatīvs.

No Kuldtgas pilsētas plāniem (6,8) labāks ir 1874. gadā
sastādttais plāns (6), jo tā saturs ir maksimāli noslogots: visi
gruntsgabali, valsts iestādes un rūpniecības uz~ēmumi, kā arī
noztmtgākās sabiedriskās organizācijas. Sis darbs tika izmantots
kā avots XX gadsimta sākumā sastādāmajiem Kuldīgas plāniem.

Viens no pirmajiem Saldus plāniem sastādīts 1890. gadā
(Dunsdorfs,1995.-180.lpp.), bet tas, pirmkārt, ir nepareizi
orientēts (uz dienvidiem nevis ziemeliem, kā ir patiesībā);
otrkārt, plānā(12) attēloti tikai gruntsgabali un norādīti to
īpašnieki. Te jāmin nedaudz agrāk, 1885.gadā, sastādttais Dobeles
pilsētas plāns (10), kurā ir iezīmētas arī visas ēkas,norādtti to
īpašnieki (pie plāna esošajā sarakstā tie sagrupēti pa ielām),
bet pamatattēlu papildina Dobeles pils 1660.gada skats un
pilsētas senā ģērbo~a (1560.gada) ztmējums.

XIX gadsimta otrajā pusē tika sastādīti daži
Jelgavai (18), Limbažiem (17), Bauskai un Aizputei,
no tiem ir Limbažu 1899. gada plāns.

plāni arī
un labākais

5.6.4.zemescelu un iekšējo ūdenscelu kartēšana.
Sakarā ar dzelzcelu tīkla veidošanos Latvijas teritorijā,

notika izmai~as arī zemescelu Pārraudzībā, un sākot ar 1871.
gadu, galvenos un lielos celus pakāpeniski nodeva vietējās
pašvaldības rīcībā (Treijs,1992.-23.lpp.). Zemescelu uzturēšanai
lietošanas kārttbā tika izveidota guber~as komisija, kuras
sastāvā bija arī guber~as mērnieks. Te jāmin, ka par lauku celiem
Kurzemē tolaik apzīmēja celus,kas savienoja savā starpā muižas,
zemnieku sētas vai galvenos celus. Sākās arī jauna tipa zemescelu
plānu un karšu sastādtšana.

32.tabula.Zemescelu un iekšējo ūdenscelu
plāni un kartes.

N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par darbu
1 - MapwPYTHaH KaPTa PHXCKO~O

1851. LVVA,6828.f.,2.apr.
348.1.



2 - MapwPYTHaH KapTa Be~eHCKOrO
ye3~a. 1851.

3 - Plan von den beiden durch das
Patrimonialgebiet der Stadt
Riga fürenden Strassen auf der
Strecke v.Riga nach Mitau. 1855.
G.Cigenhirts.

4 - Charte der Strassen u.Wege
von dem im Livlanddischen Gou-
vernement belegenen Kreise 1860.-
Wenden. 1863.

5 - Karten der Wege I u.III
classe des Walkachen Kreisea.
F.Stigoters. 1861.
Karten der Wege IV u.V classe
des Walkschen Kreises. 1861.

6 - Karten der Wege I.II u.III
claase des Wolmarachen Krei-
ses. 1861.

7 - Karte des Aa Stromes von
Schlock bis zur Duna.

8 - Daugavas karte.
9 - Wegweiser der Riga-Tukkumer

eisenbahn. 1:126 000.
10 - Karte der Duna von Dahlen

bis zur Mundung.1:16 800.
11 - Situationaplan nach der

Peilung am 18-ten April ...
1:4 000.

1862.
1870.

1879.

1881.

1883.
12 - nO~po6HHe nn~ Y4aCTKa peKH

3ana.aHOH D.SHHH OT BHTe6cK8 .llO
llHHa6ypra. 1:4 000. 1890.

13 - nnaH H npO~Hnb peKH ~KCT
KypnRH,llcKOHry6.llo6neHcKoro
ye3~8. 1:21 000. 1894.

190

turpat,357.l.

LVVA,2909.f.,89.1.

turpat,358.1.

turpat, 306. 1.

turpat,311.,312.,314.,
316. ,317.-328.1.

turpat,330.-344.1.

turpat,144.1.
turpat,78.1.

RVKM 30430.

RVKM 30441.

LVVA,2909.f.,850.1.

RVKM 31020.

LVVA,6828.f.,2.apr.,
126.1.
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14 - Karte der Wege IV u.V classe
des Kirchspiel Allasch Riga-
schen Kreise. 1:84 000. 1897. turpat,358/1.-6.l.

15 - ATnac PMXcKo-3HrenbropncKoro
wocce.1:120 000. XIX gs.beigas LNB

16 - Situationsplan der Duna von
Kengeragge bis der Carls-
shleuse in Riga.l:4 OOO.XIX gs.beigas.LVVA,2909.f.,849.l.

Autora sastādīta.

Rasējumi. ko sauca par maršruta kartēm (1.2 32.tab.) ir
kartogrāfiska tipa attēli, kuros ar taisnām līnijām iezīmēti
šosejas, pasta celi un labojamie celi ar attālumu norādi.
Manuprāt, šāda tipa attēli kalpoja galvenokārt vispārējam
pārskatam par aprinka celu tīklu.

Atsevišku aprinku celu kartēšanu aktīvi veica XIX gadsimta
60.gados, jo bija pabeigta t.s.speciālā uzmērīšana un uzkrāti
agrāk sastādīti celu posmu plāni. Kā piemēru šādiem darbiem var
minēt mērnieka G.Cigenhirta (Ziegenhirt) 18S5.gada plānu (3),
kurā iezīmēti cela posmi no Rīgas pilsētas līdz Rīgas apriņka
robežai un no Daugavas tilta līdz gubernas robežai. Cela trase
attēlota shematiski, bet norādīti attālumu stabi, muižas un krogi
cela joslā, kā arī celi, kas atzarojas no galvenā. Raksturīgas
aprinku celu kartes, sastādītas uz vairākām lapām, attēlo Cēsu
(4), Valkas (5) un Valmieras (6) celus un joslas.Sajās kartēs celi
arī attēloti ar taisnām līnijām, celu joslu robežas arī ir
taisnes (40.att.), un tāpēc šos attēlus tikai nosacīti var saukt
ar kartēm. Jāuzsver, ka šo attēlu saturs veltīts galvenokārt cela
stāvokla, joslas izmantošanas raksturojumam, tur norādītas
muižas, krogi, dzirnavas, baznīcas, un ar iekrāsojumu: aramzeme,
plavas, ganības, purvi un mežs. Pie dažām kartēm, piem.,Rīgas
aprinka Allažu draudzes celu kartes (14) ir tabula ar
statistiskiem datiem par attēloto cela posmu. Iepriekšraksturoto
cela "karšu" sastādīšanai tika pavairotas speciālas formas, kas
paātrināja šādu attēlu izgatavošanu un nodrošināja to
vienveidību. Sādās pamatnēs celi tika jau sadalīti pa posmiem
vienas un pusversts garumā, jo pie attēliem nav norādīts to
mērogs. Bet attēlu saturs ir objektīvs un izmantojams gan celu
vēstures, gan attiecīgās teritorijas kultūrvēstures pētījumos.
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XIX gadsimta aeptindesmitajos gados sāka izdot pirmās kartes ar
dzelzcelu raksturojumu, piem.,Rīgas - Tukuma dzelzcela līnijas
karte(9). Tajā attēlots dzelcelš ar attālumu no Rīgas norādi,
stacijas, kā arI pie dzelzcela līnijas izvietotās pilsētas,
muižas, viensētas, bufetes. Ar īpašu apzīmējumu "A" karte
norādītas pie dzelcela projektētās būves.

Attīstījās arI zemescelu tIkls un projektēšanas darbu
plānošanai sāka sastādīt speciālas kartes. ~ādu darbu piemērs ir
kartes atlantā (15), kurās viss projektētais celš sadalīts dalās
un katra no tām attelota atsevišķā karte. Cela joslā iezīmēti
pasta un lauku celi, ciemi, Rīgas priekšpilsētu (Maskavas un
Pēterburgas )plānojums. Kartes lapā vel ir visa cela garenprofīla
attēls, bet visas kartes ir oriģinālas, rasētas tušā un
iekrāsotas ar akvareli.

No iekšējiem ūdensceliem kartes un plānos galvenokārt attēlota
Daugava un vispirms, tās lejtece, kur sakarā ar kuģošanas
apstāklu pasliktināšanos, bija jāveic hidrotehniski darbi. Laikā
no 1850. līdz 1861. gadam tika uzbūvēts jūras dambis Mangalsalā
un tas deva iespējas galveno kuģU celu padzilināt līdz piecarpus
metriem (Biedrinš, Lakmunds,1990.-53.-55.lpp.). 1884.-1887. gadā
Daugavas gultnes pētījumus veica inženieris A.Pabsts un šie darbi
deva pietiekamu informāciju jaunu upes plānu sastādīšanai.
Sastādītos plānus un kartes izmantoja hidrotehnisko darbu
plānošanai un organizēšanai. 1870. gada Daugavas karte attēlots
upes posms no Doles salas līdz ietekai līcī (8),iezīmētas visas
salas un moli. Pie Putnu salas kontūras ir teksts par šIs salas
pievienošanu 1868.gadā pilsētas teritorijai. Pec 1881. gada
~zmerījumiem tika sastādīta karte (10), kurā ir oriģināla
informācija par projektēto būvju vietām un aku būvmateriāla veidu
(41.att.). 1883. gada Daugavas plānā norādīts upes dzilums posmā
no Putnu salas līdz Zaķusalai (11). Lielu karšu komplektu (80
kartes uz 66 lapām) par Daugavas posmu no Vitebskas līdz
Daugavpilij (12) 1890. gadā publicēja Krievijas lielākajā
kartogrāfijas privātuznēmumā A.Iljina izdevniecībā. ~ajās
kartes precīzi un vispusīgi raksturots upes gultnes raksturs,
dzilums, krasta tips un hidrotehniskās būves uz Daugavas. Katrā
lapā pie kartes ir ģeodēziskās uzmērīšanas (nivelēšanas) punktu
saraksts. Interesanta informācija par moliem Daugavā ir 1883.gada
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plānā (11).
No citu ūdenscelu plāniem jāmin Bērzes upes plāns (13), kurā

norādIti uzmērījumu punkti un papildus ir divi profīlzīmējumi.

5.6.5.pirmais latviešu kartogrāfs MatIss Sili~š.
Etnogrāfs, vēsturnieks, rakstnieks Matīss Sili~š jāuzskata

arI par latviešu pirmo kartogrāfu, jo vina devums šajā jomā ir
liels. M.Sili~a dzIves gājums fiksēts daudzās publikācijās
(piem.,LKV,1939.,LME,1970.,LPE,1986.,Zanders,1986., ~trauhmanis,
1994c.,u.c.), tāpēc par to īsumā. Matīss Sili~š dzimis 1861. gada
13. janvārī Tukuma apri~ka Remtes pagasta Pundurkalējos, mācījies
Tukuma elementārskolā, apri~ka skolā un Irlavas skolotāju
seminārā. Jau seminārā vi~am radās interese par Latvijas vēsturi,
kartēm, latviešu kultūru un valodu. ~īs intereses nostiprinājās,
strādājot par skolotāju. M.Sili~am radās iespējas (ar barona
Rekes atbalstu) studēt Vācijā, Halberštates skolotāju seminārā.
Pēc tam vi~š neilgi strādāja Maskavā, tur iesaistIjās arI
latviešu sabiedrIbas pasākumos, palīdzēja rediģēt žurnālu
"Austrums", rakstIja "Konversācijas vārdnīcai" (Zanders, 1986.).
Vācu, latInu un sengrieku valodas zināšanas lauj M.Sili~am
pārtulkot Vergīlija "Eneidas" I.dziedājumu, "Latviešu Indriķa
hroniku" un "RImju hroniku". Vi~a kā rakstnieka talants jūtams
dzejolu krājumos, aprakstā "Ko es pieredzēju un piedzirdēju". Un
atseviški jāmin M.Sili~a veidotais un izdotais "Atbalss
kalendārs", kuram bija īpaša loma tā autora kā kartogrāfa
aktivitātēm. Jo gandrIz katram šā kalendāra numuram desmit gadu
laikā, M_Sili~š pievienoja kādu no savām kartēm. Vēl jāmin, ka
M.Sili~š bija atbildīgs par kartogrāfiskajiem materiāliem
1.etnogrāfijas izstādē 1896. gadā, bet Latvijas Republikas laikā
vi~š aktīvi piedalījās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības (M.Silinš
bija tās pirmais Goda biedrs) konferencēs. Tā, 1937. gada
konferencē vinš iestājās pret svešvārdu lietošanu Latvijas
geogrāfisko regionu nosaukumos, tomēr atbalstu no geogrāfiem
nesanēma. Oriģināla izpausme bija M.Sili~a izstrādātie Brīvības
pieminekla un Svētkalna projekti (laikraksta "Pēdējā brīdī"
1930.gada 27.februāra numurā).Matīsa Silina mūžs bija ilgs, vinš
piedzīvoja Latvijas valstiskās neatkarIbas likvidāciju un vācu
okupācijas sākumu. Matīss Silioš mira 1942. gada 3. martā.

Kartogrāfiskos darbus M.Silinš veica laikā no 1889. lIdz



1904. gadam un vina sastādīto karšu un plānu nosaukumi apkopoti
33.tabulā:

33.tabula.M.Silina kartes un plāni.
N.p.k. Nosaukums,mērogs Datējums Papilddati par darbu

1 - Kurzemes 1.,2.un 3.
klases celu karte.
1:630 000. 1889. Misinš,1924.

2 - Latvijas karte(Kurzeme
līdz ar Vidzemes un Vi-
tebskas gubernas latviešu
dalu). 1:750 000. 1889.

3 - Baltija-Kurzeme un Vidze-
latviešu dala Latviešu
Indriķa laikā.1:1,4 mlj.1890.

4 - Latvijas vispārīgā (po-
litiskā un fiziskā)un
ģeologijas karte. 1891.
1:665 000.

5 - Vidzemes un Kurzemes
speciālkarte.l.lapa.
1:126 000. 1892.,1893.

6 - Tās pašas kartes 2.lapa.
1:126 000. 1893.,1894.

7 - Liepāja līdz ar
Liepājas ezera apvidu.
1:61 000. 1893.,1894.

8 - Pārskata karte par
Baltijas jūras pie-
krastes zemēm 13.gad-
simtenī. 1893.

9 - Vidzemes speciālkarte.
3.1apa. 1:126 000.1894.,1895.

10 - Vidzemes speciālkarte.
4.1apa.l:126 000. 1894.

11 - Vidzemes vispārīgā
karte ar pārmērotiem
ceļiem,arī Augš- un

LVVA,6828.f.,2.apr.37.1.

turpat,375.1.,pie kartes
5 plāni.

turpat,366.l.,pie kartes
2 ielikumkartes.

RVKM 30415.

lliB

RVKM 30493.

LNB,pie kartes 1 ielikum-
karte un 3 pilskalnu plāni

RVKM 30422.

LVVA,7404.f.,6.apr.4395.l.
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raksta kā autors minēts M.Strādnieks. Nav izslēgts, ka tāds ir
bijis M.Silina pseidonīms, bet var arī būt, ka aprinka karte ir
kopēta no M.Silina kartes. Literatūrā minēts, ka M.Silinš savu
pēdējo karti zīmējis 1929. gadā, bet nav to publicējis (Kārnups,
1942.). Manuprāt, te domāts kāds no M.Silina iepriekšminētajiem
projektiem, kurus par kartogrāfiskiem darbiem uzskatīt nevar.

Kādi faktori pamudināja Matīsu Silil;m sākt kartogrāfisko
darbību? Pirmais, pēc manām domām, varēja būt vina kā "Atbalss
kalendāra" izdevēja vēlēšanās paplašināt kalendāra lasītāju
skaitu, jo kalendārs bija diezgan dārgs. Otrs faktors varētu būt
M.Silina kā vēsturnieka intereses un pēc prof. Fr.Baloža (1882-
1947) domām, M.SiliT,lš"krietna patriotisma ierosināts un zinātnes
sajūsmas apgarots publicēja pirmās senās Latvijas kartes." (LVIZ,
1938.-nr.4-508.1pp.). Un, nenoliedzami, vēl viens faktors bija
M.Silina dzilā interese par latviešu valodu, patriotisma jūtas.

Pirmā no M.Silina kartēm (1 - 33.tab.) tika zīmēta pēc datiem
uz 1884. gadu un šajā kartē īpaši raksturoti Kurzemes celi
(sadalīti klasēs), pie kartes ir arī attālumu tabula. No
apdzīvotajām vietām attēlotas pilsētas un muižas, atsevišķi
apzīmējot mežkungu un mācītājmuižas; jau pirmajā kartē redzama
autora rūpīgā pieeja ģeogrāfisko nosaukumu latviskā atveidošanā.
Taču kā iesācējs kartogrāfijā, M.Silinš bieži veidojis pārāk
oriģinālus un grūti lasāmus apzīmējumus, tāpēc kā pirmā, tā arī
citas viT,lakartes ir vietām pārslogotas ar apzīmējumiem. Lai
nesadārdzinātu savus darbus, M.Silinš patstāvīgi apguva kartes
gravēšanas litogrāfiskā akmens plātnē iemaT,las,tomēr tas negatīvi
atsaucās uz viT,la karšu un plānu noformējumu. No M.Silina
sagatavotajām litogrāfijas plātnēm kartes iespieda A.Grothusa
(1,2 - 33.tab.), A.Stāla (3,4,5,6,7,8,9,12,13,14) ,Ernesta Plates
(15,19,20) un H.Snakenburga (16) u.c.tipogrāfijās, kuru
darbiniekiem nebija iepriekšējas pieredzes karšu iespiešanā. Arī
tas, pēc manām domām, ietekmēja kopiju vizuālo izskatu. Te
jānorāda, ka M.Silina karšu cena pakāpeniski pieauga un ja pirmā
karte maksāja 40 kapeikas, tad Vidzemes speciālkartes 3. lapa (9),
ko izdeva pirmoreiz 1894.gadā, 65 kapeikas, bet Āzijas karte
(18), publicēta 1904. gadā - 1 rubli un 25 kapeikas (Misinš,
1924. ) .

1889.gadā izdotā Latvijas karte (2) bija pirmā tik
bagāta mūsu teritorijas karte latviešu valodā. Un lai

saturiski
atvieglotu



šā darba lasīšanu, to reklamētu, tika sagatavota atsevišķa
publikācija par karti (Silioš,1890.). Autors centies kartē
iezīmēt visas kaut cik ievērojamās apdzīvotās vietas, baznīcas,
pasta stacijas, bākas u.c.objektus, vēl plašāk kā savā pirmajā
kartē, raksturot celus. Mēģināts attēlot arī lielākos kalnus,
galvenās upes un ezerus un attēls ir loti pārslogots, izoemot
Latgales teritoriju, par kuru M.Silioam nebija pietiekoši avotu.
Blakus pamatkartei ir sīkāka mēroga karte ar latviešu un
lietuviešu izvietojuma attēlu un robeža ar Igaunijas teritoriju
zīmēta no H.Langes Baltijas guberou kartes, kā latviešu valodas
areāla robeža. M.Silioš ir pirmās latviešu valodā publicētās
vēsturiskās kartes (3) autors un šajā kartē vinš iezīmējis pilis,
pilskalnus, klosterus un svētvietas. Attēls atkal ir pārslogots
(Graudinš,1890.); šī ir arī pirmā karte, kurā ir vārds "Latvija".
Pie pamatattēla ir arī vairāku pilskalnu plāni. Otra M.Silina
vēsturiskā karte(8) ir pielikumā "Rīmju hronikas" tulkojumam,
kartes saturs (42.att.) daudz neatškiras no pirmās vēsturiskās
kartes, un otru karti papildina vairāk sīkāka mēroga plāni un
karte.

No 1891. gada M.Silinš sāk loti detalizētu Latvijas teritorijas
karšu sastādīšanu un pirmā no tām ir Latvijas 1891.gada karte
(4), kurā autors mēginājis vēl plašāk raksturot apdzīvotās
vietas, miestiem norādot pat māju skaitu. Lauku teritorija
raksturota pēc zemes vērtības, un šajā kartē vēl ir geologiski
objekti, tomēr izvēlētais kartes mērogs- 1:665 000, nelauj tik
plašu saturu optimāli savietot vienā lapā un karte ir grūti
lasāma. Interesanta ir ielikumkarte, kurā autors pirmoreiz
mēginājis attēlot latviešu izvietojumu Vitebskas gubernā. 1892.
gadā M.Silinš sāk Vidzemes un Kurzemes speciālkartes publicēšanu
ar tās 1.1apu. Sī karte ir daudz rūpīgāk izstrādāta un viegli
lasāma, lai gan kartes saturs ir loti bagātīgs, iezīmēti ari
dambji un kanāli, seno kauju vietas. Izvērtējot paša autora
izstrādātos simbolus, tie vietām ir pārlieku sarežgīti. Pie šis
kartes ir autora aicinājums kartes lietotājiem sūtīt latviskos
vietvārdus nākošajām kartes lapām, kā ari padomi par kartes
uzglabāšanu. M.Silinš izsaka vēlmi nākotnē sastādīt Latvijas
zemkopības karti (tekstā pie Vidzemes speciālkartes 1. lapas),
bet, cik zināms, šāds darbs sastādīts netika. Nākošās četras
Vidzemes speciālkartes lapas (6,9,10,12) ir ar analogiskiem
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satura elementiem un līdzīgi pirmajai lapai noformētas, bet
atšķiras papildinformācija. Tā, pie 2. lapas (6) ir Kurzemes
reljefa profīlu zīmējumi. Speciālkartes visas paredzētās lapas
M.Sili~š beidza publicēt 1896. gadā un šī karte, nenoliedzami, ir
vērtīgākā no vina kartēm, jo tās bagātīgais saturs tika sastādīts
izmantojot tolaik jaunākos kartogrāfiskos materiālus un autora
savāktās zinas. Pirmo mazākas teritorijas karti M.Silinš izdeva
1893. gadā: Liepājas pilsētas un apkārtnes karti (7). ~ajā attēlā
pirmoreiz mēģināts raksturot meža tipus un Liepājas ezera
dzilumu. Rīgas pilsētas un apkārtnes 1896. gada karte (13) ir vel
noslogotāka par iepriekšminēto karti,jo autors iezīmējis arī kuģu
celus Daugavā.

XIX gadsimta beigās notiekošā latviešu izcelošana uz Krieviju
rosināja M.Silipu sastādīt atbilstošu karti (14), kuras oriģi-
nāls nav atrasts. Izplatītāka bija Āzijas karte (18)ar loti plašu,
daudzveidīgu informāciju. Autors šajā karte pirmoreiz iezīmējis
latviešu kolonijas Krievijā un Amerikas kontinentā. Dati par tām
ir vākti no zinotājiem,starp kuriem bijis arī ornitologs un
rakstnieks K.Grigulis (1884-1972). Vinš Krievijā vācis M.Silinam
nepieciešamās zinas(Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R., 1992.-
118.lpp. ),pie kartes gan nav šādas norādes. " Koloniju kopskaits,
par kurām kartes izstrādātājam sīkāki zinots, jeb vai tikai
aizrādīts, kādas 250. Kartes mērs (merogs - J.~.) tomer neatlāva
tās visas redzami un vārdā minot tajā atzīmēt."(teksts pie kar-
tes).Norādītas tikai ievērojamākās un lielākās kolonijas, to
nosaukumi pasvītroti, lai būtu vieglāk atrast noslogotajā attēlā.
Jānorāda, ka M.Silinš atzīmējis Pripetas apgabala teritorijā arī
lietuviešu senākās apmetnes. Tā kā Āzijas karte bija ieteikta
lietošanai skolā, ·tad pamatkarti papildina 28 pasaules kartes,kas
raksturo klimatu, veģetāciju, faunu, saimniecību, kultūru,
reliģijas un tautības.~īs sīka mēroga kartes tika sastādītas.
izmantojot, manuprāt, vācu skolas geogrāfiskos atlantus.

M.Silinš atsaucās arī uz politiskām aktualitātēm un te jāmin
vina kartes par teritorijām, kur notika Krievijas-Japānas karš.
~ajās kartes (16,17) attēlotas galvenās apdzīvotās vietas, celi
un atsevišķi militāri objekti. Interesanta ir M.Silina Latvijas
karte(15), kas tika sastādīta XX gadsimta sākumā un īpaši
raksturo muižas (devinas grupas), kā arī pirmoreiz, areālus ar
baltkrievu, lielkrievu, polu, igaunu un lietuviešu vairākumu Lat-
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vijas austrumdalā (Latviešu .., 1901.). ~o karti, labotu un nedaudz
pepidinātu, izdeva atkārtoti 1907.(19) un 1911.(20) gadā, un ar
to beidzās Matīsa Silioa kā pirmā latviešu kartogrāfa darbība.

5.6.6.pirmās kartes un atlanti latviešu valodā.
Kā minēts iepriekš (5.5.1.), pirmā karte latviešu valodā

publicēta 1839. gadā, un gadsimta otrajā pusē karšu un atlantu,
izdotu latviešu valodā,skaits pieaug (34.tab.); vairāki no šiem
darbiem veidoja nacionālās kartogrāfijas pamatus.

34.tabula.Kartes un atlanti latviešu valodā.
N.p.k. Nosaukums,autors Datējums Papilddati par darbu

1 - Eiropas karte. R. ~ulcs. 1854. "Latviešu Avīzes", nr. 21
2 - Āzijas karte. 1855. ,nr.12
3 - Krimas lantkarte." 1855. RVKM 30341.
4 - Palestīnas karte." 1855. "Latviešu Avīzes",nr.48
5 Amerikas karte. 1856. piel.
6 - Āfrikas lantkarte." 1859.,1860. RVKM 30891.
7 - Austrālijas karte." 1859.,1860. "Latviešu Avīzes"piel.
8 - Lantkarte no latviešu

zemes. 1859. pie darba:K.Barons.Mū-
su Tēvzemes aprakstī-
šana.
"Mājas Viesis",nr.43.9 - Missiones lantkarte.

10 - Atlass ar septiopadsmit
lantkartēm.

1861.

1861. LNB
11 - Polijas, Lietuvas un

Kurzemes karte.R.~ulcs. 1863. "Latviešu Avīzes " ,nr.l1
12 Francijas karte. 1870. piel.
13 - Eiropas karte.O.Panks. 1871. Apinis, 1935.
14 - Turku kara lauka lant-

karte.J.Safranovičs. 1876. RVKM 30340.
15 - Krievijas Eiropas dalas

karte. 1878. "Latviešu Avīzes " ,piel.
16 - Atlass Latvijas lauku

skolām. 1880. LNB
17 - Baltijas pasta celu un

dzelzcelu karte.K.Reslers.1894.1895."Baltijas cela vadonis"
Autora sastādīta.
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Gandrīz pusi no 34.tabulā nosauktajām kartēm astonas
(1,2,3,4,5,6,7,11) zīmējis Jelgavas mācJ:tājs R.~ulcs (Schulz,
1807-1866) ar pamatnodomu paplašināt laikraksta "Latviešu Av ī zes':
lasJ:tāju skaitu, bet šajā avīzē "latviešiem tika pasniegta tada
garīga barība, kadu vinu kungi un dvēseļu gani bija atzinusi par
to labāko un derJ:gako."(Landers,1909.-169.1pp.). Ari R.5ulca
kartes kalpoja avīzes izdevēja merkim, un domājams, pateicoties
kartēm, laikraksta abonentu skaits pieauga no 200 lidz 4000 (2ei-
ferts,1993.-235.lpp.). 51s kartes ir būtībā kartogrāfiski zJ:mēju-
mi,shematiski un neprecīzi, domāti tikai ka ilustrācijas. Kartes
Zīffiētas,manuprāt. pēc vacu kartēm un papildinatas ar tolaik
interesējošu informāciju, piem. par karaspēka izvietojumu,
Sevastopoles struktūru Krimas karte(3). R.5ulcs aktivi
reklameja savas kartes jau no šIs darbības sakuma. Par pirmo
karti vinš atzīmē. ka iecere izdot karti balstīta uz daudzu
latviešu lasītāju lūgumiem ("Latviešu Avīzes" nr.i2), bet tā ka
kartes izdošana aizkavējās, tad laikraksta 1854. gada 21. numura
R.::'ulcslūdz lasītajus nelaunoties, jo par "mīliem latviešiem
vinš pūlas ar labu prātu".Papī:ru karšu iespiešanai R.~ulcs gādāja
no Maskavas un tas sadārdzināja karšu cenu. Reklāma turpinājās ar
Ipašu publikaciju jeb "karšu izstastīšanu" nelielu grāmatir,1.U
forma sagatavošanu un šie paskaidrojumi rakstīti lasī:tājam
saprotama, vienkārša valoda, tikai informacija par kartēs
attēlotajām teritorijam nereti bija neprecīza. Atsevišķas kartes
tika līmētas uz kartona vai audekla, noklātas ar laku, lai "mušas
nesabojā". R.~ulca kartes bija diezgan populāras, tas lietoja
arI skolas. bet, šos attelus, apvienotus vienos vākos (kas gan
netika izdarīts), apzīIDēt par "latviska sienas atlanta prototipu"
\Putninš,1926.~413.lpp.)nekādi nevar. Jau tāpec, ka tas nav
precīzas kartes, arI visi geogrāfiskie nosaukumi tajas atveidoti
no vaciskās formas.

R.~ulca kartes kalpoja par paraugu vairākām,arī periodika
publicētām kartēm: Francijas (12), Eiropas (13) un Krievijas
Eiropas dalas (15) kartēm. 1861. gada publicēta viena no latviešu
valoda pirmajam pusložu kartērn (9), kas bija arI apgada "Ernst
Plates" darbošanās sakums kartogrāfijā.

Pirmā Latvijas teritorijas karte latviešu valoda (8) bija izdo-
ta pielikuma vienai no pirmajam geogrāfijas macību grāmatām
latviešu valodā. Kartē iezimetas pilsetas. lielākās lauku



apdzIvotās vietas, cietokšui, bakas Kurzemē un Vidzeme, loti
rūpīgi veidoti geogrāfiskie nosaukumi. Tomēr 80 karti nevar
uzskatīt par pirmo latviešu autora kartogrāfisko darbu (Dziluma,
1991.), jo ta Pēc ffiērOga, satura, precizit&tes ir analoģiska
Kurzemes, Vidzemes un Kaunas guberr.\askartei no vacu atlanta "Die
Europaisch-Russischen Grenzlander", izdota 1857. gada. Sa atlanta
minetaja karte ( autors F.Stulpnagels - Stülpnagel), ir vairaki
ģeogrāfiskie nosaukumi latviešu valoda, piem., " Kreewu k. "
jeb Krievu kalns. Janorāda arI. ka vietām atšķiras geogrāfiskie
nosaukumi Latvijas kartē un K.Barona grāmatā, piem .•"Gr-ebLu k. >, -

kartē. bet "Grebla k."-grāmatas 5.1pp.,u.c. K.Barons ir sekojis
Latvijas kartes sagatavošanai, par to liecina vina sarakstita
"Latviešu zemes kartes izstāstīšana" pielikuma grāmatai. Latvijas
1859. gada karte, manuprāt, ir labākā starp latviešu valoda
izdotajam XIX gadsimta otrajā puse un, ta domajams, izmantota ari
Baltijas guberuu kartes sastādīsanai_ ~ī karte ir 1861.gadā izdo-
tajā, pirmajā latviešu valoda, ģeografijas atlanta (10). Atlanta
ideja bija no jaunlatviešiem (Karma,Pātsi,1987.-27.1pp_) un šā
darba veidošanu nenoliedzami stimuleja igaunu valoda 1859. gada
izdotais atlants. Tas bija sastādīts pēc vācu skolas atlantu
parauga, bet atlantu latviešu valoda sagatavoja izmantojot
iepriekšminēto igauuu izdevumu. Te gan janorāda, ka latviešu
atlanta atsevišķas kartes (43.att.) ir noslogotākas. Visai rūpīgi
atveidoti latviešu valoda ģeogrāfiskie nosaukumi un pastāv domas,
ka 18B1.gada atlanta "meklējams sakums un pamati latviešu
ģeogrāfiskajai terminologijai" (Putnir,tš, 1926.- 414.lpp.). Bet
atlanta struktura un karsu saturs ir līdzīgi vācu skolu tā laika
atlantiem, kurus pamatoti uzskatīja par labakajiem Eiropā. Pie
1861_ gada atlanta nav noradīts autors, kas ir pareizi, jo nevar
uzskatīt par autoru Ernestu Dinsbergu (1816-1902), kurš gan
sagatavoja publikaciju par šo darbu (Dinsbergs,1864.).

18BO.gada apgads "J.V.Stefenhagens un dēls" Jelgava izdeva otru
atlantu latviešu valoda (16). ~a darba 13 lapas ir kontinentu,
Baltijas un Latvijas kartes, kā arI Palestīnas vēsturiska karte.
Karšu saturs nav originals, tas paruemts gan no vācu skolas
atlantiem, gan no 1861.gada atlanta (Latvijas kartei), bet
geogrāfisko nosaukumu atveidošana latviešu valoda ir neprecīzāka
salīdzinot ar pirmā atlanta karteffi.Jānorada, ka 1880. gada
atlants ir pirmais geogrāfiskais atlants latviesu valodā, kas
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iespiests vairākās krāsās.
Vēl dažas kartes latviešu valodā izdeva kā ilustrācijas pie

rokasgrāmatām, piem.,celu karti(17).

5.6.7.Baltijas jūras un Latvijas piekrastes kartēšana.
Rīgas līča un Latvijas piekrastes hidrogrāfiskos uzmērījumus

laikā no 1854. līdz 1859. gadam veica krievu ekspedīcija
(Slaucītājs,1931.-200.lpp.) speciāli pētījumi bija pie
Ventspils un Pāvilostas (44.att.J. XIX gadsimta 90. gados sākas
Liepājas kara ostas projektēšana, kam arī bija nepieciešami
uzmērījumu dati. Visi šie darbi tieši ietekmēja kartēšanas
attīstību un vēl jāmin latviešu jūrniecības izglītības veidošanās
pateicoties Kr.Valdemāram(1825-1891). Vēstulē Kr. Kalniuam vinš
rakstīja par Kurzemes un Vidzemes piekrastes kartes izstrādāšanu
(Kr.Valdemāram - 170.-R.,1995.-124.lpp.), bet, cik zināms, šī
iecere realizēta netika. Kartogrāfijas jautājumus latviešu valodā
nākamajiem jūrniekiem skaidroja dažās publikācijās (piem.,
Breikšs,1891.), tomēr publicēt kartes latviešu valodā Krievijas
Jūras ministrija neatlāva. Te gan jānorāda, ka par šādu problēmu
nekas nav minēts arī Kr.Valdemāra nacionālās jūrniecības
attīstības programmā.

Tāpēc arī XIX gadsimta otrajā pusē publicētās kartes par
Baltijas jūru un Latvijas piekrasti, bija tikai krievu, anglu
u.c., bet ne latviešu valodā (35.tab.).

35.tabula.Baltijas jūras un Latvijas piekrastes kartes.
N.p.k. Nosaukums,mērogs Datējums Papilddati par karti

1 - Gulf of Riga. 1853. Cataloque,1967.-235.lpp.
2 - KaPTa banTHMCKOro MOp~. 1854. C60PHHK 6H6nHorpa~H4ec-

KHX MaTePHanoB ..,1904.
3 KaPTa 6anTHMcKoro MOp~.
4 - Cart de la Mer Baltique.

L.Hocko.
5 - Gulf of Riga.
6 - MOPcKa~ KapTa PH~cKoro

peMna.
7 - KaPTa BOCT04HOH 4aCTH

banTHHcKoro MOP~ H PH~cKoro
3anHEa. 1860.,1862.,1873. Cataloque,1967.

1854.

1855.
1855. Cataloque,1967.

1859.,1873. LVVA,6828.f.2.apr.137.l.
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ir neprecīzākas. Visai augsta kvalitāte ir arī dažām Rīgas līča
kartēm (piem.,18), kuru autori bija vācu kara flotes kartogrāfi.

Sakarā ar Latvijas ostu attīstību, arī to teritorijas saka
attēlot plānos un kartēs, bet šie darbi ir saglabājušies mazā
skaita. Liepājas ostas plānā (16) iezīmētas grunts izgāztuves,
peldošā bāka un tirdzniecības ostas dala. Ventspils ostas plānos
(19,20) īpaši atzīmēta ziemas ostas teritorija.

Tādejādi var secināt, ka XIX gadsimta otrajā pusē paplašinoties
dažādiem kartogrāfiskiem darbiem Latvijas teritorija,
paaugstinājās to kvalitāte, parādījās jauni karšu un plānu tipi
un atbilstoši sabiedriski politiskām aktivitātēm Latvijā un ārpus
tas, tika likti pamati nacionālās kartogrāfijas veidošanai.

5.7.Latvijas kartogrāfijas attīstība laika
no XX gadsimta sākuma līdz XX gadsimta 40.gadu sākumam.

~is Latvijas kartografijas vēstures periods ir sadalīts
dalās: pirmā no XX gadsimta sākuma līdz Latvijas
nodibinašanai, un otra Latvijas Republikas laiks
valstiskas neatkarības likvidēšanai. Jo šīs divas dalas

divas
valsts

līdz
vai

posmi, ir loti atšķirīgi gan pēc politiskas situācijas, gan arī
pēc Latvijas kartogrāfijas attīstības apstākliem un līmeua.

Pirmajam posmam raksturīgas iezīmes bija militārie konflikti-
Krievijas-Japānas karš (1904.g.janvāris-1905.g.augusts) un I
pasaules karš, uz kartografiju tie atstāja tiešu un būtisku
ietekmi. XX gadsimta sākumā Latvijas teritorija bija arī tam
laikam augsti attīstīta rūpniecība un progresējoša
lauksaimniecība, arī laika no 1909. līdz 1913. gadam pieauga
rūpnieciskās ražošanas apjomi un preču apgrozījums Latvijas
ostas. Jāatzīmē vēl viens Latvijas kartogrāfijai nozīmīgs
faktors: Krievijas mācību iestādēs topogrāfu un ģeodēzistu
3pecialitātēs pieauga latviešu skaits. Latvijā saka publicēt
kartes arī latviešu izdevēji. Minētie faktori nopietni ietekmēja
kartogrāfijas veidošanos un tam laikam augsta līmeua sasniegšanu
Latvijas Republikas laika.

5.7.1.Latvijas teritorijas kartēšana laika no
XX gadsimta sākuma līdz 1918. gadam.

So laika posmu pasaules kartogrāfijas vēsturē mēdz dēvēt par



topogrāfiskās uzmērīšanas un tematiskās kartogrāfijas laiku
(Freitag,1972.). To var zināmā mērā attiecināt arī uz Latvijas
teritoriju, kur bija plaši uzmērīšanas darbi, tos paveica ne
tikai militārie topogrāfi, bet arī civilās organizācijas, piem.,
Vidzemes landrātu kolēģija, Baltijas domēpu valde, Vidzemes un
Kurzemes guberpu karšu zīmētavas (Klētnieks,1989.). 1902. gadā
Vidzemē un Kurzemē pabeidza purvu uzmērījumus un augšpu
pētījumus, kas bija sākti 1873. gadā (HoEoKWaHoBa-CoKonoEcKa~,
1967.). Vēlāk, 1901.-1902.gadā beidza Kurzemes piekrastes
hidrogrāfisko uzmērīšanu, uzsākot sšklu mērījumus un bāku
koordinātu precizēšanu (Slaucītājs,1931. J. Kurzemē un Zemgalē
atjaunoja dalu no 1880. - 1890. gada uzmērījumu datiem (Auzāns,
1929.); te jānorāda, ka gadsimta sākumā Krievijas valdība ieviesa
pārstrādātu instrukciju uzmērījumiem mērogā 250 asis collā jeb
1:21 000 (HoBoKwaHoBa-CoKonoEcKa~,1967.)_ 1905.-1913. gadā veica
jaunu uzmšrīšanu mšrogā 1:84 000 Vidzemes rietumdalā un Daugav-
pils apkārtnē,nedaudz vēlāk- 1916. gadā Latgales dienviddalā
(Kavacs,1994.). Všl jāmin, ka 1905.-1908. gadā A.Auzāna vadībā
Igaunijā un Vidzemē tika veikta geodēzisko (triangulācijas) tīklu
savienošana, sagatavojot precīzu datu bāzi jaunu karšu
sastādīšanai (H~KonaeBa-Cepe~~HcKa~, 1970.). Šim nolūkam kalpoja
arī citi iepriekšminētie geodšziskie darbi.

Kartogrāfijas attīstībai bija nepieciešami arī speciālisti, kā
jau iepriekš minēts, to sagatavošana notika Krievijā. Viena no
mācību iestādēm, kuru beiguši daudzi latvieši, bija Pleskavas
mērnieku skola. To absolvējuši speciālisti. kuri deva lielu
ieguldījumu Latvijas kartogrāfijā: Andrejs Auzans, Jānis
Balodis, Reinholds Voldemārs Putnipš, Ģederts Ramans, u.c. (Bi-
jušās Pleskavas ..,1935.).Līdz musu valsts nodibināšanai nosauktie
un citi latviešu topogrāfi un ģeodēzisti ieguva arī lielisku
praksi Krievijā, kur xx gadsimta sākumā topogrāfijas un
geodēzijas līmenis bija tam laikam augsts.

No pirmajiem latviešu izdevšjiem, kas gadsimta sākumā sāka izdot
kartogrāfiskos darbus latviešu valodā, jānosauc tādas personības
kā Jāni Rozi(1878-1942) un Jāni Kukuru (1879-1941). Bet vairākums
izdevniecību piederšja vāciešiem un ebrejiem, kas nebija ieinte-
resēti publicēt kartes latviešu valodā (Apīnis, 1977.- 292.lpp.).

Jāmin vēl viens faktors 1897. gada pirmās vispārējās
tautskaites materiālu publicēšana par Kurzemi (19. sējums) un
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1:650 OOO.K.Levis of Menars. 1909. RVKM 30392.
1913.,1914.,1917.

9 - Vidzemes Sveice ar Siguldas,
Krimuldas un Turaidas pilīm.
1:50 000. 1910. RVKM 30432.

10 - PvDKcKoe B3Mopbe. 1:126 000. 1911. RVKM 154415.
11 - Atlants:Baltische Landeskunde.1911.LNB
12 - Talsu aprir,tkazemes karte. 1913. piel. darbam "Talsu al-

manahs" .
13 - Kurlandische Schweiz.1:126 000.1913.RVKM 30437.
14 - Vietu(pagastu,muižu,ciemu)

nosaukumi ar sakrāto latviešu
tautas dziesmu skaitu Kurzemē,
Vidzemē un Vitebskas guberr,tā.1914. piel."Latv~;u Dainām"
1:705 000.

15 - Eiropas kara lauku karte.
1:20 mij.

16 - Gouvernement Kurland und
Livland. 1:126 000.

17 - Kurzemes kara lauka karte.
18 - KaPTa flH~nHH~cKoM ry6ePHHH.

1:42 000,1:84 000.

1914.

1915. RVKM 103446.
1915. RVKM 30427.

1916.-1917. LNE

21 - Flemings Kriegskarte von
Litauen.Kurland u.Livland.
1:725 000.

22 - Karte der Ostseeprovinzen:
Kurland,Livland,Estland.
1:1 mij.

23 - Eiropas kara karte.l:8 mij.
24 - Karte des westlichen

Ru~lands. 1:100 000.
25 - Spezialkarte des Nordischen

Kriegschauplatzes. 1:420 000. 1918. RVKM 30087.
26 - Latvijas karte ar Latgali un

19 - KypnHH~CK&5I vi KOSeHCK&5I
ry6ePH~1H.

20 - Karte von Lithauland und
Courland. 1:500 000.

1916.

1917. LVVA,6828.f.,6.apr.,
1923.1.

1917. RVKM 30398.

1918. RVKM 30395.
1918.

1918.
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dalu no Pleskavas un Kaunas
gubernām.J.Roze.

27 - Kurland,Livland u.Estland_
1: 1 m Ld ,

28 - Generalkarte der Russischen
Ost-See-provinzen Liv-,Ehst-
u.Kurland.l:605 000. K.Rikers.191 .. RVKM 30376.

191 .. RVKM 153201.

191.. no sērijas"Kriegskarten"

Autora sastadīta.
XX gadsimta sakuma tika publicētas vairakas Baltijas kartes,

kuras sastadIja Vacijā iepriekšēja gadsimta beigas piem., 1904.
gada Vidzemes. Kurzemes un Igaunijas karte (2.-36.tab.), ka ari
1909. gada karte (8). ~ajās kartēs galvenā uzmaniba pievērsta
apdzlvoto vietu. ipaši muižu un pusmuižu, attelojumam, bet no
origināliem satura elementiem jamin robeža starp latviešu un
igaunu valodas izplatibas arealiem. Turpretim, loti nosacīti un
neprecīzi kartēs ieZīIDētas reljefa formas. Pie 1909. gada izdotas
kartes pievienots K.Levisa of Menara sastaditais geogrāfisko
nosaukumu rādītājs. Vinš sastādīja arl vairākas sIka mēroga
kartes, piem.,Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas karti(6), taču šiem
darbiem ir ilustratlvs raksturs un tie nav informacijas bagāti.
XX gadsimta sākumā K.Levis of Menara kluva pazīstamāks ar daudzām
vesturiskajam kartēm, no kuram 20 oriģinālus viuš demonstreja
Baltijas vēsturnieku 1. kongresa Rigā 1908. gada. ~Is kartes
veidoja t.s. Livonijas v§stures kar§u 8ēriju, kas gan atsevi§ķās
recenzijas (piem_,Bračs,1939.) nav augstu verteta.

1907. gada publicēta viena no gadsimta sākuma nedaudzajām
Baltijas kartēm latviešu valoda (4) un to izdeva K.J.Simaua
apgāds. Karte attēlotas pilsētas un lielakas lauku apdzivotas
vietas, dazādu konfesiju baznīcas, senie pilskalni. upurvietas.
bīS kartes reklāmā ("Latvie§u Avīzes",1907. gada 100. numura)
uzsvērta kartes zemā cena (15 kap.), lai to varētu iegādāties
katra latviešu gimene.

Nelielu atlantu ar desmit kartēm 1907. gada izdeva Rigas
Latviešu biedribas Derīgu grāmatu nodala, iesakot šo darbu lietot
kopa ar "Korrve r-e āo L) as vārdnīcu" (1906. -1921. ). Tapēc pie atlanta
(5) katras kartes ir norāde uz attiecigu rakstu minētaja
vārdnīcā, un visas atlanta ievietotas kartes vardnīcas sejumos
publicētas vēlreiz. ~īs kartes atteio galvenokart kontinentus un
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Eiropas kara kart i (23).
Iepriekšminētās kara lauku kartes bija domātas galvenokārt sa-

biedrības informēšanai; armijas vajadzībām kalpoja topogrāfiskās
kartes mērogos 1:42 000 (47. att.), 1:84 000, 1:100 000 un
1:126 000 (16,18,24,25). Visbeidzot jāmin viena no pirmajāID
J.Rozes publicētajāID Latvijas teritorijas kartēm (26), kura
redzamas plašs apdzīvoto vietu tikls (arī mācītājmuižas, pusIDuižas
un ciemi), pasta celi, lielceli, dzelzceli, guber~u robežas, un
ari robeža starp latviešu un igaunu valodas areāliem.

Vācbaltu aktivitātes Latvijas kartogrāfijā izpaudas dažādi, te
raksturīgs piemērs ir sabiedriska organizacija, kuru 1897. gada
izveidoja Livonijas un Igaunijas brunniecība kopā ar Igaunijas
zemes pētīšanas biedrību "Liv- Estlandische Bureau für
Landeskultur" jeb tulkojuma: Vidzemes - Igaunijas kultūras birojs
(Bericht ..,1908.). Biroja bija kultūrtehniskā dala ar uzmērīšanas
nodalu, un Rīgā atradās biroja filiāle. ~is birojs nodarbojās
pietiekami nopietni ari ar kartogrāfiskajiem darbiem, ka savu
karšu avotus izmantojot K.Rikera Vidzemes karti un jaunākas
publicētas aprinķu celu kartes. Biroja kultūrtehniskajā dala
sastadīja un izdeva sādu Latvijas aprinķu celu kartes: Rīgas (1 -
37.tab.), Valmieras (2), Cēsu (3), Madonas (4) un Valkas (5),
visas mērogā 1:210 000. Karšu satura galvenā uzmanība pievērsta
visa veida zemescelu (iedalīti sešas šķiras) un dzelzcelu
attēlosanai (48.att.), bet rūpīgi iezīIDētas ari dzirnavas, stikla
kausētavas, dzelzcela stacijas, krogi. Kartēs norādītas muižas un
pusmuižas, mežzi~u un mežsargu majas, ka ari robežas muižu
zemes, draudžu un pastoratu. Visas kartes tika publicētas divos
variantos: viena krasa vai vairakās ( to cena bija atšķirīga).
Vidzemes Igaunijas kultūras birojs izdeva ari aprinķu tā
saucamas "parskata" kartes, piem.,Rīgas aprinķim (10).

37.tabula.Zemescelu un dzelzcelu kartes.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par karti

1 - Wegekarte des Rigaschen
Kreises mit den Kirchspiels-
u.Gutsgrenzen. 1:210 000. 1902.,1905. RVKM 30446.

2 - Wegekarte des Wolmarschen
Kreises mit den Kirchspiels-
u.Gutsgrenzen. 1:210 000. 1903. RVKM 30488.
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3 - Wegekarte des Wendenschen
Kreises mit den Kirchspiels-
u.Gutsgrenzen. 1:210 000.

4 - Wegekarte des Madonschen
Krieses mit den Kirchspiels-
u. Gutsgrenzen. 1:210 000.

5 - Wegekarte des Walkschen
Kreises mit den Kirchspiels-
u.Gutsgrenzen. 1:210 000.

6 - npO~onbHHH npO~Mnb H nnaH
PMXcKo-üpnoBcKoM xene3HoM
~oporH.1:100 000. K.Skulme.

7 - Wegekarte von Litauen und
Kurland.l:500 000.
Umgebung von Libau.1:100 000. 1912.

8 - Latvijas celu karte. A.Silkalns.1915.
9 - Wegekarte von Liv- und

Estland.1:800 000. 1916. RVKM 30417.
10 - Üebersichtskarte der Strassen

u.Wege vom Rigaischen Kreise.
1:210 000.

220

1903. RVKM 30482.

1904.

1904. RVKM 103292.

1911. RVKM 153207.

19 .. RVKM 30447.

Autora sastādīta.
No zemescelu kartēm vēl jāmin Kurzemes un Lietuvas teritorijas

galveno celu karte (7), kuru papildina Liepājas apkārtnes celu
karte mērogā 1:100 000. Manuprāt, vienīgo Latvijas celu karti
latviešu valodā 1915. gadā izdeva A.Silkalns.

XX gadsimta sākumā diezgan aktīvi tika kartētas Latvijas
pilsētu un to apkārtnes teritorija (38.tab.). Vispirms jāmin
vairāki Rīgas plāni, kurus izdeva laikā līdz 1905. gadam un
precīzākie no tiem bija pilsētas mērnieka R.Stegmana vadībā
sastādītie (3,4 - 38.tab.). Šajos plānos attēlotas visas ielas,
muižas pilsētas robežās, kā arī atsevišķas IDājas ārpus Rīgas
robežas. 1902. gada plānā (4) iezīmētas arī projektētās tramvaja
līnijas, un pie 1901.gada plāna pamatattēla ir Vecrīgas plāns
mērogā 1:42000. No 1903. gada sākās jauns posms Rīgas teritorijas
uzmērīšanā, kas ilga līdz 1909. gadam un uzmērīja 7884 ha lielu
platību (HMBenHPoBKa ..,1911.). Pēc šo uZIDērījumu materiāliem
sastādīja Rīgas plāna 221 planšeti, t.sk., mērogā 1:600 103
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planšetes, 1:1200 - 114 planšetes un 1:4200 - 4 planšetes. Mērogā
1:4 200 sastādīja publicēšanai Rīgas plānu (5), taču to tiražēja
tikai 200 eksemplāros. Lielākajā no uzmērīšanas mērogiem - 1:600,
sastādīja un izdeva dažus plānus, piem.,1915. gadā (33).

38.tabula.Pilsētu un to apkārtnes kartes un plāni.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par darbu

1 - Plan der See-Handelstadt
Libau.l:12 600. J.Sups. 1900. RVKM 30594.

2 - nnaH ropo~a BHH~aB~ H ero
oKpecTHocTeM.l:12 600. 1900/01. RVKM 31125.

3 - Plan der Stadt Riga und
deren Umgebung.1:42 000.
R.Stegmans. 1901. RVKM 30523.

4 - Plan der Gouvernements-Stadt
Riga.l:12 600. R.Stegmans. 1902. RVKM 31116.

5 - Plan von Riga(24 lapas).
1:4 200. 1902.,1908. LVVA,2909.f.,829.l.

6 - Plan der Stadt Riga und
deren Umgebung.l:37 800.1903.,1913. RVKM 30513.

7 - Jelgavas plāns. J.Hertels. 1903.
8 - Plan der Stadt Libau.

1:12 600. E.Baers. 1903. RVKM 30593.
9 - Karte der Villen-Colonie

Ogerpark. 1903. RVKM 30595.
10 - Atlas von Riga.1:5 000.

A.Citermans. 1903.-1907. RVKM 30569-30585.
11 - nnaH naTpHMOHHanbHoro

oKpyra r.Pv.rH.l:42 000. 1904.,1918.
12 - Stadtplan von Riga. 1905.
13 - Daugavgrīvas plāns.l:2 100. 1906.
14 - Valkas plāns.l:l0 000.

R.Jākobsons.
15 - Cēsu plāns. 1:10 000.
16 - Valmieras plāns.l:10 000.
1? - Hafen van Windau.1:20 000.
18 - Plan der Stadt Riga nebst

Umgebung. 1:25 000.
19 - KaPTa TxrOTeHHH rnaBHeMwHX

RVKM 3051?
RVKM 30549.

1908.
1908.
1908.

1908/09. RVKM 31126.

1910. RVKM 30551.



rpY30B K PHXCKOMY nOpTY.
A.Sproge.

20 - nnaH ry6epHcKoro r.PHrH H
ero oKpecTHocTe~.1:25 200.

21 - plan der Stadt Riga und

222.

1910.

1911. RVKM 146389.

1911.,1912. RVKM 30550.Umgebung.1:37 800.
22 - Cēsu apkārtnes karte.

1:1!)0 000. M.E.Kivuls.
23 - Stadtplan von Wenden.

M.E.Kivuls ..
24 - Pharus-Plan Riga.1:12 600.
25 - DnaH popo~a PHrH.i:25 200.
26 - Umgebungskarte der Stadt

Riga u.die Kurische Schweiz.

1911. RVKM 30484.

1912. RVKM 31127.
1913. RVKM 30542.
1913. RVKM 30544.

1:126 000. 1913.,1918. RVKM 30437.
27 - Tukuma pilsētas karte. 1913.
28 - llnaH CTaporo ropo.Qa. 1913. RVKM 30544/2.
29 - llnaH ropo~a PHPH.1:21 000. 1914. RVKM 153199.
:30 1:42 000. 1914. RVKM 30546.
31 - Hafen von Riga.1:60 000. 1914. RVKM 30588.
:32 - llnaH ropo.Qa PHrH.1:12 600.

R.Stegmans.
33 - CHTyaI...\HOHHbIlinnan r-. Pl1PH.

1:600. R.Stegmans.
34 - Riga u.Umgebung.1:100 000.
35 - llnaH 4aCTH r.PHrH C peKo~

3an.llBHHoM.1:2 100.R.Stegmans.1915.
36 - llnaH flH6aBcKoro nopTa.
37 - Karte der Umgebung von

Libau.1:100 000.
38 - Plan von Riga.1:25 200.
39 - Plan des Patrimonialsgebiets

der Stadt Riga.1:12 600.
40 1:42 000.
41 - llnaH ye3.QHOMY r.llHHa6ypry.
42 - Hafen von Libau.1:16 000.
43 - Hafen von Haynasch.l:20 000.
44 - Pauls-Hafen.1:8 000.

1915.

1915.
1915. RVKM 30440.

1915.

1916.
1917. RVKM 154416.

1918.
1918.
1918.
191. .

191. .
191. .

RVKM 31117.
RVKM 29142.

RVKM 30494.
RVKM 30495.
RVKM 30496.

Autora sastādīta.
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Rīgas plānus epizodiski publicēja arī citas iestādes un
organizācijas, piem., Rīgas būvsabiedrība (18), Nekustamo īpašumu
pārvalde (39) un Rīgas valde (38). Nenoliedzami origināls ir
Rīgas atlants, kuru izdeva Rīgas adresu grāmatas sastāvā (10) un
šis darbs būtībā ir karšu un plānu komplekts. Tajā ietilpst
pārskata kartes mērogā 1:50 000, vecpilsētas plāns mērogā 1:5 000,
un pilsētas atsevišķu daļu plāni mērogā 1:10 000. Kopumā ir 12
šādas daļas, un lai atvieglotu attālumu noteikšanu pēc plāna, uz
tā novilkti koncentriski apļi ar intervālu 0,5 vai 1 km.(49.att.)

Kā centrs šo apļu izvilkšanai bija izvēlēta Rolanda statuja
Rātslaukumā. Atlanta kartes un plānos iezīmētas visas ielas,
muižas, dažas fabrikas un slimnīcas, vienā lapā arī maksas
zonas par važona izmantošanu. Jānorāda, ka nosaukumi ir tikai
galvenajām ielām. Rīgas plānu izdošanā iesaistījās arī privātie
apgādi, piem., N.Kimeļa (6), E.Vulfinga (29), (50.att.), Pharus
(24)tipogrāfija, kas atradās Berlīnē. Vācbaltu izcelsmes mērnieks
R.Jākobsons sastādīja labas kvalitātes plānus Valkai (14), Cēsīm
(15) un Valmierai (16). Vel dažus interesantus kartogrāfiskus
darbus sagatavoja un izdeva amatieri šajā nozare; jāmin, piem.,
vācbaltu ārsts,arī arheologs Matiass Ernests Kivuls (Kiwull,1862-
1928). Vinš zīmējis Cēsu apkārtnes karti (22), kā arī eēsu
pilsētas plānu (23), pie tam karte, manuprāt, ir visai interesan-
Tajā autors iezīmējis ne tikai pilsētas, visas lielākās apdzīvo-
tās vietas, bet arī lielsaimniecības, pilis, fabrikas, kapsētas un
pilskalnus (51.att.).

Vēl jāmin, ka 1 pasaules kara laikā sastādīja un izdeva vairāku
Latvijas ostu plānus: Rīgas (31), Liepājas (36,42), Ainažu (43)
un Pāvilostas (44). Un no pirmskara kartēm Jamln Rīgas ostas
karte (19), kurā attēlota kravu tieces josla pret ostu.

XX gadsimta sākumā tika veikta arī diezgan aktīva Rīgas līča
un piekrastes kartēšana, bet mazāk karšu un plānu sastādīts par
iekšējiem ūdensceliem (39.tab.).

39.tabula.Rīgas līča un Daugavas kartes.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par karti

1 - Der Rigasche Meerbusen.
Nordostlicher Theil.
1:150 000. 1902.

2 - Tā pati karte.SÜdlicher
Theil.l:150 000. 1902.
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3 ,- T.Eli ~t:ļi" :!ta.r.t.iB'. W'I§i!;t,116hel."

'Fhe',;i 1. • :1~1.50 O;QO. 19CJ,-.
1'905,. '-1862 . g~da ,a'tj Ei.!lJncd~,!l!!l

i~[;le:"''1,;lm'S

.5 ,~, Kar:t,e; der Dun~ VOI:! di2:!:'

Og~rIļilUrt,g;U:[I'1Ljg' b 1,19 Rl,ga ~ ,la 0'1,. '~!e j[ '.' i, B~1t ~,Jl.tgen,dk~ lendl;ll'
!u:r- 1.9G8""

c, - Ka::r-t'!3 de,:r- Du':[Ij;ē!. ļ.'n d.Gc~,

"~:re.n2;ien d.e,s' 'RIga.srchen

Hafen;:;;;. li ~iOCo:rJ!:erta't'l,t1ncv's ~

"7 - ''tar'tē des R1sas(:'he n
MiB'~:r'buail!Jl:n;gj' • 1. : ~OQ 000.

'1:1- Dl'i; O:a:t,5ee '.W:est l"ictil€! Ein-

fahi' 'i;:. ~'U!!IL lRi ~a,ī;liI:'h!e:n He'e:~~
'blU~š':~,_l~,:t!5.Q 00'0",

9 ~ 'Dljj, e (;h;~,tge<e . No !t."dl ie Mr

~h~!'1 .,1~400' DOO,~

1.9HL

"

Autora B~5tidi~a.
,Rt e.:a .1:ī:ī3:!l, k~;tē,!!: d'i'~~ ,LaJil'as C' ,1~,Z) !~deVla 19>0:3.., ~ bi!!,t 'it ļ"Ē!'~Č ta) -,

1';03.. M~ un to '~s~n;"IEI!'lr' :p~ec,I.za' un. det~a1;\;z~ _5.. K~~~5 1'Iii;:nt,;&;ļj'i't;i

un
3gB'la. R'ī:gU 1!.C1 ,a,t.t,irlLJ:::i.5!Q~&i!';!! 'ka~t.'e;a· .1~d_e:va ~,[ k;i!:i!.'!["a l.a.tk:~...:;. 19,1,~.L

,g~data ,,:9 ,. :i:'t:a:e 1.1:'" sa:t'!!Ifrill ·V'l8~1 b8g8;ti;a~. ''t:SiBl8 1€!:~l'"Lek~l:!I'ē:ü3 :Liča.
:~Rrt.e\l:!I !3'aeti,i.drJ,ā;'Va-~u, kāl'tQriif:i ~ 'bet fiCi' 'kr''" 9Vi\l, 'līi:'-ā.r'teļļjļ lnu~,

tpa~s~dām :it tM:mJ.A, t,ik.a1 .1!a05 ~ ,.~ ta'a~t a~!;;!t,;§) (,4') ~

tģ1!;;!l lek~~;]Cliūd'~n~(: eli]l:u k,~'t:'ē'ļtļ ,~am1b.,di'\!"IB.~ PausāV'bt '~!D;'k!l't'lU"Q;1l'~~i.e lO

ki;.ļ~e~ ~b 11~ē!.a,a JdlO''7~, g~ada. Pi rlIl~ ~~ok;!}'r;"'II11ē'~ { 15,} b tjii9,. :p :b~llikumā

k-a.lefld1lr.'~ '!.rl"li 't]~ b:- ,~he;ma1,t.i9~a,~ Tur.ii1Iretii!'t. ~t,t"a ~6 ) ī< bgji 'Bt ti,l!!b!i

D\fj"t4I~~ ,Mgai!!i QS't.ā.~ akv~tci'r.i,ji" ī':W ~:t:'lecfI~a~ ~,'Q dOim'__'ta :~.aJ;V'tan'O'l;i!1' t
n~''i!'ll§ii'OiJ~S: Jlodļ"";g6wba:nal, ~

5 ~7 ~1~;2.~~s'tJi,j umi Latv'i ~B~ kJlirt:,~W,11i, fi.-fā;i5!l 'vēet īJrē-
::\X _tad!:!! im,t.a ~~k~e lr 'la1 'kB 'ī' '~~dv,~~r :~un.A\t ~!!I!I:" ~ļn~

:P..etl\1~~'ib,,,~dl!!rbu. La'- viZi,ara k~t"t~:!:Iir_f':ļJ>a~ 'v' ,$,tu:-~I. jD ;~ļ.

''lO!' 1rz1'6n, _ d,t€::~!!!:~, aJt't iV'1. dar;bill.1ss 'l1t;["JGlflif! 'vēa;t"Ul"el6! ';ut~ 'e~niāl:tn~!:i!'

p€!,t ~ 'i:: ~j1u b'lēctrn- ī;,b9.9 -, t~.}aJ.k 50' Q'i["'g'a:rr:l.z:āē ,ij,u, saUc a 1~~d1,;, ,G!B2iif!lJL1-
'i5:!c:1ts.ft ,fil.ir '~eü:;;cn.lcJ:ttiil!!! ilKU~. A1t;,e,-,' t~~'k!~d~ d - :t= O~t~!!''Ci'p:l'"cV!l.n-

4e aiL'~1lI~lanct~ ~ ,1~o.e,:k'Jl :1. ,m.li.!!!idh:~':rba.~ lr Q~l,il',8,~ ā :f..;īl'Jde'!i,li"!;m'Lā ii S,!'tz:ung6-



b~:r.icJit~, d'B!:I1' t!!e:ae11a~:he.f,~ 'fGJ:l 'iJeacni ehte. und AI t,e]:t'lMlii3kunde !!

~'tu~~ 'al~i::iJ:.nab~StD{i6A.) ,t,ika ,a;t:~e:ft!tr~t::E-, a;t~'e:'īJ'!iliŗ' ';ļ '~etS:J'~:t.
lS!(U:!i.,,~a,g.a.. 5 de~e,I:!i!Tp~a1J:t ed'r,īhJ~J~, iS@dQ p] uIk āJ,:~1!;'g;!!;"ii9,~a Di:::' _ 11~'~lü.':'i!iI1"'!!iI

i:"~~U, l~'a.ID;lu b.ti!!idlt" :3:b&1!i; rt.uIt'"M,l-' pia;~ .il;:1~"mte:la 1l"OP'~,B ~ t:tē 1~:iI;1i.'I!mll

V idJu;i!i la 1k:u, ksrt'ē:5 ~Seh ..ll:u""e·:t]', 1'5Nj·6,~,~ '.' lRa;J:!Oarta '1 kae, ikC!'~;:I.;J,!m~, ilIr~·ļ""tIētg

Il'~,!§;,ili::!"\!':!'" ,iJļ'" ,~I,~ ••.Iģ:O~_81,.k'i!1 'v.1rl1JJ!!llal:ķo;fi' zfi:d~:'t0 I'.i\fH:~·B'U l'6:i:!11 ~~J::ē~i~s,ka, i t:S1

va.,:t"l2d:,u 'ih~:t·~ ~:Oo~ 'be-t,~ t6e:~ ma;;nu]l!'it"āt·,ī, ir' d;j.a..w'tē;jlam,i IĪ jo d~,ļtd~~:e
.I:iI,(!j' ~e!nEl:~~ k-art:eļJ1J, ' idz KX ~i;ļ.d,eimt~ a~umi3 ..m, bi~,Bi ,z)jjd{ti.~as"

!.~Q'j!"•,~Ēda12,~ ;j!5@,ii:~Aī;€Im'bI:~'F'ŗ. :K!~'US.leiir:a: b1.ed:t:":ib~: B~-d:"', z;U3i&!'j:g 'pa;r

va i.rā'ku, aeno ~a.~,~ü, :ļ~Pdēt~~ :t'\B~U-!.'!'tat :tem, (S~G.$.,;; 1908 _ ),~ U:zi~vJe\rO':t.

lEī64 ~~~d~~Ci;' ..ķu, .kA.....;.'O!:1!i, baga.'~;isn '88.'t'Ul.!'U (':k',' -t'~a ~'!QIi;or':ai bl~j,a 'Rd'Ia.e:l~

:B~jŗ;~e'r::in':.. ,~• 190J3 • ,sa.-de lEj~oktQb1;!'~ aEid.e ;K - L~via' iPf ~ianar.~
d~':ŗ.J!~t~ēj a k;"().P:ļ,jiU ,no 'X~'J!..-kci,.~at! :pil:a 1e8H!~. ~~.da p,'īān,1!. ~n 'to

Ji.'zv-ē~tlē,j,,', k.i vēa:lc:Ui":tl:ie.ka ~,Sh~'lJlAļ, :1i8;Q~.,~ ve.'l;ā;k,~ 191'2 ~ .~da tap:r~a'ī'F.

i'e~'lelt~1nē.td:a1 :::!ii inā..t;l]'ieke: 'l"iak;etul"·g;j:;;Il R;ŗ:'i!:!i~~' noc iert in~ 'i111nUa E!3'D

't.(l ,attē:tcj·~, WS:4. rfJ:ada; ~l'iona, (' iC.itlWis, ,of :Meit:!,ar':i19J>t-, J ~J'~ļ.tļ V'~:!i'i!:!l'i-

'~a~ ( lB4.!El'-1911S'} ~!~ft':S:~līiīr!'8:~:k~u:·!~.iia.U)t..c :ŗ!'iiS U~!BV 'l::"a.~ kA. :!!I~ln9, ,~,i1: " ~i

.il'1M& 'niijjY 'I:.~i'kll:!. 'i,l"6~'t'!il;;\')' iSl .P l€l!JQī'nek 11~ ļ 'bet :ī~ al.li":ī: eli'atr,'ī" Se
i1Q'klWne~i1;t9 • un. i~:t Beu:'[gÜ pe'f~,~t'u '~.;i,l;set;.a~, ~'a:t;:Ŗ,:[~ .• ~ :!tr'

,j"a.I:Jg; 1idģ:in~. d.ažģdy, iS-a~y ':Ii lāti i it :t'li;;jum~!1l~:lt ~) _ ,fS'i,~aFS~!'V"O~t.tIl!;'i;!!, l:t'

pl.lnI,~J. ~~~,tOt,8 .tm 'II.i'€!BI'tUr,]: ::g'k~1 [J,!!; pļ; '~:[jum~:8 ~;ļ~u :tm.ei't0dJL 't;'I!!i;I!ļŖd

~lē1ie'tiQ; :![!i&a't&v'ī:gt ~

VlŠl ~',ami'n" :~, Ba.1ti~,~ '~)ijat;u~nlē~14 2,- ,ko~!Ea.a ,:t91.~,~ ,j!;~.

li,~Lev,ļi!!: ~f ~'enar~ ~ltī:oj at. :B;;!īt :a~2i,t, d.!I.t!@! :i!!IB[l\'lii,1!!!īi '[, t:~oni"!§!:5 k4!Ļ"'t:i ,.. -.

i& ~" .. :2_,n~.i,Q;naJ.a. ka':L"'tor.ā.f;i.,li<1.. La t'\!",i.1,as :ge~p.ub:l1.M ~
KartDri!;l"i!f l~.aa, Ak,ti .l!.:V~ita.tļi!;' valstis 1.m~rl1.! Le,''tviJ a;a ~e:pub"l ikiā

,knrJ!;i:~e.ntt'o.;jāe A;~m:lJa:e!1 Š'tRba. Gell!:!;dJēc:ll:ii~ae- '~'C1:~\S·~,B!:f~,.:5',a"Ēidi3!.lā~ d~.3Jcla;;;l
vaJ ..i!!ī't.:!;ļ, ~'it."iIii,an1l'za,~i;j,a.~1W'Ji,ļ~!St.acli.ē,ā1 ,j, 1:!!ia"!.P.'Uk.ā:r.'t '!, ,12;~.l,[t fba.a ii:~t:!!l!tAOO, Ur~

i!I~blelctl:"[w ~ ~,l~!iEiliiī ~ k:ll.~'tl lf!I un ,at lan,''t lem.' ncd~e'~ 1i'J'11 ā'~'ca:, ']jlii[",ī,vādi;a:@

:l~evnleo !rb' ':!!ir., p ,tr,j'Ul!Bll.i9! :lJ!iiai:' 'kar'tQdrā:j:ii. j al;l ':F'l"ab lēmiIām ei'pi:~iOd.i i;;Ik i,
v'@iela La,t.'IIl,1 jua:H :iI:!.:'Ļtj. w,i;"51 t-8 ~ē:~, l~~a;a; !(]i!na :!b::ii,j ,~. Ģ'E!I!ŗ!,dē:ī1:!,;i, j,a~

',ļ"o'p~,!i'ŗ,āflj'~e dal)a i 'ī 't~ diī;l!t'bilnieku. eas,t:' d~,t;§:2ļ t!!:;j !peS.!'" :fi~k. ~

k:;;l:r-'t~S ~,z~'t~,j ā;. ti'a:r:" ,~:v,Oi~tĻ 3 s:,u.nu 'k;a~:šu ~!l~t;,iidUMiEi!.l ,g~ 'va.ls:1t;:t3!

f'e;;;;;C:īIl"'i!iī,:!;īj' ~ . a,fi l't."! vi~Jtaj'Og ,~~ā.dos:~

:~~'7•,2 ~1 ~,~·:1b,~la:& 3~ābB GI9:Q!Īi-ez,:ļ~ ,i:li!: - To:pogr'B;,'fjLj ,as' &14'!B

k~r.'~@gra, f iekā! darb.ib-a.

'l~Ar'ti:i'@I'īāfii5i1'k.e da'!t"biļ:ļa, Led;v i.J~~ 'arm;iļ jrā ,§l,ik~,!:ii ng 151Jļ~ _ ~aJrl:a
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.ill·J::5 .ja:un'āB ~rtr~tür''''ien :rb8:.B ga.l '!J,enie' l:J!,"1iJde'ifU'J[iļ 1. kl!n',t.Qg't"āf;1 jl ~ b i.je

!ī:I!odl:";g,ii,:li.n,ā t; ar k~t,~ Un, ,~l ~nj:ei!!! '\!!'~l~t:!!ibr.UQD 'to:!:! s,pik,'tH! i, 3a.;!i;t.iļ~It.
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,:1!l'P,1~$:iItu,tre· ,( fcrtiO 11to ~I',,~ f ļ,j' a).., P liInu aas:i!;!,.'t;āY'O'~anā$ n~daļ.i!l.. Un

'R9ļ~kt,l!l'lIla (La;tv1~,~e, ~~m~j:as jļļtāb~,,~,~! ļ'99B~..~e-

G'r.n ti.e :id!u'b-ibāi:3 1 i9;1Ma. 'ī1M'!L,~e pulkv'I!IdLis Kļr 1..ls lla:ma.:ts ( .lBaS
- , • -- - - ~..., -L-'- - - _. _ - - -- .

'1:9'::3.1) ~ ~ener!n:19 ,AW4t"el~ iS Auzā'ns l' p.'ul~e!d :i;~ Ed'u.a.1"dill!; ,&krnlen:t; i.:r.'i.-s

~.tB€l5-1~'6,,1') ~ Fgt'@li t ~gr.ā;f'~j'a,e, ~~Ib .'1~:~yvea' 111i,~ne nO pl ~~ji ~em
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dzelzceli, rūpniecības objekti un zemes izmantošanas veidi, upes,
ezeri, mežs un reljefs. Tomēr tās kartes lapas,ko sastādīja un
izdeva 20. gadu vidū ir mazāk noslogotas nekā lapas, kuras
publicēja 30.gadu vidū, un nav vienotas pieejas ģeogrāfisko
nosaukumu rakstībā: Latgales nosaukumi nav atbilstoši precīzi
atveidoti.Bet neraugoties uz šīm nepilnībām, Latvijas karte
mērogā 1:75 000, ir vērtīgs kartogrāfisks avots un kalpo arī
patreiz gan kartogrāfiem,gan ģeogrāfiem un vēsturniekiem (piem.,
šī karte plaši izmantota prof.E.Dunsdorfa darbos).

Tālāk jāmin Ģeodēzijas Topogrāfijas dalā izdotā Latvijas
karte mērogā 1:400 000 (7), tāpēc, ka tā ir loti interesanta,
detalizēta, diezgan precīza, gan ne attiecībā uz reljefa
attēlojumu. Šo karti loti labvēlīgi uz~ēma arī recenzenti,
norādot, ka to var uzskatīt par "manāmu ieguvumu Latvijas
kartogrāfijā."(Putni~š,1930.-195.lpp.). 50 karti, ar nedaudz
atjaunotu saturu un izmainītu ģeogrāfisko nosaukumu rakstību,
vēlreiz publicēja 1935. gadā. Galvenokārt tūristiem bija domāta
Latvijas karte mērogā 1:200 000 (12), kuru sastādīja gandrīz
desmit gadus, bet tā kā šī karte tika publicēta vienlaikus ar
karti mērogā 1:75 000, tad pēdējā to izkonkurēja.Manuprāt, visai
populāra kluva Ģeodēzijas Topogrāfijas dalas sagatavotā
Latvijas karte (11) sienas formātā ,veltīta Latvijas Republikas
divdesmitajai gadadienai. Pie šīs kartes ir statistiska
informācija par valsti salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm.

Lai arī valsts topogrāfisko karšu sagatavošana un izdošana bija
galvenā ĢTD funkcija, militārie speciālisti sastādīja vēl citu
tipu kartes. Te jāmin, piemēram, LR robežu kartes, stratēģisko
rajonu - Rēzeknes, Jaunsvaltes, Nīderkūnu Daugavpils, Dreili~u,
Čiekurkalna un Salaspils (15); Alūksnes, Jaunlatgales, Vilakas,
Sīma~u, Nosovas, Vecgulbenes un Dreili~u (16) kartes, arī kartes
pēc arheologu un vēsturnieku pasūtījuma (piem.,17). Pēc vietējo
pašvaldību finansēta pasūtījuma sagatavoja kartes pa pagastiem
mērogā 1:25 000, ar visu galveno saimniecisko objektu izvietojumu
attiecīgajā teritorijā: dzirnavas, kokzāģētavas, telefona
centrāles. 5īs kartes gan nebija īpaši precīzas un bez geodēzisko
koordinātu tīkla un cik zināms, šādas kartes sastādīja tikai
dažiem pagastiem. Te jānorāda, ka šādas ĢTD aktivitātes tika da-
žādi vērtētas-tās ne visai labvēlīgi uztvēra citi izdevēji,
tā 1928. gadā Latvijas grāmatrūpnieku biedrības valde ierosināja
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armijas vadībai izskatīt iespējas aizliegt armijas spiestuvei
veikt privātpasūtījumus. Grāmatrupnieku pārstāvji norādīja, ka
Geodēzijas Topogrāfijas dala savas kartes dodot iespiest
privātajiem, bet paši savā spiestuvē to negribot darīt. Te gan
jāatgādina iepriekšminētās armijas problēmas un pēc mūsu
pētījumiem, neviena topogrāfiskā karte privātā apgādā nav izdota.

Militārie topogrāfi piedalījās arī vairāku likumprojektu
izstrādāšanā, sadarbojās ar atsevišķu ārvalstu attiecīgajiem
speciālistiem (Latvijas armijas štāba .., 1996.).

Geodēzijas - Topogrāfijas daļas darbību pārtrauca ar padomju
armijas vadības rīkojumu 1940. gada 17. jūlijā (LVVA, 1474.f.,
1.apr.,3156.l.), kurā bija arī norādīts, ka visas daļā glabājamās
kartes (arī nepublicētās), ģeodēzisko punktu datus jānodod
okupācijas armijas rīcībā (54.att.). Rīkojumā ir arī norāde, ka
visi materiāli tiks atdoti atpakaļ līdz 1940. gada 20. augustam,
bet tas nav izdarīts līdz šim laikam. Padomju armijas pārstāvis
sauēma 120 lapas mērogā 1:25 000, 55 - mērogā 1:50 000, 257
mērogā 1:75 OOO(daudzas lapas bija vairākos eksemplāros un
jānodod bija pilnīgi visi) un visas citas kartes, kas bija
Geodēzijas - Topogrāfijas daļas noliktavā (LVVA, 1474.f., 1.apr.,
:3148.1. ).

5.7.2.2.citu valsts organizāciju un iestāžu kartogrāfiskie darbi
Valsts organizācijās un iestādēs veiktie kartogrāfiskie darbi

bija domāti gan speciālistiem, gan arī, protams, sabiedrības
vajadzībām (41.tab.):

41.tabula.Valsts organizāciju un iestāžu kartogrāfiskie
darbi

N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati par darbu
izdevējs

1 - Rīgas plāns.1:25 000.
Rīgas SDP statistikas birojs.1919. LNB

2 - Latvijas karte.l:300 000.
LR Zemkopības ministrija. 1919. RVKM 81774.

3 - Latvijas reljefa karte.
LR Zemkopības ministrija. 1922.

4 - Latvijas dzelzceļu shema-
tiska karte.1:700 000.
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E.Ermanis. 1924. ,1926.
5 - Latvijas pasta satiksmes

karte.1:250 OOO.E.Bālioš. 1924.
Pasta un telegrāfa depart.1924.,1937.

6 - Cēsu pils.plāns.1:10 000.
Pilsētas valde.

7 - Karte:Ventspils-Kolkasrags-
Roja.1:100 OOO.Jfirniecibas

1926. LNB

departaments.
8 - Rigas plāns.1:50 000.

Rigas pils.mērniecibas
birojs.

1927 .,1931.

1927. LVVA,2909.f.,1050.l.
9 - Latvijas dzelzcelu karte.

1:600 000.K.Briedis,E.Ērmanis.1928. atkārt.izd.1929.,1931.
1933.,1937.,1938.,1939.

10 - Cēsu pils.plāns.
Pilsētas valde. 1928.

11 - Rigas ostas plāns.1:25 000.
Jfirniecibas departaments.1930.,1935. LVVA,2909.f.,82.l.

12 - Karte:Daugava no PlaviOām
lidz Koknesei.1:177 500.
Plavinu pils. valde. 1930. "Latvju grāmata", 1930.

-nr.6.
13 - Latvijas celu un pagastu

robežu karte.l:300 000.
~oseju un zemescelu depart.1931.,1934

14 - Liepājas piekrastes karte.
1:25 OOO.Jfirniecibas depart. 1931.

15 - Karte:Lielupe no Jelgavas
lidz Bulduru tiltam.1:30 000.
Jfirniecibas departaments. 1931.

16 - Liepājas ostas plāns.1:10 000.
Jfirniecibas departaments. 1931.

17 - Jelgavas plāns.l:16 000.
Jelgavas pils. valde. 1932. LNB

18 - Karte:Ainaži-Salacgrīva.
1:25 OOO.Jfirniecības depart. 1933.

19 - Rigas plāns.l:25 OOO.Pilsētas
nekustamo ipašumu nodala. 1933. LVVA,2909.f.,1051.l.
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20 - Latvijas karte.1:300 000.
~oseju un zemescelu depart. 1935. LNB

21 - Latvijas karte.1:500 000.
Tas pats izdevējs. 1935. LNB

22 - Karte:Roja-Bērzciems.1:50 000.
Jūrniecības departaments.1935.,1936.LNB

23 - Liepājas plāns(6 lapas).
1:5 000. Pilsētas valde. 1935. LNB

24 - Karte:Latvijas muitas
iestādes un muitas apgabali.
1:700 OOO.Muitas departaments. 1936.

25 - Rīgas Jūrmalas pils.plāns.
1:10 OOO.Pilsētas valde.1936.,1937. LNB

26 - Karte:Abragciems-Bulduri.
1.:50 OOO.JŪrniecības depart. 1937. LNB

27 - Rīgas plāns.1:10 OOO.Pilsētas
nekustamo īpašumu nodaļa. 1937. RVKM 31129.

28 - Tūrisma maršrutu pastkartes.
1:200 OOO.Iekšlietu ministr.
Tūrisma birojs, Sabiedrisko
lietu ministr.Tūristu nod.1935.-1940.
Nr.:1-Kandava-Sabile,2-Koknese-Plavinas,3-Valmiera-Mazsa-

laca-Rūjiena,4-Krāslava-Aglona,5-Rīgas apkārtne,6-Bauska-
Mežotne,7-Madonas apkārtne,8-Vecpiebalga-Dzērbene,9-Alūks-
ne-Veclaicene,10-Cēsis-Ieriki,11-Ložmetējkalns,12-Usma-
Ugāle-Lielrauda, 13-Talsi-Valdemārpils-Roja, 14-Dundaga-
Slītere-Mazirbe-Kolka,15-Tukums-Kemeri-Dzirciems,
16-Kuldīga-Alšvanga-Edole,17-Daugavpils-Skrudaliena-Demene
18-Bārta-Rucava-Nīca,19-Saldus-Skrunda-Brocēni,20-Kekava-
Baldone-Ikškile-Qgre,21-Rēzekne-Ludza-Bērzgale,22-Ergli,
23-Sigulda-Turaida-Krimulda,24-Rauna-Smiltene,25-Subate-
Ilūkste-Bebrene-Rubene,26-Rēzna-Bukmuiža-Andrupene,
27-Aknīste-Viesīte,28-Cesvaine-Jaungulbene-Gulbene,
29-Tērvete-Mūrmuiža-Vilce, 30-Dobele-Bērzmuiža, 31-Jelga vas
apkārtne,32-Kangaru kalni,33-Vecāku jūrmala,34-Keguma ezers
35-Carnikava-Lilastes ezers,36-Jaunjelgava-Skrīveri,37-Bal-
done,38-Embūtes novads, 39 - Rīgas Jūrmala, 40 -Līgatnes
apkārtne.
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'\1'11.: i8"ifa.ldli!!i'., .t93 .,,0

Aut,o\~;!!I, iSli'l!le;iI:.;ild:I't,I!1,,~

:1\9:]",9 •. gad,~ ,!:~~ot:.ā :La~\!'1;1i!L.::3 kaF't~ r2,~41 .,'E;ab. ')b:lJ' at ~ ji9LldD;W·1i

'Wa1.g"t,ī w~,rl'rlā ~bllce-tā.", "y.:;1siem p·:Ii,ee.1 arnā un t,',leal t:~:pēē tā. t:,U~~"
~,e.q.!2: :it,,, pl ,e.a.i 1L:il!l'II:.I!i-~~.j§.ļ~ 1"1. k.;ļ 'kii!'l''.l''t1tJ::!I1 l:z dO'~iJi~. ,~. :E8~P,:r~5

min.iet·wij 8i!3!, M@iJl.1'o,!it"a.o:iL j &~, Plr"'i,WBlde:1. vē,l l'IIe'b'l,;ij!!f!!; l.abil;il :i:2ide:v:nieG'ilba~,
'teM::il.~ ",ta.d kartie B' k.va::!Li 't'ātoe o,a:v. aug~:ta ('V~_~e:g:a ī ..3i92:3 ~ ) ,.'Sa:B'k;~;D-~ ar
1'Š(21..~~āda '11k~ ~. me'tr i akā,g, a l~temB!'Pi j ~\I'lē,:e.Mu g::em-e'amē~'=aafiā ~
t.lk~m@~i€!ik:t:;l ~ 'dt ~:Ii."!p,~::1L.~i!iļii.@:B !P'lMi~I:I!I:: 1:".;1,. o!ll(li' 'Jlm: l~ 1 OCtQ
'. .. _ '. ~ _ ". . , . 2;!J, . . _ _. . -.t ,at:eļ'eV'~6nCIm srrmt's.~alha,lie!IīiL] ,. iB·2:B~ g;Eli.aBo :<!JeriH~8 planu tT1.ērogtļi:il

i!!I~ek·~r,t~.j~. ~ 'Vi!i.JL~et,\!ļ t,i:iI~!4i~i§:f' .!sko kli:rlln. niēr'Og,:lifMIlI 'I:U'ī ,zer!ll.~,3~-!l1:H~:lu
"p>l~lem tie hļJa: 1 :';5 000 l' ,~::2 ,~Ia(h1:1 !OOO'ļ 1: 600 ~ 1.::12;50' rn1 1:: llJ;,HO'I!

'bet. V.a1 r.lkM Z!~lDeS gei.ba.l'!>! ltopepliiniēm.~' '1,~10 OCH) un :1':~5 0002,5. 'T'ui31,
t§aw,A,d~.';t,ļ a'1'~ ~Dz;ilfi~~'um' :m.ēr.niee i:b~iS p.il,~~J..e~iļ t;,a6Q t ie' neb!,5I,

obl.lg! t; 1. S!i1eve:~~ rVan~se,~1'~3S,~.'l,~ 'N'~ Z~mko~Ibaā ~li1oni.s,tt'.i ita.e,
Mlronf€ļ;e,ihM, d~l,ļ\ ~!i!!la~āid~ta~',~, kaļ""!!:.~ ~:1§'ffiļ1l\ Lle~~ a.:a ,~ļf~ i ņk:e,

a,~~tLu, ::I,';i~:tl;l'U (48) 'w'iļ Tal~ '~l:?~lt\k,~ A~~l'.l'U ~iMD~tl);'tli. ~:RE)~' :k.1!!f!tl!i Sl ~

2~.
'Z,~m.e:s 1~~:r.oIb~s V'~eltne9~EiII',lS;21 .•.·~ilr~4,~

2:,51
HēirnieiQ!ļh~, unl!1:ul tūr'te,hn l.k.&ia Ve a:tņee 19 "i1USl:JB ~ ....•nr. •'Sler,..



:!Le'V i'e,~~,"t, ]{~O!;;!i,:~rt.:t;a,likumU; ''jJ ļEīā v~li$t:EI 't!fl'r :li,lit'Di';i,.j ,li V'B :iJ:.i;:,ē3;, 4'!ēlm;sa

'~:ZIlIlē:W :ī:iŠ~'U un p~e t~s,. .di:!t;,lii!!l!mĻ. '~,i!t~t ā.rl~ī,~a" kBd!ilt~.]a:a :k:al:."':I:I}I!I,~ ,ar k8i.'ih;r'8

zem.e~ :r.~:€ti)1ma r·~ib~,žu un ,ņd~8.t~ a numura nO'l.ciiU. :Bet l.idz' 1941.'0·.•
,~·a.di!llfiil p.a:s~ja uZmēi"it 'tikai 5; 'A,Ji2'!t-1J:tēs,~ Sa~'ļ;ī);;k~,g" J~lftā,vas:;, 'taJ;a,'l1!
't!1l ["i epitj~a: l til;o 19 a~~ i~ 1'l3m, ~ B~:M"uk:!!l"j!,_~EH~L5• - ,;2!93,., l:p:t,i. e- J' •."il ļ,S.J.lS

ie,p'r·ielti!~:1'p.ēd:.a.8, ,~jJ ~(''U ķ"a",t;,e;:iS ~ā':3't,i§.dī:J!!ii, i:mn~:n~to,;jodt, ar.:ī:: k~c:3.aBt.:pa
ma te'j;'" l~ liLi:3~ 'Ta.l:::!u. apr.i:o':ķ:a. au.g'šŗ.J:ukl!.r't 1 ~Pē e 1'9':3i5. /38,. g.adu ,ka.das t;ra, ,.
'a~~,1IrĻ1:Il.et.~.j ā:In ,kar·j;ē'.:m :p.u"bl:i.t:'ē,;J a. ar i m1.iL1'ēto a'~':i'"lT;1;1;tu a:,ī".1!~'a:riLu, 't i~
k~.•.•,t; e~('$7 '.49~~'].~>a,~r s: ,a~h1J, ,kul t:11!Ir'V1!i!l !.d.u un . ,~,l1i,1.! "Il:.ij:te~, (1.&"buma
gk i,i:",l,1.u) ka!:'t..i. E.-1l!!paj ,~ftl ,~,r i!tlķ1rn l 4'7). "illaas tr lju ve':tau ka:r<t e's

t.im ~:El!Jg5'-m.&Vct:aLaun 1.zQ:c1;i.a6 ,~ī: :p;ar Ba1iJBka~ atlt" l'I1;ki. 'e ~9 , 4Hl ~4ic1}
p ie·l. ļk1l;i!.i!!1ļ~ d~ļ"b~_ II :~'8Jdl~~1&,!i;:'&L'ļ~ v~r t ~~ana~ dl.8. 'It,l. B'i!:īU::!1!ik.as apL'1'~ L~·'

( R. ~'19:3,9'., l' e. In.ter.§,sant].,. ka:. 'Li.epā'ja:"g aP1"],I:īil':a, kul tū~v.e·1di!!Jt U~, -ee
ls.blJJUIllia. a'~tn::Iļ;Y, ,kiil;r'tei {47) mēr'O!El:S 11" ar"~ 'V'ē'iī:!etīē 'ī;l:~l' 's;.,aaa • fi!ļa;O'tl,~

:f';ŗ~to l' lle,e: 1,na t,o ~ ka ;&ie, kar:Li'B8 aā.:~t.ā'd,-h,an~ ,1.~"ā!tLto t.a Kr. :t~vlj'~~

2--v~ll:":!;'t:li j &'b .1: 1:!i4 000 il:!'i.I~<t:·QI!t:,i!i ,kar't e i Se'it ,k~::p'I;,lJmā. Z1eJ'DeS k'ada9·t~!'''a.,

k~~su ~ka1 t;,'Ej ir n,~1ie], IS '! la,! k~, Da 1825" ! ī:.dz 1940", ·,.a:o aa:n :~~D!aa
,kacrt~~ bij~, a.tt,ēl.ote: t'lkai, ~t2% no v;als,t;,8 tB~l t,gt"lj~e

(~:ļed'rē:·~,~'!i!'ē·de'~]l.9,,~Jl..)1,.,

,Zil!iPhk~pnag m'rde:tl:"i~laiii!i :~~,t·ili,ī'ib.i~,;;ī! ~r,i.. ,_'A,2U, 'M:PI!l1"e~,I'i'C~ 8l;"

M~,z t.~r ,īc.tb~, n~di5!;.l'u,~ : iī,gl!:a di!li.r.'b 1.n.i.kl s~S'tadij;ra llm.€rz~Uidiu. '~Iān'U.:El,

un ,k:;r!~te·~_ ~W. :t"1cIibāi !r-' :rI;f1:,~f'lci'āJ!.i ::([,:z,:oota:lB, ··F:1L€!,l:i.k'U:ms ,~1.e

~ tVlj'~8 ,~i!!~.[II1JSi!O.tQU k",:r.iI!i.~;~.P ::;, k~:i1I, :1Lee ina. ,k!S! ·p.:i,!t"~ ta;t;'!ļ'U'~~
~ubllIt~E; me~u. .k8.:ir'te va;~ē,ja 'bU:t ,9a6tiid'Ite. eJf 'lJl23,. ,t!i'ē.ii1uļ.· bet, :rJ:āVī'

e.:P!3'i!j lp~i'g~ ~ f,i'"ali ģā.~ k:aIr t e~ :t>u,b! ~,c:ii!i'l;!an'l!i,. J'3n:,(j,rad!a~, ka.
,3i~p~~~ Ml'nl:Bt~:1j ~;a hUd,1~t,~ bi~~,~ l:idz,~kļ.! ~r:ī

k"'rt'1Ji8vā.fiskaJllec[ģ d.ļ;lĻļ"'~'lelmi i ;;I;!WI'~.:r 1IleI·!~u.dļ'Iill kar"t ēM uo p:lin.lem biJ: a

I'iSSit;; BV'tI.i. J ā:n~dro.6lli.na ''I71:t''~ei.:1]~.ge:J::baE! Ct.\i'trA jo 16810 - f -~ '!J,~,.,~'r - ~
W'1 ~.,!, 1M _ ,'l''īfO~ ~1 '7'6~= lY,B,~'~lBO ~!,~'l ,. 'V1.r'!!!īgļD~,lĪ.i.i!!!iO: ~bu ~i!!;r't:.i.~,~_~O.~l!J.

1:~75 OQO 'hd..,"~ āt,teLlo't·:l, :ne ti'ka.l '~~:t~ g;~b!!llļ i b!!t ,~ī: m~f1f.3iaLrgJlLl

Jne::1!:,~1;I;;ļfļl un ''!I',:IL~,!!!!l~e.tz,i'!ļu,:~J~' 5 '~ļ :lla:ataSl~, m'lllJ.:i.i§:i2! ~ l'1.e..LÜ:i:EI

'V·1-eJ]iIS!B't·a.e ļ ICiEi'li. 'Un.. dzBlz.~;el.1.S:~t"B kar.rte-e b~'eii le:e;pi~da ,i!i:rm1,ii a!:S'

'Qle9d.ē2i1L;ll'~;ēi :T"o'Po:!tr'ā:i".Lj.a.9' d.alaal f.gt~li t!i:!-:rla.fi;j,i,; t,Q ināJ1"

\l'1it:""alll!li!tl'n1ec'!b-u ka,l:"'be~uD.~ž:n.ieci,bu '·Jl.!Sin,l ned;:ikā ~.~!ā<~'it!lQ(t;i; ar-
t(l,~O~~', fl~ik:aJ'jl!t!, :ļca~'ti'ļ.Jli, :~!§Ļ; ~)!!j>li)~ļ!Z: l:ski9 ~rlE!c. ::LZ;1 ta '(;1E!"a1 QJāud.Zioa

ge;d'j;j~,~ ne',btJa pat, :t:1l.i!!iIli!īi!!l'ļ~-id!0n"'!1:ld.'LlI, C!rt-'lentej:lJJlIIInItL n!!Jil"'Me<"~~'U:n:

iJ;;.ilU!Ia:E!',g~'G:t :lna.j ,Bi, me:iu '~<IL;§.to tl:i,u ~rt1i(liz'lL1, le'z lLme aal.ll;u t:OPQdl",i~j'fla'k:.a j :aa
!ĻIn tū~l,~tlellil dO~t8j1'i§,S k~t _'s. Ol"',:L!:ln.i.lu. kal'"i~iU,Bē~1l.lUi (44'114,p; jo 4B) :i

klil'~ ~ertlll:!"c).'t'l. m.@:,Ž:u, t lp! 'Un, ,~a~'t.i,v~ ',56,'.'a tt,~} I ~t~īJ a li~'!Ei..ill.e ~,
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Il ie'!1fa :=lo 'iļ:.,ilnī; ļ'e~t,~d€hJli! kur ,ka.rt.o ~!:"afi a;k1:B,d,arb;1 t ik:a V'!e"j, kt.:i
.t"1@,g'l"tlijr~ 'Un rnak:;i im~ 1i i'i1:'l;!'c'i iilĪ:1 ~ b1,05e ;F.in~neu roin::l. 6t.r,:l,j as

,Jijrn:ii,a c iha.a d!!8,:~r 't.<mi.@'!f.tt,:l:!ī.. d,ib i ni.'~::!!'1:9190 ,.~~da kl ,.:rnr L:Le,'ttifiod:a ļ!ši.

~'t,ŗ:!fl :;!;'1k: 'll~d~n!e:e Ib8lB. M .ru:pn.le ~ībA!11I ,iļ]'Ļin:i'i9.'ti,r.f,jA~ ~!§l:3;t.,a,v;a:} ~ J' 0

,jūrl:l lec ':īīb!?- 'un z,yeiī n i~,~'iba, bi~,a, :;;rt,a.r:E1" vadQ:Ē! aS,ēJn :t.~,t.vi j.e.a
ae~ub JLtk!&ai nei,2ia!["12:īfi ~ 'lli!t!i. n,e'll1,12:-n~, '!k.uiģ:.1.s n:~dr' ikat dot, lSB, j ara 'bģ::!

a't-bi l.st'Uia:8, :k&l:::31Ul k~rn;ple.k:t.~~ 'F :l~II1t&g ,ldt"as k1Eu:te.6 de,par.t U~~t'!I;t;;~,

~,!us't.;§LdI,Ja ļ'ZIlI1Ii9.utOJot '~'IX gaO:!31lllllta vIdu. 'ileikt.Q~ ,mē:r-I;JUlJ}ua j, kae ~

prr:;d~:~ļ l:d~Jā, lie,l.a ~e,r-~,n~v;ecoJ'a81 (SI>9i.ua:i.t,iiJs,ļ 1:9'21~) ,., 'lit.i.en:e '~O'

ļ;aJ.I Vi!:!l~&.;Ii,1,BI:'!'Ii. j '!āJr.,~;:B ,k;i!!i::r: ļu Un. O,!!'t.'u g'ī~ t,:§iJ 10m, ''b l,j: a .JŪr"n1.'īa·1t: lb;a;~

d0P-B:r:~8f1Ilen:t,B; Hidl"ogr&:f.i·e;kāi;t1ļi . da.l i9.c3, kar·to.e;g:t:"8.fa: .lit •.Pau I s€n~,. Un.

stait.:p. ':pio'i'":DlaJ'ā:m ,Gatv 1 j ae ht.dtügr:āfu eo~1ī;;§d ī taJ _ K.!!irt'ē"rnL j am:in ~
Vent~~ila ra~Q'n;;L~, p1'I~iltt'e,s:t!~a,:t.tc L,.i",e]t'ij,jQl;;si' l.'J:d~ '])~!lC'i.~a.1 un f;l:īsa~
l.IG,~ (515. att. -'k!ird:.iI!:2l'JE':ēc satura. š:ī:~ k!9.l:"t.e~ p11nīi·g'1. a'pntl$l"l.!i:'i!āj'iS:.

a'!t •.a:~.pt~:u:t:iskM pt'86 ibae pre:t ēlām etm dar bā.em~ 'tl"kai to teJi'lTI ialULl e
ri!iÜ fo:t'ļļ!ļĒi j um;;jj ..ne.;;!,~ 'bii l-dta, .t,ēi. l,a:i ka ,1:ī:'!!I!I.e ni'WIi', ar ,iC: til?'ē'C ~ ka, 's:Le k;,ŗ:I;r·t'i; iS

:le:~p'lerll9. ua no",",i!ļe~.:Ju:fl~:!:!l' :f'!!lk;ļ,!'"t:a:g, l!-1. :Sf.!l~k~'nbm;·lĒta i :zde'wnl~' ;riJa.
,JaU :n:a.kt!ig,~ k~:t,'tee! - '~smi1m1l treil1te;~i..l~,-I'!Jlk~r'a ';5-Bo;J,a < 7~4jl, ..t,&.b.)
kv:a 1.1:..'11:.8 t;l[!j :bij:a :da,u~ aUi;l:at.,a,k:a _ S~:a .k.~t!ā,s la~. .ir. ~:ļ"i. cll:;ļ:e·~:~a.n

PI'E!'c(ī'z,jļ V~t'sl:ī,iļ ~ ua ~!!ii,j',!le!iostu. pl,iņl l!Il1!.i~Q.~:!: ,D,t't :ti!!i,~,r'Si. 1:1.5 ~Oŗ~

.un 1:,1.2 OQO. Rig:~ oQstSii1ll Ii!i],ine t,ik~ 'g,atavo'ta va'ļ;I"~kg)5 gadus un to

;i,'Zdevii! It1kal, 193'0 ~s:adi' ~:JdL,~,~ ~] ~:r.ta.1~,~-'-~I>il ~U~ ,l~ at: i.~5e:~~:ra,-,

tCLlatk lot.J" Ii'~~ļāit"al:il a!:~piDJ;~Ģ V~{!ta$.,. pl.~:!: m'J;ļ'ŗ;o~ā 1.,;.2~ 1000'-
~J'alraka9; j '~.~~E k&'!E'tl,Sia ar ,ja',u.n.ie'm dA t,1t!l:m '1I:;,:!lLk,g, :pü,b,.l :iLēf1 ii:aai 1~S!3.l._

§ji'~i: I.'iepī§..1 ,Bi11!' 'pļBk:~O!!I~:t'!1!\~ ~l,.;ļ, ~ ~ I.l:1'~].uPE!iII!!S· ,p;05'mli_ I( 15" kArtei!!!' an.

'L.l5~~?a Ci'el't·~8 p :t,āns (1,6)1~ ~© ka:t,:'šu aaat-id :i:e,I9.Illiā, piedal i'j t~B. a.1':i.
lJ)!t"i tn_'_jo ~ē'lakais :w ~©(;t.,e.ktb'r,s, 'IJ:uļcl~l5!, ,J~a 0( 180~-1842)~Uiti1Ma ~

11~75~.) ". ,l8Iet" tika-ii .19:3-4 .aad,ij, J?u,bl:lt'oē"tl "'i't~'i'Il'Iē"';urn:1 un ai,';t,Ji;·~'J:.;ilā;hmi.

l.a tvi.::l €la; J:'aJ;:'~J;ī1 kartēĪģ.'" :tativ·1.eģu Ü'r.!!. ā;nsl'u 'V".aJ.!~~ ~ kas, Iļ' :5?eo mū.w
d~: il b:i;:l.i9l l:l!'iJ~l~!i't;r\ļrl:ļ,t.l. Jmrti ee lba:B de'pm" 'I1i:!fIr[ļ)~nt,a. ,Jj Ql/;.1 '20 ~ ~mu.1l ::I!..rl~

Ur:!! "j,,!!!-u 'k~ea' tāi laika tOIEl' :t1,'ļ'.:l!!tcQ,~ :a.,~ ',!,ijp.e 1:: B1ell ~cte-~ms; b-,ji,j 8. ~'1J,,'i6l.l~:

dOoN''It,~i urv·a.l. :;I:t;u ~ \b!oi,ek i-eCl un ,j,ahtu 'ī'~ā;n,le.kiem ļ k~ 'l3<'r'1[ 'plMMa:i
,~iSbl.'edx'i'bl!! i. :LQ.'hv 1," a~. ,.~k~:I.V:a. ,J'nt:\a~ lta.:!I:"jļ.u. ~uh 1.i ce,;§i~na'Ī ~1's!:
,~a.Ļ.e.l,!Cot!'ea 'tam,il ka:, 'va.u~ k!ln:t es ~:~,aPiel\iiii!! P .'It1Emtn.1Bi,:ka.

,k~rt ost!'ā.:fi ~',as' ,1ne't:1tūt-iii uz:' 'tattl: ta ikmri :IIL-ģd~r;nas ::tekār'tl a9 ļ b.tJ,tl $10,~

~Mu 'f 1dln~. 19"~::i'.,;Bi6!ü i Zid~i\lI',a, ,p i.ek:~iSi.Bt'ea, pCll,~1Ita j,ģ;I',j a.•..:OO~zcjlemB~B;i;' t.t

(·22:) ī,.p te 'k~;n.·,a,~'1~ 'i!'l:rtlla,l~ ~ēr'e!riSj,~~ ciet~~:e, ''p lana' ~,19a,':ļ!"., iEl'~qā. - ~!:Jama.

'~b.iIi'a~C:i,e_,~'!Bu.ldllr:il.k;;ŗj.'t't,ļ, (26,)1 ar' Ra,_ae1ema. l?]:~{ļ!1'U :iRer.oā l; 10 ijOCl~

~l!;j,B, ,k!ii9it:~ 1.1'" ,~~ 1[ at:1 delta 11 ~et:'s ~:W.e.~'acēte a ~~b,.ijlrvea'Fģstür!~;,j'1~U;5
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('3un.;!l~i;;· :ta. t,'!ļI"1j 'if1 Ji''Ü~aB ka~tBa ~ .tera" ~ .~. J'\iir'W .e.~':ī;bl;lte dep.fi.1;"t.flmrn:t ~

d:ler:2ī,san :r!ii!l'sn1~:i aa.da.it."'hoj ~ a1"':f: ai: ,~ļ:i 'ne '~~i ka;ŗ',au ie~(ii"ļ'~ !'L~. ļ

·HNi.t:3.j!.~ 'l\lF~,'U ~lani mē~o~a :1\.;;2 seo ,(:t:v-V.lļ~, :14"if4a, f ..~ 1~,Q~. ļ

'1: o-crreli ~ā.d'Q.§iiLāļ":Oti~ ''i/,j!1jJ!Q13i. ,~I~t,i" ~,i:i; m.1l.i t~a t!'i:iipi:01' Ii'Hu
'!5ī?J iama,~ lta. "ā'u ,!~~ lll;kiJ ,t.:lLka, 'I:i!tln 't·iS~, b,:!.~li. ,J.~t,'~ ,1J:,'e l'e,~

Sa.'t,1k::M'I!!!I!8 ilII'i ln1L5!trij,a.a SOS!1;;'!j~U, un, ~ern:e,i;;I'l:;!:e :1,.," d!Bi!'al.".t~l;:Iiņ,tā,

i9A9tādci:t i'ig' karrtea un ~'e1u. ,p,l' [ļ;,f I:ii~a. ekimA'!i:.l gaJi.''Iif.g13'O:k·i.rt ļ

~Bī:! 1. I JLl~t,1.i!=-Jn'! b~t t&,lik '1:, lk13 :li~ke't.uro,L~·~~~C1 Sliāf'iek:ie darb::ī; '0' ka~
V'a.t:~dik: d!iJ1m"-,:'t:1. ''t,ür Jl.Bt:iem tl;i1I 'p1~~j, eo;īi;ņ i.eQ;!ļ;."ī~.3!.,i,_ 'te ~ a'Dor,ad:a,~ ,ka.

~ļIH~L,L j ~

~atd~bu

'j;>i:rm.i.e ,a.ādļ t.:il?a di~b~ t;.lka l!lakt,1 .1:~:iU)~.~~
MvJ'ItII. vlJi'J,ii!!Ivddē, ~ :~~. lS!BIstģCIIīJi!'a La't,Yi;jaei!'

, ',' . : 2,6· ~, ' ,, __,. -. ,~_ " .-ļ :12N3 000· - ~ !oet. t..e :~~~b! :L~ar~,a .._ :~Ŗko.t ar :19:2.4.....~adu ,.1,ann'@ C;BJ 1uo

b~i!iU:~:agļi'eadia~ā. .t?iīDtli iJ'I!,t;!riij.!l, ~~U t~i!6,i!!Iili,āf·.:t'B'~ k!iil!t"t.e ~ mēro.~i9i.

1.:100 000 I kU:t"A;!Ii e:el i. ir. ,t.~zī'm:et:i lot, i 1i!'I.'\e:G:i~;;;o il. ':Ef i;'~:Ilģ; ~oae,j°u.

~ ~eiliie'ālole'l~ dg,'i?a:.rt~orļ.'t~ :!;!ā'b :i.ēdr'~ba1. d~lī!Iā:t~j:!!m,~t~m ~ t:i.'k·6
.1z.d.D't.a. 1.9,::]1,. ~adā. (la ~ ~ il::Iilll i t~' ,'.rEiJ[fa!'~u.iC'o'ti. '!f:1-an Iii l.aAi l' PB't,

~.'t:§e\!",L&,i .1.i<!:Ēiā.'l ["1;; i k:JLā'I1l!ļJilll v~:td,§. la'ba,jI:iM1'Ii;le ii:;le!·Jl'l. Ķ:a;r~ē J;lS'Zī :unšt aS- - - - - - -- . - .." - - - ". _.. .-

d1l"!LiIdi~~:EI1 ~!pd~!)',Ēi;bāa '\f·:l1:e'ti!i.~I t. ,. .It:. ,ar'ī: 'b.~ju~āa rniuii;;~Ei!I 'un pU;arnuii~oE:!~

':, cļ,r'i!!I :1!..z§."!I. iS.

It: !ii! l:Y, )it~~["t:1;."

~.

:~r&nāttas icrmjjt,~ un. jj,'e'~ēJ'~~, ~20f) ļ ~ti~a

.kat;pa'l !;3i,\t~~;lot~:ti~e"v'l~iku ta.pu. C'!!;!11 ij·aja.

p.ļA.~āk 'f.i;ekii ī"e~%"i'e;k~~:i;~.et,ā,jā.,,, nor~rlot

ll:;a.ļ"'iI::i.!!!i .!!i;a~l, t.I:ī! ~O, 'iiaJ,,ās ~

k:.ar 1:;, ,!Il"~kSt.Il~~~.:ILV!EI,1.

JaUIl.bUv ',~~!3 ~!3!Ei8~IJl,i!.i!§. t ,I!.t;tij t'U;m.u~ļ ltiSl ,&ri benzi'T.1g a.:liJit;oro:ā.t;t!j~ un,
'fi[ilik.t~v·aa:. K!Bli:'t.i. -P"u,ildl.1:na: un taa :L,il~t·g;sanu āj;;v,~.eelQj·~ k.1.i§t;,

~lī;!īr~ien~ta;i;i51, ~e'gg~'- fiak~ ni;;iga,:i:,:iik:g-U .ĻīiidJ[.'t,;i.ia~ '\wfi ~el,a. ~~.u.

,ek 'ld'r.c\j:um:ļ;ļI i Depa"t""t~~nta e~t> ,d!,t.ā. .UiD 19l3!S • i~)§$ :iEi:lāl.lkWi"J.

~tv';i"e fui. k'Onvl!ilrs~ü1jl i!'J.~ V'udr:i.īQI~.l iZidii:i:t.~ ka.:t't:e' i( '21 J 't ika. recern~:iJ ā

(\lltl;na'S ~193a~1 ',t;:i!:':rm~1:;a. :P!E!!.l" l;igli~g :ta.t.'\i'·:i.~aa ~sl~!B,f'a. a.tti:~loj ..wīī:u
,lZlialJi'!A;tam;;;ll' ~ '~':§ii la re 1;;i1.e!,f:',a a.tt,e 1,.~: 't 1k~ l-zI!:!l'C.:IC'!~t:i!!$.ViDl.k25EQ'[~ 1 'p:!ttii!!ī.1~

~:~fi sad.arb'I:bā;ļĻ I;;;elu,gart'ēig ~~iEļac"l:i&'110 i!!ana 8jF geo~rHf;u , 'te :JI.!Eii.~k. :tO
doael!1.tu QeC!e 1."" .U, :~B..m8nU ,., Ul:"l vē',L '~.~~" 'tg:a!;:!!:lj uo 'un ~'§ftīlf~~Ce l,'Ļļ,

!;le'~,a:!ī!;'t.~en.t' afil.~~a't,av''Qtā un 1:~4[3-~ļ!iļ~~ Ptlbl.:l.c,ļti~ L~,t~l,ja~ CrēirlU

'keu:"e~ lDēroiiJā 1.: 2001 000, ~.~~ }~ St' 'ka.rte :šadal i.m 5~. ·da,ļ.~iē5 ~rIS~

- t'E!ISē~l;JjiīlB.. un ,~M'tg8 ~!i.t,'!IJ]t"Ŗ b" '~!CI;t'i, nE:!<alcs!!:!ita:. :K~t!e a'f.t;e:JI.O'ta~:

'lS
'Celu ka.~"Ga.er~~f,1;eki~i;~n.o~Jŗoāi,ļnaj'illlEis .•/I:r.a'l!:,'''l'!;lj·~, '2:I~m~::!!i.ce,l i .1~ :n.a,-



'If'1sa eļ' 'pil i!e t.~~. '!!w: 1I..1~115:,.:;!i 1,!!;uk.u ,l!!ipcd;:!:;I:VDt.ā:Jo! vlerie.a::$ ~ 11;;.• ek ...'v i eu

p~J~ŗal!§ļtuc,ent:.;r·!., bi.j·:U';€;:~JSi 11iĪU'i:·e~·;;, tin: ~~iULiZia3~ vie:~ ·v~idiii.l ~e·...1 un

d3ii; li~~e'l 1.. P~~11clus !fu.aJ.ļ ~at l·i2!~ē,jWli'Li. ;Il ~ .kar·t.e ~:ttēl.liÜtč! it!iJj ,ēk.'!l:;u

sa:l::"~kat:l. un. 1ie' t·~ko u~ju., tE:::i'i'eru Un ķe.l nu I'i.d ;ī:t,ā,,;'i i ļ toā tad ko'l?''Ufflā

'111:3:8.1 tdaud':ü :1:o:fo;r;:'l1I;ļicJ.j ā.s ; 'Lie l.a §lQct~~ ļ ka. ar i ta~ ļ k-~. l7'ec

d!.e:~a:t"t.~~nt.!ii lik:v.ld!jģ~&t2l .i940,~ g&d,i' uz :B~ 'lz1.ie'VUlilu ,z,ud.a

iEIiU'ili,ort:le,iillība'ai!, n-o"te'J"oa ka;1"t-:~e. atk'~;r't!Qt;g ~blicēi!~l:lI.u 19~1~, ga,d~
i::ī:,g~ (.,~,pga,~lĒ!;"Vi ed~ 1.) '!.lin Mar"bl'U,"~'ā., V~Ģ'iS e. Uie J;"(fsr ā ip;~.,.t1.tU t(ii!.} ~ T~
j ~n.id'~āiLa ii k.a ~ed.~,JI~i.~, ~ ā tki,r t,o t,,1:!!i1Q, l:g!dBWIļ'ti.~m·~ i r ,:i~ā'.cl:.l
in te ,re S,M1.:t.'S ~ j '0 '~aiP 1 :Ldu~'o:!L:'l,ļ,in-ā'J!..i '~'aQšaj ,a:5. inI:ormm.e i.1i.a1 .t I9.J ,13. .i1"

~~ogr,a:f,l;;l:ko nos-e.UkJWJ]l,ļ I"ad];.t~j:~ e.r'ī: '"J,āc."U" '\f;alaa.a,,, kā. ,~rI' ,gaJ,:""',eno

XVn"i, ~Xl, gad'aiJm.'t.ga 1P',!.ib1 i,i;:;ē't.© ;L;a:t:;;lri,ji~.~ k~~~u 'i:;!ar'ak~;t>= ~ ~O~

īmate:t' 1.a!-A. U iāI v,~c:u :1~de~~; ~a~~',t'a,:VQ~a He'rde:t"a, in!Stl t.u;t.a
1i.d:z's-tJ:'\ādn iek i 'v ..'l\r~'rtB 'un. G. ~t8r't: in~ond J' mū61J! ~a.ut.1e't'1s ..

L.at;'jifļ~~ 'Ret~b 1i :kiaa d;~ē,r,~lce'1u ka:t"t,e,~ ~ i~,ēJ'!ii 1.Ul ,i,Ill:de; V'ā:, ':Le;;tvi ;J",Ia"i;;':

dzel:<!':iC':i!!1:u TrUihnl~kB; d.1.re'ilte:ij~ ~ k,ur,a:'ā 9āS'e'_ '11,50, biJa ,~f~ētava~ f~,~
d,e.rb1n:&',€-ki:. K.~.B!t."i~d:i.B ~]5'~E;!r"mli!lni::ī1i bi.:! e, ili'rI' pulbllc;i't,o dzelzCl e 1,ai, k-ar'!l;u.

, 4 1,9- 41. ,.':t;,ab~,) aii:i!.t.!O',!r'i ļ E.,:Ei:'~'ļ:\i ā, ~,aā,tad!~:ļ;gi.āCiŗ';ļ ē:i ta, 'U~a, ka.r'tes ī

pJi.,e;m. ~ Liflt •••.ljiai2i. ķ:,§:~ti ,pi~ 'B:Len~9 k ..ale'nd:ārB. ,k~',:ffi:cvu v.fi.lod~ .1'924".

~ā.dia-W!. 'Pub-l.1>ce:'t.p ~ze l::l:;:ce.'l& k-a.rBu :E1!a:tnJI;f';:;;ļ! bija tV l€!:~nk.ijrse t.s:
d~iJ!l.ziC iģ lJ.., ~ rMsrt,wr'eIJ ~ 'pi!~ ~ :E.ie:iu Ic,e<la '~lā,t'fg[ļg..a'! ,!!:ļr !$'t"ti.J:tun'l:!i

'un 'v:Lm1 atifi'i::= 1~u ll~,rid.l.'.' ,1I?',a~1JLdu~ ~1.l!I ,kar tc~!Ī1i bll,~ li. d~..:!ill'~~ēlai~'t~~~'1,:~

~':hērnIi%-~~ &fuia. t1:pa ~a:r.'te~ to lka 'p,uol ļ,eē'taf!l' :1ie li m!l:iot.ie;~ 'I!,n'īJ 'Il~i:r:ļ1t~-

k~l"ft _ 'V i:enu no, ~,Ü,j.rImt 'I~ Jl~~:e l81 kBl."tlēiIl ,tllitv,l,,:IL&~' ~~.1:ZiC ņ'l u

vb'~aJ,lcle 1'zdev,1i'J. :L~.1\B. gada ~~~ )~
'Lieta u~iil!i!U'li!bē. t~atv1,~,aa Re~ub1;iJ~,:i, t·1~ ~.i~V1ē'••.•~ta vie tēī;J ā;. 'tUr-:islli1l.a

Att īs;'tī;Thu :!tl!n ~~1iJc~la:t,1'~ē<E!~'a:1'Ī 't~ kalp,,'~,;a. t!!;~i 'va.~r'Mar:liII va 15'~s
!Ilr~~nl:z;&cļ,~,i.~ 'U~, ļ~,~,-tIdGg S~:!ft.~,[t "~ :t;a.r't:~e~ 'fi;li' j~N~Ciin,

Ī,~k;~,r;ie:t.iJ.l: m:l:n~a:t.t'tj, as ~lJ~~, hir'oj B' "ļj]n~~b:ļē'GI:r;ļ aki;'! 1;1'ētīi;lj

,iE1,mtil1lit~i j a.a, m~iti'i..fi'ima ,nod!liļ~,~ k;UIr aJagā:t;.~~,=,~I';Ļ Ü1J, la:Lkii fi~· 1937' .
:U:dz .1940. jaOj~ :i'~dewii!J ,tO' I?-o~iule:ļ'!'ākg 'U1I"ioama r,~lilQnu. ,k.RF,t::e~. - - - . ...

m,ē:r-a,s,ā 1..:,200 '000· uz., Pa;;ļtka~t~l]'ļ, C2~,~.. :S,a.Ji,~ ka::t"tē6 ,L'r;' ļ'c:-t1.

d:~t!L].'1:~et9 a.t.'t,:![ ~C ~rgi-.g. !t,~,t"i 'e c.lL"'i,jQifI, ~ • .sturo,j~, Y;ī':i, :n!:iit'ād"! tj,

~~!'~eui@! ~tilt'i~ oroJe":tl,1 :.1a;u~1lJ ~ka't'u,viElit~";h 'tū.r.lst:u. ~~~~a.:r.tM
"!ļ l@,t,~ta 'un. ie.<e'e:ļ.(;affi'1'ēī :!!E'īa'~',i3tu,t:Jl.~ ~Da~&n, ~s.~k.a:I'"~ē1l'Ii do,t,i #,~~1J!..d.u~

n~,f!l4~li iii ,:I?=li!!!īfi'ļ;~, ,,~,:L,r:~,],ad, ",l4:~makl.~i'ē-'t. RU;~2;eIliLei9 i!ilug ļ j[gi'~,

11,el~;~ā:B!·ll!l iii ifit~ai1~l ",!P'Q,::~L'~td!.. (iU 0' D'8uga"!l'U" ļ be t..
a!!i;ļ:;IO~ad~.ltaj ;il.!,: "F,a,~tnosri.f ~s,lto K'ji~~U ! 1 ~ ~i:rlLt t.eka,t,i fu.et'e~j ~

t.ŪL" 1,aliiJliii !b!§!$tka'l":eu pOli"ular"::IL'iCā t i 1liIim t.'>b liņe't,::Len:1 ib.l,;jt.a t'~ lili.ik~:



'li lsai lieli.. 1938.,~ad;i Sabiedrisko ,li.,ecu min.istr- ija~ i'ūr:I.s:Qla

n~ d,a.lsl i 2:deva plaka t t. ipak,2:l"t.i. '"Apca l,oe&,vu d:z imt 0 2:em1" ( 8:1) f ka~

bija domāta ;i,~k:i1l'fiiJ a jeb na.cl.ona.Hi tUI'.i sma.re.k la:me,~ane. i ,. Vel
j ā'mi:ne ,Ka daudz. ipl,;in:1 un kart,siSJ?'l,tbl icē'tlpiel ik:u!1fiat'ur:ism.a

1 ''''1- 27Cel I Vie:l:: '13m •

Ka ne't},Qliedza.:mi ori,!lnāls va.lsts ieatādea, kartografiak.s darbs '.
ir 1935 ~ga.dā. pu1bl ic,ē'taia '.L.atvL,j a.s ata. t;'ics"tika601!,t,lass'~ ~(35) :kuru
i~d:eva Valats st,ati.,stiJ,:as pal"v~lde.. So a:tlantu. ,s·ag,a:t8.voJa
stat.is't1ka 'un sab1.edr iskā. dat>o:ii.n,1eka H,a,.r'~era skuj 'einieka
(1886-19,41) va.d:Lba v,eItot Latvij.asvals'ts :20- ,g'adei < v'is :1:. t,ekst.i
a.,tla:nta :ir la'tvlaiu ņn fil:'<,;inČu. valod:ā J., na.rba .i,eva.dāatz~m.et::=!. k,o;t

iecs.repmt"šnadu .izd.€vu:m:u radu,SI ies j ~U 30~to gadu, vidū 'un ~

dom<ajams. tap,ec da:ud:zas, ka:t:'t.es ir da:t:'i.~z ,1'935 ~ gadu,. T!e

.hinot'āda ~ .ka M~Sk.uJ,~ni,~.k.~ ,;j aLU. 2tL gadu .saKlima izd,~V'a 1ie 1,a,apJom,a

~pamatu p!~r La:t'\lI"ij.a81~elQgrāfi.j'U.~ ihm't.rētu ar vai:rāJ'I::,mn ka:I"'tēm.
"Latvijas ,5tatistik~s atla.sa'" 164 l~ppu~~~ ( atbē13 la;pa;s vien.a

pus~) :ir va.irS,k ne.lkā 800 ,karte:sun ka:rtGlshēllla~'t!'i5.ai aņgst.vērti:ga

t:l.ofO"E'I:RēJumā (j,.es.pieda V'alst.spa.p iruspiestuwē un nauda,sk.altuvē) ~

lt:i\ifaci,ā iev.ietot:a.La:tvij·a,:s!teog:rS,fisk.;i atav'okli?: kla.rta ..tais1e.k:o

V'air,aka~ vispār~eografiElkā.s 0 klim.aiti~kas un vēst.uriskās karte$-

:l3eša~ par lai,k.u nO 1200,. lidz 1'795.. gadam. Pffic v~I':!īt1Ur.i8kajām

kart:,~rn a.t:lantā i~'vĻetQtas i'E:!d~ivLltājil fiacionālā sCl5tāva ~

re'11ļ.l..ju, kultū:rs.cS!.~ ieg1 i:tlba,$ un le:uk.li1Ia.imniee :ī:.ba,5 kart.ffi:3 ~ Pēdffij '0

Lt' vi,sve.it'M, B&ja i:l:de~a. bE:t ka~te~ a.t:<tJHot ie dalt i it'

lie,l:ākJQt..i'e!s ua 19:35.. 8adu~,k:ad Latvija not.ika.Tauta-s" la:uk-
tia imn.iacī:ba~"'t.1rd z:n1.e e Ib a.s unrūl!?nie c rbas u:z.6'k'a ib:! Jab ka-tro
t.ol:'e.iz sauca. .~ s.kaiit i,š,ana.. t.oti maz: de.;t;uli:" pat"t'ū.pn:1,ec.Ibu. be:l-t.

jauni.kie atati.st1,s.k ..ie da:ti.~ kas 1:'aks'turoiti, k;,artes. ir ua 19,37.
i!adu ; p.a.rLat v:i Jasek.on:om.:i skaj ie:m.sa.kar .i'B:a j, un U?, 1938 . ~,a.d.u

pal" va.ls'ts d~elcļ;c,eliem. Vis.a~ kaļ'tes lr viegliu4'bv~r'a!rMLEI: ~ lai

~an satur' vietā'm visai dauda inforID~eija$ un lai atv'ieglotu- d~rbu
ar kal'tĒlh~ a.t l.an:twnP'iel ikumā iI" Le.t;vij aiS!lad!Ilin,i~tr,at 'ivā'

i.,edēl,l:Ijull!l'!,~kart~uz p.~u;1;!papi:ra.~

27
p1B:m. ~M...Celms ~ R,ī:ga -r,oka~~'I:'~ata ekak.ursan:ti,ema.J;' Rī:gas planu
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Vairākas kartes izdeva Pasta un telegrāfa dienests, pirmā bija

Latvijas pasta satiksmes karte (5), vēl visai shematiska. ~īs
kartes nākamais, 1937. gada izdevums ir gan precīzāks, gan
saturā bagātāks. Kartē attēlotas visu tipu pasta un telegrāfa
iestādes un doti attālumi līdz tām, arī norādītas cenas par pasta
pakalpojumiem. 30.
pasta un telegrāfa
noslogota kā 1937.

Savu iestāžu un
Muitas departaments
valodā.

Atsevišķas valsts organizācijas un iestādes sastādīja kartes
pie saviem ikgadējiem pārskatiem un arī šādi kartogrāfiskie darbi

gados tika publicēta arī speciāla karte par
pakalpojumu cenām <50), bet tā ir mazāk

gada karte.
darbības apgabalu karti izdeva 1936. gadā

(24); kartes teksts bija latviešu un vācu

jāuzskata par nacionālās kartogrāfijas sastāvdalu. Kā rakstu-
rīgs piemērs jāmin Veselības departamenta 1923.gada pārskatam
pievienotā karte, kurā attēlotas valsts slimnīcas, leprozoriji un
kurorti. Karte ar šādu saturu bija arī pie 1927. gada pārskata
<57.att.), un abu minēto karšu apzīmējumi ir pilnīgi saskauoti.
Visas kartes, kas papildināja Veselības departamenta pārskatus,
ir melnbaltā noformējumā un divās valodās - latviešu un franču.

Arī Latvijas pilsētu pašvaldības epizodiski izdeva kartes un
plānus par savu teritoriju, un šīs publikācijas bija domātas gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem,jo attiecīgā karte vai
plāns tolaik bija vienīgais šāda tipa informācijas avots.
Aktīvākā šajā ziuā bija Rīgas vadība, pēc kuras pasūtījuma
pirmo pilsētas plānu publicēja jau P.Stučkas vadītās valdības
laikā (1). ~o darbu,kas ir diezgan shematisks, iespieda V.Millera
tipogrāfijā. Kopš 20. gadu sākuma
darbinieki sāka sastādīt precīzu un

Rīgas mērniecības biroja
saturiski bagātu pilsētas

plānu mērogā 1:5 000, kurā iezīmēja ne tikai esošās, bet arī
projektētās ielas. ~is plāns publicēts netika, to izmantoja tikai
pilsētas dienesti savas praktiskās darbības organizēšanai.
Sabiedrības vajadzībām Rīgas valde 1927. gadā izdeva pilsētas
plānu mērogā 1:50 000 (8) un tas bija vispārīgāks un vizuāli
pievilcīgāks. Arī Nekustamo īpašumu nodala publicēja pilsētas
plānu mērogā 1:25 000 (19), taču tajā attēloti galvenokārt
gruntsgabali. Ar analoģisku saturu, bet mērogā 1:10 000, šī
nodala izdeva 1937. gadā vēl vienu Rīgas plānu (27).

Vairākus Jelgavas pilsētas plānus sastādīja un izdeva šīs
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~,~1.fIiēta&i 'v,;i1!ilē'i!ļ :BlIl~d!!!:l,if1. un p'i~Jü~ ļ 18(~2'. 1!ļ'lj.rl~ I,;':tMļ ',17")

a tt;ē1cr'C,a::! :f:lLg, '1101.k.a:t pi In,i~~:~~ tie t fll:"'Ī da] ēj' '1 ,aIi'būv,~,tā~s ber 11j:;'o;[";lj:~e,~

.:n~Ad.C!iI- 'iLl;:; pē,~e,.j'e l:Dm1,t:c:aaniā;:a _'~';kl n~,gtn ~ '~d.u ",t!:,t .1:i1!1I1ī!Ūit.U, ~

~Q'i,ld!.iļatu Ji!!lļļ)a"vi'!JI:t3l '~'ļIļ:nU.vi lit:\i51,:i1:j l:2lid'~v;EL &0. ;ga~ beJ.g'ris: {44,)'.
19:2iB ~ g,ad.ā Cēisu pi 1,āē't.as 'p1anu ~~dē.vl;īvdd:e (,10.) ':ara:!!, t.~3,i. l<Ot't 1.

:r'~iw~ ,i;ez:īi:I'!iets, ~~'l~,e:fai~I.:tl~'i!it,ae,'tģ~,ļt,o~'l..,:a,~ ,l!I.r~~.la"1't~u. ~1.hl-et"!.i,'El!

valde ~~'il.il!l karti.1 ~ kUļfa, ~;'!3:t.,e"lot:,6, Xhatl'.giBiVB:ļii!I ';PO,~Ell' ne F!,a:viiIiII~ām1 ll'd~'
:ļ,okfieae j, (1,2) un aia de.r't.a i!i:!!l~a, d~mā 'ta ,salV:-~f!,'okA~''!;'tOr il!i,t:i,~m~

''i1'ē1 S §mi;;n ,~,~u ē ~a"i,\fQt~ li1!l1::ģj't.I.~ ~ :k~, ar;[ u' ':no1.iJk.u ,rek':Lulij't.

,eev:1,~ HtJ!!. ,~di! :l:zd"~, 'Ģ~~:!"u. al;?kārtne i51: ~ J:m1U ka.W't-oID"a:f'l,~lt~
.!!I,tt~,.l!:!,fo,:rm, ~3"4·) un fiir nosaukum.u ~i§,dī:t:āj'U 1iat.vi,eBU '11m: anE!i.lY,

VBi.1.~d:§...

i5~,'1'~2'. ;a:,. a'~o"iedr'1~kO ior~,8;ni!!::"ilc:i"M. un P.l"'.lvāto :iIlz'~ļmum.u

k~ibg~i;E'1:!ikie jL~~:yU!MĻ1- .'
J·ān:QIC·a~!90, k!90 ·si9!h:1edr:1IEikā;a, o:a;'!~ani~āc1.tj: ~ b:1j; a ,~te~:p F,~I!!ļ!?iJi ā'ŗi!ļ

La::t;,wļ;ļj:aLa ~ ~U ,lzd1evē;ļ am, 'lm, ~ ,:!f-'41C;, ~: dOma ""P~~IU. .~,i.'l'\m.o, Lat liT tj as

~P.\lb,R 1kaa ~t't.i ;Il~'j\ Eli~ SāJCffi.i l~dJ~v,a !..l~i;t"!J:te BU . ~;t'b ~"~;hj as, tm:. '.t."='.10
~.•u~t~r'IJlmiLĪ~ad;Q~ (',~ _. 42. ,t,:sh. )1 ,. ~fj, ~kili;t;'t.,l 2l.'imē:j:;!i, 'to 1aik 1I1i:l li tār ai !::II

·to,pēqļļ\ā:f~ 'Fēt:er ī.',;;; 'RūdJ~;l;iEs Miatitnii!ik·@· ,apt u'VS:ri!:1 ,[Jtj_ rbS;u. 1 ~~, mI j • un
kar.te;s; ~B.lvti~n'tī!..!.a ,lD~.ii"'k:IL:Eī, bij'!!II. ,ap 1Lee Lnā t. p~sffill:e' 1 Lati'iļf.1:j as, lija1:=.;; to§I:

ek:;:i~'[jencl (k&r"t'e~.. teksti. bij ~ l:fLtv:lieBI!J un 'fr',anc'!J' 'valoda) ļ Ji;;~' ,a~i
o!3;,:ļiē :in~'t 1,15!, tv i~ sUs uz '1'ē,V'::item:1 (LVV A.." !Sl,.,:iE',~~ 1 ~ap~ .•.~,15'0 ~L, )-,

No :i!iaJ.b.ietJria~;j ā1I!i ij;i'ļ" an.l':;~j;iē,1j ~ ka. v 1of!'fiS ne, akt ī\!",ikaj.1.0!:llL

'Ol~Va E',ončL:!īI:ii pele kura :inlc: il!.tS:v,A.i!I, un ~' '\!""a.1d.ī:bM' at bal ia:t;·u-,. -- - - - ~ - -- - ..- - - ". ~
:e;\tj;Dē'm1!l: krl!aiJd.!E.t'U 'tA't'liitl',i9i,s. :k..!lr't!2!:i!I 1z,do,~,rll:~!a.l40 000 '!t"'bJl,~~pmēr,ii uz S

I~ad:i em C LW',A..~6"15:3.'7,~f. :ii 1.,.,,a~!I::"~ ~961. ~1~')! P1:tHIĪ!~. v~,lif!;te kart.,e ";Lk,a

l:fi,dņta U~21~, gad.ā' ('1 - 42. t.B'b ~,) .

,~() :3i,en~· kart:l ~,1.~i!'1 li.~an t!O~ ~ ,::!;'k;a 1ā~ ļ 'ba:~e'c ta, ''!::ika ~o.b1:iil:::eti!i

.Y-.B..1r&kkāl',t llin :30~ gad," ot:r'iSillj ~ '~a'e r~>t;;'enz1~a .nor,~d! tiS~ ka '.~:1
v,ecā;.k~lka,t~iJ,e;B s.ko]~s s:t'ena,~ ~ārte vij,li, LIdz, ~i!!O, ].Bi.ik..Jml, :na.v

z,ā:iL:fIdē,;Juf!dl. ~i9L\f1@ :ļļJo~i!ii!l- I! 'fil"āvnlekB:l '1:936~=44g, • lpp,. )1,. Q.][, 8,V & fon~
l.zd,eva ,ar]; 1:.I$tv 1,"a:!l .kart::l1. mfī:"rģgiii. 1:91C!O 00-0 ,:sl!) ~

F"a:r- (;i't' iģ::Il~nā:tu val'" 'Uzeka t,ī;t 'Kal"',~' l'1Ji,v~J.io;u ktY.Jt. tiit',ā'5!I a'~v:tĒ!'n.iba:Ē!i

ll.a,23.~ ,~adā ,1zdct,o() Rig,ei.s, 'PUi nU. (.t2l,! .kaa, b'ij,a. i;;l-gĒt~, ~~'1'iienQkar't
'Br:1:vī:'b.~:Si oī~a o'i}etuā,a.;i';iē;iVi~ :2p~aqG§ļi ~~ .qrs~.i,z~ 1Ja ļ:g;d1!'va. ~~:-

pl.lls~t,i9i6 ,p.:l t\u '. k'lfu;'i§; nor.5!d!t as aut,abusu JL:īnl,j,as' (57) ,., VēJ.. j .funl Il.

~rĪ apgāJoo. ~;.t~t,v 1.~i!i111l ,&t::,tir i.v,'Qt~.i.a'! p~b11cet ie, nl~i;UgQ:VP.115 ( , 4.) un

J'e, SS;V~~ {75- ~ pl81IiiJ.•.

jam:lll
-·foud~'
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Precīzu un saturiski interesantu Latvijas celu karti 1931. gadā
izdeva Latvijas automobilu un aeroklubs (70) un ši karte,
manuprāt, bija tolaik pirmā, kas publicēta iesējumā (vāka formāts
14x22 cm). Arī apvienība "Motortehnika" mēģināja sekot
iepriekšminētās organizācijas piemēram, tomēr 1934. gadā izdotā
karte īpašu popularitāti neguva. No sabiedriskajām organizācijām
vēl jāmin Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, kas izvirzīja sev
uzdevumu sekmēt nacionālās kartogrāfijas attīstību, bet objektīvu
apstāklu dēl, paspēja izdot tikai dažas kartes biedrības pasākumu
organizēšanai un popularizēšanai (piem.,biedrības kārtējās
konferences karti 1939. gadā - 117).

Privātie izdevēji nodrošināja pieprasijumu pēc kartēm skolai un
tūristiem, kā ari pārējai Latvijas sabiedrībai.Domājams, ka viens
no pirmajiem bija Jāoa Rozes apgāds (tā kartogrāfiskā darbība
sākās jau pirms 1 pasaules kara), kas, spriežot pēc norādes presē
(Valdības Vēstnesis,1919.-nr.73) tūlīt pēc valsts proklamēšanas
izdevusi pirmo Latvijas karti. Manuprāt, tā sastādīta agrāk, bet
tajā pašā 1919.gadā Latvijas karti izdeva Igaunijā (2),H.Lākmana
(Laakmann)apgāds (58.att.). No J.Rozes izdevniecības lielākajiem
kartogrāfiskajiem darbiem jānosauc Latvijas karte, publicēta
1926. gadā mērogā 1:400 000 (22). ~ī karte ir ar rūpīgu celu
tikla attēlojumu, labi noformēta,tāpēc ar labojumiem un
paildinājumiem, karti izdeva atkārtoti (47,50,100,121). Vēl jā-
min,ka šī izdevniecība publicēja ari vairākus plānus: Rīgas (124)
un Jelgavas pilsētām, kuros uzskatāmi attēlots ielu tikls, doti
māju numuri. Rigas plāna pamatattēlu papildina Vecrīgas plāns
mērogā 1:6 900. No privātizdevniecībām vēl jāmin "Argus", kas
publicēja dažus Rigas (5) un Rigas Jūrmalas (19,43) plānus, gan
ne tik kvalitatīvus kā J.Rozes izdotie plāni. Loti shematisku
Latvijas karti (51) un Rīgas plānu (8) izdeva akciju sabiedrība
"J.Kukurs". Kartogrāfisko darbu publicēšanā epizodiski
iesaistījās ari vācbaltu izdevēji un jānosauc tādas viou
publikācijas kā piem., Liepājas plāns (6), Latvijas satiksmes
celu karte (37) un Ventspils plāns (87). Gandrīz visi šo izdevēju
plāni un kartes bija vācu valodā.

Apgāds "Valters un Rapa" 1926. gadā sāka Latvijas vēsturisko
karšu izdošanu (24,42) un 1928. gadā publicēja pirmo Latvijas un
vispārīgās vēstures atlantu (59.att.). ~o karšu un atlanta autors
bija V.Olava komercskolas vēstures skolotājs Pēteris Dreimanis.
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Jan~(Fi!'ldaļ. kR l,~;l l' r'~ ;P.,I!i"·e1m8'1II8 'vea,t1i~1:E!(k,ļ6 :J~tļ,r.'r..e'a iW\ atleJJni.:i::;:

'1t..:Lk!i 'pla~:i :1ietot ī.;;;,lito.:baa -un. .ltZdot;1·a..t-kāf''tbt.,1iĪ ~om.ēl." dazk~l",t, -to~·
~Ft:iiime'~a.k~ ~&!i§Oļ.ļ.1,~ '''I.!!iBiJlad~ltib ··~zP'ļ~]n~~otm!~· ~:B~S!~::!l-.~,1.M9~.) .a,

c, Va.']l;t~~,8 1Il1ī n~ "! ':t>tiI'b l-'lc!ē";~J:Bi ei;f:';[ '''!1':al~Wait1l', s:kQls i3 ,~eOIiU"āf.1~IBB

at18'o:tua (,1~5, ':3:9IĪ ,ao ') j, kur:u saā't'iā.d'ī:~amr~ 't ika. ~Z~n.t!~!"t:l, V'ācu ~a~ia-
t""" .••.•,ii fI~±:I,.,.."", ••• ''''''.:ā.f. :;!j;. ~'. ,,'I'!i"""b.ī:;;;Ej iEil ....,l'~""r'l.·.sa :āilcb l ;B'",,' t: '1· a., ~l:z:clevn'c::1.;;,,""'~oa ,:=i',",'"," '8~;t..:CIJl"I:oiI!rLlU.!Iio"'!l A'-!!I:.iIII ~'iII!". :lliJ~. ~ l~.~ .•...• ~-_~ ~~ ._ '-!! ~_..:Il_-~~_. ~ ~_ ~ ~ _ ~~4b_._ ~1IIl ~ _~~

t.iitI.V'l;jJ ~g' s~ļa::!' 8,t?~M~t ,Sl'" 1i.!o't 1 !1e:pi.~·c.:Illaš,gJ.e~LMr.'bLe.m:~CIChI!n" :j"ljaB
- - r - -, • - - . - ~_ ., . - - ,,- • - - - -

:I;(-ontürkgtēmi, īI uZ audek~lā. 1,iLiIiIē't,g ·a:l!..e'il'.āS ~f!:j;te'm un kO'~l"āf~ ~,'ku
§:Lc b-u'Em< {Vi'El!~āi\"ī'- ;51, :~'~lIĪa;tu;(';a:.dit·~llai ~ !:s2,t!i' ~~ ~ i,E!I:Prit":L eK~mr~J1ietD da::f'w

:~~':t~v,o!ē~a ar ē~~.~, :~.ad~~'bogi;;ll ~,o~lfl!Ī~, ~Q daba~i!'in'i.bu.
mBC ~b1lJl ,!šl:"iBim~tu ;§'U'~g:r.',S ,Fl:"lcilfl!. Adam~v.11!1: B (:Il !B1!1!i""' li.9·::9-3 } ~ Un Vei], ;:)iim:I.r.ii

d1e~Sā:iŗi :po~,JI.~ra ,1zde~a (;·D;rt:at1'~,~ 'v.i ~~ļļ'Je;~ :t!:''Y':ē ie e:ā ~-e: J:. ~ 'k;air't'e

< 2ŗn· ~ ~Ul. "'l/al t@\~g uQ ,~,.!!.'I. :p~b-Jl..!e·ļ·",a. 192'B,~ g!:!idA,.,;.

Vari rāk.'!j))S !Il::a:l!."'t!og~'ā.f1L!1kuB, darbus :Il.2!;d.eva a.k-c lj U I!!.e.bied:r':ī:bs "~E~neB:t

Pl.~t:le·g;ļ," ~.l'emē'riēlml ļ '~ā~u'r1i'ak4 d lŖ:lj: ~n. biS.Batg ,~Bltv:i.J,ag ;@~rt::i ac'f"

vtl@'tiv~"'('d.1Ll ;Sa.~i!iJ{a:t'll '~48,.)~:~!!lTtt 8:t.:la:1L1IlifļJ'!;:iI't; ~ ,pnb:t.lc-~~'8, v~l.r~llz·C U4) .
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tāju(P.Mantnieka ..,192..-1939/40.),kas līdz pat 1940. gadam bija
vienīgais šāda tipa izdevums Latvijā. Tajā ievietoti ne tikai
visu attiecīgajā gadā izdoto darbu - karšu, atlantu, grāmatu, pla-
kātu, u.c., nosaukumi, norādīta katra izdevuma cena_ Ir arī darbu
reklama. Nenoliedzami, ka šāda tipa rādītājs palīdzēja paplašināt
izdevniecības darbību, jo loti veiksmīgi reklamēja visas
publikācijas.

A.Oši~a un P.R.Mantnieka kartogrāfijas institūts (šo nosaukumu
īpašnieki izvēlējās arī galvenokārt reklāmas nolūkos) jau no paša
sākuma par vienu no galvenajiem uzdevumiem izvēlējās skolu apgādi
ar kartēm un atlantiem. Otrs uz~ēmuma izdevumu lietotāju
kontingents bija tūristi un ekskursanti. Tomēr līdz savas
spiestuves iekārtošanai 1929. gadā, uz~ēmuma darbība bija zinama
mērā ierobežota. Tika publicētas kartes un plāni arī melnbaltā
noformējumā, piem., Rīgas, Liepājas, Jelgavas un Ventspils plāni
mērogā 1:145 500 uz vienas lapas, šāda veida izdevumu nebija
daudz. 1927. gadā publicēti daudzkrāsains Jelgavas plāns (33) ar
vēsturisku apskatu, bet gadu iepriekš sāka izdot ģeogrāfijas
atlantu skolām (28). Tajā atškirIbā no iepriekšminētā "Valtera un
Rapas" atlanta, daudz vairāk raksturota Latvijas teritorija, jo,
kā atlanta izdevēji uzsvēra atlanta priekšvārdā, šā izdevuma
galvenais mērķis "iemācīt latviešu bērnus savu Tēviju cienīt un
mīlēt.". Atlanta ievadtekstā (autors- Fricis Jansons) paskaidroti
termini un jēdzieni, simboli kartēs, dotas īsas zi~as par
astronomiju, Latvijas dabu, iedzīvotājiem un saimniecību. Tad
seko kartes skaidrojums, t.sk. arī to apzīmējumu, kurus lietoja
Geodēzijas Topogrāfijas daļas sastādītajās topogrāfiskajās
kartēs. Atseviškā lapā ir 16 Latvijas pilsētu plāni vienā un tai
pašā mērogā 1:100 000, kas lauj viegli salīdzināt pilsētu
teritorijas. A.Oši~a un P.R.Mantnieka kartogrāfijas institūta
pirmajā atlantā bija 9 pasaules un 19 Latvijas kartes, starp
kurām kā oriģinālākās jāmin: Latvijas mežu karte ar
mežrūpniecības uz~ēmumu attēlojumu, četras kartes, kas raksturo
Latvijas iedzīvotāju blīvumu, latviešu īpatsvaru, sadali pa
religiskām konfesijām un lasītpratēju īpatsvaru. 20. gados tika
izdotas arī pirmās kartes tūristiem, piem.,Kurzemes Sveices karte
(54), u.c. Vienā no pirmajām uz~ēmumā izdotajām Latvijas celu
kartēm (21), celi sadalīti pa šķirām, atzīmētas arī muitas
iestādes. Izdevēji šo karti izmantoja sastādot 1929. gadā
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publicēto Latvijas autocelu karti (40) un vairākas sīkāku mērogu
kartes (36,81). Un vienlaicīgi tika gatavota arī iepriekšminētā
ģeogrāfijas atlanta otrā dala, kuru publicēja 1927. gadā (35).
Otrajā dalā vairāk raksturota Eiropa (devioas lappuses no
sešpadsmit), bet pasaulei atvēlētas 2 lpp., un katram no citiem
kontinentiem tikai pa vienai lappusei. Kartēs attēlota
galvenokārt daba un lauksaimnieciskā ražošana. Jānorāda, ka tikai
otrās dalas pirmajam izdevumam bija redaktors (Fr.Jansons), pie
atkārtotiem izdevumiem redaktors nav minēts un varbūt tāpēc ir
tādas nepilnības, kā piem.,statistikas dati bez gada norādes.
1929. gadā kartogrāfijas institūts pirmoreiz izdeva atlantu ar
ģeogrāfijas un vēstures kartēm (45) un šis mēģinājums bija
veiksmīgs. Mazajā skolas atlantā ģeogrāfijā un Latvijas vēsturē
tika izmantoti materiāli no P.Dreimaoa agrākpublicētajām vēstures
kartēm, un atlanta nobeigumā ir oriģināla Latvijas lielāko
pilsētu karte, ar geogrāfisku un vēsturisku informāciju.
Manuprāt, mazāk veiksmīgs bija arī 1929. gadā izdotais pasaules
atlants (44), jo oriģinālu risinājumu tā kartēs nav. Tomēr viss
iepriekšminētais apliecina, ka līdz 20.gadu beigām A.Ošioa un
P.R.Mantnieka kopuzoēmums bija nostiprinājies un ieoēmis galveno
vietu starp Latvijas karšu izdevējiem. Arī strādājošo skaits bija
loti pieaudzis - reizēm tas sasniedza pat 60 70 cilvēkus, jo
pasūtījumi bija arī no Lietuvas, Somijas un Igaunijas. Tā,
piemēram, tika iespiestas igauou sagatavotās kartes: Baltijas un
Skandināvijas, arī Eiropas kartes (Eesti Kaardid 1918 1944).
Lietuviešu skolām izdeva geogrāfijas atlantu ar 70 kartēm, tekstu
un statistikas pielikumu.

Negaidīti, 1930. gada 1.augustā mira Aleksandrs Ošioš (ap-
glabāts Jaunās Gertrūdes kapos). Tad uz~ēmuma īpašumtiesības
pāroēma Pēteris Rūdolfs Mantnieks, arī izdevniecības oficiālais
nosaukums no tā laika bija "P.Mantnieka kartogrāfijas institūts".
1930. gadā tika publicēta lielākā pēc mēroga 1:250 000 un
saturiski bagātākā Latvijas karte, kas tika gatavota ilgi un no-
pietni- Lielā Latvijas karte uz 9 lapām (61). Kartē attēlotas ap
25 tūkstoši apdzīvotās vietas, visu veidu celi, visu pakāpju
administratīvās robežas, vairākums upju un ezeru. Kartes lapas ir
mapē kopā ar ģeogrāfisko nosaukumu sarakstu un jānorāda, ka šo
darbu publicēja divos variantos: ar īpaši uzsvērtu reljefa
attēlojumu un ar iezīmētām mežu kontūrām. Lielā Latvijas karte
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.1Zd!@V'!.ilml:; Io:L.1ta. LAtV,llli~ elS, 't.o:!L'"igJna. kaiCā1U. ko,m;p .~l!:.t,s CĪ~ l m kas s.;;,~t:,ur

dew'i.:t;\'u tŪ:iL-':L:t1iI!Iī:'IB. :1."&;}CfOU. kartes t dl ~a:t:t" l , K:,a~:r'2!. l~ēl!. bi~l'a ieī;ŗ.i.e:~a1;īa.,
. '

vakQ$ et' :ķJ~iļjad.tek:3:t;ti, .lai ,1Jīāk.~i~J..i &t'W!.eg1b1''&~ a~,§u ļi·e't·o~ail1lu
'p.f, r~'.i!;:kl'.ie'na J. ,!!j.! kā,

'!l,a.li;!;i(B· :~:i!!ii'.ī!t;l,jl~ b:1;i~ 'Le,~\o1'ijia!,:'5 -L:ļ.et;nvāi!l, :r.~qo!!!bk~'it.~B 'Uz, 1.i.!2

la':E!'~Līrn .latv le.'iE!'y,Um1' ,1 j,e,tu'v'~ ~~, "Iļāl'odi9. ~'~4 ~' U[iI ~t:I.~o gr; i!lt: 1 gk.As k..E~:!i:"'-

tli!!iB: ''IIIi~t'10;ļlā, 1 ~'15 00 0 di!L~u 1 !!ipu, icu~p:be;ē ana ~ t ā~ē C kīa. 'iii ~.Mant;nieka
U~Iļi[:'WfiA. 3'0· m ,!!t6d.'14 sākulJ1tā' b':li.J iii W l:ia;ii, k: 'm~de,ī."na~ :1e8~ i,i&dt~hnl-~.

~tV'i.jg~ Pa~ t~ v'1lņ" :11~itgl'11,ec1nā.t:iei1s ar'ī: ~eĢ qa.tm.dz.u '~::n.l:Ei'Ed~'Ū, 'P,:t~'i1,
ud!e"!T!illlJll.leJll!!: Vi§iil t'BP1.1 B (a,4,]!i iElaree ~es [i 1 :2"J' )~, R:E~i!.i§· ~ :Il.0 2 ;.112 ~1 Z6.} ~

,D-a;;uga;~11~ C:l'Oa J' l' j[~lg'aIv~~ ~:LD9, ~ 1ftk.~ .lLz.dot jL .!3l.'r"ī 'ī.-Ei:t'lll ~ ,!9i5.'

g8ļ\!'e~Q - R.r,a;°ā!s C~" L,i.e.~,§..ia,s {gG) '1lU'l 'V@i:t;l;"t:epils ~SIT) CI'8ftU ,1t1'1āeni i

!1iC;tJQ:āi;'t:1 '~1 ve:n:!:I!k~l:"'it: tur $,g'tu '11~ ~ki!l:k'!;n:',5~.ttļ .1.ietoiQS e..Jl!Sli... ~'l.ed~;ej1lem

'tl~ ie~ iem ilii!n e tpiiltfilekl em e1.ki!i. Pub 1i{;~tas .ar~! ~-lFeci;::'1i !5il:a.ertād S:'t Q:;;l. - ." .

,kiā;rt'!E! B'~ 'pia!rĻ _ '1' :Da..ug;a'llif!Igj ~.sl1.1, il!e.'~e!kaa ~'Pk~,'a::'tll.Ē'i'S t so , U!'i!. T"&l.su

·:t1'~V"ada 't .L';J3~ lta:vt.e ai. V;ien.ā! n,g :~ ~~ 'l1i!im L.at,v.1 ,lAB .:,pl,ibl1ka.e ,1.13 ik;§.

1 t'i!< 1.iMtej i.-e:m, ~de.'vi;J1m:i.Jem 'b i.1 ta ~~,t'l.i::i j a;!!l Coļ!; 1'0 e,1.•,l'~D't;B t ,l1B ~, 'kas
bU.t.lba Ji.r eedl,''J,J. k.at't.e ~ ,~ad.a1.it~ !pa. ,Jta~~j; !l'e::-r. :p,em.a::t.n'ī' '3:im 'Q:a.rbam
~.:ī t::!.kA. f.....::..~n.t,.cI,t,19; L.i€l ļĀ ,ta:tvi.j, B 611 ,ka:E'te ~ l~·fļO'.' ~ada p i.~j,iQ'a ,tīiI.l-

!'I!i!I,~~'aat-kQr~ltl ~tJ.lle'ē ~;a ,Hifi;1:!'i:īi ~~ ~iE!:;gjlea' at.Le;f.i.'tu (119 J " kA ,~r:ī
d~$ta.s- E;,:!II. ro:~s J!::i!!i;:i,;'tes ~ kur>is &'t. t,ēJ:. !J;;rta, ai 'tuā.c:!j ~~. Mi!l:l; ļ.r.tCl l' 'Z;:5. ~f'r i:a8J,

u'-r:'!, 'Iī~M\~hzā n:eM~.l ~'t1.n,i.il'um1J, ,je!'if!lla:s. 'Nerv 1,gna nO 1mdot.āj b. '][n'1" te~, ,g&1'!I

t!!av red:;Iem~a :r;"Qbe:~~ ~ec '1~~9 '.' tr.ada :l?SRS \1"āc! j,li!.S rī:,IS\l!TIB 'P~;~'

,Ba :L't l~',a'8 'va1.i:rttm-





Vē 1 j ān"Ol"ada..~. ka P. Ma·t1(tniek~ kart,ogra,fij a.s :i.n.st.i :tuta i~Epieda

ne tlkai. ka.r'tas ~ bet at":l Qiiļz:adusplakitus Ut:1.P,s.t. bil~tanus et ~ $.

"'!Jls,lešanam" 1940 .ga.da vasara.
4..2. t.abula~ Sab ieclrisko or~an.i;zac iju un 'l?'t"1vat:o apg.&du

ka.,rt.a€roifislcie .izdevum\i

N,.p.,k, NQsa,ukum$ ~meTogs ~autors .i2:devēj!i5 Dait~,ju:m.5 Fapi lddat:i.

1 .~.Lat.vij iiJI.~ kart.e ģt' L::rttSali un
da:lu nelr Plesk,!!!vas un Ka:UI;l€l.S ~-

bsrr,Lātfi. J ~R()z,e. 1919 .. 192 L
2 ~. La.tV jSa~ .k8rt.e~. 1: 650 000 ..

H.Lak:mans.
3 - L,atvi,'j,a"s ka:rte.P .H,a,.ntnieks ~

Latvijas kart••1:1~35 mij.
V.KrümiDģ. 1920~.1926.

5, .~ Rlg~l:iplans. 1=·25 .200 . "i!.t'gU1:=;'" • 1920. ~1.824.
6 ,- Pharus-plan Libau. 1~10 000.

,Ze 1.tlul.gS\i~t'tre i.b & Buchhandlu:nil5. 1920.LNE

Latvij a:fl kat:'t.e. 1: 300 000 _COlava; fonds ..19:21 ..R'VKM117548.
Ri.e;ae plans .,..1 : 12. 500. J. Kukurs. .19:21.. LttB

- L,atv:lLj as .ka~t.e ..1; 900 OOO.Üla.,vafond~;.l:922 ~

1819. Mialna bibl.
1919. LNB

7

6
9

10 ~ li!. '1:ga8 ,:ru.l"ma.lasp lAna ,..A. 0 ši inš&

p' . t1ant nieka ..,
11- E:aP'1r'a, 1taTsM14. 1 ~.880 0uO. E~Erlrl.a.n. ie.
12 - Rrga.~ pl.&nrg. 1; 12 600. Kara i:ŗlv.a U:du

kul tilra.,~ apv ienr:b~ ~

1922~

13 ,- Ri:ga:s :Pli.U·5.1; 22: 600 ~A. O~iuģ&:

P .Mantni~k~ ~1923,~.~1924. ~1'928 ..• 1927 ..~1.930. LNB

14- R!g~~~JŪr'IDa 1ai;;! p1.1in'8.V~1st.Sl?8.1ii r'U

SP ie:stu.v'elJ ~ 1'923. Lb'lB

151 -Ģ~Q g!"a f .i,jaS es.1;l~fi t ~ pam.~t; s·ko la.m . 19:2:9 ..
16- Lat,vij a~ .kartec..1: 300 00,0...Ola-v,a ;f,o,n.ds. 192,4 ..
17' I.,~t.vijae 'kar:-te ...A.. B.~r:t:kis... 1924_

18 - R'fga~.pl~$. 1:.25 200. Val ~t;~papII'u.

i3pi,estuv'e . 19.24 ~ RV'KM 1582.68,.
1.9- R':I:,!!:;as.Jurmaclas plans . .1: 2.8 OOQ..

..ArgllS" . 1924., LNB

20 - .Latvij a.s, kal"te ..1: 420 ooo .«.o.6in.~&
P . Mantn i.!~k:s. 192.5,. Misit'la bā.b 1 ...

21.- Latvij alī:.l ce ].u k.art.e" 1~.e60 000.



A ,.O~i'l;1@&P ~MiM\.tnieks ., 1825 .

22 - L~ tvi.jas k.a..t'teat' Qeļ.iemuu apl:':tņķu

ieclal,ī:j'!l.Ul,lU. 1: 4.00 000 & J & Ro:z;ffi. • 1.926 & Mü>'ina b iq 1.

23 - Latvija~ paga,s1::,u.karte & Z. LanC:nlafl.is . 19:2B .
24 - La~v.ij a~ \fffi~tu~ ill1lkās ka.rt~s ..

.192.6.

:2:5 - Rēzekneq: a,priT,jĻka karte. 1:126 000 ..
A. & OŠiI;lJ~.&p.Man:tniek:3 . .1.926 &

.28- Vi.d.zemes $!;VrEl icesk.a,I't.~ .

"Valters un Rapa". 1826~
.27 - :1:iep§..j as plans.it ..oš ins&P .Mantnislks . 1926 .
28. G.e0gr.ā±~i ,j'as a:t 1an'ts. 1.da La ~

A..,OŠ'itl~&P ,.,Ma:ntn,ieks . 18Ze. .
29 - Ģeografi.j.as ,atlan."ts. 1.5126.

3C - Geogra.fij as papla:š.i.nats .atlan.ts. 1826.
31 .~ re 0 ["pa~W4e OKl"t~ a:r .iI1ac-·SJl:I;,,60M •

,,J' & Na'lil.o::se 10\1"5 • .1.826 ..
;32- Ļatvļjae k;art.e~L&P.V:it()lagramatu

'un ra.kstarnl ietu ve ikals ~ 1.927'.
;'3J- J.el,i!5.a,vas.pl.ans~iLOšiI'l.s&P . Man'tn:ieks .19'27.

34- RiBas J'ū.rma..la.s plan,s, .,J .NovQselov5 . 1827.

35 - Ge·o~['afijaa ~t.l~nt~ &:2.dala.

A.Ošll;ilS&P ~MantnieĶ.6:. 1921.
36- Latvija:s kart:ffi a.r jaunu pi 1set.u:

un ~pr iņ'ltu .ied~1 'ij'l..U:llu.•.1: 1.j, 2m1.;j, •

A . üi3,inš&P. Mantnieks . 19',28,.,
37 - Latvij~.s $at; lks:m.e iS ceLu.'karte.

1: 4.00 rOOf.L6.al tis;che Va1"'la~. 1928. Mi~i!:\.a bibl.

38-Latvi.Jas-lga.unij as- 'l,'obeŽ!as k,arte.,

1: 420 000~:K.~egli:aš . 1828.
39 - [,at.vij.El.6 utLV'ispā't'iS;iis ve~tUI'e'~

8o.t lauta. P.,Dr!:. 1roanis . 19128.
4ü - Latvij as ali::l'toce llu k.a.r'te. 1,; 4.20 000<.

A.Ošinš&P '.Mantnieks .. 1929 .
41 - Latga.les-J.a.unla. tg:ales. ~,Rēzekne~

u:n.Ludz; aS apr:1. nku: ,kato't Eli.• 192'9 '.

42 - Latvijas 'Il·ēs1:;·ln::·'E!;$ kar-te. 1. : 4m,lj.

P.Dreiman.i;;:;;. 192.9.
43 - Rlgas Jürmalas pla;ns. 1: 28 SOO.



1929. tNE
44 - ĢffiogrzLfi·ski~statistisKS pasaul~ s

atla:nt·~. A~a3;Ļņ:E&P ..Mantniek~ ,.
45 -Ma.~a i.:@ ~kQlua..t .1.iiIln;t~· g;@,Qg:t'~f i ja

un .. Latv-.i,ja.,:a;lJ);2stttf:'ē. A.Qsi:r,Jls&P ,.,M~nt,nl~ks., 1929.,

4A5 -La;t vij as k.a..rtl!;:!l. 1 ~.:,1000 000 ~,l!\,.Ošin,š&

F ,..Ma:n;t,r:t,ieks •

1829.

4.7- La.tvij <;1,6 kaļ't~. 1: 400 000 ~J ..Roz;e .,

19'2 ..
192 ..

48 Latvijas kart.1e ar pi lnl:,gu 'lJfie 'tu
vā'rdusarak:stu ..1~500 000." Erfi~rt Pl~l.itesl ,. 182,.,. LNB

4,'9-Lat.vijas fiziskA ka.rte ..1: 800 OOCL

A .,0ši ili\,š&P ~Manto. i eke • .19'2 ..
19'.2- ~ LNB

51 -Lalt!;rij'e~ .ka.t'tlEi., ,J. ,r:.uku.t's. 192..

52 Latvijas .kat'te ,. "li. Krūmi.ņš. 192 ..
58 Li'vQfiij~,~ ka.rte I( 1.i:dz 156i, . g. ) .

1 ~2:•25 mIj. lI. Levi,Sl ,of Menars. 19.2 ..
64, - Ku,r'z eme·sS:v'iS' i C,E! e k:art ~ . 1:: ,50 000.

A ~05 i t\.s&P . Mantn i,e.kG ,., 192. .

55 K'e'meu:'u ,ap.kārtn~~t"e lj 'ef',ia ka.lĻ'tel.

1=66 000. Viirt.s,p;apiru s;piaat.uve. 19:2.. LHB
66 Rī:~.~S p1ān'~ . 1; 2'2500 . 'lo Bar tma:n:li.eS• 192. "
57 Rī:g:a~ pla.ns ar s.:u'tdbususatik:sm1.

KaI'a in.va1Idu. palī:dz ī:bai$ biedriba. 192..... I.NB

58 - Lils·p;ājasplans.
A.,Osio:~&P .Man.tn.i,~lt:s~ 19:2 ~...

59 - E:.ī:g8,aJŪrll:ba.las plans.
A ~0 §ig,$&'p ~Mantn. i eks. 192' ••

60- Jiel,gaV'a~ plāns.l: 12 500..& ..üšir,l.s&

P" Mant n.iieks. 182. .

61 - Lielā Latv.ij~s ka~te .1: 2.50 000.

P •Ha.ntnie.ks. 1930. LNE

62 Latvijas karte ~1 = 30'0 000. F ,.Mant:f1iaks~.19\30.. RVlQ138.38.
,s,a - La,tvij as fizi:8.k~ k~r:'t~.1: 800 060.

P .Mantniek~. 19'5O'..
64 .~ Latvij as- Lietuva-.Si rOlbežu karte ..

].,~10 000. 1.830 •

605 - Balt ij,as jūras izogonu kart~·
1930 .g-ad,~.L. Slaucrt~j iS., 1830. S.lauort,aj~ > 19306.



88 - ,RIgas pla:r:u;!.. L:83 000. T .H:at'"'tm.ans. 1830 .
lS? - R:l~a:s JŪr~m.ala.splāns ~1: 28 500.

J_Sk~r3tiuA_ 1930.
6,BJ'elgava.~ pl,!in~.l: 1.2: 500 .,P.~an:tnieks,., 1930,.
(:39' :(;ieQ,~rafij as at la.nt ~ .P . .M!![tO, t.n i ek~ . 1.930 .

7Q t.~tvij.~~ ,autoo~lu k.ar-te.l.: 400 QDO.
Latvija.~ ,a,u·tomohi ļ 1).U:O aer-ok Lube . 19'31. LNE

71 - La.t'v-ij a"S rakstnieku. m.āJ1'tel inil€oku~,
z :ī.n.i.tn.:tl8;kuun kulturas darb ini~ku

'so;pula vietlt kar'te. A.H.IS!Ina Lkanis ~ 1831.
72 - Latvi.jas ģeolo,~iskā ka:I,"te ..1::3 mIj ..

E. Kr-auss. N.Pe 11,e• 19·3:1,.

73 -Lat v::l.ja-s kv,a.rt are V'ieddoj umu ks,rt 8.

1·:2 mIj. iE.Kr,a.u,ss ~V. Zal:1s • 193L.
7,4 -Da:u,gs;vpils plāns. "Latvijas atbr'Ī~

v,ot:§.j iS "'. 193.1 .

75 -.JelgavQ$ p l.ins .Tas pats izodevēJs. .1931 .

'('6 - R;[gas JŪ:I'rn~las plans. 1: 20 000.
G . Roman.ovskis. .1932. .LNB

77 - .Latvij as .oro,gt>āf .tiSkā karte.

1 ;2:50 000,., P..Mantnieks. 1933.
78 -Lat\lf1jasa.dmini.s'trat:Iv~ un mež;u

,karte. 1; 260 000. P. M;antni.slka:,. 1933 ~
7:9 ~. 'Latvijas t.Ūrisma kar'tes ŗ 9 ..li.ap:a~~.

:1;250 000. P.Mantn.iBks. 1'98.3. LNE
80 La'tvij :a:::;kaI"t.e ..1: 4.00 000. P . Mantnieks. 1933.
81 - L,atv.ij aso e 1u ka1"tlel. 1:700 000.

P~Mantni!§!k:Q. 1933.

82 - P:a;pla.šināt.:s !i:1l;eori:liļ",āfija,s atlants.
F ..Man t.n.:Lek:s. 19a5..,

83 Lat.vij 8..8 laba.!k:loce lu kat' te .1:.1 Ini j ...

,.Hotcrt~hnik~ ,.. 1934.

a4- ''Ventspils plan.~.l: 10 000. P ~Man,tnieks.1.934 . LVVA,882,8. f.,. 6.
lapr •• 3172.-73.1.

85 - Dau,~a:l;fp'ila plS-ne; .1= 1!0 000. ··.El'n.c~~l't

.f'la tes'" ,.,
8f~, Da:lJ.gavpilSi v1eca.s Pil" iekšpi lSiēt.as

plans& 1: 10 0>00.."Ernst Pla;t,es·'.
8.7- Stadt.p tan vQnW':i.ndau. 1.:~.lO000.

1934,.
1934. LVVA.2908.f.,



fMi -~~e<i5ll ;PlātLB ...t: 1.4 6(N;i~·f!.•.Mantnļek.3 ..

8~' - la~te: I;la:uga,v~ 110 K:iJ!lmeeiG!'e:;' 11.ī;dz

p' la:v.1~.ām.~1: 100 000·- f'~Man'tnle;kl;ļ ~.

!B(l!' _. E1a.ns·kA.B ~p~rtt:U::i$k~ t.f!I ~.l.::.·S'(} 'tJOO.

'p ;'~'e.n.'~n.lekB.

:91. - 'Liel1'~j,~8 ,ji'pk&rtne.a :k6;~t1'~.1. :..SO 00\:1' .•

.P ~'H~tn! ē\k:s·.~
S2 - ~l'i.d:zlēl!l3e9' Sve-ille.e eil ee ljl'e:f,;l;, k~r't,e'.

I~ OO~,rl;1.lia,~
!!l:3 - ,La 'tv l,ji i!l.El ''br.' Jl.\Ii' r!:J,~ e,4I,p/U 'kiBr·i!:.e ~" 2,.~,.

1 ~,?'OO OOO~. "E',. 'I3aJ!..k\Sl'. 'Er i Odl"':tl5l ~ ltS,:! 5 •
9'4 n'i~~~'t.1h"l.!!!I'tupl~a ~"Ern!!!l1:: ~la.:t:B,~!·_ :193S~,
95 ~ 'Rī~;fi,~, lO~t.8B '!:i:@;n.'t ī.e,ē:.1M: ,Q.a.,1~ '"p·ldkt8.

1 : Ui O~O ~ ". Ml3jIItn'ieik~ • 193!S .
96. ~. t l,~.~;a~aa, o~t~~ ~·l!;n~: ~1 :::20 OQO.

']fil a'Mu el:tli!!i~1!• t9'~-5.
~1' - V'e!D"t,gpi:ll: B e il3Pt.~B :pla:rIi5l.;1;.:: :2\0 OO&..

il' ,.Han't;I;!J:.e~'ks,. 113'8·8, -
ŠI,E!,- ,Li~t jļf,;ij a~ k~r1;'ēi -1 ~.200 .Q(! CI,. F ,.Ka.'Eļ,t.n liĒ!!k:~"J!..9-36 ,.

~l9' ,=. L~i:,'IJ1ja:8. ka.r,;'te, ...1~300 000'. P. Mo!lll.'t.ni.eks,.1936.

100 ~ ,Lat '!l'.1j'&r=; ,kal':"t,~~1.~Büa CH)O~ J' _Roz!€:' ., 19'3'6 •. tNB

lCll ~ ,A'U'~O:~i§.t lk'S:īR{l;E:! 1,%.n1..j'\J, ,kal: te .
F .Mant:nie ķB .

102: - ~ t~a.:s ~1.āP.!ā ~ 1; 1,5 OQO~ :E'~ Mant.q. 1Jak.:!i ~

163' -, Fe':r~~ •.lil:i7-.IVI$l i!ia 15.lļiI:t3.:.1. ,:26 0 (JO.
'II?-~.M'ar.i;,t,n.iek8 •

104. ,- R!,f!g,'a! .Jū':t'm~la,;s ~,l,iina~1;:30 000 e-

":m1"1l:e;t: ,PLa t i§ ~J1 ~

1015 - lDa;ug,avp 11B un ,aI?k..~?l"tnes, p lāll's ~.

19'36.
1.93~_

:1~1 2,0,0 ,. ,J m Rtn a;a . 193'8 ~
1[)~ 'I',-~-,,,,, ---- - 1... , - '1:0 i~- •••••••.•••~ _t~1C' ,t l::"i'i:lr<:i'_'~ 'GI' ~ . .ua;.J!~a'1il'.iE?::ļ=.;;;; ~;Ļan::;i:~.'" _~',li;L_",•..•~".J:.'''';~~ • .J;.!:i!"'~.

10r _.r..l!2:p~jias t:Jl]:!"'1.,8,t.U p l,~'fia".'P. • Man t.n.i eks ..19'316 '.
''il 0"8 ;-;._. 1" 1 ~ 0' ,i"\;""'" ""~,,, t 1nil' " ,~.Q""'.<:i.L -, ~ ~ii1!i~U i?,' ;f.;!I.[t~~.":.2." UI'.iu~ IJ.r-ns, .11:', i,'il,'l;ea e- ••••••• .".-ŗ.;;'.

lOS ~ J'ĒI1,~;~;v,aetQ.r!;:;rt,'Ii,ļ ~'laltī:$., 1:.1.5 ,000.

P .,'Ma'fit:n, ie lts •

1110 - ,[':'a;tvlj i!L~ kAr't'.!:. 1 : 501} 000 '.;:Ii•RO'21€i ~

1.1.1, - Ka.t"te' vo~'l tA~,t1,a.ndi!~a, 1.:' 1 oe 00'0 ~

19:3,6.

19'3'1,.



112- R.i,ga:l1iun .apkal:'U'"le 6p 1aJ.1:lfr. 1 .~.1.5 DÜü.

P .~an'tnleks ~ t937 .11 ~tk!2.r't.ot.i izc!.
!Latv1.j.as k.a.rt.e., 1: 4.50 000. P . t1an.tni,eks. 1938. LNB

La.t.v1j a.s karte ar p ilnl:gu v i'etu
'Vardu, sarakstu. 1:: 500 000.'" Ernst Illa tes ,i< .1938.

11,5 - Lat'viji.a,S pagast.u k,al."t,e.1: 100 000.
P •M.a.nt,n.ie,ks.

11.16 - La'l:.vijla.Si dze;lz:ce,l,u u.n a:u,.t'ohua,u

sat i.kames lrrdj u karte. P .Mantni~ks. 1939,.
1.17-. La,t;vijas~eogr'āf ij.a~ kc.mfer~hrCe6

eks-kurs :i,juka,rt1e. .La tvij as Geo~'rā-
f 1,;:1a~biadl" [ba., 1939.

118 Latvij as c~eļU a'tlants, ,.P.,Mantn.ie.ks ,. 1939.
1.1'9 ~ Maz,a.l.s p~saules atlants. iP .Hantniek.s.1939.
1.20- Latv:lj~s kar-te., 1; 300 OOCLOlava.f:on:ds.193 ..
121 - La.t,v:tja..s karte., 1 : 5QO 000. J .Rcze, 19.'3..

122 - Latvijas dzelzceļu un fiden~celu
kal"te.1: 600 000 .A.JakQjb~ofiS~H. Z'ommers.193 ..

123 ~ Tale:u no'!!,!"'.adal~a.rt,e~1 ~.300 000.

P.Mantniek~.
1:2.4 ILtga.e plans ~:11.:23 000 .. ,J ~Roze.

1.25,- Rlga;s plan~ ..1: 50 0.00. A..Spr'o:tte:.

126, - R.ī:gas pi lsē'ta8 E!at.iksm.ee:kar''t~ .•

P •.Man t,n ielks.
12'7 - Ogresp lā:n~. ~1~:7'.4 800.

113
114

1839&

193 ..
198..
193. "

193 ....

193~..

Aubora ~a~t&dita-

5.1 . '2 ..4. ka.:rtogl"af1.j e..Ģ plt:'C bliēimu Z i:n;ātniskie pet ijumi.,
pet:ijunliUEika;l:'to@:.riifij a.s ,zinātnē ~ kas t ik:a veikti Latvijas

Republika'6 lailtli" val" sa.dal:ft di vii.~gcrupās ;pē.tlj U!!.!i Latvijas
k.a:rt.o~'["āfij as ·ve'6t.ur'ē u:nm.a:trsrn:tāt lska,j.ā,kartogrāfij.i§. ~ d,arbi .ko

ņeica. 1?ētot prak'tiskaSr ka:t:"to~rāfijQ,s problemas.
La.'tv1';as ka,I'to~~r'ā:fij a~ vē5tur<es' viļ'~iena p it:'lrI.~. p1Q;blikāc ij a

O:ILja 1926, ~ gadā. par laib'lliešuva lod:iizdcrt:a5 iem pirma.j iem
ģ;.eografi~k~j, iem at.bmtiem: (Putni.r.;L:E5.1926.) ,. Tajā' rakst,uroti XIX
§i,;I.ds imta Qt.ra,jl§. P'1:lSē un. XX gads imta ea.ku.m.&,pub li'cēt: i.e a,t, lant i un

pama.toti uz:svērt,~., k.a pirmie a!t,la,ļļtd latvie~u Va!,loda v ienmēl" ba,s

mŪ:;;iu tautas kul t;ÜtoStS 'V'ēstu]['e!s, 1 :l~cinl.e.ki. Sa':; ā pub 1 ikac iJ ā ~l" ī:.
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:EJ F'D,i",_ ,1.I!:O.fi:rrl aru, jļ:-=::~UZIjJV8m j unlO':r:'am~ k.u:ti' s., kā '~au le'!?;f'i ek~, to 1k~
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mine:ts ~ ~'i;;)d arho j ā'Iii! ,ar pa,sim, ee n~J;;ajēm L.i;;!,.••."i.i'= i.j >Sij:;;! 'te'r"i t .u",ij,.;&:;;l: k<'l•.rt;ē~f
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jJ1~ stUTS s ~!3I:t:'l~ cl1Z~~G"..ilU ~ gan ie.t.k~l t i kal :a·e:n ~~j,,~ļ1I'I !,;ļ!,i'l~i1LJIIļ

(,!A;t' bu~ovs ~ '1'SJ,6i.a. l r

,~ti!!i,,,,,:!j,umua ki:1f't;Q~r,āf±,;II &s vctil :I!I"I~i)ji:t'" ~i~J'{!§, ,a:r I !!'!',!'Īü,f ~Ar-i'!J!:-ld:fi1, Spekke

'ļjJfi ''IT!j~ītiB: C ir."iģ ln~l,a-iB pē:<t'ī jWlii~ ļ p~'b 1 ,lo ē t a kopā, .at" G. 'R~'T.ioSfnu. ,i,r' l;i~r

~V' XV II sads ~111!1trii; ,iL!;i.Wq;tI! i,Q as Ki;i!.r'tem. ( ~!ĪtI;S;, OPli!ikk.'B ~:l!..931-. ) •
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da,:ļ:'b j; el!!iJ." ini~ā. ~,in~3.. m.ē:rā' ,ap,kopot.i. ar ~ ''V''!n~ !pēt ļ ,;kumi Li!ft'lll.j ,~:5

,k3:I.'to..l!!r,ā' i IS aE!' V,Š~'thl'.g, 1,1" ~:t6i!iV 1,:Mt:i§. :r:JodBJ la !$ it"ām.a tā {5.,pe,kki!1i:l ~ '1e 35. i

LSH!5_} u'tjj, tA~ b1 ..1a tolai.k v!e'l'Ii.ī:gaia '~lIitf:j'U1Jh'5 sajiģ vJ.'it.".l!:!i::e~~.

tat;,ga.1~iS n:8t"'t'§,ilana 5 vē 6 t1J:irea' ~rQ,b],ē:mas ,pi ;t'i!]:ļ'ore ļ:g;' :E'-i!"t 'ii"~ta, :t=':ŗO'W' t' .,
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'ü:!g,!a:! lJLČ~ :110E!i&uk:mrnu. ..izlIla lLiF.'I!!:liIi" 1?·ile''V·ēr'a~':;i ij;;' /V i:,gt'a b6i < V ī'srab:;;;l lO-

19,3fI. ,). K1lIrtCii,I!!iJ",Il~IJ':1j6.~ V'ē!,g~n.lt'e5 j"a'u~~~.'ģmī', :W!~nēi·t,:ļ. '~:;Ļ ''E!'!ŗ!clē~i,=,.fu.

:EJ!~'a\O1 vi~ii;Ib n:al!:J1vi -~ ~JL5!:~iEI~~ ~ ~9'~Q ,. '" 19~ l' ~,~b _ , ,,' fj &'lJ,cīn~~~, , 'ito!ifi~~ ~

1'9'2'3 ~ t m33-,~, 1:'9'3B. l' 'l' A~i'§:uzlna. 'A,~M9~ 19'29 ~ ~~,oi:I'·a.,fi;!!, J:,~RUit~~

~:Ku'Ut;iiļ 'ļ lS,! Ek.~ da,:ŗb6!ial ~ 1.618:3_ ,~adā. ta''!:: '!l,i.~aBi ui.tl 'V'~iea.i '~&'I:.~ t .!ILk.a..

lI!le'k~lifīi·i a i~~.t:.;i'!;jj"ēt.a·,~$i';[;~Qīia:teUn,~'~~.uP'pļ 'It. ~ V~n:[ ~a.!,i!ILa.t.vi,,jJ ii ~.'!8.:l!b9

'~lt~ 8'10 bU:;!lĻli "iia Sit;U1""i.. ~:ubQ ii 151~~". ~ •
,Hrat.iEImAt Jt skis km;r;;'tDgrg'!'i j iii;;;! '!j,;ī"r.:o ;ļ'erJ:_ā.~!!t",;ļ~,l:r;1!ālti;~,'$'ļt:S:,~Ü!Iiiļ~i "Ve !C:i!L

,pro'f... 'Re·'nholdā 'lii/ii;Iļ ldeIDā~t":;;l ,rutn.!na '. ku~"t1:f p. ti!!!i. ,&'1~I'''i·g'~ :1:Zl:s:tl'"ļdā.j~

'\!f,8:.:i;.:t"·&as j'ai~n.a~ 'p:t'Qj'e'k-c'ij Ē!lS P~~i§.'Iil1.8:e;k:Ar't,~C1I, ('l~!'\i;lI~m.Q,~,t .t9~~4:.~l' p.i!!I;r'

'i~H!ļV',i'ern l?eti,j '~'i.e!ļ'ļ. v1~ ,:~JL~~,.'1I,8Dr':ī[ :5il:.ar~ti;;j;lļl;t iaki~,ji !!!eggFtā,iu.
k~n~ 8~ā: "Ilar~~~,ā .19~4:.~ ,~.nda,.:28. 'I'Q:JIĻēŗl; ne.,vi~f.iI~ tIIJJ;!'ib,o lā:;i:l~ 'Īi,.~d,j~d~,a.l1..Ēlm:

~e'ļjgrāf.:Ii.."llas .ti<\:.ll!1i:n-:t.:t@;mI.R ~V'.'!e'u tn :t.:r.'ls,~Z"OI~e,]!l:cļ~j,a::! '~:V Pl. 811ļe t,gt.a$... jo

li!ec,s-rāi'.ļ,,i &1:!1 ~,tl-a.ntu :tZid~ifi:l;f~~,i iP.1aaa'UJ e ~ ;ka:r''eēļj;ļ .ms ~~t:ne ~ ~'n" oj"e,
,k~rtJa'f; g;aJ:'''!\i5!i:!liok:fI.It(.t. rmi 'V"ā~c~,~k<!,J:.~a~tla'ļ:\!.t',ilĒl~īnUI:ii J~,~k.ē:.i,ak:t~l_2iiJ'.§lI

kifir."::3u 'e~;:tur1.il:~:kc~ar,~ ,t.ulkoja iļ;I!!iOJe;rr-i.f:lh:i!!lkos nc,sauJkumua ~

,~a
ee~iI:"'eE!'8 0 ~C6~~p '~aO!:l!'1"f . a:ļli':fQ"lt'iF~~'-Le:cr~QH,,~,~l~ī:H mī;tJt~!f!e.C1:~i9;.- f f

ICin~af.· '~'Q~t'~H ~ [;;ei!.:~O'Ii;"~~~' -ē M ~ ;;.JL9S 5 _~~tEii _:1-~•29:3,
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Zināms veikums matemātiskajā kartogrāfijā bija ari Jānim
Balodim (1878-1978). inženierim-geodēzistam, Latvijas universi-
tātes docentam. 30.gadu beigās vinš izdeva plašu darbu (Balodis,
193.), kurā vispusīgi raksturoja katru no projekciju grupām,
atsevišķu dalu veltot R.V.Putnina projekcijām. bet loti maz
skarot aktuālo problēmu par Latvijas karšu projekcijām
(220. ,232.lpp. ).

No pētījumiem t. s. lietišķās kartogrāfijas virzienā jāmin
geologu Ernesta Krausa (1889-1970) un Nikolaja Delles kopīgi
sastāditā Latvijas geologiskā karte (72), E.Krausa un Vernera
Zāna sagatavotā Latvijas kvartāra nogulumu karte (73). ~is
kartes no Latviešu konversācijas vārdnīcas tika pārpublicētas
vairākos P.Mantnieka kartogrāfijas institūta izdotajos atlantos.

Arheologiskajā kartogrāfijā jāmin H.Riekstina darbs, sastādot
vairākas kartes (Riekstinš,1930.); un ekonomiskajā kartogrāfijā
plašākus pētījumus veica LU Ģeogrāfijas institūtā Ģ.Ramana
vadībā. Tur sastādītas vairāk nekā 200 originālas kartes par
Latvijas augsnēm,reljefu, iedzīvotājiem un lauksaimniecību, bet
kartes nav publicētas,lai gan ir detalizētākas un precīzākas nekA
Latvijas statistikas atlanta (1938) analogiskas tematikas kartes.

P.Nomals (1876-1949) sAka Latvijas purvu kartēšanu un izdeva
pirmo karti par Kurzemes purviem mērogā 1:600 000. Tā sastādīta
pēc 1926.-1933.g. pētījumu materiāliem (Nomals, 1937.i.

Izdeva ari dažas mācību grāmatas kartogrāfijā, starp tām kā ori-
ģinālas jāmin A.Eglīša izstrādātās. Trīs reizes tika izdota
plašākā pēc apjoma v ā na grāmata "Karte-kā to lasīt un aa.a t ād ī t ? ,

kas bija domāta galvenokārt Latvijas armijas karavīriem (Eglītis,
1935. ). Tūristiem sagatavotais palīgmateriāls"Kā Lzman t.ot
karti celojumā" (Eglītis,1937.) ir loti lietišķs un ari izdots
tādā formātā, lai būtu ērti lietot celojot. Vēl jānorāda, ka
A.Eglītis piedāvāja ari vairākus jaunus terminus, piem.,svešvārdu
"horizontāles" un "bergstrihs" vietA lietot "augstumlīknes" un
"kritumrādis". Taču tolaik šie priekšlikumi atbalstu neguva, lai
gan, tie ir ievērības cienīgi.

Vēl jāmin origināla iniciatīva - Piemineklu valdes aicinājums
sastādīt pilsētu un pagastu kultūrvēsturiskas kartes, bet tā kā
Šī ierosme radās tikai 30. gadu beigās, tad paspēja izstrādāt
atsevišķas kartes, piem., Rīgas aprinka Stopinu pagastam (LVVA,
6828.f.,11.apr.,116.1. ).
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3;~ :IU~1'45'-, a,,d'a otl:'ap'l,,!!~:e 1 !di:;:o W'Eī,CJ! ~ _iaW ·~ā]J;;U:l!iliam!,
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karte (2 - .3~~ab_J_
Pie Lat.vijas t.er:itorija:!:1l IDkUP@'Šan.,~u~un valsti.·skis nea·tkar:Cbag

1i.kvldēŠanas. 194.()rgada s~pbffimbrI aizlied'2:ia karšu publicešanu
pr iv,~fuiz de"\i'l1 i e c%bāl1;ii, 'i:. ā~t :ika n~c i.onal i zē tas,. T'e j āino r"ā.da. ka

P. Mant.niekak.!!.u,;· t Qlg'[",ā:f::lj a~ius t.it.G.ta ki2. tlzv:u~muIna n~.ci 0 na.l i zaoLi u.

ve.ica paģu ae.r'bi:n.ieku komie ij~. un kopš 20 ,., :~ept.'eI!'lbra ins;t;itūt~,
un

ķ1uva, pat" 'Vala,t ~:ape:ādniec.'[b<a:s·iPo 1i.ll:l'ā f i:~ko u:zOJēmumu l?ā.t"ya lde e
C VAPP ) s.a~,'tā,vd.a1u a;t" no sa:ukum.u r, VA1pP K~r' to l§:t'ā:fij as i.nst i tūt sl ".

Bet uz:tI,ēmu:ma agrāka.j~ rFa~niieks p ~R"Ha.ntniek~ ar 'VAPP vadlbas
p.~vell tika, apstprinat~ :p,a:t' ka.·t'tQ~t'.afij.as i~st;it'Ūta tehfii15ka

dit'ekto·;r'u.
4.3,.ta bu la . LId~ ).:,9.r8. s,ikilllllam, izcila tlas k,a..rt: e a

ar L.atv i j.a.a. ta,l'.i bO-,:t'.1j as a;tt ē lloj umu..,

N.:p.k.. Nosaukum,s "meroi!!1:s~a'uto:r:s~izdEf'i{IējS Da,t,§,jumsP,apl1dda,ti

1 - Karte van. Lettl.and.1 ~300 000 ~
K.H,~ide18. 1'94.0. Herde,ra i.n;sti,-

't{it.i (Marbu rg.il ~'

Vac..ij~.'

1 :2~ 6~lj ~VAPP Kal't;elgrafi,jas inst. 1940,. I.:N:B

PSRS rLa't:vij as, dz~ lz,celu kart~ ~
1;600 OOO~

0- PSRS.Lat.vij, ~:\1!!, dz~lz:cel~ ..1;.~1~:3 mij.

VAPP K:artog.rafi.j as 1ns't i tO:ts.
B - :Karte vem: L~'ttland,-V1erbļ"eitung det"

Deuta-cnen . 1:::"3.0.0000: .K· ...Ha-idals .
Die Bevti iks.rung Estlana:s ml..d

Lettland~ . 1.:::1, mIJ & K. Hai.de 1~ ,.
f:! - DE!lI1' 'Verbre i.tung de!r De1Ut~chenin

Estland U.•Le't't,land ....l.: llfilj .

Verwal 'tu:ngska;rte vonEst: landu.

1:S~5Inlj~
;3 - Dien'lT"id,B.usbI"WI'I E i.t'opa8kat't;,~ ..

1940,.,

1:9·4.0 ~ .LN.B

1.940". HerderB inst. ...

1'940. 1"

1940.

Lett land. 1.=1 mIJ ~K.Maldelis. G •.BO:r'fika:ms .194.0. ,i

10 .~ S,tadtplan van Rig,a& 1:25 000. 194Q.• 1841.. pieLdarbam:Mili-
t.argea,gt'aFhi~che

An~,aben ūbeļ" daa
.Eut>opa, it::.\!ch:e R:uļ-
land •M~pp~ E,..



1,1 Stadtpla:n von Dün~bul"'~~1;10000. "
12 S'tad'tplan '!lon Libau. . .1:10 000. U':l4.0 .. ~1:941. He1"de'I:"a inst. (M:ār-

burga ~,Vi~U~~ija,)

1:3 - l.e:t.v:ij :as, karte ,.1::6.00 000.

14, Kart,~ de~ Deu.t;~.eht.u:m im

westLlch.en Lettland.., 1 :600 000,. .194,1..

15- Über5ichtskarte der Ealt:i~cher'

Lander ~1~1 Jnl.j . Genera.lsta:b des f[eeres~ 1941.
16 - Di.e :Ej,a.lt1s'cher Lancler. 194.1,. t1ilitararchiv"

Freibul"'sā{Vāc.ija)

1'941.

1.7 - Strap,en.kat"te det' Ba.ltischen
.I..atn.de:r' . 1 ~,800 000.,

U!, GElwas:ser' u, so:n~ti8e Ge lan.d:ehin~
d.el"n,is~.e, det' Balt;:isclu~·r L,a.no'81" ~

1.:lG:11j.
19 - St.:adt:plan von Mit;au~.l::10 000.

~.

194.1~
1'941.

īII "
I!

Au.tcnt"a ~;i]iLst.~.dlt.a..,

1940 ~gada decell1.br:r ie~p iEl šana. i nodEi,va Dis n:vi daJilS 't, I'um~ i ro pa;Sl:

kC!.rti. KU.Ptl't iri~ļ:d;ē!Ja ~OOO ek~.empla.l'os {3 ::1~ bet kar-te nebija.,

oriģiMla. To~,ti;pat k~ Latvij ·gS d:.z'elzce ļu kair'ti, {63.iS:!. t t . )1 ~ kop'ē;jl a.

no a ~t'ā,k PSRS publ i c,ētaj, i:m: kar t e:m: • V,APPKa 1:''t CIgr ā:f 1j sl.~ ina t itut ā
iespie0la Ŗļ'I karte~ pi.e mae[bu ~rā:m,ati:m,~ tulkJotfun. no k.rievu
valodas. Velj:~i:ql' ka ar Ja.unā.s va.i"aa ~tlau.jutik~ pu.bliciil:'ta:~;
tūrisma. mar-š,ļ"u~lJ,l past.kaI:'tea ,JÜrmaJ.ai·j Embū..te~ ļ1!o:v~dam: un Lig~tniEli

(.Ja"uoā.k.iet;uri.sm.a i2idevumi ~,194.0.) .• protam~ nenor'ādot ~ ka< tā5 ir
pā:t"pulb.1!C,€i,,:hlm~; no La.tv i j a,li ReP'Ubli k.a"s la ika iz de'V11,.m]a: (41 ~b<;ļcb, ) .

194.0. gada heigastika s.a,gatavot.a arip~gaatuļ'ob,ežu k,arte. ka.~.

maD:u;prat~ i~dQta. net ika {KJdpid a no .k;;ar'tes ,ot' iQ;inā~aat.l'od~,s B:ī:gas

vē~tur~s; un kue;ni.ee lbas m.uzejafond~u;'1i ar nr .8855 )1 •

\iT ffi 1 p~,1t"m~ FSRS~ na.ci~:t,i~kas Va.c.i j as,ltar ~ sāk.sanas a"t:' 1 V8:ci j ā iz:~

d~'\la,Latvijl a,~t~n':i torij, a~ ka.t"tesun, 1i.e.lakJo pi iLšetu pl:ā,nu:s .~, šo'

da.rbu ~agatavošana1 i~mi:lntoj ot. 'Latv i.J=s armi..J as Ģeodē z ij as- To.p.o-'
,~rifij<1l.s: dalas izdo·ta.s: k.itt"t:.,~a. kā a,r;[ F ~Man'i:;n,ieka kar'to:!:!:l"iJ:ijas

instit.G.t.a darbus. Vāci,j a. publicffit;a kat'~u uni?lānu~ kuros attelota
LatviJas ter:i tor1"j a~ko,pskaU;.s ~ pēcm:ū,su. dat:.iem ,ir 15 (4S. 'tab. ) .~

un tos val'~adalit; d;i.v'ā8igrupāli:!: 1~-k,a,r'ts5; un. pilse1!''t;uplani. ka:;:;

bi,ja. dQmati galvenokiirt, vācu a:rl!llijaL un, :2.~ kat"t.es. lo,:)'~zdevaa.r
@;al\l'"eno mirki in:fo:l;"m@tun idJeo lQ$JLski iet,ekmēt Vacc.ija::;;; pi lsoT,1lus:

'pirl1fiffil La.tv.ija~ okup'ēš~na~ ,., No pirmas .!St"'1"Ipa@ .izdevtmli.~mv:i~pirrn:s
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jāmin Rīgas plāns (10), ievietots pielikumā Krievijas Eiropas
dalas militārģeogrāfiskajam aprakstam; arī Liepājas (12),
Jelgavas (19) un Daugavpils (64.att.) plāni.~o plānu sastādīšanai
kā avoti tika izmantoti Latvijas topogrāfiskā karte mērogā
1:75 OOO,Liepājas 30.gadu plāns mērogā 1:11 600 un Liepājas ostas
plāns, publicēts 1931. gadā. No publicētajām, vācu armijas
vajadzībām paredzētajām, kartēm jānosauc Baltijas valstu celu
karte (17), kurā vietvārdi ir latviešu, lietuviešu un igauou
valodā, tikai vietām papildināti ar vācisko nosaukumu,
piem.,Liepājai ar "Libau". Līdzīga šai kartei, bet mērogā
1:100 OOO,bija Igaunijas un Latvijas karte, bet nav datu par visu
šīs kartes lapu publicēšanu. No Baltijas kartēm vēl jāmin
hidrogrāfijas,reljefa un veģetācijas karte (18), kā arī pārskata
karte (15), uz kuras papildus uzzīmēta lapu sadales sistēma
kartei mērogā 1:100 000. Tas bija nepieciešams, lai varētu kopīgi
izmantot šO karti un vācu armijas topogrāfiskās kartes. Tajās
geogrāfiskie nosaukumi ir vācu un arī latviešu valodā. Savukārt,
vē vienu pārskata karti (16) papildina Latvijas pilsētu plāni.

Vācijā publicēto Latvijas karšu otra grupa bija plašāka un
daudzveidīgāka - tajā ietilpst Latvijas vispārģeogrāfiskā karte
(1), trīs kartes, kas raksturo vācu vēsturisko ietekmi Latvijā
(6,7,8), pie kam īpaši rūpīgi attēlota Kurzemes dala. Latvijas
karti mērogā 1:600 000 (13) vācu kartogrāfi sastādīja izmantojot
kā avotu P.Mantnieka kartogrāfijas institūta karti mērogā
1:450 000. Vēl jāmin, ka Baltijas valstu pārskata karte (15) tika
publicēta atkārtoti (LVVA,2909.f.,1060.l.) un šajā izdevumā īpaši
uzsvērti celi, Liepājas kara ostas teritorija, bet geogrāfiskie
nosaukumi ir latviešu, lietuviešu un igauou valodā.

Tātad var secināt, ka lielvalstu - PSRS un nacistiskās Vācijas
kartogrāfiskajā agresijā pret Latviju pārāki bija vācu kartogrāfi,
kuru kartes un plāni bija precīzāki, arī aktuālāki. Jo vācu
speciālisti vairāk izmantoja Latvijas Republikas laikā izdotos
kartogrāfiskos darbus. P.R.Mantnieks kā galvenais un lielākais
karšu izdevējs brīvvalsts laikā, ātri pielāgojās padomju varas
prasībām un cik zināms, represijām paklauts netika.

5.8.2.Latvijas teritorijas kartēšana vācu okupācijas laikā.
Latvijā galvenais karšu izdevējs vācu okupācijas laikā bija
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Kartografijas institūts, kura vaditājs P.R.Mantnieks atguva
īpašumtiesibas uz uznēmumu (ari denacionalizāciju veica institūta
darbinieku komisija vacu okupacijas iestažu parstāvju klātbūtnē).
Nenoliedzami, visu darblbas laiku P.R.Mantnieka uzņēmuma bija
okupacijas kontrole un gandriz visi Kartografijas institūta
izdevumi:kartes,planus, ari atlantu (44.tab.) atlāva.lietot tikai
akupācijas iestāžu ierēdņiem (dienesta lietošanai).

44.tabula.PSRS-nacistiskas Vācijas kara laika izdotie
kartogrāfiskie darbi ar Latvijas teritorijas
attēlojumu.

N.p.k. Nosaukums,mērogs,izdevējs Datējums Papilddati
1 - Stadtplan van Daugavpils.

1:18 OOO.Kartogrāfijas instit. 1941.
2 - Strassenzustamtkarte Lettlands.

1:100 000.
3 - Ostland.teilblatt Lettland.

Kartografijas institūts. 1941./42.
4 - Latvijas karte.1:80 0000.

Kartogrāfijas institūts.
5 - Latvijas ģenerālapgabala pasta

ievirzišanas karte.1:450 000.
Kartogrāfijas institūts.

6 - Latvijas ģeologiska karte.
Autors:N.Delle_

7 - Leduskarte. 1:1 mlj.
Kartografijas institūts_

1942.

1942. RVKM 3824.

1942. Herdera institlitā
(Marburga,Vacija)

1942.

1942. LVVA,6828.f.,6.apr.,
2390.1.

8 - Geologische Karte Ostlands u.
angrenzenden Gebiete des Euro-
paischen Russlands.1:1,5 mlj.
Autors:N.Delle.

9 - Gebiet Riga-Land.1:200 000.
Kartogrāfijas institūts. 1942. LNB

10 - Bezirksnummerkarte der H.B.D.
Nord Riga. 1942. RVKM 139697.

11 - Gemeinden und Stadte des Kreises
Riga.1:200 OOO.Kartogrāfijas inst.1942. RVKM 30442_

1942. LNB
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12 - Gemeinden und Stadte des Kreises
Madohn.l:200 OOO.Kartogrāfijas inst.1942.

13 - Übersichtsplan der Stadt Riga.
1:10 000. 1942. Herdera institütā

14 - Ostland-verwaltungskarte.1:1,5 mij.
Kartogrāfijas institūts. 1942. LVVA,2909.f.,1095.1.

15 - Latvijas augšuu pamatou karte.
1:400 OOO.J.Vītinš. Vērtspaplru 1942./43.Herdera institūtā
spiestuve.

16 - Plan von Riga.l:25 000.
Kartogrāfijas institūts. 1942./43.

17 - Plan van Riga.l:25 000.
Generalstab der Luftwaffe. 1942./43.

18 - Kriegskarten u.Vermessungs-
gamt Riga.l:50 000,1:100 000.1942.,1943.

19 - Gemeindegrenzenkarte des
Ostlandes.Lettland.l:1 m1j.
Autori:K.Maidels,G.Bornkams.
Kartogrāfijas institūts.

20 - Deutsche Heereskarte.Ostland.
1943. LVVA.2909.f.,1092.1.

1:50 000. 1943.
21 - Ostland-Atlas. Kartografijas inst.1942./43. LNB
22 - DnaH popona PHPM.1:20 000. 1943. RVKM 44065.
23 - Militargeogr.Übersicht über

das Stromgebiet Duna.
1:300 000.

24 - Latvijas karte.1:520 000.
25 - Deutsche Heereskarte.Estland-

Lettland.l:l00 000. 1944.
26 - Militarische Geo-Karte.l:300 000. 194 .. Lapas:U-56 Dünaburg

U-57 Rositten

1943.
1944. laikr."Tēvija",10.08.

27 - Austrumeiropas karte.l:7 mIj.
Kartogrāfijas institūts.

28 - StadtpIanskizze Riga.l:31 000.
194 .. laikr. "Feldzeitung"
194 ..

Autora sastadIta.
Viens no pirmajiem P.Mantnieka Kartogrāfijas institūta

(uzņēmuma oficialais nosaukums) izdevumiem bija Daugavpils plāns
(1) ar saturu anaIoģisku pirmskara publicējumam, un arI šajā
uzuēmumā izdotais RIgas plans (65.att.) ir iepriekšēja izdevuma
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atkārtojums, tikai ar nelieliem labojumiem un vācu valodā.
Vācijas kara aviācijas štāba izdotajā Rīgas plānā (17) attēlotas
dažas rūpnīcas, lidostas un dzelzcela stacijas, tikai ielu
nosaukumi, arI objektu saraksts neatbilst tālaika situācijai.
Kartogrāfijas institūtā iespiestā Latvijas karte (4) ir
pārpublicējums no 30. gadu izdevuma, bet, manuprāt, oriģinālāka
ir Latvijas pasta karte ( 5). Tajā attēlotas visas pasta
iestādes, pasta dienesta darbības areāli un pasta pārvadājumu
virzieni (66.att.), kā pamatne šai kartei varēja būt izmantota
1937.gada Latvijas pasta satiksmes karte.
P.Mantnieka kartogrāfijas institūtā iespieda t.s.kontūrkartes,
kurās pēc tam iezīmēja nepieciešamo saturu, un šādu publikāciju
piemēri ir Rīgas (11) un Madonas (12) aprioķu kartes ar attēlotām
pagastu, pilsētu teritoriju robežām un pagastu valdēm. Kartes
papildināja pagastu nosaukumu saraksts. ~ādām kartēm līdzīga ir
arI Rīgas apkārtnes karte (9). Te jānorāda, ka visas minētās
kontūrkartes izmantoja arI jaunu karšu sagatavošanai, piem.,
kartes, kas ilustrēja Austrumzemes jeb Ostlandes pārkārtošanas
plānus. ~īs okupantu ieceres un izstrādes pētījis prof.H.Strods
(Strods,1994.-56.lpp.). Jānorāda, ka vairākas šādas kartes ir
LVVA fondos:plānotā darbaspēka komplektēšanas - 2909.f.,1096.1.,;
kūdras ražošanas plāns-turpat,1097.l.; liellopu ganāmpulka karte
-turpat,1048.1,; sugas aitu izvietojuma karte-turpat,1049.l.;
enerģētikas karte turpat,1065.1. Kartogrāfijas institutā
epizodiski izdeva arI Vācijā sastādItās kartes, piem., Latvijas
pagastu robežu karti (19), kuras autori bija K.Maidels (Maydell)
un G.Bornkams (Bornkam). Dažkārt tika izdotas kartes citu resoru
vajadzībām, piem. Leduskarte (7),kurā iezīmētas līnijas ledus
stāvokla raksturošanai pēc ledussegas mērījumiem. P.Mantnieka
uzoēmuma lielākais kartogrāfiskais izdevums bija Austrumzemes
atlants "Ostland-Atlas" (21), kas sastāv no kartēm un statis-
tiskās dalas ar īsu tekstu. Atlanta kartes ir dažādos mērogos
1:800 000, 1:2,5 mlj.u.c. un arI tāpēc karšu saturs ir vispārīgs,
sastādīts galvenokārt pēc pirmskara statistikas (piem.,1935.gada)
materiāliem. Kartēs raksturotas šādas tēmas: Ostlandes
teritorijas administratīvais iedalījums, saimniecība (plašāk
tikai lauksaimniecība), iedzIvotāju blīvums un struktūra,
ģeologiskā uzbūve, augsnes, meži un teritorijas vēsture (gan
neminot Latvijas Republikas laiku). Jaunākie dati doti uz 1941.
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gada 1.janvāri par rūpniecības nozarēm, bet vecākie uz 1863.
gadu - par Latvijas iedzīvotājiem. starp atlanta karšu autoriem
bija arī latviešu zinātnieki: prof.E.Dunsdorfs, N.Delle,
prof.J.Vītioš (1885-1951). Kā atceras Kartogrāfijas institūta
tehniskais direktors E.Ošipa kungs, tolaik esot bijusi iecere
publicēt Latvijas atlantu, taču vācu okupācijas iestādes to nav
atlāvušas. No P.Mantnieka uzoēmumā iespiestajām kartēm, kuras
atlāva lietot atklāti,jāmin Austrumeiropas karte (27)vācu armijas
laikrakstā. Kartogrāfijas institūtā iespieda arī dažas Lietuvas
kartes mērogos 1:400 000 un 1:450 000, bet par Igaunijas karšu
publicēšanu datu nav (Eesti kaardid,1996.).

Vācu okupācijas laikā dažus kartogrāfiskus darbus atlāva izdot
arī iestādēm un citām izdevniecībām. Zemes bagātību pētīšanas
institūts publicēja N.Delles Latvijas ģeoloģisko (6) un
Austrumzemes geologisko (bez kvartāra segas attēlojuma) (8)
kartes, bet Vērtspapīru spiestuvē tiražēja J.Vītina sastādīto
Latvijas augšou pamatou karti (15). Kā norādījis autors (Vītinš,
1945.), šī karte sastādīta izmantojot agronoma A.Zemīša augšnu
pamatou un zemes vērtēšanas materiālus. Vairākas Latvijas
ģeoloģiskās kartes: pamatiežu, kvartārnogulumu un svarīgāko
derīgo izrakteou tika publicētas Universitātes apgādā
pielikumā mācību līdzeklim (Dreimanis, Liepinš, 1942.). P.Nomals
turpināja sastādīt purvu kartes un publicēja Vidzemes un Latgales
dalai (Nomals, 1943.). Kāda no vācu iestādēm izdeva Baltijas
dzelzcela karti (10).

Arī vācu militārie dienesti izdeva atsevišķas kartes un plānus,
kā iepriekšminēto Rīgas plānu (17), un vairākums no tiem minēti
speciālā dienesta lietošanai sagatavotā darbā (Planheft,1944.).
Vispirms jāmin Rīgas plāns mērogā 1:10 000(13), kurā attēlotas
visas okupācijas režīma iestādes, piem., armijas teātri,
grāmatveikals vācu karavīriem, medicīnas punkts, cirks u.c.
Latvijas celu karte (2) arī bija sastādīta armijas vajadzībām, jo
celi attēloti maksimāli precīzi. Vācu topogrāfiskajās kartēs, kas
attēlo Latvijas teritoriju (18), īpaši uzsvērtas visas apdzīvotās
vietas (to nosaukumi ir galvenokārt latviešu valodā) un celi, bet
pilsētās norādīti baznīcu toroi. Vācu militārajā kartē mērogā
1:100 000 (25) Latvijas teritorija attēlota 87 lapās, un tās
sastādīja izmantojot Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes.
Bet lapas, kurās attēlota Latgales teritorija, vācu kartogrāfi





sastādīja pēc PSRS 1937. gada topogrāfiskās kartes mērogā
1:100 000. Kā militārģeogrāfiska apraksta pielikumu, vācu armijas
speciālisti sagatavojuši un publicšjuši arī Daugavas un tas
apkārtnes karti uz 10 lapām (23).

1943. gada Rīgas plānu izdeva arī Padomju armijas ģenerālštābs
sastādot to pēc kādas (neminētas) 1942. gada kartes(spriežot pēc
attēla) un aerofotouznēmumiem.Plānā izdalītas pilsētas sagrautas
daļas, bet visi ielu nosaukumi parnemti no kāda pirmskara laika
izdota Rīgas plāna (87.att.). Padomju militārie kartogrāfi
sastadīja arī Latvijas teritorijas topogrāfiskās kartes mērogā
1:200 000, tas iespieda 1942. gada un šajās kartēs īpaši
uzsvērti galvenie grantētie ceļi un būvējamās šosejas. Kā liecina
Krievijas kartografijas vēsturnieku jaunakie pštījumi, līdz 1944.
gada februārim sagatavoja arī speciālas celu kartes mšrogā
1:500 000 Vidzemei un Latgalei, un līdz ta paša gada jūlijam
arī Kurzemei (npeo6paxeHcKM~,AneKcaHapoBa,1995.).

Vācu okupacijas laika Kr.Ancītis (1911- 1963) mšģināja turpināt
aizsākto darbu pie kultūras atlanta, bet kara apstāklos trūka
palīgu un iecere palika nerealizēta (Ancītis,1943.). Vēl janorāda
publikācijas par zemes kadastru un augšnu kartēšanu Latvijā (Die
Katasterschatzung ..,1942.) un par pagastu karšu lietošanai skola
sagatavošanas nepieciešamību (Dravnieks, 1942. ). 1944. gadā
atkārtoti izdeva A.Eglīša grāmatu "Karte, kā to lasīt un
sastādīt", bet ar jaunu sadalu, kura autors raksturo PSRS lietoto
Gausa-Krīgera koordinātu sistēmu un padomju armijas topogrāfisko
karšu apzīmējumus.

Jasecina, ka vācu okupācijas laika Latvijas teritorijas kar-
togrāfēšanā jauni, origināli darbi netika sagatavoti, jo tas
kara apstāklos bez okupācijas iestāžu atlaujas nebija iespšjams.
P.R.Mantnieks sava izdevniecība veica visus vācu iestažu
pasūtījumus un pēc manam domām, dažas kartes izdeva arī pšc paša
īpašnieka ierosmes.

5.8.3.Latvijas kartogrāfija laika no 1945. līdz 1950.g. sakumam
Pšc kara Latvijas kartogrāfijā sakas stingras padomju cenzūras

un PSRS Geodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes (turpmāk GKP)
maksimali centralizštas vadības laiks. Visu Latvijas Republikas
un vacu okupācijas gados izdoto karšu un plānu lietošana un
pavairošana tika stingri aizliegta. Kopš 1945. gada Latvijas
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kartes saka izdot trimda esošie latvieši,bet sīs viuu aktivitates
līdz šim laikam nebija īpaši pētītas, tāpēc par to tālākaja
teksta. Bet vispirms par kartografijas attīstību Latvijā pirmajā
pēckara posma.

45.tabula.Latvijas kartes,kas izdotas līdz 1950.g. sakumam
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējums Papilddati

1 - naTEHHcK~ CCP_l:500 000. 1945. LNB
2 - Latvijas pagastu aramzemes

1 ha videjās vērtības.l:l mlj.
J.Vftinš. 1945. piel.darbam:Latvijas

PSR augšuu kartes.
3 -- Latvijas augšl;lu pamatnes.

1:400 OOO.J.Vttipš_
4 - Latvijas augšnu tipi.

1:400 OOO.J.Vltiuš.
5 - Lietuvas PSR,Latvijas PSR

un Igaunijas PSR.1:750 000.
6 - Latvijas PSR(veidlapas

karte).1:600 000.

1945.

1945.

1948. RVKM 3852.

1950.
Autora sastadīta.

Lai gan 1944./45. macIbu gada skolas ģeografijas programma
(tulkotā no PSRS Izglītības ministrijas izdevuma) tiek Ipaši
uzsvērta kartes loma. Latvijas skolas nevienu oriģinalu karti
lietot nedrīkstēja (Ozoliuš,Vērdiņa.1991.). Par to, kādas bija
Maskava izdotas skolas kartes, liecina fakts. ka 1945. gada VAPP
pedagoģisko rakstu apgadā pārpublicētajās (no Maskava izclotajam)
vēsturiskajās kartes pat nav attēlota latviešu apdzīvota terito-
rija. 1945. gada pielikuma grāmatai (Vītiņs,1945.) publicēja trīs
Latvijas augšņu kartes (2,3,4 - 45.tab), kas sastādītas pirms
PSRS-nacistiakās Vācijas kara (5.B.2.). Pirmā Latvijas PSR
administratīvā karte (1) publicēta Maskavā 1945. gada un ta ka

pie BīS kartes ir norāde par robežu datējumu uz 1945. gada 1.
martu, tad karti sastādīja, pec manam domam, 1944. gada otrajā
puse. Pēc kartes satura precizitātes un ta liela noslogojuma
Cattēlotas loti daudzas viensetas) var secinat, ka kartes
sastadīšanā izmantotas Latvijas Republikas un VāCU okupācijas
laika izdotas kartes. piem., Latvijas- Igaunijas karte mēroga
1:200 000. Pie kartes esošajā apriuķu saraksta ir arī Abrenes
apriņkis un tas apstiprina iepriekšminēto versiju par kartes
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sastādīšanas laiku. Vēl jāmin, ka pirmā administratīvā karte bija
domāta tikai dienesta lietošanai.

1945.gada jūlijā notika LVU 1 zinātniskā sesija, kurā
prof.J.Vītioš nolasIja referātu par augšnu kartogrāfijas
problēmām republikā (Kadeks,1945.),vēl vinš par šiem jautājumiem
rakstIja arI vissavienIbas izdevumos (piem.,PSRS ZA Augsnes insti-
tūta žurnāla 1945. gada 27.sējumā, 74.-76.1pp.). Universitātes
Geogrāfijas fakultātes mācIbu plānos jau tad bija kartogrāfijas
pamatkurss,kuru lasIja prof.G.Ramans,bet pēc vina Voldemārs Ozols
latviešu strēlnieku virsnieks, ne kartogrāfs, bet gan politi~is
un kalpotājs vairākām varām. Nav datu par vina kā pasniedzēja
darbIbu, tomēr īsajā darbošanās laikā vinš paguva sagatavot arI
kartogrāfijas mācIbu grāmatu (Ozols,1948.). Tās pamatā gan ir
tulkojums no PSRS publicētajām kartogrāfijas mācIbu grāmatārn
(skat. 1. nodalu).

Ar kartogrāfiju saistitas zinātniskās tēmas bija arI
jaundibinātās Zinātnu Akadēmijas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas
institūta plānos: vairākas šajā institūtā sastādItās kartes
demonstrēja 1947. gadā LVU zinātniskajā sesijā, piem.,Latvijas
reljefa karti mērogā 1:200 000 (LPSR ZA Vēstis,1947.-nr.4
172.lpp). Iepriekšminētā institūta līdzstrādniekam Mironovam
1946. gadā uzdeva sastādIt republikas saimniecIbas karti, tomēr
kā viens no daudzajiem Latvijā tikko iecelojušiem, vinš ar šo
uzdevumu netika galā pat projekta lImenI (LZA arhIvs, 1.f.,
1.apr. ,61.1.).

NozImIgs fakts Latvijas kartogrāfijas vēsturē ir PSRS GKP
pilnvarotā dienesta jeb ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu
cenzūras, nodibināšana pie Latvijas PSR Ministru Padomes 1946.
gada 24. maijā. Cenzūras dienests, kura uzdevums bija kontrolēt
kartogrāfiskos darbus arI Lietuvā un Igaunijā, tika izveidots
pildot PSRS Ministru Padomes 1946.gada 13.aprIla slepeno lēmumu
"Par pasākumiem PSRS teritorijas kartografēšanā" un attiecIgu
republikas Ministru Padomes ari slepenu lēmumu nr.426-s (LVA,
467.f.,1-s.apr.,1.l.). Saskanā ar pēdējo no minētajiem lēmumiem,
visām republikas ministrijām un organizācijām bija jānodod GKP
pilnvarotajam visasto rIcIbā esošās kartes un plāni. Bet jaunu
karšu vai plānu sastādlšanu neatkarīgi no tā,kādiem nolūkiem tie
būtu nepieciešami, drIkstēja sākt tikai ar pilnvarotā atlauju. Te
jāmin, ka republikas Ministru Padome jau 1946. gadā lūdza PSRS
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ĢKP ieplānot Latvijas karšu publicēšanu latviešu valoda, lai
varētu vispirms nodrošināt skolas. 5is lügums dalēji tika
pildīts, bet otrs lūgums GKP pilnvarotajam par geografisko
nosaukumu pareizu atveidošanu latviešu valoda palika nerealizēts.
ĢKP pilvarotā dienesta visi speciālisti, kartogrāfisko darbu
cenzori,Latvija ieradas ar savam ģimenēm no Leņingradas,Irkutskas,
Novosibirskas, Vorooežas, citām Krievijas pilsētām un vienigie
latvieši šajā resora bija apsardzē un telpu apkopšana (LVA,
467.f"l-s.apr.,10.l.). Jau 1946. gada 17. jūlija izdota viena no
p'irmajām sa resora pavēlēm, ar kuru tika aizliegts kolhozu zemes
planos (tie tolaik bija fotokopiju veida) attēlot ģeodēziskās
uzmēt'išanas punktus, meridianus un paraleles (LVA,467.f.>
1-s.apr.,1.l.). Nakošais pasakums, kuru veica kartogrāfijas
cenzūra, bija visu karšu no 1:500 000 un lielākos mērogos,
izņemšana iestādēs un organizācijās, lai tas nevarētu atklati
lietot.Noteica mērogus, kuros sastāditas kartes kļuva slepenas:
1:10000,1:25000,1:50000, un turpmāk tikai ierobežoti (dienesta
režimā)drikstēja lietot kartes mērogos:1:100000,1:200000,1:500000.
Pildot 1947. gada 25. novembra PSRS GKP rīkojumu, pilnvarotais
kopa ar Valsts drošības ministrijas darbiniekiem saka regulari
parbaudYt karšu uzglabāsanu un lietošanu visas republikas
iestādēs un organizacijās (LVA,467.f., l-s.apr., 41.1.). Ja kon-
statēja kādas kartes vai plāna, kas bija apstiprināti ka slepeni,
pazušanu, par vainigo personu nekavējoties zinoja Valsts drošlbas
orgāniem un prokuratūrai (turpat,53.lapa). Jau pārbauzu sakurna
atklāja vairakus parkapumus;tā, pilnvarotais pec iepriekšsanemtas
informācijas parbaudīja republikas Augstakas Padomes Prezidiju,
un tur "atrada" Latvijas Republikas karti mērogā 1:75 000
(turpat,51.1apa).Jāmin, ka GKP pilnvarota atskaites, piemēram par
1948. gadu, liecina, ka cenzūrai ir bijusi cieša sadarblba ar
Baltijas kara apgabala štaba topografiem, kuri tajā laika veica
Latvijas teritorijas uzmērlšanu (LVA, 467.f,,1-s.apr. ,12.1.).

Cenzūras kontrole radija ari lielas problemas zinatniekiem LPSR
Zinatņu Akadēmijas institūtos, piem.,Vēstures un materiālas
kultūras institūta pazuda kartes mērogā 1:100 000 divas lapas un
lai ari tas vēlāk atradas, pilnvarotais jau bija zinojis Valsts
drošlbas ministrijai (turpat,37,lapa). Jāmin, ka vienlaikus ar
kartogrāfiskas cenzūras veidošanu, Latvijā organizeja arī karšu
izdevniecibu jeb kartogrāfijas fabriku, un citās izdevnieclbas
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kartes iespiest nedrīkstēja.
Rīgas kartogrāfijas fabrika tika organizēta kā vienīgā karšu

izdevniecība Baltijas republikas un tas veidošana sakas 1946.
gada vidū (LVA, 467.f., l-s apr., 10.1.).

Fabriku organizēja LR laika bijušā gumijas apavu uzuēmuma
korpusā(Pārdaugavā), pārbūvei materialus pieškīra no republikas
fondiem (turpat,11.1.). Specialas iespiediekārtas sauēma no
kapitulējuAas Vacijas,bet specialistus - karšu sastaditajus un
iespiedējus - no Krievijas. Kartogrāfijas uzuēmums veidojas lēni,
saka stradat tikai 1947. gada sākumā, jo sarežģita situācija
izveidojas ar fabrikas vadību, ari ar kolektīva organizēšanu. Te
jāmin, ka GKP pilnvarotais bija spiests 1947. gada vairākkart
griezties republikas prokuratūra, lai ierosinatu kriminallietu
pret fabrikas vadību par pārkāpumiem kadru politika
(turpat,11.1.). Tāpēc, piemēram, pirmajā darbošanas gada gandriz
1/5 fabrikas karšu produkcijas bija brākis. Kartogrāfijas uzuēmu-
ma vadība mēģināja sadarboties ar republikas zinatniekiem Zinatuu
Akadēmija. Piem.,1947.gada 30. oktobri akadēmijas prezidija
izskatīja fabrikas vadības lūgumu ZA viceprezidentam M.Kadekam
uzuemties Baltijas padomju republiku atlanta redakcijas padomes
vadību un ari atlanta karšu rediģēšanu. M.Kadekam (1897-1950),
ģeografam pēc specialitātes un LVU Geografijas fakultātes
katedras vadītājam, bija zinama pieredze karšu rediģēšanā, jo
stradājot Maskava 1937.-1938.gadā viuš bija autors un redaktors
Baltijas valstu kartēm, kuras ievietoja Lielajā padomju pasaules
atlanta (1938.). Bet sakara ar M.Kadeka lielo slodzi, šis lūgums
atbalstīts netika, Baltijas republiku atlantu ari nesastādīja, jo
fabrikas specialisti, vairums no kuriem bija tikko beiguši augst-
skolu, paši šādu darbu nespēja veikt.
GKP pilnvarota uzdevumos bija ari Kartogrāfijas fabrika visu
sastādīto karšu oriģinālu kopiju kontrole. Pirmās no tam tika
pārbauditas 1948. gada: Baltijas republiku kartei (5), Latvijas
PSR administratīvajai un skolas kartēm (LVA, 467.f., l-s.apr.,
12.1.).Taču Latvijas karšu kvalitāte bija tik zema, ka tas atdeva
atpakaļ fabrika un lidz 50.gadu sakumam šis kartes (mērogos attie-
cigi 1:500 000 un 1:300 000) publicētas netika.
Kartografijas fabrikas galvenais uzdevums visa tas darbības laika
bija sagatavot un izdot kartes un atlantus skolai,
kam ne tikai krievu valoda, bet epizodiski

tūristiem, pie
ari latviešu,
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listuviešu un igauuu valoda.Pirmas uznēmuma sastadītās un izdotas
kartes ar Latvijas teritorijas attēlojumu (5) konsultants bija
latviešu geografs I.Saule-Sleinis (1888-1953) un šo karti krievu
un katras republikas pamattautības valoda, publiceja vairakkart,
lIdz 1954.gadam. Vel jāmin Latvijas karte(6) veidlapas varianta,
t.i.ar shematisku saturu,to viena krasa izdeva pēc vairakkartējas
kontroles. Tātad var secināt, ka reāli Kartogrāfijas fabrika saka
izdot Latvijas kartes liela metiena tikai pēc 1950. gada.

5.8.4.Rietumeiropā publicētās Latvijas kartes.
1944. gada sākumā trimda devas daudzi zinatnieki un

spBciālisti, kuri bija devušI ieguldijumu Latvijas Republikas
kartografijas attIstībā: profesori L.Slaucītājs, A.Spekke,
V.Zāns, u.c. Ar vacu kugi no Latvijas prom devas P.R_Mantnieks ar
savu gimeni un vairākiem Kartografijas institlita darbiniekiem
(J.Cīruli,E.Ozolu, B.Ozoliņu, R.Kalundu, A.Pauderu-Paudrupu).

Pirmas ārzemes publicētās kartes (46.tab_) bija Latvijas
administratIvā (1) un fiziska jeb dabas (2) karte,kuras izdeva
Vācijā J.Dankena apgāda (Jēgers,1972.-178.1pp.). ~īs kartes
izmantoja latviešu bēglu skolas, tas bija savdabīgs morāls
atbalsts un atgādinājums par zaudēto Tēvzemi, bet pasaulei - par
Latvijas valsti_ J_Liepiuš arī Vācijā publicēja neliela formāta
Latvijas karti (3) ar Rīgas un Liepājas plāniem. Tuvinieku
meklēšanā, domājams, palīdzēja latviešu bēglu nometnu kartes
(4,5) .

46.tabula_Arzemes izdotas Latvijas kartes.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors,izdevējs Datējums Papilddati

1 - Latvijas administratīvā karte.
J_Dankens. 1945_ Jēgers,1972.

2 Latvijas fiziska karte.J.Dankens. 1945.
3 ~ Latvijas administratīvā karte.

1:1 m1j. J.Liepinš. 1946.
4 - Latviešu nometnes Rietumva.cijas

okupacijas zonas.1:2 mlj.N.Cīrulis_ 1946.
5 - Amerikāuu zonas dzelzcelu un

latviešu nometJ;\.ukarte. 1946.
6 - Magnetic maps of Latvia.

L.Slaucītājs. 1947. piel. :Contri-
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5.8.5.Latvijas kartogrāfija laika no 1950. gadu sākum~
lidz 1970. gadu sākumam.

Kopš 50. gadu sakuma kartogrāfijas attīstību Latvija tieši
ietekmēja jaunākas aktivitātes PSRS kartografijas zinatnes un
ražošanas centros - Maskava, Leningradā, Kijevā, Tbilisi, un
galvenokārt, tas novitātes, kas radās Maskavas universitātes
Ģeogrāfijas fakultate. Ta, laika no 1950. lidz 1959. gadam šis
augstskolas ģeogrāfi un kartogrāfi sastādīja vairāk neka 100 loti
augstas kvalitates kartes tieši augstskolu vajadzībam. Tas bija
iespējams, jo Maskavā cenzūras prasibas pret kartēm bija mazakas
salīdzinot ar stavokli Baltijas republikas; Arī Latvija centās
sekot Maskavas speciālistu piernēram, bet GKP pilnvarota dienests
šadas aktivitates neatlāva. 1950. gadu sakumā Latvijā no
Krievijas ieradas un saka strādāt LVU Ģeogrāfijas fakultātē
vairaki zinātnieki-geogrāfi: N.Temnikova (1904-1984) - specialis-
te klimatisko karšu sastadIšana, A.Jaunputninš - vairāku reljefa
karšu autors, A.Kolotijevskis (1917-1982) vairaku oriļinalu
ideju autors iedzīvotāju un saimniecības kartogrāfijā.Viens no pir-
majiem zinatniskajiem darbiem kartogrāfijā bija Latvijas ģeogra-
fiska atlanta projekta izstrādāšana. To rosināja vairāku republi-
ku atlantu,piem.,Baltkrievijas (1958.) publicēšana. Par darbu pie
Latvijas atlanta sadala 5.8.5.2. Arvien lielaks devums Latvijas
karšu sagatavošana un izdošana bija Rīgas kartografijas fabrikai,
tur jau 1953.gada tika publicēta administratīva karte mērogā
1:600 000.

60. gadu sākuma Kartogrāfijas fabrika sastadIja, bet tikai 1500
eksemplaru metiena latviešu valoda izdeva republikas
admin1stratīvo karti mērogā 1:500 000 (68.att.). Ta bija ar
norādi "slepeni" un karti drīkstēja lietot tikai augstāka ranga
valdības ierēdni, ka ari LKP vadība. Turpinājas GKP pilnvarota
pārbaudes un, piemēram, 1952. gada ZA Geoloģijas un derīgo
izraktenu institūta konstatēja topografisko karšu izsniegšanu
darbiniekiem, kuri nedrīkstēJa strādāt ar slepeniem dokumentiem
(LVA,467.f.,1-s.apr.16.1.).Bet,sakara ar to,ka institūta cenzūras
norādIjumus ignorēja. tad 1953. gada topogrāfiskā nodala tika
slēgta (turpat,14.1.). ĢKP pilnvarotais S.Denisenko (Leningradas
universitātes 1950. gada absolvents) konstatēja loti daudz
parkāPUffiuskaršu un planu lietošana:piem .•Rīgas radiotranslācijas
tikla direktora, Rigas izpildkomitejas priekšsēdētaja un vina





vietnieku kabinetos pie sienas bija slepenie Rīgas plāni mērogā
1:10 000; republikas Plāna komitejas priekšsēdētāja, vairāku mi-
nistru kabinetos pie sienas bija Latvijas PSR kartes, kuras ne-
drīkstēja atklāti lietot, ari republikas vadības rakstāmgaldos
atrastas kartes, kurām bija dienesta statuss un jāglabājas tikai
seifa (LVA, 467.f., 1-s.apr.,5.l.). Kad tika atklāta ari slepeno
karšu zušana, tika pienemts MP slepens lēmums, ar kuru aizliedza
lietot kartes, kas bija apstiprinātas ka slepenas. 196:3. gada
maija Rīgā notika iestāžu un organizāciju ģeodēzisko nodalu
vadītāju sanaksme sakara ar jauno instrukciju par karšu slepenību
(turpat,27.l.).Zināmu palīdzību GKP pilnvarota dienestam iestāžu
un organizāciju pārbaudēs sniedza ari Valsts noslēpumu
saglabāšanas galvenā pārvalde literatūras cenzors. Tā, piemēram,
60. gadu sākumā šis pārvaldes darbinieki, apmeklējot Jūrmalas
pilsētas muzeju, ieraudzīja pilsētas reljefo maketu mērogā
aptuveni 1:10 000. Pēc zinojuma GKP pilnvarotajam, pēdējais veica
pamatīgu izmeklēšanu un atklāja, ka šis makets izgatavots no plā-
na,kas bija slepens, kopijas. Kopiju bija sagatavojis Pilsētu
projektēšanas institūta kads no projektu galvenajiem arhitektiem,
kuru nekavējoties atbrīvoja no darba, muzejam atnēma reljefa
maketu(LVA,467.f.1-s apr.,28.l.). 60. gadu vidū Zemes ierīcības
projektēšanas institūta radās iecere sastādīt sagatavot loti ne-
pieciešamās lauku rajonu kartes mērogā 1:50 000 (turpat, 29.1.).

Kartogrāfijas cenzūra (kopš 1965.gada tas nosaukums bija
Baltijas ģeodēziskas kontroles teritoriālā inspekcija) to, pro-
tams, neatlāva. Institūta pārstāvji tomēr lidz 1967. gadam
turpināja darbu pie kartēm, lidz minētajā gada šis aktivitātes
pilnīgi aizliedza.

Kartogrāfijas fabrika turpinājās (saskanā ar GKP norādēm) cīna
par karšu kvalitates,bet ne objektivitates, līmena paaugstināšanu
un ierīkoja speciālu telpu ar iespiediekārtu, uz kuras tiražēja
tikai slepenas PSRS brunoto spēku ģenerālštaba kartes ar Latvijas
un kaiminteritoriju attēlojumu.

Bet ārzemēs laika lidz 70. gadu sākumam izdoto Latvijas karšu
skaits ievērojami samazinājās:

47.tabula.Ārzemēs publicētās Latvijas kartes.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,izdevējs Datējums Papilddati

1 - Latvijas fiziska karte.
1:1,8 mlj.P.Mantnieka 1952. pie pamatkartes:ģeo-
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kartogrāfijas institūts. ģiskā(N.Delle) un
kvartārgeoloģiskā
(V.Zāns) kartes

2 - Baltic States:Eesti-Latvija-
Lietuva.1:700 OOO.P.Mantnieka
kartogrāfijas institūts. 1954.

3 - Administrative divisions of
Latvia-1939. V.Smits.

4 - Administrative divisions of
Latvian SSR-1956. V.Smits.

5 - Major soil groups of Latvia.
V.Smits.

6 - Soils and swamps of Latvia.
V.Smits.

7 - 60 Latvijas kartes.1:200
A.OzoliJ;\š.

Jēgers,1972.

1960.

1960.

1960.

1960.
000.

1969. LNB

Autora sastādīta.
Vispirms jāmin, manuprāt, viena no pēdējām Latvijas fiziskajām

kartēm(l), izdotām P.Mantnieka kartogrāfijas institūtā, un
tieši tolaik trimdas presē parādījās kritika par šo izdevēju:
"pēdējā laikā stipri apsīkusi P.Mantnieka apgāda darbība
Belgijā. "(Ielej a, 1954. -194 .lpp. ). 50. gadu sākumā P.R.Mantnieks
sāka "iekarot" ne tikai Belģijas, bet arī citu Eiropas valstu
karšu tirgus, izdeva kartes un atlantus anglu, franču, vācu
valodā (Rumaks, 1956.). Te jāmin ari šā apgāda izdotā Baltijas
valstu karte anglu valodā (2), kurai bija svarīga politiska
nozīme,jo šī karte ilgus gadus kalpoja ari daudzām ārzemju
izdevniecībām par avotu, attēlojot Baltiju savās kartēs. Mūsu
rīcībā nav plašākas informācijas par vairākām Latvijas kartēm
(3,4,5,6), ko publicēja Vašingtonas universitātes kartogrāfijas
laboratorijas darbinieks V.Smits un pagaidām nav datu arī par šo
personību.Vēl jāmin Vācijā izdotais 1940. gada Latvijas celu
kartes pārpublicējums (7) ar Igaunijas kartēm pielikumā.

Liels skaits karšu bija ievietots 1960. gadā Stokholmā izdotajā
J.Rutka grāmatā "Latvijas ģeogrāfija", bet kā oriģinālākas var
minēt dažas, piem., iedzīvotāju (69.att.) un Latvijas upju
potenciālās energijas kartes.

Tātad Latvijas karšu publicēšana ārzemēs objektīvu (latviešu
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1 - LaJ:;.vij af'l :l?SR ,kart.e . .1:60.0 000 ~ 1958.
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crroo~ cep ,.1 ::,600 000 & 1?~LiepiT,li5..Ul5B ,.
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4 - Latvijas PSR statistikas
atlants.

5 - Latvijas PSR derīgo izrakteuu
kartes.

6 - Latvija XIII gadsimtā.1:400
T.Zeids.

7 - Livonija. 1:400 000. T.Zeids.
8 - Latvija un Igaunija XVI gs.

beigās un XVII gs.sākumā.
1:400 000. T.Zeids.

9 - Latvija Pēc Altmarkas pamiera.
1:400 000. T.Zeids.

10 - Latvijas teritorija XVIII gs.
beigās.1:400 000. T.Zeids.

11 - Latvija XIX gadsimtā (līdz
60.gadiem).1:400 000. T.Zeids. 1962.

12 - Latvija XX gs.sākumā (līdz
I.pas.karam).1:400 000.T.Zeids.1962.

13 - Latvija I pasaules kara laikā
(1914-1917).1:400 OOO.T.Zeids. 1962. Zeids,1964.

14 - Latvijas PSR vegetācijas karte.
K.Birkmane,M.Galeniece,L.Tabaka.1963. LNB

15 - Latvijas PSR klimata karte.
N.Tenu;tikova.

16 - Latvijas PSR savvaļas dzīvnieku
izplatības karte. E.Reizioš.

17 - Latvijas PSR augšuu karte.
K.Brīvkalns.

18 - Latvijas PSR augšnu karte.
K.Brīvkalns.

19 - ATnac ne~OBHTOCTH PHxcKoro
3anHBa. A.Pastors.

1960. LNB

1960.
000.

1962.
1962.

LNB

Zeids,1964.

1962.

1962.

1962.

1963.

1963.

1964. LME, 1. sēj .

1964. LNB

1965. YnpaBneHHe rH~pOMeT-
CnYX6bI JlCCP

20 - ATnac HcnapeHH~ c BO~HO~ no-
BepXHOCTH JlCCP. A.Pastors. 1965. Jelgava,1965.

21 - ATnac TennOBoro 6anaHca nOBepx-
HOCTH PHxcKoro 3anHBa.A.Pastors.1966. YnpaBneHHe rH~pOMeT-

CnY1K6bIJlCCP
22 - rH~poreonorH4ecKa~ KapTa JlCCP.



1:500 000. R.Ozola.
23 - ~~3~4ecKaH Y4e6HaH KapTa nccp.

1:600 000.
24 - ATJlaC TeMnepaTYPbI EOLlbI~ E03-

~yxa Ha aKBaTop~H P~xcKoro
3aJlHBa. A.Pastors.

1967.

1969. LNB

1969. YnpaBJleHHe rHLlPOMeT-
CJlYJK6bI

Autora sastādīta.
Līdz ar geologisko kartēšanu Latvijā sākās arī reljefa karšu

sastādīšana (HYHnYTHHHbw,1957.) un republikas augš~u kartēšana,
te prof. J.Vītiņa sākto darbu turpināja prof. K.Brīvkalns
(1906-1979). Augsnes zinību un zemkopības (vēlākajā Zemkopības
zinātniskās pētniecības) institūtā izveidoja Augšņu kartogrāfijas
laboratoriju un pateicoties arī tās darbinieku aktivitātēm, līdz
50. gadu vidum aptuveni 1/3 kolhozu bija nodrošināta ar augšņu
kartēm (Brīvkalns,1955.). K.Brīvkalns izstrādāja norādījumus
augš~u kartēm (Brīvkalns,1959.-118.-143.lpp.) un sastādīja
vairākas Latvijas augšņu kartes (17,23 pie1ikumā 48.tab.
minētajai mācību kartei). Iepriekšminētajā institūtā U.~vēdes
vadībā sākās augš~u karšu sastādīšana izmantojot zemes
fotogrāfijas no lidmašīnas (~vēde,1963.), bet republikas valdības
atieksme pret augšnu kartogrāfiju kluva nelabvēlīga un lielāko
dalu no uzsāktajiem pētījumiem bija jāpārtrauc. Jāmin arī
S.Kurojedova izstrādes par zemes saimnieciskajām kartēm
(KYPOeLlOB,1950.,1955.), tomēr šādu, loti vajadzīgu karšu
sastādīšanu neatlāva kartogrāfijas cenzūra.

Līdz 70.gadu sākumam bija Latvijas vegetācijas karšu
sastādīšanas pirmais posms (raneHHeue,1959.), tomēr sastādīto
Latvijas augu karti publicēt neatlāva (~ulcs,1995.),tāpēc to
vēlāk izmantoja sagatavojot Maskavā PSRS Eiropas dalas un
Austrumeiropas vegetācijas kartes. Atklāti publicēja dažas kartes
skolai (14,23 - pielikumā mācību kartei,kas minēta 48.tab.), tās
ir vizuāli viegli lasāmas, bet ne visai precīzas. 60. gadu sākuIDā
izdeva līdz šim laikam vienīgo Latvijas dzīvnieku izplatības
karti (16) arī domātu skolai.

Citāda situācija bija klimata karšu publicēšanā, jau tāpēc, ka
šīs kartes ir diezgan shematiskas un līdz 1970. gadu sākumam
vairākas šādas kartes tika izdotas kā atseviški (15,23), tā
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arI enciklopēdijās (5.8.5.3.). Turpretim neviens no A.Pastora
(1908-1991) sastādītajiem, oriģinālajiem Rīgas līča atlantiem nav
tiražēts lielā metienā. ~ajos atlantos (19,20,21,24) ir daudzas
interesantas kartes,piem.,Rīgas līča ledus apstākli attēloti (19)
82 kartēs, vairākums no tām tika sastādīts pirmoreiz.

Latvijā radās arI jauni virzieni kartogrāfijā, piem.,
ģeogrāfisko ainavu kartografēšana, kas guva atzinību ārpus
republikas robežām (PaMaH,1962.), pirmoreiz publicēja Latvijas
ģeogrāfisko ainavu karti (MennYMa,1965.).

Visai sarežģīta situācija bija Latvijas iedzīvotāju un
saimniecības kartogrāfijā, jo statistiskā informācija šādu karšu
sastādīšanai bija minimāla un klūdaina. Kopš 1964. gada
Latvijas administratīvās kartes drīkstēja sastādīt tikai uz PSRS
kartes mērogā 1:2,5 mIj. pamata, bet šādā kartē Latvijas kontūra
ir aptuveni 10x18 cm liela. ~āda izmēra karti drIkstēja
palielināt,pēc tam visu nepieciešamo lielāka mēroga kartē
piezīmējot klāt(LVA,467.f.,1-s.apr.,50.1.). Tā kā administratīvās
kartes izmantoja kā pamatnes iedzīvotāju un saimniecības kartēm,
tad arI pēdējās bija pilnīgi shematiskas un neprecīzas. Slepenība
PSRS kartogrāfijā arvien pieauga, arI Rīgas kartogrāfijas
fabrika kopš 1962. gada kluva par slepenu uzoēmumu ar apzīmējumu
"fabrika nr.5". Pirmais Latvijas atlants (4), kuru sastādīja ZA
Ekonomikas institūtā, loti minimāli attēlo galvenās saimniecības
nozares un shematiski,to izvietojumu teritorijā.Neviena no kartēm
šajā atlantā nav tik detalizēta un precīza kā 1938. gada"Latvijas
statistikas atlasa" (1938.) kartes. Labāka situācija bija
pētnieciskajos darbos,te jāmin oriģinālas izstrādes Latvijas mazo
pilsētu (n3eHHc,1965.) un ekonomisko sakaru kartografēšanā
(TIYPHH,flocaH,1967.).

Ar norādi "slepeni" šajā laikā tika publicēti šādu Latvijas
pilsētu plāni: Jēkabpils (mērogā 1:15 000), Rēzeknes (1:1 000),
Daugavpils (1:1 000), Ventspils (1:10 000), Liepājas (1:1 000),
Jelgavas (1:10 000) un Rīgas (1:10 000), bet neizdeva Valmieras
un Cēsu plānus, kas bija sastādīti mērogā 1:2 000 (LVA, 467.f.,
1-s .apr. ,50 .1 .).

60. gadu sākumā izdota lIdz šim vienīgā Latvijas vēstures karšu
sērija (6,7,8,9,10,11,12,13), kas arI bija domāta lietošanai
skolā. ~o karšu autors T.Zeids (1912-1994) atseviškā publikācijā
(Zeids, 1964.) norādīja, ka vioa kartes nav precīzas, taču tās ir
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tik precīzas, cik to atlāva cenzūra. Tāpēc šī sērija jāvērtē kā
nenoliedzams sasniegums tā laika apstāklos.

Loti slikts nodrošinājums bija tūrisma
salīdzinot ar stāvokli Lietuvā un tāpēc pat
epizodiski parādījās pamatotas pretenzijas
Jaunatne", 1967. -28.04. ).

50.gadu pirmajā pusē sāka vairāku liela apjoma kartogrāfisku
darbu sagatavošanu un te jāmin Latviešu valodas dialektologijas
atlants (Latviešu valodas ..,1954.). ~ajā darbā bija ieplānotas
vairāk nekā 200 oriģinālas kartes, kuras sastādīja pēc
ekspedīcijās savāktiem materiāliem. Atlants ir pabeigts un
patreiz atrodas izdevniecībā.

No pētījumiem Latvijas kartogrāfijas vēsturē jāmin B.Brežgo
darbs par Latgales senajām kartēm (Brežgo,1951.), R.~īranta
veikums Rīgas seno plānu un karšu pētīšanā (illwPaHT,1968.).
Stokholmā tika izdota prof.A.Spekkes grāmata par Baltijas jūras
senajām kartēm (Spekke, 1959.), Melburnā publicēts E.Dunsdorfa
"Latvijas vēstures atlants skolām un pašmācībai" (1969.gadā).
No vairāk nekā 100 šā atlanta kartēm kā,manuprāt,originālākas var
nosaukt: Baltijas pilsētu saimnieciskās telpas (136.1pp.), bēgļu
nometnu (155.1pp.), latviešu izvietojuma pasaulē (191.1pp.)
kartes. Lai arī daudzās kartēs tikpat kā nav ģeogrāfiskie
nosaukumi, tomēr šis atlants jāuzskata par vērtīgu izdevumu.

kartogrāfijā, īpaši
periodiskajā presē

(piem. , "Padomju

5.8.5.2.Latvijas PSR kompleksā atlanta gatavošana.
LVU Geogrāfijas fakultātes zinātniski pētnieciskā darba plānā

1955. gadam bija tēma "LPSR ģeogrāfisko atlantu sastādīšanas
problēmas" (tēmas vadītāji-A.Kolotijevskis, V.pūriuš, M.Cielēna,
A.Jaunputniuš), kas paredzēja vairāku republikas atlantu
sagatavošanu. Bija ieplānoti šādi atlanti: rūpniecības (termiuš
1965. gads) , demoģeogrāfij as (iedzīvotāju) (1963. ),
lauksaimniecības (1971.), dabas resursu (1968.), viduskolas
(1973.) un republikas komplekss atlants (1980.). Sākās šīs tēmas
izstrāde, bet cenzūras ierobežojumi atlantu atklātā publicēšanā
paplašinājās (LVA,1340.f., 29.apr., 29.1.) un tēmas vadītāji
vienojās tikai par vien,t.i. kompleksā atlanta sastādīšanu. 1963.
gada 3.decembra PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības
ministrijas vēstulē šī izstrāde tika atlauta. Izveidotā atlanta
redkolēģija sagatavoja karšu sarakstu, noslēdza līgumu ar ĢKP 5.



fabriku (bijušo RIgas kartogrāfijas fabriku) un sākās karšu
sastādIšana. Pēc kartogrāfiskās cenzūras atlaujas par atlanta
galveno mērogu (lielāko) redkolēgija apstiprināja 1: 1 250 000 un
atlanta formātu 38x25,5 cm. Atlantam tika plānota šāda struktūra
(49.tab. ):

49.tabula.Latvijas PSR kompleksā atlanta projekts.
N.p.k. Nodalas nosaukums Karšu skaits Karšu mērogi

nodalā

5.
6.
7.
8.
9.

lO.
llo
12.
13.
14.

15.
16.

lo

2.
Ievadnodala
Geologiskā uzbūve un
dzIlu resursi
Reljefs
Klimatiskie apstākli un
resursi
Baltijas jūra
Sauszemes ūdeni
Augsnes resursi
Vegetācija
DzIvnieku valsts
Dabas kompleksi
IedzIvotāji un darba resursi
RūpniecIba un celtniecIba
LauksaimniecIba
Transports un ekonomiskie
sakari
Sakaru dienests
SadzIves un komunālie
pakalpojumi,tirdzniecība
VeselIbas aizsardzIba,kultūra
Latvijas PSR rajoni
Latvijas PSR vēsture

Kopā

3 1:1,25-1 :5 m I ā •

3.
4.

15
4

1:1,25-1:3 mlj.
1:1,25-1:4 mlj.

36

18

11

7
9

7

4
7

16
39

1:3 1:4 mlj.
1:2 1:3 mlj.
1:1,25-1:4 mlj.
1:2 - 1:4 mlj.
1:1,25-1:4 m Ld ,
1:2 - 1:3 mlj.
1:1,25-1:4 mlj.
1:1,25-1 :3 m Ld ,

1:1,25-1:3 m Lā .

1:1,25-1: 3 m Ld ,

9

3

1:2 - 1:3 mlj.
1:2 - 1:3 mlj.

5
11

9

14
227 kartes

Tabula sastādIta pēc Latvijas
Geogrāfijas biedrIbas arhIva
materiāliem.

Projektšjot atlantu, bija iecerēts kartšs attēlot originālus
raksturojumus, piem., naftas prognozi Latvijas teritorijā,
klimatiskā komforta zonas, Baltijas jūras krasta līnijas

17.
18.
19.

1:1,25-1:3 mlj.
1:1,25-1:3 mlj.
1: 2 m Ld ,

1:2 - 1:3 mlj.
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izmaioas, augsnes mikroelementus, dzīvnieku migrācijas virzienus,
rūpniecības izvietojumu( arī 1938. gadā), iedzīvotāju nacionālo
sastāvu, u.c.(TIYPHH,1968., UHeneHa,1966.). Vēsturisko karšu tēmas
tika plānotas pa dalai analoģiski T.Zeida iepriekšminēto karšu
sērijai. Atlantā ar kopapjomu 180 lappuses, bez kartēm paredzē-
ja ari tekstu un ģeogrāfisko nosaukumu rādītāju, tā kā šis darbs
varēja klūt par Latvijas nacionālā atlanta priekšteci. Tolaik
pazīstamu kartogrāfu, piem.,Maskavas profesora A.Preobraženska
atsauksmes par atlanta projektu bija loti pozitīvas, tāpēc karšu
sastādīšana sākās visai intensīvi. Te jānorāda, ka ja dabu
raksturojošās kartes drīkstēja sastādīt,izmantojot ekspedīciju un
tiešo novērojumu materiālus, tad iedzīvotāju un saimniecības
kartēs bija jāattēlo tikai oficiālās statistikas dati. 60. gadu
vidū tie gan bija diezgan detalizēti un samērā precīzi.
Kaut ari atlanta vairākuma karšu autori nesanēma nekādu atlīdzību,
tomēr ap 75 % no ieplanotajām kartēm tika pabeigtas. Bet jau
1969. gadā pastiprinājās cenzūra:piem., sauszemes ūdenu kartes
pieprasot apstiprināt PSRS Hidrometeoroloģijas Pārvaldē,
vēsturiskās kartes - PSRS ZA Vēstures institūtā utml. 1970.gada
6.aprīla vēstulē PSRS GKP vadība norādīja, ka Latvijas PSR
komplekso atlantu drīkstēs izdot tikai ierobežotai (dienesta)
lietošanai un ka nevienā no kartēm nedrīkst attēlot datus,
kas savākti ekspedīcijās vai disertāciju materiālus. Un galīgo
lēmumu par atlanta publicēšanu,arī,ja viss vēstulē minētais tiks
ievērots, pieoems tikai un vienīgi PSRS Geodēzijas un
kartogrāfijas Pārvaldē. Atbildot uz PSRS ĢKP vēstuli, atlanta
redkolēģijas loceklis, Latvijas PSR Valsts plāna komitejas
priekšsēdētājs M.Ramāns(1925-1996) piekrita visiem norādījumiem,
norādot, ka ierobežotai lietošanai Latvijā būs nepieciešami tikai
1500 atlanta eksemplāri. Tāds metiens ārkārtīgi palielināja
atlanta pašizmaksu un kopīgo darba finansējumu lidz apjomam, kādu
republikas valdība (arī Valsts plāna komiteja) neapstiprināja.
Viss paveiktais darbs karšu sastādīšanā izrādījās lieks. Arī
lietuvieši veica analogisku darbu gatavojot kompleksu atlantu
ar vairāk nekā 450 kartēm, taču vioi saoēma finansējumu ne tikai
metiena iespiešanai (Lietuvas PSR atlants arī bija dienesta
lietošanā), bet arī Kartogrāfijas laboratorijas izveidošanai
Vilnas universitātē (tā darbojas līdz šim laikam). Latvijas PSR
kompleksais atlants tā arī palika nepublicēts.



5.8.5.3.Latvijas kartes enciklopēdiskajos izdevumos.
Laika no 1950. līdz 1970. gadam Latvijā izdeva vairākus

enciklopēdiskus izdevumus, un ta ka šos darbus kontrolēja Galvenā
literatūras parvalde, tad radās iespējas enciklopēdijās publicet
ievērojamu skaitu Latvijas kartes. Jo pras lbas pret kartēm no
Galvenas literatüras parvaldes puses nebija tik stingras ka no
Baltijas ģeodēziskas kontroles teritoriālās inspekcijas.

Ārzemēs arI tika publicēta "Latvju enciklopēdija" (red.
prof.A.5vabe), kuras trijos sējumos ievietotas vairāk nekā 50
dabas un socialekonomiskās kartes(50.tab). Starp tam jāmin temas,
kuras Latvija publicētajas enciklopēdijas nedrīkstēja kartogra-
fiski raksturot līdz valstiskas neatkarības atjaunošanai, piem.,
"Spaidu darbu nometnes Krievija" (481. lpp. ), "Latvijas
elektrifikacij a 1944. gada"~ (603. lpp. ), kartes par situāciju Kur-
zeme 2.pasaules kara laika (1145.,1151.1pp.l, par Latvijas upju
potenciālajiem resursiem (2725.1pp.) u.c. ~ajā ene iklopēdij ā
ievietotas arī prof.L_Slaucitāja Vacijā' publicētās zemes
magnētisma kartes (742.,743.1pp.), tomēr oriģinālas tematikas
karšu "Latvju enciklopēdijā" ir mazāk salīdzinot ar tolaik
Latvijā' izdotajām enciklopšdijām (kaut ari kopējais karšu skaits
ir Lā.eLāka ) .

50.tabula.Latvijas kartes enciklopēdijas.
Enciklopēdijas nos.,sējumu sk_,izdošanas

vieta un gadi
Karšu skaits encikl.
dabas sociālekono-

miskās kartes
Latvju enciklopēdija,3 sējumos

Stokholma,1950.-1955.
Lauksaimniecības enciklopēdija,
4 sējumos. Rīga,1964.-1971.
Latvijas PSR maza enciklopēdija,
3 sējumos. Rīga,1967.-1970.

25 31

14 10

29 8

Autora sastādīta.
Lauksaimniecības enciklopēdija ievietoja vairākas kartes, kas

bija sastādītas Latvijas kompleksajam atlantarn: prof.K_Brīvkalna
augšnu (l.sēj.,starp 304. un 30S.lpp.), augšnu rajonu (1. sēj.,
328.1pp.) un augš~u erozijas kartes (pēdējā ir 1.sēj., pie Latvi-
jas augšņu kartes). Enciklopēdijas otraJā sējuma pirmoreiz publi-
cētas oriģinālas klimatiskās un fenoloģiskās kartes, turpretim
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trešaja sējUffiano oriģinalakām var minēt tikai cukurbiešu un linu
saimniecības karti (15.lpp.).

Latvijas PSR maza enciklopedija (LME) bija iecereta ka
universāla un "patiesi zinatniska" (1.sēj.,7.1pp.), bet šadus
uzdevumus padomju totalitaras sistēmas un cenzūras apstāklos
varšja realizēt tikai daļēji. No 37 Latvijas kartēm, kas ir šaja
enciklopšdijā, vairāk neka 3/4 attēlo dabas apstaklus un
resursus{50.tab.). Jamin, ka darba ievietotas krasainas kartes
(ielYmes) ir neprecīzakas salīdzinot ar kartērn teksta, tapēc ka,
krāsainas kartes pārbaudīja kartogrāfiskā cenzūra pirms to
iespiešanas GKP 5. fabrika. Janorada, ka vairakuma ievietoto karšu
tēmas tika izvēlētas pec Latvijas kompleksa atlanta projekta, lai
varētu izmantot atlantam sastadītas kartes.

51.tabula. Kartes, kas ievietotas LME.
N.p.k. Nosaukums Autors Kartes novietojums

1. Galvenie agroklima-
tiskie radltāji. N.Temnikova.
Apdzīvotības blīvums.Z.Dzenis.
Subkvartārās virsas

9.
10.

11.

12.

1.sēj.,33.lpp.
80.lpp.

4.
reljefa karte. A.Jaunputniuš.
Baltijas strukturāli
hidroģeoloģiskie

S6.lpp.

M.Lavrinoviča. 109.1pp.
5.

rajoni.
Augšuu erozijas
karte.
Augšuu rajoni. K.Brīvkalns.
Autobusu līnijas_
Baltijas ekonomiskā
rajona rūpniecība.
Baltijas jūra. A.Pastors.
Baltijas jūras at-
tīstības stadijas
(4 kartes). I.Danilāns.
Bentosa biomasas

172.1pp.

6.
7.
8.

" 128.-129.1pp.
136.lpp.
144.lpp.

169.lpp_
171. lpp.

izvietojums Rīgas
jūras līcī'
Būvmateriālu rūp-
niecība.

203.lpp.

284.1pp_



13.

14.

lS.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28'.

29.

30.
31-

32.
33.

34.

Dabas aizsardzības
objekti. E.Vimba.
Derīgo 1zraktef,lu
karte.
Latviešu valodas
<dJialekti.
Galvenie ezeru zvejas
rajoni un zvejas objekti.
Fiziqki ģeogrāfiskie
rajoni. A.Jaunputniņš.
Geogrāfisko ainavu
karte. K.Ramans.
Geobct&niskie rajoni.
GeG]oģiska karte.
Geoffiorfoloļiskie
rajoni. A.Jaunputninš.
Geomorfologiskā
karte.
Hidrometeorologisko
staciju un PQsteņu
tīkls.
Inženierģeoloģiskā
karte. I.DziLna.
Agroklimatiskie
rajoni. N.Temnikova.

326.lpp.

" 376. -377 . LI?p.

" 384.~385.lpp.

494.1pp.

529.1pp.

1_sēj.,608.-609.lpp.
612 .lpp.

616.-617.1pp.

Klimata karte.
Kvartāra nogulumu
karte.
FizisKās geografijas
karte.
Lauksaimniecības
zonas.
Saimniecības karte.
Livonija.
Meža cūkas izplatība.E.Tauripš.
Meža augšanas apstaklu
tipu karte. P.Sarma.
Baltijas juras krasta
veidošanas. E.Grīnbergs. 3.sēj.

624. =625. lpp.

f330.1pp.

>,. 672_-673.1pp_

79 .lpp.

80. -81. lpp.

208_~209.1pp.

288.-289.lpp.

318.1pp.

352.-353.1pp.
403.1pp_

553.lpp.

592.-S93.1pp.

13.lpp_
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35. RIgas teritorijas
ģeomorfoloģiskā karte. 171.1pp.

36. Rīgas jūras licis. A.Pastors. 193_1pp.
37. Gada nokrišr,ü. A.Pastors. 576_1pp.
38. Gada notece. A.Pastors. 576.1pp.
39. Gada iztvaikojuma

karte. A.Pastors. 576.1pp.
40. Ūdenīguma pakapes

karte. A.Pastors. 576.lpp.
41- Veģetācijas periods. Ē.Sproģe. 3.sēj. 650.1pp.

Autora sastādīta.
No originalākam kartem jānosauc subkvartārās virsas reljefa (3.
51.lpp.). Baltijas jūras (9), bentosa izvietojuma Rīgas līcī
(11), Latvijas geogrāfisko ainavu karte(18), kas, kā jau minēts
iepriekš. tika publicēta pirmoreiz. LME pirmoreiz tika ievietotas
arī Latvijas lielāko upju baseinu shematiskas kartes un visu
lauku rajonu kartoshemas ar ciema padomju centru noradi.
Tadejādi, var secinat, ka LME kartografisko attelu kopskaits ir
pat lielāks neka "Latvju enciklopēdijā", tikai šie attēli nav
pietiekoši precīzi un īpaši - socialekonomiskās kartes, nav ar
pilnīgi objektīvu informaciju. Nevienai kartei no LME nav
noradīts mērogs un, pec mūsu aplesēm, tas ir aptuveni 1:1 250 000,
tātad tuvs Latvijas kompleksa atlanta pamatmērogam.

Latvijas kartes, kas tika publicētas iepriekšminētajās
enciklopēdijas. manuprāt, var uzskatlt par Latvijas nacionālas
kartogrāfijas sastavdalu. jo karšu saturs tolaik pastāvošas
stingras cenzūras apstāklos, vairāk vai mazāk, bet atspoguloja
karšu autoru petījumu rezultatus.

5.8.6.kartogrāfija Latvijā laika no 1970. gadu sākuma
līdz 1990. gadu sakumam.

Latvijas kartogrāfijas vēstures pedējais)disertanta izdalitais
un pētltais posms nav viendabIgs, tāpēc ka 80. gadu sakuma
nedaudz mazinājās cenzuras kontrole. Tas gan mazāk skara Baltijas
republikas,piem .• Latvija 1980.-1983.gadā bija tiesas process par
slepenas informācijas nodošanu ārzemniekiem Zivsaimniecības
institūta (CTenM4eB, 1983_). Viens no galvenajiem nodotas infor~
mācijas materialiem bija kopija no Rīgas līča kartes.
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Nedaudz rnainījās arI topogrāfisko karšu lietosanaa noteikumi,
tā beidzot no stingras slepenības režīma'atbrIvoja" kartes
merogā 1:1 mij. Bet tas Ipašu labumu Latvijas (arI Lietuvas un
Igaunijas) karsu sastadIsanai nedeva, jo teritorija ir neliela.
Tomer minētās izmainaa padomju kartogrāfijā viesa zināmas cerIbas
par republikas ģeografiska atlanta izdošanas iespējamību, un jau
kopš 1980. gadu sākuma atkal atjaunojas karšu gatavošana šādam
izdevumam. 70.-80. gados publicetajā8 enciklopedijas Latvijas
karšu ir daudz mazak salīdzinot ar LME. Te ka piemēru jāmin
geogrāfiskā vārdnīca " Pasaules zemes un tautas" (R., 1978),kurā
no vairak neka 250 kartēm un plāniem, ir tikai viena visPārģeogrā-
fiska Latvijas karte. Populāraja medicīnas enciklopēdijā
(i.izdevums 1975. gada) ari ir tikai viena Latvijas karte, kas
raksturo kurortu, ārstniecisko dūnu atradnu un mineralūdenu avotu
izvietojumu, pie tam neprecīzi un ļoti vispārināti.

Tas tematiskas kartes, izdotas 1971. 1990. gados un kuru
satura, manuprāt, ir oriģināli elementi, nosauktas tabula:

52.tabula.Tematiskās kartes ar Latvijas teritorijas attēlojumu.
N.p.k. Nosaukums,mērogs,autors Datējurns Papilddati

1 - Fiziskās geogrāfijas karte.
1:400 OOO.A.Jaunputninš. 1971.

2 - flaTBM~CKaH CCP-3KQHOMK4ecKaR

KapTa.1:600 000.
3 - CxeM8 pacnonOXSHHR nanaT04-

HWX roponKOB M KeMnMHrOB.

1:800000. 1971.
4 - Ekonomiskie sakari,ekonomis- 1973.

kie rajoni,autobusu lInijas,
lauksaimniscība,pilsētu iedzī-
votāji,apdzlvotības blīvums.

5 - Ūdenstūristu nakšoošanas vietu
izvietojuma shēma. 1976.

LNB
komplekta: "Latvijas
PSR ģeografijas tabu-
las" (K.Kastrone)

6 - PMra-TYPMcTCK8~ cxeM8.
7 - no flMTBe H flaTEHH.
8 - Latvijas PSR geologiskā

karte.l:500 OOO.A.Brangulis. 1981.

1978.
1980.

Mežsaimniecības prob-
lērnu ZPI
LNE

LNB

Juskevics,Straume,1995.



9 - Latvijas PSR kvartārnogulumu
karte.l:500 000. J.Straume. 1961.

10 - Latvijas PSR tektoniska
karte.1:500 000. A.Brangulis. 1981.

11 - Latvijas PSR ģeomorfoloģiskā
karte.l:500 000. J.Straume. 1981.

12 - no JlaTEHM. 1981. LNB

13 - Pa Gauju-no Valmieras lidz
Murjāniem.

14 - PH~a-cxeMa ~OpOACKoro TPaHC-
napTa.

1982. LNB

1982. atkārt.izd.1989.
15 - Latvijas PSR mežu shematiskā

karte. 1985. LNB
16 - JlaTBHHcKa~ CCP.l:600 000. 1985. LNB

17 - LIgatnes atpūtas un macību
parks. I.Grundule. 1986. LNB

18 Tērvetes meža ainavu parks. 1986. LNB
19 - no l1aTranMM. 1987. LNB
20 - Ekonomiska karte.1:400 000. 1988. LNB
21 - Gaujas nacionālais parks. 1988. LNB
22 - RIga-türistu shema. 1988. LNB

23 - PHra-aTJ1aC TYPMCTa. 1988. LNB
24 - OKPeCTHOCTl1 PM["'MH IBPMaJ1bl. 1989. LNB
25 - [10 faye. 1989. LNB
26 - Pa Ventu un Abavu. 1989. LNB
27 - Sigulda. 1989. LNB
28 - Ma["'a3HHbIPHr'l1. 1989. LNB

Autora sastadita.
70. gadu sakuma Baltijas geodēziskās kontroles teritoriala

inspekcija atlāva Sadzīves pakalpojumu ministrijai sagatavot un
izdot šim resoram paklauto kempingu un telšu pilsētinu shematisku
karti (3 - 52.tab.). ~is darbs ir loti neprec~zs, klūdains un
tapēc tika pamatoti kritizets prese (žurnālā "Dadzis" 1973.-nr.15-
lO.lpp.). 1971. gadā izdeva divas sienas formāta kartes:dabas
geografijas (1) un ekonomisko (2), kas bija domātas lietošanai
galvenokārt skola. Tam pašam ffierķimzīmētas vairakas shematiskas
kartes, kuras publicēja ar nosaukumu 'geogrāfijas tabulas' (4),
taču šajos attelos ir ari origināli elementi. piem.,par pilsetu



iedzīvotājiem, ekonomiskajiem rajoniem, autobusu līnijām. ~īs
kartoshēmas ir sienas formāta,uzskatāmas un skolā tās lietoja
biežāk kā tolaik izdotās kartes. Latvijas klimatu raksturojošā
pirmā atlanta kartes (izdots 1972. gadā) ir ne tikai par daudz
vispārinātas, bet arī neprecīzas, pie tam šis atlants publicēts
tikai krievu valodā.

Aktīvi turpinājās Latvijas teritorijas geoloģiskā kartēsana,
gan tikai ierobežotai lietošanai;publicēja Latvijas ģeologisko(8),
tektonisko (10), kvartārnogulumu (9) un geomorfoloģisko kartes,
tā laika prasībam atbilstoši noslogotas un diezgan precīzas.
Latvijas geologu kartogrāfiskos darbus augstu vērtēja PSRS mērogā
un vairāki karšu autori kopā ar igaunu un lietuviešu geologiem
sauēma PSRS Valsts prēmiju zinātnē par Baltijas republiku
geologiskajām kartēm.
Baltijas jūras geologiskās izpētes rezultātā sastādīja karti, tā,
cik zināms, publicēta netika (rpYtrSU1V1c,1988.).Pirmoreiz izde-
va darbu par apzīmējumiem geomorfologiskajās kartēs (Eberhards,
1972.) un tas sekmēja Latvijas reljefa kartēšanas attīstību.

Kā minēts iepriekš, 70. gadu sākumā sakarā ar tūrisma
attīstību, sabiedrībā radās liels pieprasījums pēc atbilstosam
kartēm un starp pirmajām aktivitātēm jāmin Latvijas
Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūtā
sastādītā karte ūdenstūristiem (5). Oficiāli publicēto tūrisma
karšu skaits pieauga sākot ar 1980. gadu, bet to kvalitāte un
precizitāte uzlabojās lēni. Nevienai no tolaik izdotajām kartēm
nav norādīts mērogs, to saturs ir unificēts, un gandrīz pilnīgi
ignorētas attēlotās teritorijas geogrāfiskās īpatnības. Manuprāt,
šos izdevumus var sadalīt vairākās grupās:- Latvijas kartes ar
papildus ievietot iem lielāko pilsētu shematiskiem plāniem (piem.,
16); vissavienības tūrisma maršrutu kartoshēmas (7,12), kas bija
domātas galvenokārt attiecīgo maršrutu reklamēšanai; atsevišķu
tūrisma rajonu shēmas, piem., Latgales(19), Gaujas apkārtnes (25)
ar loti shematisku Siguldas plānu pie kartes, Ventas un Abavas
apkārtnes (26), Rīgas un Jūrmalas apkārtnes (24). Galvenais
trūkums šīrndiezgan interesantajārn kartēm bija tas, ka tajās
neatlāva attēlot reljefu un kaut minimāli raksturot upju gultni.
Vēl jāmin pilsētu-tūrisma centru shēmas, no kuram izdota gan
tikai Rīgas shēma(6,22,28>,pilsētu atlanti tūristiem (23), tie ir
būtībā pilsētu plāni, tikai sadalīti dalās, katru no tam



ievietojot atseviška atlanta lapa. Pie tam sa izdevumu satura
dažviet geografisko nosaukumu ir mazak salīdzinot ar tolaik pub~
liceto Rīgas planu. Mērogs nav noradīts ne atlantiem, ne plānam.
LKP CK izdevniecībai atlāva publicēt kartoshēmas tūristiem, taču
izdotas Gaujas (13), Gaujas nacionāla parka (21) un Siguldas (27)
shemas bija loti neprecīzas, lai ari tajas attēlots nedaudz
vairak neka 5.fabrikas publicētajas turisma kartes. 1982. gada
pirmoreiz pēc II pasaules kara publicēja Rīgas sabiedriska
transporta kartoshēmu, bet, tikai tas atkartotais izdevums bija
latviešu valoda (14). Jamin pirmas divu parku- Līgatnes (17) un
Tērvetes (18) kartes, kuras par kartēm neatlava nosaukt, tapec,
ka tas iespieda LKP GK tipografijā.

1985. gada tikai dienesta lietošanai publicēja Latvijas mezu
karti (15), bet ta ir parak shematiska un neprecīza. Dienesta
lietošanai bija paredzēti arī vairaki pilsētu plani mēroga
1:10 000: Liepajas un Valmieras (izdoti 1975.gada), Jēkabpils
(1976.), Rīgas (1983.), Ventspils, Kraslavas un Ludzas (visi
izdoti 1987. gada) un Līvānu (1988.).

Liels skaits dazādas tematikas karšu bija ievietotas
monogrāfijā "Latvijas PSR ģeogrāfija" (1971.):

Karšu tēmas
Dabas ģeogrāfijas

53.tabula. "Latvijas PSR ģeografija" ievietoto karšu
grupas

Skaits Novietojums monografijā'
32 38. ,51. ,53. ,55.-58. ,60. ,65. ,70. ,72.,

73.,108.lpp.,pielikumā'
Iedzīvotāju un saim-
niecības kartes 27 220. ,223.,229.,231.,271.,277. ,292.,

298. ,303.,316.,321.,322.,330.,333.,
336. ,341.,343.,345.,346. ,348.,350.,
363.,371.,374.1pp. ,pielikuma

1 241. lpp.

60 kartes
Vēsturiska karte

Kopā,
Autora sastādīta.

Te jānorāda, ka daudzas no monografijā ievietotajām kartern bija
aastādītas Latvijas kompleksajam atlantam, bet karšu saturs ttka
atjaunots. No originālākam Jamin inzenierģeoloģiskā, Rigas
liča kartes, zivsaimniecibas, ar~ aramzemes vērtējuma kartes.
Monografijas otraja izdevuma (1975.) karšu skaits bija nedaudz



lielāks-69, tas gan ir tikai teksta un melnbalta noformejumā, arI
oriģinālu temu sastadītajās kartes ir mazāk. Ka piemērus. te
var minet kartes, kas raksturo viensetas un lauku centrus
(254.,256.,258.1pp. ).

Plašus kartografiskos darbus veica Galvenas enciklopediju
redakcijas kartografu grupa sastādot vairāk neka 130 kartes
Latvijas padomju enciklopēdijai (LPE). Visas enciklopedija
ievietotas kartes sastadlja pēc vienotiem norādljumiem
(Metodiskie norādījumi ..,1980.).

54.tabula.LPE ievietoto karšu grupas
Karšu tēmas Skaits Novietojums LPE
Dabas geogrāfijas

Iedzīvotāju un saimnie-
cības

Vēsturiskas

Arheoloģiskās

Kopā

55 3.sej.-500.lpp. ,4.-476.,50.-36.,z,

40.,46. ,48.-49.,52.,54.-57.,59.-
63. ,66.-69. ,75. ,76. ,78. ,79. ,82 ..

100.,624.-625.lpp.

47 1.sēj.-632..2,-512.,526.,52.-
124, ,126. ,127. ,345. ,351. ,357.,
363.,366 .• 378.-379 .. 381.-384 ..

386.-391.,393.-395.,397.,401.,
404. ,406. ,409. ,416. ,417. ,443 ..

624.-625.,8.-392. ,624.-625.1pp.
24 1.sēj.-629 ..630 .•638.,640 ..51.-

597. ,5.,.-28. ,30.,143.,146.,147.,
c:

154.,161 ..188.,200.,204.,228.-
229. ,272.,6.-219.,430. ,7.-527.,
652.,697. ,101 .~632.lpp.

9 1.sēj.-117. ,2.-155. ,500.,695.,
51.-559 .•52.-130.,132.,136. ,
139.1pp.

135 kartes
Autora sastādīta.

Dabas ģeografiju raksturojošās kartes enciklopēdija bija
originālākās, jo cenzūras prasības nebija tik stingras ka pret
kartēm, kuras attēloja Latvijas iedzivotāju8, saimniecibu vai
vesturi. Jāmin t.āde.a kartes ka "Gaujas ne.ci oriā La i.eparks" (3.8ēj ..
500 .lpp .), "Je 19avas mala base ina" (4.sēj .,476. lpp. ), 18 kartes
par Rigas Lī cL (52'sēj _,59.-63 .lpp. ), "Hidrogrāf iskais tikls"



(turpat,66.-67.lpp.). No citu, 54.tabulā izdalīto grupu kartēm
kā interesantākās jāmin:"Baltijas tautu antropologiskais sastāvs
XX gadsimta 60.gados"(1.sēj.,640.lpp.j, kartes par lauku
apdzīvotajām vietām (52sēj.,127.lpp.j un par zemes lietotājiem
(turpat,378.-379.lpp.), kā arī arheologiskās kartes. LPE
vēsturiskajās kartēs loti jūtams ideologiskais spiediens, ko
īpaši realizēja enciklopēdijas galvenais redaktors P.Jērāns.Dazas
originālas Rīgas kartes bija publicētas 1988. gada izdotajā
enciklopēdUā "Rīga". Te jāmin Rīgas reljefa jeb geomorfoloģiskās
kartes (15.,16.lpp.), mikroklimata rajonēšanas karte (473.lpp.j
un karte par darba resursiem (38.lpp.). 5ajā enciklopēdijā
pirmoreiz atlāva publicēt visu pilsētas rajonu un lielāko parku
shematiskas kartes.

60. gadu vidū pēc Baltijas republiku Zinat~u akadēmijas
saska~otas programmas saka gatavot Baltijas vēsturiski
etnografisko atlantu (Cimermanis,1976.J. Sis darbs bija iecerēts
trijos sējumos un ta atsevišķu dalu sagatavošanu vadīja un
koordinēja arī Latvijas speciālisti I.Leinasare, M.Slava,
S.Cimermanis. Atlanta kartēs attēlots laika periods no XIX
gadsimta vidus līdz XX gadsimta 60. gadiem un divos publicētajos
sējumos raksturoti zemkopības darba rīki, zemnieku apmetnes,
dzīvojamās un saimniecības ēkas, apgērbu varianti. Tikai dalēji
var piekrist apgalvojumam, ka "atlanta kartes precīzi atspogulo
materiālās kultūras areālus" (Dumpe,1975.-22. lpp.), jo va ī r-ākume
tajās attēloto objektu un paradību izvietoti pa kvadrātiem, nevis
konkretajās lokalizācijas vietās. Tas, pēc manam domām, bija no
vienas puses, etnogrāfiskajā kartografija tolaik pienemts
p~ēmiens, un no otras puses cenzūru apmierinoss variants.
Jauzsver, ka visu atlanta karšu saturs ir loti daudzveidīgs un
viegli lasāms. Atlanta pirmaja sējuma "Zemkopība" (izdots Vilna
1986. gada) ir 59 kartes, t. sk. ievada Baltijas kultūrvēsturisko
apgabalu, etniska sastāva. augš~u, mežu un XIX gadsimta beigu
administratīvā iedalījuma kartes bez iepriekšminētā kvadrātu
tīkla. Tālākievietotajās kartēs plaši raksturota dažādu darbarīku
izplatība (70.att.), zemkopju darbi u.c. aspekti, pie tam kartes
papildina zīmējumi. Otrs sējums bija izdots Rīgā, arī 1986. gada
un veltīts Baltijas tautu apģērba raksturošanai pēc piegriezuma,
materiāla, krāsas (71.att.), rotājumiem un valkāšanas pa~ēmiena.
Otrajā sējumā kopskaitā ir 70 kartes un pirmās no tām,jau minētās
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administratIvā, etniskā un kultūrvēsturisko apgabalu kartes, kuras
papildināja Baltijas tautu dialektu karte. Atliek cerēt, ka
nākotnē publicēs arI atlanta trešo daļu, veltitu lauku
apdzīvotajām vietām un būvēm.

1986. gadā, pēckara periodā pirmoreiz, publicēja Latvijas
atlantu, kuru zināmā mērā varētu uzskatīt par kompleksu
(~trauhmanis,1987.). Tā kā atlantu publicēja atklātai lietošanai,
tad atļāva sagatavot tikai atbilstoši skolas programmas prasībām.
Tāpēc ari atlanta apjoms ir neliels- 40 lappuses, tā struktūra un
karšu tēmas stingri reglamentētas. No 63 kartēm vairāk nekā puse
raksturo dabas geogrāfiju un starp šim kartšm kā originālākās
jānosauc geologiskās vēstures, dabas rajonēšanas, geogrāfisko
ainavu kartes. Atlantā neatļāva ievietot Latvijas upju un ezeru
karti, pat nepaskaidrojot, kāpēc. 5ajā atlantā nav nevienas
originālākas iedzīvotāju un saimniecības kartes, un, kā padomju
cenzūras kuriozs, jāmin vienIgās vēsturiskās kartes liktenis.
Karti par 1917. gada revolūciju Latvijā drīkstēja ievietot
saskaoā ar cenzūras apstiprināto atlanta karšu sarakstu, bet kad
karte bija sastādIta un PSRS Vēstures institūtā akceptēta, to
aizliedza ievietot atlantā I kā vienīgo vēsturisko karti. 5is
atlants ar nelieliem statistikas labojumiem tika atkārtoti izdots
1988., bet ar izmaiOām darba nosaukumā un struktūrā - 1992. gadā.

Nenoliedzami oriģināls ir "Latvijas ligzdojošo putnu atlants",
kuru sāka sastādīt jau 1980., publicējot tikai 1989, gadā. Sis
darbs bija ieplānots kā Eiropas putnu atlanta programmas
sastāvdaļa un tāpēc tika veidots atbilstoši minētās programmas
prasībām. Latvijas teritorija ir sadalīta kvadrātos, katrā no
tiem attēlojot ligzdojošo putnu sugu sastāvu. Atlantā ievietotas
280 kartes ar pavadtekstu latviešu, krievu un angļu valodā, kā
ari atsevišķi skaidrota atlanta sastādīšanas metodika un karšu
saturs.

Laikā no 1970. lidz 1990. gadam plašus darbus vegetācijas
kartografēšanā veica botāniki, par attēlošanas pamatvienIbu
kartēs izvēloties taisnstūri ar aptuveni 70xl0 km platību un
daudzas no šādi sastādītajām kartēm tika publicētas grāmatās. Sis
bija ari pirmais kartogrāfiska tipa pētījums Latvijā, kuru
izstrādājot pielietoja datortehniku (flaHBHHbw,1984.). Tomēr
izmantot botāniku sastādītās kartes precīzas vegetācijas kartes
visas Latvijas teritorijai sastādIšanai, ir problemātiski, jo



tolaik pielietotais taisnstūru tīkls bija zīmēts uz neprecīzas
administratīvās kartes, un līdz ar to arī vegetācijas areālu
izvietojums tikai dalēji atbilst patiesībai. 80. gadu vidū
Mežierīcības institūtā sagatavoja vienotu apzīmējumu sistēmu
Latvijas mežrūpniecības saimniecību kartēm un mežaudžu plāniem,
šī sistema tika ieviesta mežu kartēšanas praksē. Tomēr Baltijas
geodēziskās kontroles teritoriālā inspekcija neatlāva mežu kartes
un plānus saskanot ar precīzām geodēziskām koordinātēm un tāpēc
tagad tos izmantot precīzas un objektīvas Latvijas mežu kartes
sastādīšanai tikpat kā nevar. Palika nerealizēta 1988. gadā
institūtā "Zemesprojekts" izstrādātā programma īpaši aizsargājamo
dabas objektu, speciālo būvju un ierobežotas saimnieciskās
darbības zonu attēlošanai plānos un kartēs;manuprāt, šī programma
ir aktuāla joprojām. Vēl jāmin oriģināls veikums matemātiskajā
kartogrāfijā- jaunas projekcijas Pasaules okeāna kartēm
izstrādāšana - to veica prof.V.R.Putnina skolnieks V.Murevskis
(1911-1989). Vina darbs tika publicēts <MypeBcKHc,1975. j, bet
autortiesības piesavinājās Maskavas universitātes zinātnieki, kas
līdz šim brīdim lieto V.Murevska projekciju, tās autoru
nenorādot.

Regulārus pētījumus Latvijas iedzīvotāju un saimniecības
kartēšanā kopš 70. gadu sākuma veica LVU Ekonomiskās geogrāfijas
katedrā, 1973.-1975.gados sastādot Rīgas, Valmieras,Jēkabpils
regionu kartes, no kurām nevienu publicēt neatlāva (KonoTHeBcKHH,
1976.). Doc.Z.Dzena (1929-1979) vadībā tika pirmoreiz sastādīta
visu Latvijas apdzīvoto vietu karte (pēc 1970. gada tautskaites
materiāliem), to samazinot mērogā, publicēja kā PSRS iedzīvotāju
kartes (dienesta lietošanai) dalu. Tika sākti origināli pētījumi
likumpārkāpumu kartēšanā (n3eHHc,1973.), un toreizējā Rīgas
medicīnas institūtā sastādīja karti, kurā attēlots trokšna
līmenis Rīgas teritorijā (ž."Zinātne un tehnika",1973.-nr.7
-4.lpp. ).

Pēc 1987. gadā Rīgā notikušās Baltijas zinātnes un tehnikas
vēstures XV konferences lēmuma tika izdots pirmais rakstu krājums
par Baltijas kartogrāfijas vēsturi un seno karšu kolekcijām
"I1ccne.z:tOBaHH5i.z:tpeBHHXKapT peCny6nHK [lPH6aJITHKH". Sākās arī darbs
pie Latvijas seno karšu kataloga sastādīšanas.

Vēl jāmin dazas, manuprāt, oriģinālas kartes no prof.
E.Andersona redigētās "Latvju enciklopēdijas" (1983.-1990.):
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"Latviešu dzīves vietas BrazīlUa."(1.sēj ..215.1pp.), Baltijas
valstu militārās aizsardzibas līniju kartes (turpat, 238.,239.
lpp.), PSRS karaspēka izvietojuma Baltija karte (3.sej., 117.,
118.1pp.), nacionālo partizānu darbības rajonu karte (autors
prof.Ā.~ilde - 3.sej.,511.1pp.).

Nenoliedzami unikāli petījumi ir apkopoti prof. E.Dunsdorfa
darbos par XVII -XVIII gadsimta Kurzemes (Dunsdorfs. 1984.),
Lielvidzemes (Dunsdorfs, 1986.) un Latgales (Dunsdorfs, 1991,)
senajam kartēm. Lai ari katra no šiem darbiem plašāk raksturotas
tikai dažas kartes, toties tas pētītas loti vispusīgi un
zinātniski pamatoti. Manuprāt. īpaša vērtiba ir vietvārdu
sarakstiem, vēsturiskās situācijas un personību raksturojumam.
Seno karšu attēla savietojums (blakus lapas) ar topogratiskās
kartes mēroga 1:75 000 atbilstošiem fragmentiem lauj izvērtēt
senas kartes saturu un precizitāti.E.Dunsdorfa darbs par Latgales
senajām kartēm ir pirmais plašakais pētījums šis Latvijas dalas
kartografijas vēsturē. Visi profesora E.Dunsdorfa darbi Latvijas
kartogrāfijas vēsturē. nenoliedzami, var kalpot par paraugu
pētIjumu metodikā. To nozīme ir īpaša patreiz, kad pēc valstiskās
neatkarIbas atgūšanas, Latvijas kartogrāfijas vēstures attīstībā
radušās jaunas, daudz plašākas iespējas.
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NOBEIGUMS

Risinot uzdevumus, kas tika izvirzīti disertācijā, paveikts
sekojošais:

- pirmoreiz definēta Latvijas kartogrāfijas vēstures kā
vēstures palīgzinātne,tās galvenais pētīšanas objekts
ir senie kartogrāfiskie darbi ar Latvijas teritorijas
raksturojumu. Noteikta Latvijas kartogrāfUas
vēstures saistība ar citām zinātnu un palīgzinātnu
nozarēm;

- raksturoti galvenie pētījumi Latvijas kartogrāfijas
vēsturē, uzsverot, ka lielākais devums šīs palīgzi-
nātnes attīstībā ir vēsturniekiem: L.Arbuzoviem sen.
un jun., E.Dunsdorfam, K.Levisam of Menaram, V.Pāvu-
lānam, A.Spekkem u.C.;

- izvērtēti galvenie avoti un literatūra, kas izmantoti
disertācijas izstrādāšanā, atsevišķi raksturojot kar-
togrāfiskos avotus kā galvenos;

- pirmoreiz izstrādāta Latvijas kartogrāfijas vēstures
periodizācija no,manuprāt, pirmajam kartēm ar Latvi-
jas teritorijas attēlojumu XII-XIII gadsimtā līdz XX
gadsimta gO.gadu sākumam; un izdalīti šādi periodi:

1.līdz XVI gadsimta vidum,
2.no XVI gadsimta vidus līdz XVII gadsimta vidum,
3.no XVII gadsimta vidus līdz XVIII gadsimta sāku-

mam ,

4.no XVIII gadsimta sākuma līdz XIX gadsimta sāku-
mam ,

5.no XIX gadsimta sākuma līdz XIX gadsimta vidum,
6.no XIX gadsimta vidus līdz XX gadsimta sākumam,
{.no XX gadsimta sākuma līdz 40.gadu sākumam,
8.no 40.gadu sākuma līdz 90.gadu sākumam.

Katrs no minētajiem periodiem pētīts atsevišķi un galvenie
secinājumi ir šādi:

- līdz XVI gadsimta vidum zīmētajās pasaules un Eiropas kar-



tēs Latvijas geogrāfisko nosaukumu skaits ir dažads.
pirmoreiz tie parādas jau XII -XIII gadsimta kartes, bet
nosaukumu izvietojums klūst precīzaks tikai XVI gadsimta
zimētajas kartes. Analizētas 50 senakas kartes. dala no
tām pirmoreiz;
XVI un XVII gadsimtu mija sastādltas pirmās lIdz
mūsdienām saglabājušas Latvijas teritorijas kartes un
pirmie Latvijas pilsētu kartografiskie attēli;

vairākas no XVII gadsimta pirmas puses kartēm
disertācijā petitas pirmoreiz un, manuprat,tas var kalpot
ka vērtlgi vēstures avoti;

- pa~ laiku no XVII gadsimta vidus līdz XVIII gadsimta
sakumam apkopoti un izvērtēti agrakie pētIjumi par
zviedru mernieku kartografiskiem darbiem, precizēts
Latvijā stradājušo ffiernieku saraksts un pirmoreiz
raksturoti pagastu, Rīgas pilsētas dalu plani. Turpinot
prof.E.Dunsdorfa pētījumus par muižu zemes planiem.
disertants uzsver nepieciešamibu pētlt planus,kuri vienai
un tai pašai zemei sastādlti vairakkart un disertācijas
pielikuma ir pirmoreiz izveidotais šādu muižu saraksts;

- XVIII gadsimts bija loti aktīvu Latvijas teritorijas uz-
mērijumu laiks. un disertācija analizētas ne tikai šaja
laika sastāditas kartes. bet ari L.A.Mellina Livonijas
atlants un pirmoreiz - Ziemeļu kara atlants, kas, pēc mū-
su domām. ir unikāls militāras vēstures avots;

- XIX gadsimts Latvijas kartografijas vēsture sadalīts
divas dalās, jo gadsimta pirmaja puse tika sagatavotas
ieverojami preclzakas Kurzemes un Vidzemes kartes, sakas
jauns posms Latvijas pilsetu kartēšanā. XIX gadsimta
otraja puse saka izdot kartes un atlantus latviešu valoda.

Nacionā1ās kartografijas veidošanas sakas ar pirma lat-
viešu kartogrāfs Matīsa 5i1ioa darbiem. Pirmoreiz apkopo-
tas un plašak raksturotas visas viua sastādltas kartes;

- XX gadsimta sakumā sastādīja Latvijas teritorijas tas
kartes,ko ka loti precizas,velāk izmantoja Latvijas Repub-
likas karšu sastadišanai. Gadsimta sākuma tika sagatavoti
ari pirmie latviešu ģeodēzisti, kuri vēlāk veidoja
nacionālo kartografiju.Disertācijā pirmoreiz pētItas
Vidzeme8~Igaunijas kultüras biroja (Liv- Estlandische
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Bureau für Landeskultur) sastadītā8 apripķu kartes, kas
satur plašu vēsturisku informāciju.
Pirmoreiz vispusīgi raksturoti valsts iestades un privati
izdotie kartografiskie darbi Latvijā 1918.-40.gados, kar-
tografijas stāvoklis pec Latvijas valstiskas neatkarības
likvidēšanas un VāCU okupācijas laikā, kad viens no gal-
najiem karsu izdevējiem Latvija bija P.Mantnieka kartQ~
grafijas institūts.
Pēckara perioda Latvija tika izveidoti padomju
kartografiska cenzūra un kartografijas uzuēmums, kuru or-
ganizēšana un darbības sakums disertacija pētīti
pirmoreiz. Laika posmu no 50. gadu sākuma līdz 90.gadu
sākumam disertants meģinaja izvērtēt vispusīgi atsevišķi
raksturojot kartografiskos darbus, ko neatļava atklati
publicet. Pirmoreiz izvērtētas arī arzemēs izdotas Latvi-
jas kartes. Bet, pēckara periods, manuprāt, japētī vēl
plašak izmantojot Latvija atslepenotos fondus. ka arī
arzemju arhīvus.

Latvijas kartografijas vēstures visu periodu raksturojuma
pirmoreiz atsevišķi pētīti Baltijas jūras un Latvijas piekrastes
plāni un kartes.

Disertācijā ir, pēc manam domām, pirmoreiz apkopoti materiali
Latvijas seno karŠU katalogam, jo kopuma minēti un vairākuma arI
raksturoti vairak neka 1160 kartes. plani. atlanti un globusi.

Disertacijas izstrādāšanā autoram lielu atbalstu snieguši
vēsturnieki v.Pāvulāns, T.Zeids, H.Strods, u.c., Rīgas vēstures
un kugniecības muzeja speciālisti, Latvijas Nacionālas biblio-
tekas • Latvijas Valsts vēstures un Latvijas Valsts arhIva dar-
binieki, ka arī Latvijas Kultūras fonds un Latvijas Zinatnes
padome.
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