
1. Kā izmanto 
Zemes attēlojumus – 
kartes un globusu?
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Kas ir ģeogrāfi ja un ko tā pēta1.1.

eogr fija ir zin tne par Zemi – dabas objektu un par d bu, k  ar  cilv ku 
sabiedr bas izvietojumu un mijiedarb bu. T  m ca saskat t un izprast procesus dab  
un cilv ku sabiedr b . 

M sdien s eogr fija izveidojusies par plašu zin t u sist mu ar daudz m nozar m. 

Divas galven s nozares ir 

dabas (fizisk ) eogr fija un cilv ka eogr fija.

Dabas (fi ziskā) ģeogrāfi ja 
pēta Zemes dabu: kalnus, 
okeānus, upes, ledājus, 
vulkānus, viesuļvētras, 
nokrišņus, tuksnešus 
un daudzus citus dabas 
objektus un parādības.

Cilvēka ģeogrāfi ja pēta 
iedzīvotājus un viņu dzīvi: 

valstis, pilsētas, saim-
niecību, pārvietošanos, 

tradīcijas un citus ar 
cilvēku dzīvesvietām un 
nodarbošanos saistītus 

jautājumus.

A B

a

kas ir dabas un cilvēka veidotas teritorijas;

kā novērot un pēc pazīmēm atšķirt dabas 
un cilvēku veidotas teritorijas.

Tu jau zini
kas ir ģeogrāfi ja un kuras ir šīs zinātnes galvenās 
nozares;
ko pēta ģeogrāfi ja;
kādas metodes savos pētījumos izmanto ģeogrāfi ;
kāpēc ģeogrāfi jas zināšanas un prasmes ir 
nozīmīgas.

Tu apgūsi
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Tā saista vietējo jeb lokālo ar visā pasaulē 
notiekošo jeb globālo. Piemēram, vai tiešām Baltijas 
jūras krasta noskalošanai Kurzemē ir kāda saistība ar 
klimata pasiltināšanos pasaulē?

Tā saista dabu ar cilvēkiem. Piemēram, kāpēc 
augstos kalnos arī vasarā saglabājas sniegs un cilvēki 
turp var doties slēpot?

Tā saista iedzīvotājus ar viņu dzīves vidi. 
Piemēram, kāpēc, rūpējoties par cilvēku dzīves 
apstākļiem pilsētā, ir svarīgi saglabāt un stādīt 
kokus?

Tā saista faktus ar idejām un teorijām. Lūk, piemērs. 
Fakts: pēdējos gados jūras līmenis pasaulē katru 
gadu paaugstinās vidēji par 3,2 mm. Teorija: ja visi 
ledāji pasaulē izkusīs, jūras līmenis pacelsies par 
65,8 metriem.

eogr fijas zin šanas pal dz atbild t uz etriem galvenajiem jaut jumiem: 
“Kas?”, “K ds?”, “Kur?”, “K p c?”. eogr fa uzdevums ir ne tikai fiks t to, 
k da pasaule ir tagad, bet ar  izp t t, k  un k p c t  main s, mekl t saikni 
starp objektiem, par d b m un procesiem. T p c, lai k tu par labu eogr fu, 
ir j b t v r gam, zin tk ram un gudram.

eogr fija auj ieg t plašu pasaules ainu – atkl t, izprast un par d t lietu 
savstarp jo saist bu.

Pasaulē bieži notiek dažādas bīstamas 
dabas parādības, kas nereti skar 
pilsētas un citas teritorijas, kurās dzīvo 
daudz cilvēku. Tāpēc ir svarīgi izprast 
to cēloņus un zināt, kā rīkoties, lai 
pasargātu sevi un citus.

Palielinoties cilvēku skaitam un 
viņu darbības ietekmei uz dabu, 
daudzi zinātnieki izdala trešo lielo 
ģeogrāfi jas nozari – vides 
ģeogrāfi ju.

Vides ģeogrāfi ja pēta cilvēku 
darbības ietekmi uz Zemes 
sistēmām (sfērām), galveno 
uzmanību pievēršot šīs 
ietekmes izplatībai.

D

C

Vai zināji?
Par ģeogrāfu 

var kļūt, mācoties 
Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfi jas un Zemes 

zinātņu fakultātē.

Uzzini vairāk
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Proti, dari, pēti

1  Kuru ģeogrāfijas nozaru pārstāvji varētu veikt 
pētījumus attēlos A, B un C redzamajās vietās?

2 Aplūko attēlu D un veic nelielu ģeogrāfisku 
pētījumu!

Atbildi uz jautājumiem!

Kas redzams attēlā?
Kur tas varētu būt noticis?
Kāda dabas parādība šo katastrofu izraisījusi?
Kādi zaudējumi cilvēkiem var rasties?

3 Uzraksti vēl trīs jautājumus par attēlā redzamo 
situāciju un palūdz, lai klasesbiedrs uz tiem atbild!

Novērtē, kā tev veicās! 
Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru veikt 
aprakstīto darba gaitu. 

Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Esmu sapratis savas kļūdas un zinu, 
kā uzlabot sniegumu.

Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Varu atrast risinājumu, ja sākotnēji kaut kas 
neizdodas.

eogr fisks p t jums s kas un beidzas ar karti, jo eogr fijas uzdevums ir izzin t 
objektu, par d bu un procesu izvietojumu uz Zemes.

eogr fi m sdien s izmanto daudzveid gas p t jumu metodes, piem ram, 
nov rojumus un m r jumus dab , anal žu veikšanu laboratorij , aptaujas un datu 
v kšanu, dator model šanu. Tom r joproj m noz m g k  ir kartogr fisk  metode, 
kas eogr fiju atš ir no cit m zin tn m. 

Katrai eogr fijas nozarei ir savs p t mais objekts, turkl t daudzas nozares 
ir veidojuš s k  robežzin tnes starp eogr fiju un k du citu zin tni, piem ram, 
biolo iju, fiziku vai miju.

eogr fijas nozares ir bio eogr fija, klimatolo ija, eomorfo lo ija, hidrolo ija, 
okeanogr fija, glaciolo ija, augš u eogr fija, ainavu eogr fija, ekonomisk  
eogr fija, politisk  eogr fija, kult ru eogr fija, iedz vot ju eogr fija, pils tu 
eogr fija, t risma eogr fija, paleo eogr fija u. c.

M sdien s cilv ki daudz ce o, bieži dodas komand jumos, m c s vai str d  rvalst s. 
Turkl t mums jebkur  br d  ir pieejama inform cija no visas pasaules, t p c labas 
eogr fijas zin šanas un prasmes k st paši noz m gas.

1 Saviem vārdiem pabeidz teikumus! 

Dabas ģeogrāfi ja ir zinātne par…

Cilvēka ģeogrāfi ja ir zinātne par…

2 Ģeogrāfi pētījumos izmanto dažādas metodes. Uzraksti pa vienam piemēram, ko ģeogrāfi varētu 
novērot dabā, pētīt laboratorijā, noskaidrot ar aptaujas palīdzību, pētīt, zīmējot karti un 
modelējot datorā! Informāciju meklē tiešsaistes avotos!

3 Izmantojot dažādus informācijas avotus, noskaidro, ar ko nodarbojas tekstā minēto ģeogrāfijas 
nozaru pētnieki! 

4 Ģeogrāfiju mēdz dēvēt par pasaules mācību priekšmetu un tiltu starp dabaszinātnēm un 
sociālajām zinātnēm. Pamato šī izteikuma patiesumu!

Pārbaudi sevi
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1.2. Ģeogrāfi jas pirmsākumi  pasaulē
un attīstība Latvijā

Cilv ki visos laikos ir izr d juši interesi par savu dz ves vidi. 
Jau senatn  bijusi v lme noskaidrot, piem ram, kas atrodas 
aiz tuv j  meža, uz kurieni pl st upe, k p c ducina p rkons. 
Ar laiku, uzkr joties zin šan m, rad s nepieciešam ba t s 
sistematiz t.

T pat k  daudzu citu zin t u, ar  eogr fijas pirms kumi 
mekl jami Senaj  Grie ij  v l pirms m su ras. Uzskata, 
ka j dzienu “ eogr fija” pirmais lietoja sengrie u zin tnieks 
Eratostens. Sengrie u zin tnieki pirmie izteica hipot zi, 
ka Zemei ir lodes forma, un apr in ja t s r diusu. Par 
m sdienu eogr fijas t vu d v  19. gadsimta pirm s puses 
izcilo v cu dabaszin tnieku un ce ot ju Aleksandru fon 
Humboltu (B). Vi š uzskat ja, ka daba j uzl ko k  vienots 
veselums un j p ta dabas sp ku mijiedarb ba. Humbolts veica 
daudzus noz m gus atkl jumus vair k s zin tnes nozar s: 
piem ram, izteica ideju par augu valsts atkar bu no klimata 
un pamatoja augstumjoslojumu, aprakst ja un skaidroja 
meteoru pl smu, temperat ras att lošanai kart s s ka 
izmantot izotermas, bija klimatolo ijas pamatlic js. 
Humbolts piecus gadus p t ja Dienvidamerikas dabu un 
pamatiedz vot jus, t p c vi u sauc par Dienvidamerikas 
otro atkl j ju.

Ģeogrāfs un vēsturnieks Strabons 
ir pirmās ģeogrāfi jas enciklopēdijas 
autors. Tā gandrīz pilnībā 
saglabājusies līdz mūsdienām. 
Enciklopēdijas 17 sējumos atrodamas 
ziņas par tolaik zināmo pasauli – 
Eiropu, Āziju un Āfriku.

A

Dzīves laikā Humbolts bija ne tikai atzīts zinātnieks, bet 
arī īsta zvaigzne ar plašiem sakariem sabiedrībā, kurš 
iedvesmojis daudzus. Piemēram, Čārlzs Darvins atzinis, 
ka nebūtu devies pētnieciskajā ceļojumā ar kuģi Beagle, 
ja iepriekš nebūtu lasījis Humbolta ceļojumu ziņojumus.

kas ir ģeogrāfi ja un kuras ir šīs zinātnes 
galvenās nozares;
ko pēta ģeogrāfi ja.

Tu jau zini
ziņas par ģeogrāfi jas attīstību Latvijā;
ar ko mūsdienās Latvijā nodarbojas ģeogrāfi ;
kuri ir jaunākie ģeogrāfi jas pētījumu virzieni 
un modernākās metodes.

Tu apgūsi

Ģeogrāfi ja tulkojumā no 
grieķu valodas nozīmē Zemes 
apraksts.

Skolā ģeogrāfi ja ir viens 
no senākajiem mācību 
priekšmetiem, kas Latvijā 
mācīts jau 19. gadsimtā.

Uzzini vairāk

B
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Latvij  eogr fijas saknes stiepjas l dz 16. gadsimtam, kad 
tika sagatavotas pirm s kartes un apraksti par m su valsts 
teritoriju. Tom r dabas sistem tiska p tniec ba, ko atbalst ja 
P terburgas Zin t u akad mija, s k s 18. gadsimta otraj  pus , 
kad Latvijas teritorija bija Krievijas Imp rijas sast v . 

18. gadsimta beig s tika public ta Gotharda Fr driha Stendera 
“Augstas gudr bas gr mata no pasaules un dabas” –  pirm  
enciklop dija un eogr fijas apcer jums latviešu valod . Taj  
skaidrotas dabas par d bas, aprakst ts zemeslodes reljefs, zemes 
un tautas, k  ar  Kurzemes un Vidzemes guber u eogr fija.

19. gadsimt  eogr fijas att st b  liela noz me bija R gas Dabas 
p tnieku biedr bai un R gas Latviešu biedr bai. Piem ram, 
R gas Dabas p tnieku biedr ba izveidoja pirmo meteorolo isko 
nov rojumu vietu R g , kur katru dienu tr s reizes tika 
re istr ta gaisa temperat ra, v ja trums un virziens, nokriš i, 
gaisa mitrums un atmosf ras spiediens.

M sdien s Latvijas eogr fi risina gan zin tniskas 
probl mas, gan ar praktisku darb bu saist tus (lietiš us) 
jaut jumus. Vi u noz m g kie zin tnisko p t jumu virzieni ir

reljefa formas un to veidošan s apst k i;

klimata main ba;

augsnes veidošan s apst k u eogr fisko likumsakar bu  
noskaidrošana;

ainavu veidošan s izp te;

iedz vot ju p t jumi;

tautsaimniec bas izvietojuma likumsakar bu noskaidrošana;

t risma eogr fija. 

Lietiš ie uzdevumi ir saist ti ar teritorijas att st bas pl nošanu, 
eogr fisko inform cijas sist mu, karšu sast d šanas un 

model šanas izmantošanu tautsaimniec bai. Tos var paveikt, 
arvien vair k izmantojot eom tikas – t lizp tes un 
inform cijas tehnolo iju sniegt s iesp jas (D, E, F, G).

Pirmā latvieša sarakstītā Latvijas 
ģeogrāfi jas grāmata ir Krišjāņa 
Barona “Mūsu tēvzemes aprakstīšana 
un daži pielikumi īsumā saņemti”, kas 
izdota 1859. gadā.

Daugavpils cietokšņa un tā apkārtnes aerofotogrāfi ja Daugavpils cietokšņa un tā apkārtnes satelītaina

C

D E

Ģeomātika ir strauji augoša 
ģeogrāfi jas nozare, kura karšu 
veidošanai izmanto informācijas 
tehnoloģiju iespējas. Par to ir 
liela interese, pateicoties 
ģeogrāfi sko informācijas sistēmu 
(ĢIS) un satelītu izmantošanai.

Ģeogrāfi skā informācijas 
sis tēma (ĢIS) ir ar ģeogrāfi ju 
saistītu datu uzglabāšanai un 
apstrādei radītu tehnoloģiju 
kopums.

Tālizpēte ir zinātnes un saim-
niecības nozare, kas ziņas par 
Zemi iegūst attālināti, izmantojot 
aerofotografēšanu, ar satelītiem 
un lāzerskenēšanu iegūtus datus.

Iegaumē



11

Daugavpils cietokšņa un tā apkārtnes lāzerskenēšanas 
attēls

Daugavpils cietokšņa un tā apkārtnes topogrāfi skā karte

Padziļini izpratni

Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem!

Jau gandrīz gadsimtu Latvijas ģeogrāfi  un ģeologi pēta 
seno apledojumu ietekmi uz reljefa veidošanos. Pēdējos 
gados lielu sabiedrības ievērību guvuši Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfi jas un Zemes zinātņu fakultātes 
(LU ĢZZF) zinātnieku pētījumi zemeslodes polārajos 
apgabalos – Islandē, Grenlandē, Antarktīdā un Svalbārā. 
Īpašu ievērību pelna 2018. gadā notikusī Latvijas 
zinātnieku pirmā ekspedīcija uz Antarktīdu. Trīs latviešu 
zinātnieki: Kristaps Lamsters, Māris Krievāns un Jānis 
Karušs divus mēnešus strādāja Ukrainai piederošajā 
akadēmiķa Vernadska polārajā stacijā. 

Viņi veica Antarktīdas pussalas un apkārtējo salu ledāju 
biezuma un iekšējās struktūras mērījumus, lai izveidotu 
3D modeļus turpmākai šī reģiona izpētei. Lietojot 
radiolokācijas un seismiskās metodes, uzņēmumus 
no drona un ģeoradara mērījumus, zinātnieki ieguva 
informāciju, kas dos iespēju izprast ledāju “uzvedību” 
pagātnē un prognozēt nākotnes tendences.

Ekspedīcijas laikā tika ievākti arī dažādi paraugi – augsne, 
ieži, sniegs, ledus un ūdens. Tos Latvijā laboratorijās 
turpina pētīt paši ekspedīcijas dalībnieki un arī citi 
zinātnieki, piemēram, biologi, izzinot paraugos esošos 
mikroorganismus.

Šie darbi dod ieguldījumu visai planētai aktuālo 
problēmu – klimata pārmaiņu ietekmes uz ledāju 
kušanu un polāro apgabalu vides 
piesārņojuma – izzināšanā.

Jāatzīmē, ka šie zinātnieki nav pirmie polārpētnieki 
no Latvijas. Piemēram, Leonīds Slaucītājs, ģeogrāfs un 
ģeofi ziķis, pēc aizbraukšanas no Latvijas Otrā pasaules 
kara laikā dzīvoja Argentīnā un 20. gadsimta 50. gados 
vadīja Argentīnas trīs zinātniskās ekspedīcijas uz 
Antarktīdu.

Zinātnieki pēta ledāju ar ģeoradaru. 

1 Kāpēc Latvijas zinātnieki pievērsušies ledāju 
pētīšanai?

2 Kādas metodes mūsdienās izmanto ledāju 
pētīšanai?

3 Kādas ģeogrāfisko pētījumu metodes vēl tu zini?

4 Kāpēc Latvijas zinātniekiem būtu jāpēta tik tālu 
zemeslodes apgabalu daba?

5 Kas vēl Latvijas ģeogrāfiem būtu jāizpēta? 
Pamato savu viedokli!

H

GF
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Kanāda

un

ASV

Dienvidamerika

Centrālamerika

Ziemeļāzija

Ziemeļāfrika

Aizsahāras

Āfrika

Centrālāzija

Dienvidāzija

Rietumāzija

Dienvidaustrumu

Āzija

A u s t r ā l i j a  u n

O k e ā n i j a

Austrumāzija

E i r o p a

Ameriku 1492. gad  atkl ja Kristofors Kolumbs. 1606. gad  Vilems Janszons 
sasniedza Austr liju, bet Antarkt du cilv ki pirmoreiz ieraudz ja 1820. gad .

Apgabals ir plaša teritorija ar vienu vai vair k m kop j m paz m m. 
T s var b t paz mes dab  (piem ram, ka akme u izplat bas apgabals) 
vai cilv ku saimnieciskaj  darb b  un kult r  (piem ram, 
v nogul ju audz šanas apgabals).

Re ions ir oti liela teritorija ar l dz giem v sturisk s att st bas 
un eogr fiskajiem apst k iem. Atkar b  no t , kuras paz mes 
izv las teritorijas v stures un eogr fijas raksturošanai, main sies 
re iona robežas.

Pasaules reģioni

C

Proti, dari, pēti

1 Izmantojot tabulas datus, attēlo kontinentu platību 
ar stabiņu diagrammu!

Kontinents
Platība 

(milj. km2)

Eirāzija 55,1

Āfrika 30,3

Ziemeļamerika 24,2

Dienvidamerika 17,8

Antarktīda 14,0

Austrālija  7,6

2 Skaidro, ar ko kontinents atšķiras no pasaules 
daļas!

3 Kāpēc Eirāzijas kontinentā ir divas pasaules daļas?

4 Uzraksti, kuri okeāni apskalo katru kontinentu! 
Aprakstā iekļauj vārdus: ziemeļos, dienvidos, 
austrumos, rietumos!

5 Padomā, ko tu zini par katru kontinentu, un uzzīmē 
katra kontinenta simbolu! Pamato savu izvēli!

6 Izmantojot grāmatu un ģeogrāfijas atlantu, nosaki, 
pie kura reģiona pieder Latvija, Indija, Ēģipte, 
Turcija, Lielbritānija un Meksika!

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
nostiprināt 
zināšanas par 
kontinentiem un 
pasaules daļām.

https://ej.uz/geo13
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1.4. Kāpēc globuss ir precīzāks, 
bet karte – ērtāk lietojama

Tu jau zini, ka Zeme ir milzu lode, kas griežas 
ap savu asi – iedom tu taisni. Vietas, kur s t  
izn k Zemes virspus , ir Zieme pols un 
Dienvidpols. Visprec z kais Zemes modelis 
ir globuss. Tom r tam ir vair ki tr kumi: lai 
var tu s ki att lot Zemes virsmu, globusam 
vajadz tu b t milz gam, turkl t to ir ne rti 
lietot un gr ti pa emt l dzi ce .

Kart  zemeslode ir att lota plakn . Bet 
lodveida virsmu prec zi izkl t uz plakanas 
virsmas nav iesp jams. Izt lojies uz pus m 
p rgrieztu gumijas bumbu. Kas j dara, lai 
vienu bumbas pusi izkl tu uz galda? T s malas 
vajadz tu izstiept, sapl st vai kaut k  cit di 
izmain t, lai padar tu plakanu.

Kartogr fi šo probl mu atrisina, karšu 
sast d šanai izmantojot speci li izstr d tus 
matem tiskus mode us – kartogr fisk s 
projekcijas. Tom r ar  tad rodas att lumu, 
virzienu, laukumu vai formas sagroz jumi.

M sdien s plašas iesp jas p t t gan noma us 
un gr ti pieejamus zemeslodes nost rus, gan 
savas dz vesvietas tuv ko apk rtni sniedz 
digit l s kartes. 

Šeit parādītas četras atšķirīgas kartogrāfi skās 
projekcijas (A, B, C, D), kurās attēlota visa pasaule. 
Pievērs uzmanību iekrāsotajiem laukumiem, 
lai spriestu par sagrozījumiem šajās kartēs.

A

B

C

D

kas ir globuss, karte un plāns;
kas ir zemeslodes poli.

Tu jau zini
kas ir kartogrāfi skās projekcijas;
un padziļināsi izpratni par sagrozījumiem kartēs;
kas ir digitālās kartes un kādas ir šo karšu 
priekšrocības.

Tu apgūsi
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1.5. Paralēles, meridiāni un koordinātu tīkls

Kur? Tas ir viens no galvenajiem jaut jumiem, uz kuru j prot atbild t eogr fam. 
Lai to izdar tu, noder prasme aprakst t atrašan s vietu attiec b  pret daž diem 
objektiem dab . To sauc par relat vo novietojumu. Piem ram, tu vari izst st t, 
ka ala atrodas aptuveni 500 m uz zieme iem no liel  ozola strauta kreisaj  krast .

Bet ko dar t, ja apk rtn  nav z m gu objektu vai ar  
j paskaidro ku a atrašan s vieta j r ? Tad noder 
karte, uz kuras redzams koordin tu t kls, ko veido 
paral les un meridi ni.

Ekvators ir līnija uz globusa vai kartē, kas 
novilkta vienādā attālumā no poliem. Tā garums 
ir aptuveni 40 000 kilometru. Ekvators zemeslodi 
sadala ziemeļu un dienvidu puslodēs.

Paralēles ir līnijas, kas uz globusa 
vai kartē novilktas paralēli ekvatoram. 
Paralēles stiepjas rietumu–austrumu 
virzienā. Uz globusa paralēles veido 
riņķa līnijas. Ekvators ir visgarākā 
paralēle; tuvojoties poliem, paralēles 
kļūst īsākas.

Meridiāni ir līnijas uz globusa vai kartē, kas savieno Zemes polus. 
Meridiāni stiepjas ziemeļu–dienvidu virzienā. Uz globusa meridiāni 
veido puslokus, kuri satiekas polos. Visiem meridiāniem ir vienāds 
garums. Meridiāns, no kura sāk numurēt meridiānus, ir sākummeridiāns 
jeb nulles meridiāns. Sākummeridiāns un 180  meridiāns sadala 
zemeslodi austrumu un rietumu puslodēs.

kā noteikt debespuses pēc Saules un ar kompasu;
kā orientēties, izmantojot topogrāfi sko karti.

Tu jau zini
kas ir koordinātu tīkls un tā galvenie elementi;
ko nozīmē noteikt vietas absolūto novietojumu.

Tu apgūsi

Koordinātu tīklu uz kartes 
vai globusa krustojoties veido 
paralēles un meridiāni.

Iegaumē

A

B
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Caur jebkuru Zemes virsmas punktu un jebkuru punktu kart  
var novilkt vienu paral li un meridi nu. Paral les un meridi ni 
ir ri a l nijas, t p c to garumu var izteikt gr dos. Paral l m 
un meridi niem krustojoties, veidojas koordin tu t kls. 
Tas ir pamats, lai var tu noteikt jebkura zemeslodes punkta 
atrašan s vietu – t  unik lo “adresi” – gan kart , gan dab . 
T tad visprec z k savu atrašan s vietu var nor d t, nosaucot, 
kuras paral les un meridi na krustpunkt  tu esi. To sauc par 
absol to novietojumu.

Daudzās valstīs, kuras šķērso ekvators, šī iedomātā līnija 
ir iezīmēta dabā, novietojot piemiņas zīmes vai uzbūvējot 
pieminekļus. Attēlā redzamais piemineklis atrodas Āfrikas 
valstī Santome un Prinsipi.

Griničas meridiāns tiek vilkts caur 
Karalisko Griničas observatoriju 
Londonā Lielbritānijā. Šo meridiānu 
par starptautiski pieņemtu 
sākummeridiānu apstiprināja 
1884. gadā. Līdz tam ģeogrāfi skā 
garuma mērīšanai izmantoja 
dažādus sākummeridiānus.

Vai zināji?

Daudzi tuksneši 
atrodas starp 
30  paralēlēm 
Z puslodē un 

D puslodē.

Paralēles un meridiāni ir iedomātas līnijas. Dabā tādu nav.

Sākummeridiānu mēdz saukt arī par Griničas meridiānu, jo tas šķērso 
Griničas observatoriju Londonā.

60  paralēles garums ir puse no ekvatora garuma.

Ekvatora garums ir 360  jeb 40 000 kilometri. Cik garš ir 1  ekvatora 
loka? 40 000 : 360 = aptuveni 111 kilometri. Tātad atceries: 1  ekvatora 
vai jebkura meridiāna loka atbilst 111 kilometriem.

Uzzini vairāk

C

1 Kurās Zemes puslodēs atrodas Latvija?

2 Skaidro, kas ir vietas relatīvais un absolūtais 
novietojums!

3 Pamato absolūtā novietojuma priekšrocības 
salīdzinājumā ar relatīvo novietojumu!

4 Izmantojot politisko karti ģeogrāfijas atlantā, 
uzraksti visas valstis, kuras šķērso ekvators!

Pārbaudi sevi

D
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Uzzini vairāk

Iemācies noteikt ģeogrāfi skās koordinātas! 

Kā pirmo nosaka punkta ģeogrāfi sko platumu.

Noskaidro, kurā puslodē – ziemeļu vai dienvidu – 
tas atrodas!

Noskaidro, ik pēc cik grādiem kartē novilktas 
paralēles!

Sameklē, starp kurām iezīmētajām paralēlēm 
punkts atrodas!

Domās sadali šo attālumu ik pa 1 grādam!

Noskaidro un pieraksti ģeogrāfisko platumu!

Pēc tam nosaka punkta ģeogrāfi sko garumu.

Noskaidro, kurā puslodē – austrumu vai rietumu – 
tas atrodas!

Noskaidro, ik pēc cik grādiem kartē novilkti 
meridiāni!

Sameklē, starp kuriem iezīmētajiem meridiāniem 
punkts atrodas!

Domās sadali šo attālumu ik pa 1 grādam!

Noskaidro un pieraksti ģeogrāfisko garumu!

Piem ram, noteiksim iptes galvaspils tas Kairas eogr fisk s 
koordin tas.

Kaira atrodas uz ziemeļiem no 
ekvatora, tātad tai ir ziemeļu 
ģeogrāfi skais platums. Pilsētu 
šķērso 30  paralēle. Kairas 
ģeogrā fi skais platums ir 30  Z p.

Pilsēta atrodas uz austrumiem no sākummeridiāna, tātad tai ir austrumu 
ģeogrāfi skais garums. Šajā piemērā meridiāni novilkti ik pa 10 , un Kaira 
atrodas starp 30  un 40  meridiānu. Domās šo attālumu sadalām 
10 daļās ik pa grādam, kā parādīts zīmējumā. Pilsētu šķērso 
31  meridiāns. Tās ģeogrāfi skais garums ir 31  A g. Tātad Kairas 
ģeogrāfi skās koordinātas ir 30  Z p., 31  A g.

19. gadsimta pirmajā pusē tika realizēts vērienīgs projekts meridiāna loka 
uzmērīšanai, lai precizētu Zemes izmērus un formu. To vadīja Tērbatas 
Universitātes astronomijas profesors Vilhelms Struve, tāpēc tas zināms 
kā Struves ģeodēziskais loks jeb Struves loks. Tā mērīšanai tika izmantots 
speciāls aprīkojums – savstarpēji savienotu trijstūru veidā izveidota 
uzmērīšanas punktu sistēma, kas stiepās no Ziemeļu Ledus okeāna līdz 
Melnajai jūrai. Struves mērījumi apstiprināja teoriju, ka Zeme ir saplacināta 
polu virzienā. Latvijas teritorijā bijuši 16 šī loka punkti, un, pamatojoties 
uz veiktajiem mērījumiem, tika sastādīta Vidzemes karte. Jēkabpilī Struves 
ģeodēziskā loka punkta vietā ir ierīkota piemiņas zīme un izveidots 
triangulācijas torņa makets.

C

D
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Ja att lota neliela teritorija, to kart  š rso tikai dažas 
paral les un meridi ni. K  š d  gad jum  noteikt prec zas 
eogr fisk s koordin tas? Tad gr du iedala s k k min t s ( ) 

un eogr fisk s koordin tas nosaka ar precizit ti l dz min tei.

Iegaumē

1 grāds = 60 minūtes jeb 1° = 60’.

1 Aplūko zīmējumus A un B un aizpildi tekstā tukšās 
vietas, lai apgalvojums būtu patiess!

Visām vietām Latvijā ir  ģeogrāfi skais 
platums un  ģeogrāfi skais garums.

2 Izmantojot ģeogrāfijas atlanta kartes, sameklē 
pilsētas ar vienādu ģeogrāfisko platumu!

3 Kuru zemeslodes punktu ģeogrāfiskās koordinātas 
ir 90° Z p., 0° g. un 90° D p., 0° g.?

4 Kur atrodas vieta, kuras ģeogrāfiskās koordinātas 
ir 0° p., 0° g.?

5 Iedomājies, ka esi picas piegādātājs un tev 
jānogādā pasūtījums vietās ar šādām 
koordinātām: 56 40  Z p., 22°29  A g.; 57 25  Z p., 
25 53  A g.; 56 17  Z p., 26 43  A g.! Uz kurām 
Latvijas pilsētām tev jādodas?

6 Izmantojot fizioģeogrāfisko karti atlantā, nosaki 
pilsētas, kuras atrodas vietās ar dotajām 
koordinātām! Ja nebūsi kļūdījies, no pilsētu 
sākumburtiem varēsi izlasīt, kāds ir tava darba 
vērtējums.

1) 35° Z p., 139° A g. 5) 61° Z p., 150° R g.

2) 40° Z p., 44° A g. 6) 38° D p., 145° A g.

3) 34° Z p., 73° A g. 7) 23° D p., 47° R g.

4) 42° Z p., 88° R g.

7 Kuras, tavuprāt, ir biežāk pieļautās kļūdas, nosakot 
ģeogrāfiskās koordinātas? Uzraksti īsus padomus, 
kā tās nepieļaut!

8 Izmantojot karti (E) šajā lappusē, nosaki Rīgas un 
Gaiziņkalna ģeogrāfiskās koordinātas!

Pārbaudi sevi

Piemēram, noteiksim Kuldīgas ģeogrāfi skās 
koordinātas ar precizitāti līdz minūtei. 

Pirmkārt, nosakām pilsētas ģeogrāfi sko platumu. 
Pēc grādu tīkla noskaidrojam, ka šajā kartē paralēles 
ir iezīmētas ik pa 30 . Kuldīga atrodas ziemeļu 
puslodē starp 57 00  un 56 30  paralēlēm. Domās 
sadalām šo attālumu ik pa 5  un nosakām pilsētas 
ģeogrāfi sko platumu. Kuldīgas ģeogrāfi skais 
platums ir 56 58  Z.

ēles

s 
s 

Otrkārt, nosakām pilsētas ģeogrāfi sko garumu. 
Šajā gadījumā rīkojamies līdzīgi: noskaidrojam, ka 
meridiāni ir iezīmēti ik pa grādam. Kuldīga atrodas 
austrumu puslodē starp 21  un 22  meridiāniem. 
Domās sadalām šo attālumu ik pa 5  un nosakām 
pilsētas ģeogrāfi sko garumu. Kuldīgas 
ģeogrāfi skais garums ir 21 58  A.

Tātad Kuldīgas ģeogrāfi skās koordinātas ir 
56 58  Z p., 21 58  A g.

E
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Cilv ki ikdien  arvien vair k izmanto daž das ier ces, 
ar kur m ir iesp jams noteikt savu un objektu atrašan s vietu: 
viedt lru us, planšetes, elektroniskas navig cijas ier ces. 
K  t s darbojas? K  t s izmantot?

Lai noteiktu objekta atrašan s vietu, nepieciešami vair ki 
priekšnoteikumi:

satel ti, kas ri o ap Zemi;

iek rtas uz Zemes, kas kontrol  un regul  satel tu 
p rvietošanos;

uztv r ji, ar kuriem nosaka atrašan s vietu.

Pasaul  ir izstr d tas vair kas satel tnavig cijas sist mas, 
tom r visplaš k tiek lietota Amerikas Savienotaj s Valst s 
rad t  glob l s pozicion šanas sist ma (GPS).

GPS darb bu nodrošina aptuveni 30 satel ti, kuri ri o pa 
nemain g m orb t m. Lai kur tu atrastos, tavs telefons vai 
cita ier ce ar vietas noteikšanas funkciju var uztvert vismaz 
tr s satel tu sign lus (A).

1.7. Ģeogrāfi sko koordinātu noteikšana, izmantojot 
mobilo ierīci ar vietas noteikšanas funkciju

Satelīti riņķo aptuveni 20 000 km 
augstumā. Tie uz Zemi raida 
radiosignālus.

kas ir digitālā karte;
kā kartē noteikt vietas ģeogrāfi skās 
koordinātas.

Tu jau zini
kas nepieciešams, lai darbotos globālā 
pozicionēšanas sistēma (GPS);
prasmi noteikt savas atrašanās vietas un citu 
objektu ģeogrāfi skās koordinātas, izmantojot 
mobilās ierīces. 

Tu apgūsi

AA

Viens satelīts ļauj noteikt, ka tu atrodies 
kaut kur uz sfēras, kuras rādiuss ir 
vienāds ar attālumu līdz satelītam.

Divu satelītu signāli liecina, ka tu esi 
vietā, kur to signāli pārklājas.

Ir tikai viens punkts uz Zemes, kur pār-
klājas trīs vai vairāk satelītu signāli.

radiosignālus.

Zinot signāla ceļošanas laiku, 
GPS uztvērējs nosaka attālumu 
līdz satelītam.

Lai apr in tu koordin tas, 
GPS uztv r jam j sa em 
vismaz tr s satel tu sign li.

B

C

D
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Proti, dari, pēti

Satelītnavigācijas ierīcē ir saglabātas kartes, kas 
tiek sasaistītās ar GPS satelītu nosūtītajiem datiem. 
Ierīces dators nepārtraukti aprēķina atrašanās 
vietas koordinātas, pārvietošanās ātrumu, kā arī 
citu informāciju.

Noskenējot šo QR 
kodu, iegūsi 
informāciju par to, 
kā darbojas GPS.

Praktiskais darbs. Slēpņošana

Darba mērķis: vingrināties objektu ģeogrāfi sko 
koordinātu noteikšanā un to atrašanā pēc dotajām 
koordinātām, izmantojot ierīci ar GPS funkciju.

Nepieciešamie piederumi: mobilā ierīce ar GPS 
noteikšanas funkciju, Google Maps lietotne, nelielas 
papīra lapiņas, zīmulis.

Slēpņošana (saukta arī par geokešingu) ir spēle brīvā 
dabā – “apslēptās mantas” meklēšana. Tās pamatā ir 
punktu ar zināmām koordinātām atrašana apvidū ar 
GPS palīdzību. Kādā vietā, piemēram, mūra spraugā, 
zem akmens vai kupla koka zariem, tiek noglabāta 
“apslēptā manta”, kura jāatrod. Ja tu jau esi piedalījies 
slēpņošanā, vari kļūt par ekspertu un palīdzēt 
klasesbiedriem. 

Atkarībā no konkrētajiem apstākļiem darbu var veikt 
pāros vai grupās. Slēpņus ierīko skolas teritorijā vai citā 
apvidū. Darbu var organizēt kā spēli klases ekskursijas 
laikā.

1 Paņem 5 lapiņas, uz katras uzraksti, kādu “apslēpto 
mantu” tu noslēpsi, piemēram, banāns, gredzens 
u. c.! Ieteikums katram pārim vai grupai izmantot 
atšķirīgas krāsas lapiņas.

2 Uz citas lapiņas izveido “apslēpto mantu” sarakstu! 
Tajā tu pierakstīsi katra slēpņa atrašanās vietas 
koordinātas.

3 Dodies ārā, lai ierīkotu slēpņus, iepriekš vienojoties, 
cik ilgā laikā tas jāizdara!

4 Kad esi paslēpis pirmo lapiņu, mobilajā ierīcē atver 
lietotni Google Maps un punktā, kas norāda tavu 
atrašanās vietu, ieliec spraudīti! Tobrīd meklētāja 
logā parādās vietas koordinātas. Tās pieraksti 
sarakstā pretī konkrētajai “apslēptajai mantai”! 
Tāpat rīkojies, paslēpjot pārējās 4 lapiņas!

5 Kad visi slēpņi ierīkoti, atgriezies klasē! Savu sarakstu 
iedod klasesbiedram un paņem viņa ierīkoto slēpņu 
sarakstu! Tev pēc uzrakstītajām koordinātām jāatrod 
un jāpaņem viņa “apslēptā manta”.

6 Savas mobilās ierīces kartes meklētājā ieraksti 
pirmā slēpņa koordinātas un pieskaries pogai 
“meklēt”! Ekrāna kartē vietā ar meklētajām 
koordinātām parādās spraudīte. 

7 Pieskaries pogai “sākt”! Kartē parādās maršruts, 
kā nokļūt izvēlētajā vietā, un cita informācija 
(attālums, laiks u. c.). Seko norādēm, līdz esi atradis 
slēpni ar “apslēpto mantu”! Paņem tur atstāto lapiņu!

8 Lai atrastu pārējos slēpņus, atkārto 6. un 7. soli!

9 Kad visi slēpņi atrasti, atgriezies klasē!

0 Apkopo rezultātus! Kā tev veicās? Kas sagādāja 
grūtības? Vai apgūtā prasme var noderēt reālās 
dzīves situācijās?

Ņem vērā

Debespušu apzīmējumi ir doti angļu valodā: 
N – ziemeļi, S – dienvidi, E – austrumi, W – rietumi.

Ģeogrāfi skās koordinātas var būt pierakstītas 
divējādi: ar grādiem, minūtēm un sekundēm 
(56 58 19.3 N 24 03 11.6 E) vai kā decimāldaļas 
(56.972030,24.053207).

Koordinātu decimālajā pierakstā komata vietā jālieto 
punkts, savukārt ģeogrāfi skais platums un garums 
jāatdala ar komatu.

Pirms sākt maršruta meklēšanu jāizvēlas 
pārvietošanās veids kājām.

Novērtē, kā tev veicās!

Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru veikt 
aprakstīto darba gaitu. 

Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Esmu sapratis savas kļūdas un zinu, 
kā uzlabot sniegumu.

Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Varu atrast risinājumu, ja sākotnēji kaut kas 
neizdodas.

E

https://ej.uz/geo22

1
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Padziļini izpratni
Tu jau zini: lai orientētos dabā jāizmanto kompass, kura galvenā sastāvdaļa ir 
magnētiskā adata, kas vienmēr norāda uz ziemeļiem. Kompass var darboties 
tāpēc, ka arī Zeme ir milzīgs magnēts, kuram ir magnētiskais ziemeļpols un 
dienvidpols. Tieši magnētiskais, nevis ģeogrāfi skais ziemeļpols, pievelk 
kompasa adatu. Magnētiskā lauka poli nemitīgi pārvietojas, un to atrašanās 
vieta nesakrīt ar ģeogrāfi skajiem poliem. Magnētiskā ziemeļpola atrašanās 
vietu Kanādas Arktiskajā arhipelāgā pirmo reizi noteica 1831. gadā, un kopš 
tā laika tas pārvietojies par vairāk nekā 2300 km Sibīrijas virzienā. Turklāt 
pēdējos gadu desmitos palielinās tā kustības ātrums: 2000. gadā tas bija 
15 km, bet tagad jau 55 km gadā. Savukārt kartēs meridiāni norāda virzienu 
uz ģeogrāfi sko Ziemeļpolu, tāpēc kartēs, kuras izmanto precīzai objekta 
atrašanās vietas noteikšanai (piemēram, topogrāfi skajās kartēs), ir norādīts, 
cik liela ir magnētiskā pola un ģeogrāfi skā pola nobīde. Straujā magnētiskā 
pola pārvietošanās liek koriģēt gan kartes, gan navigācijas iekārtas.

1 Kur kartē ir ziemeļu virziens?

2 Pamato, kāpēc kartei vajadzīgs nosaukums, 
mērogs, apzīmējumi un koordinātu tīkls!

3 Ģeogrāfijas atlantā atrodi Eiropas fizioģeogrāfisko 
karti un atbildi uz jautājumiem!

Kurš okeāns apskalo Eiropas rietumu krastu?
Cik dziļa ir dziļākā vieta okeānos un jūrās pie 
Eiropas krastiem?

Kurā jūrā atrodas šī vieta?
Kā sauc Eiropas augstākos kalnus?
Kā sauc Spānijas galvaspilsētu?
Kurās Spānijas pilsētās ir 
3 000 000–10 000 000 iedzīvotāju?

4 Atrodi Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē (attēlā A) 
Ventspili, Alūksni un Krāslavu un apraksti katras 
pilsētas relatīvo novietojumu, absolūto 
novietojumu un augstumu virs jūras līmeņa!

Pārbaudi sevi

Ģeogrāfijas atlantā atrodi trīs dažāda mēroga kartes, 
kurās attēlotas Rīga un Berlīne, un izpildi prasīto!

1 Noskaidro, kurš no trim mērogiem ir lielākais, bet 
kurš – mazākais!

2 Katrā kartē izmēri attālumu no Rīgas līdz Berlīnei 
un aprēķini atbilstošo attālumu dabā!

3 Skaidro, kurš rezultāts ir visprecīzākais!

Novērtē, kā tev veicās!

Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru atrast 
visu nepieciešamo informāciju un veikt aprēķinus. 

Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Protu veikt salīdzināšanu. Grūtības rada 
rezultātu skaidrošana.

Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu bez citu palīdzības atrast nepieciešamo 
informāciju, veikt aprēķinus un skaidrot rezultātus.

Proti, dari, pēti

Karte ir Zemes virsmas 
samazināts, vispārināts 
attēlojums plaknē, izmantojot 
matemātikas metodes un 
apzīmējumus.

Kartes galvenie elementi 
ir tās mērogs, koordinātu tīkls 
un apzīmējumi. Turklāt katrai 
kartei ir dots nosaukums, kas 
norāda, kāda informācija tajā 
attēlota.

Mērogs rāda, cik reižu attālumi 
kartē ir mazāki nekā patiesie 
attālumi dabā.

IegaumēKart m var b t liels, vid js vai mazs m rogs. Jo vair k reižu 
att lumi dab  ir samazin ti, lai tos att lotu kart , jo m rogs ir 
maz ks. Vienk ršs pa miens, k  sal dzin t daž dus m rogus, 
ir tos uzrakst t da skait a veid . Jo maz ks da skaitlis, jo 
maz ks kartes m rogs. Piem ram, m rogs 1:5000 ir liel ks 
nek  1:200 000, jo skaitlis 1/5000 ir liel ks par 1/200 000. T tad, 
lai g tu visp r gu priekšstatu par lielu teritoriju, j izmanto 
karte ar maz ku m rogu. Savuk rt, ja gribam to s k k izp t t, 
j izmanto karte ar p c iesp jas liel ku m rogu.

Att lojot kart  lielu teritoriju, no neb tiskiem objektiem ir 
j atsak s vai tie j apvieno – j veic visp rin šana. Jo liel ka 
ir att lojam  teritorija, jo maz k objektu var par d t.

Magnētiskā ziemeļpola atrašanās 
vietas izmaiņas

2007 202020011994

1984

19731948

1962

1904

B
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Tu jau zini, ka kartes var atš irties p c att lot s teritorijas 
lieluma un m roga, bet t s atš iras ar  p c satura – kart  
att lotajiem objektiem un par d b m. Uz kartes saturu nor da 
t s nosaukums.

P c satura izš ir visp r eogr fisk s kartes un tematisk s 
kartes. 

Visp r eogr fiskaj s kart s ir att loti de i (upes, ezeri), 
reljefs (l dzenumi, kalni), apdz vot s vietas, ce i un citi objekti. 
Pie š s grupas pieder, piem ram, topogr fisk s kartes.

Tematiskaj s kart s ir att loti atseviš i dabas, cilv ka rad ti 
vai sabiedr bas objekti un par d bas, piem ram, gaisa 
temperat ra, augsnes, valstis un galvaspils tas, iedz vot ju 
izvietojums.

Karšu iedalījums pēc satura1.9.
kādiem mērķiem izmanto galvenos kartes 
elementus;
kā izmanto kartes mērogu, apzīmējumus 
un koordinātu tīklu.

Tu jau zini
kā kartes iedala pēc satura;
prasmi lasīt karti;
kādās mācību un sadzīves situācijās izmanto 
noteiktas tematiskās kartes.

Tu apgūsi

A

Topogrāfi skajā kartē sīki parādīti gan dabas, gan cilvēku veidoti objekti.

Vai zināji?

Ir izveidotas Zemes 
pavadoņa Mēness, 
Veneras, Marsa un 

citu planētu virsmas 
kartes.
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S kotn ji cilv ki katr  viet  dz voja p c viet j  jeb Saules laika. Tas noz m , 
ka ikdienas dz vi – celšanos, darbus un gul tiešanu – noteica Saules diennakts gaita. 
Kad izauga pils tas, apk rt jos lauku apgabalos pulkste us noregul ja p c tuv k s 
liel k s pils tas laika. Bet 19. gadsimt  strauji att st j s r pniec ba un notika arvien 
vair k pre u un pasažieru p rvad jumu, t p c laika nesaska ot ba s ka rad t lielu 
jucekli. paši asi to izjuta Lielbrit nij , kur tolaik arvien popul r ks k uva dzelzce a 
transports.

K rt bu nodibin ja, ieviešot joslu laiku. Zemeslode ir iedal ta 24 laika josl s. 
Vienas joslas robež s ir viens un tas pats pulkste a laiks, bet blakus josl s tas 
atš iras par stundu.

Laika joslas1.10.
kāpēc notiek diennakts un gadalaiku maiņa;
kas ir meridiāni;
kā pēc meridiāniem var noteikt ģeogrāfi sko 
garumu.

Tu jau zini
kas ir laika joslas;
prasmi noteikt joslas laiku dažādām vietām 
pasaulē;
prasmi aprēķināt laika starpību;
kā jārīkojas, šķērsojot datumu maiņas līniju.

Tu apgūsi

A

Visas laika joslas ir numurētas. Par galveno 
meridiānu joslu laika skaitīšanai pieņēma 
sākummeridiānu jeb Griničas meridiānu. 
Tas ir nulles joslas vidusmeridiāns. Nulles 
joslai blakus uz austrumiem (kartē pa labi) 
ir pirmā josla, kuras vidus meridiāns ir 15 , 
utt. Latvija atrodas 2. laika joslā.

B

Saule aust un jauna diena sākas austrumos, tāpēc, 
dodoties uz austrumiem, katrā nākamajā joslā 
jāpieskaita 1 stunda (pulkstenis jāpagriež 1 stundu 
uz priekšu).

Dodoties uz rietumiem, katrā nākamajā joslā 1 stunda 
jāatņem (pulkstenis jāpagriež 1 stundu atpakaļ).

Iegaumē

Ir pieņemta vienošanās, ka datumu maiņa notiek 
uz 180  meridiāna – datumu maiņas līnijas. Tas 
ir 12. laika joslas vidusmeridiāns, tāpēc, to 
šķērsojot, pulksteņa laiks nemainās. 
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Rīgā, K. Valdemāra un O. Kalpaka ielu krustojumā ir kāds neparasts pulkstenis ar divām ciparnīcām. 
Tas ir Rīgas sadraudzības pilsētas Japānā Kobes dāvinājums, kas veltīts Latvijas neatkarībai un abu 
pilsētu sadarbībai. Pulkstenis veidots kā 8 m augsts nerūsējoša tērauda pilons. Viena no tajā 
redzamajām ciparnīcām rāda joslas laiku Rīgā, bet otra – Kobē.

Ja datumu maiņas līniju šķērso 
no rietumiem uz austrumiem, 
nokļūst vakardienā 
(ir iepriekšējās dienas datums). 

Ja datumu maiņas līniju šķērso 
no austrumiem uz rietumiem, 
nokļūst rītdienā (ir nākamās 
dienas datums).

Tātad, šķērsojot 180  meridiānu, 
var veselu diennakti vai nu 
iegūt, vai zaudēt.

Iegaumē

1 Aplūko attēlus D un E un aprēķini laika starpību starp Rīgu un Kobi!

2 Aprēķini, kurā laika joslā atrodas Kobe! 

3 Izmanto laika joslu karti atlantā un uzraksti 2 uzdevumus par joslu 
laika noteikšanu un 2 uzdevumus par datumu maiņas līnijas 
šķērsošanu! Iedod tos atrisināt klasesbiedram!

Proti, dari, pēti

K p c ir 24 laika joslas? Zeme pilnu apgriezienu (par 360 ) ap savu asi virzien  no 
rietumiem uz austrumiem veic 24 stund s. T tad vien  stund  t  pagriežas par 
15  – tas ir katras laika joslas platums. Turkl t j patur pr t , ka zemeslodes rot cija 
ap savu asi notiek vienm r gi, – pasaul  katru br di uz k da meridi na ir saull kts. 
Latvija atrodas div s laika josl s – pirmaj  un otraj . Robeža starp t m iet pa 22  30  
A g. (caur Saldus pils tu). T  k  valsts teritorija ir maza, Latvij  lieto 2. joslas laiku.

Uzzini vairāk

C D

E

Noskenējot šo 
QR kodu, 
uzzināsi vairāk 
par laika joslām.

1 Izmantojot kartoshēmu attēlā A, nosaki, cik pulkstenis rādīs 
Londonā, Berlīnē, Viļņā un Maskavā, ja Rīgā ir 12.00!

2 Skaidro, kāpēc par datumu maiņas līniju izvēlējās noteikt 
180  meridiānu, nevis 0  meridiānu!

3 Pamato joslu laika nepieciešamību mūsdienās!

4 Aplūko laika joslu karti ģeogrāfijas atlantā un skaidro, kāpēc laika 
joslu robežas sakrīt ar meridiāniem galvenokārt okeānos!

Pārbaudi sevi

https://ej.uz/geo28
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Kartes ir zin mas jau t kstošiem gadu – 
s kotn ji tie bija z m jumi uz alu sien m un 
m la pl ksn t m, grav jumi akme os un pat 
mamuta triek os. Š s kartes bija Zemes 
virsmas z m jumi, kuros tika att loti 
rakstur gi apk rtnes objekti: pauguri, upes, 
lieli mežu mas vi, ce i, apdz vot s vietas. 

V l k kartes s ka izgatavot uz papirusa, 
pap ra un pergamenta – paš  veid  
apstr d t m dz vnieku d m. Daudzus 
gadsimtus karšu z m šana bija nogurdinošs 
roku darbs. Uzlabojoties zin šan m un 
tehnolo ij m, kartes k uva arvien prec z kas. 

Lai var tu z m t karti, vispirms ir j sav c 
nepieciešam  inform cija: dati par Zemes 
virsmas augstumu, ce u, ku un citu objektu 
atrašan s vietu un lielumu u. c. 

Kā veido ģeogrāfi sko karti1.11.
kas ir ģeogrāfi skā karte (tradicionālā un digitālā);
kuri ir kartes galvenie elementi;
kā izveidot teritorijas plānu.

Tu jau zini
kā kartes zīmēja senāk;
kādas tehnoloģijas izmanto mūsdienu kartogrāfi ;
prasmi izveidot kādas teritorijas karti.

Tu apgūsi

Uzzini vairāk

Ar karšu sastādīšanu, izgatavošanu un pētniecību 
nodarbojas viena no ģeogrāfi jas nozarēm – 
kartogrāfi ja. Kartogrāfa uzdevums ir nolemt, 
kāda informācija tiks parādīta kartē. 
To nosaka veidojamās kartes mērķis – 
kādam nolūkam karte tiks lietota.

Iegaumē

To var dar t, izmantojot jau esošas kartes, 
k  ar  veicot teritorijas uzm r šanu dab .

M sdien s kartogr fi daudzus datus ieg st, 
apstr d jot ar satel tiem sav kto inform ciju. 
Šim nol kam izmanto datorus ar paš m 
lietojumprogramm m. Kartes datoriz ti tiek 
veidotas, izmantojot eogr fisk s inform cijas 
sist mas ( IS). Jaun s tehnolo ijas auj 
viegl k un tr k atjaunot un papildin t kartes.

Digit l s kartes veido un lieto, izmantojot 
datorus un citas viedier ces. Šaj s kart s 
inform ciju apkopo un sagatavo vair kos 
kartes sl os. Kartei var b t, piem ram, 
reljefa, denste u, denstilpju, ce u, ku 
un ve et cijas sl nis. Kartes lietot js var 
izv l ties vajadz gos sl us un tos kombin t, 
lai ieg tu sev nepieciešamo inform ciju. 
Š s kartes var papildin t ar diagramm m, 
tabul m, att liem u. c. Digit l s kartes ir rti 
lietojamas, ja tev ir labas datorprasmes un 
karšu las šanas iema as.

Iespējams, vecākā līdz mūsdienām 
saglabājusies karte ir Čehijā atrastā karte, 
kas iegrebta mamuta trieknī. Tā veidota 
aptuveni pirms 25 000 gadu.

Senās Grieķijas zinātnieki bija pirmie, 
kuri jau 6. gadsimtā pirms mūsu ēras 
izveidoja tolaik zināmās pasaules kartes.

Pirmā karte, kurā diezgan precīzi attēlota 
Latvijas teritorija, ir 1539. gadā iespiestā 
Carta Marina.

A
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Turpin jum  tu uzzin si, k  izveidot k das teritorijas karti.

1 Digit lajos karšu servisos (piem ram, Google Maps, ArcGIS Online vai L IA 
karšu p rl k ) atrodi teritorijas fotogr fiju skat  no augšas (B)! T  var b t 
aerofotogr fija vai satel tatt ls. 

2 Pieraksti t s m rogu! R p gi izp ti fotogr fiju un t s mal s pieraksti nor des 
par galvenajiem objektiem un to veidiem!

3 Uzz m  kartes skici (C)! Tai nav j b t detaliz tai – nez m  katru m ju, ielu 
vai koku. Veic visp rin šanu – objektus apvieno grup s! Skicei uzraksti t du 
nosaukumu, k ds b s ar  topošajai kartei! Atseviš  lodzi  uzz m  un pieraksti 
apz m jumus! Atceries, ka skici z m  ar br vu roku! 

B

Upe

Muiža

Mežs un krūmāji

Viensēta

Apbūvēta teritorija

Galvenie 
ceļi

Apstrādāti lauki un cita 
lauksaimniecības zeme

Tilts

C

Skrundas apkārtnes kartes skice

Skrundas apkārtnes satelītattēls
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Praktiskais darbs. Teritorijas kartes veidošana

Darba mērķis: izmantojot digitālajos karšu servisos 
pieejamos materiālus, uzzīmēt teritorijas karti.

Nepieciešamie piederumi: dators ar interneta 
pieslēgumu, printeris, papīrs, krāsu zīmuļi, lineāls.

Atrodi savas dzīvesvietas vai skolas teritoriju 
digitālajos karšu servisos, izvēlies par pamatni 
aerofotogrāfi ju vai satelītattēlu un, ievērojot iepriekš 
dotos norādījumus, uzzīmē teritorijas karti!

Uzraksti 5 jautājumus klasesbiedram, par pamatu 
ņemot savu karti!

Novērtē, kā tev veicās!

Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru veikt 
aprakstīto darba gaitu. 

Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Esmu sapratis savas kļūdas un zinu, 
kā uzlabot sniegumu.

Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Varu atrast risinājumu, ja sākotnēji kaut kas 
neizdodas.

Proti, dari, pēti

Mērogs 1 cm – 100 m (Avots ArcGIS Online)

4 Z m  karti (D), iev rojot att lumus, virzienus un pie emtos apz m jumus! 
Lai kart  viegl k var tu atrast daž dus objektus, uzz m  t klu un uz kartes r mja 
uzraksti burtus un ciparus! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

D

Skrundas apkārtnes karte  Mērogs 1 : 7 500

Apzīmējumi

ūdeņi

mežs

tīrums

dzīvojamā 
apbūve

pļava ar 
atsevišķiem 
kokiem

augļudārzs

valsts un vietējas 
nozīmes ceļi, iela

lauku un meža 
ceļš


