
1. Kāpēc ģeogrāfiskais 
stāvoklis ir nozīmīgs 
valsts attīstībā?
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Eiropas valstu ģeogrāfiskais stāvoklis1.1.
•	kas ir vietas relatīvais un absolūtais novietojums;
•	pasaules vēsturiski ģeogrāfiskos reģionus.

Tu jau zini
•	pēc kuriem kritērijiem valstis var grupēt 

reģionos;
•	prasmi veidot reģionālo dalījumu un attēlot 

kartē Eiropas reģionus;
•	prasmi raksturot valsts ģeogrāfisko stāvokli.

Tu apgūsi

Eiropa ir pasaulē lielākā kontinenta, Eirāzijas, mazākā daļa. Tā kā 
Eiropas daba, vēsture un kultūra ir ļoti atšķirīga no Āzijas, to izdala 
kā atsevišķu pasaules daļu. Eiropas ģeogrāfiskais stāvoklis ir ļoti 
izdevīgs, jo jebkura vieta sauszemē atrodas ne pārāk tālu no jūras. 
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc kopš seniem laikiem Eiropa bijusi 
svarīgs saimniecības un kultūras centrs. No šīs, tā sauktās Vecās 
pasaules, tālos ceļojumos devušies slaveni jūrasbraucēji un atklājuši 
citus kontinentus. Mūsdienās Eiropa ir blīvi apdzīvota un ekonomiski 
attīstīta pasaules daļa, kurā ir 46 neatkarīgas jeb suverēnas valstis. 

Eiropas reģioni
Valsts iekļaušanu kādā no reģioniem var noteikt viens vai vairāki faktori – tās 
atrašanās vieta, dabas apstākļi, kultūrvēsturiskās iezīmes, valoda, dominējošā 
reliģija, politiskā situācija, kā arī iedzīvotāju piederības izjūta kādam reģionam. 
Atkarībā no tā, kurus kritērijus izvēlas teritorijas vēstures un ģeogrāfisko apstākļu 
raksturošanai, mainās reģionu robežas.

Reģionus var izdalīt pēc vienas pazīmes, piemēram, novietojuma attiecībā pret kādu 
dabas objektu – jūru, pussalu, kalniem. Valstis, kuras atrodas Vidusjūras krastā, sauc 
par Vidusjūras valstīm, savukārt trīs valstis, kas atrodas Baltijas jūras austrumu 
krastā, – par Baltijas valstīm. Zviedriju un Norvēģiju bieži dēvē par Skandināvijas 
valstīm, jo tās atrodas Skandināvijas pussalā. Reizēm, par kritēriju izvēloties 
ģeoloģisko uzbūvi, izdala arī Fenoskandijas reģionu. To veido valstis, kuras atrodas uz 
senā Baltijas vairoga. Balkānu pussalā esošās valstis tiek iekļautas Balkānu reģionā. 
Valstis, kuras šķērso Eiropā augstākie kalni Alpi, pieskaita pie Alpu valstīm. Pastāv 
arī daudzi citi iedalījumi, piemēram, Donavas baseina valstis, Karpatu valstis.

Pēc ANO ieteikuma Eiropā tiek izdalīti seši reģioni: Ziemeļeiropa, Austrumeiropa, 
Centrāleiropa, Rietumeiropa, Dienvideiropa un Dienvidaustrumu Eiropa. Taču šis 
dalījums ir nosacīts. 20. gadsimtā Eiropa politiski ilgstoši bija sadalīta Rietumos 
un Austrumos, tāpēc ir grūti precīzi noteikt Austrumeiropas un Centrāleiropas 
robežas. Reizēm Austrumeiropu saista ar bijušo Austrumu militāro bloku, kas 
izveidojās pēc Otrā pasaules kara un beidza pastāvēt 1989. gadā. Politiski un 
vēsturiski dažādos laikos ir mainījies arī Rietumeiropas reģions. Ģeogrāfiski tajā 
ietilpst arī Spānija un Portugāle. Savukārt Britu salas teritoriāli un 
kultūrvēsturiski reizēm pieskaita pie Ziemeļeiropas. Dienvideiropā tiek iekļautas 
Vidusjūras valstis, taču, ja ņem vērā vēsturiskos un kultūras faktorus, šim 
reģionam var pieskaitīt arī Francijas dienvidu daļu.

Vai zināji?

Daudzās valstīs, 
piemēram, tajās,  

kurās galvenā ir angļu 
valoda, Eiropu  

uzskata par  
kontinentu.
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Rezultātā Eiropas reģioni nereti savstarpēji pārklājas: vienu 
valsti var pieskaitīt pie dažādiem reģioniem. Tas lielā mērā 
attiecas arī uz Baltijas valstīm. Dažkārt tās iekļauj 
Ziemeļeiropas, citreiz – Austrumeiropas vai Centrāleiropas 
reģionā. Tādējādi, atkarībā no izvēlētajiem kritērijiem, 
vienlaikus pastāv vairāki atšķirīgi Eiropas dalījumi reģionos. 

Reģions ir liela teritorija bez 
precīzām robežām, kuru pēc 
noteiktas pazīmes (piemēram, 
klimata) vai vārākām pazīmēm 
(piemēram, vēsturiskā attīstība, 
valoda, kultūra) var izdalīt no 
lielākas teritorijas.

Iegaumē

Vai zināji?

Eiropā ir septiņas  
valstis ar ļoti mazu 

teritoriju – 
pundurvalstis.

Pastāv vairāki atšķirīgi viedokļi par to, kur meklējams 
Eiropas ģeogrāfiskais centrs. Atrašanās vieta ir atkarīga 
no tā, ko uzskata par Eiropas teritoriju un ko pieņem 
par tās galējiem punktiem. Jau 1885. gadā Krišjānis 
Valdemārs izteica domu, ka Eiropas centrs varētu būt 
Kolka, jo tur krustojas līnijas, kuras savieno Eiropas 
tālākos stūrus. Mūsdienās populārākais ir uzskats, ka 
Eiropas ģeogrāfiskais centrs atrodas Lietuvā, 25 km uz 
Z no Viļņas. To 1989. gadā noteica Francijas Nacionālā 
ģeogrāfijas institūta zinātnieki. Viņi par Eiropas galējo 
D punktu pieņēma Kanāriju salas, par galējo Z punktu – 
Špicbergenas arhipelāgu, par galējo R punktu – Azoru 
salas, bet par galējo A punktu – Urālu kalnus. Šī vieta ir 
minēta arī Ginesa pasaules rekordu grāmatā kā 
oficiālais Eiropas viduspunkts. Savukārt citi zinātnieki ir 
izvēlējušies citus galējos punktus un aprēķinājuši, ka 
Eiropas ģeogrāfiskais centrs varētu atrasties gan 
Slovākijā, gan Ukrainā, gan Polijā. 

Uzzini vairāk

Eiropas centrs pie Viļņas
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Eiropas reģioni (pēc ANO iedalījuma)
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Padziļini izpratni
Izpēti Eiropas kartes un izpildi prasīto! 

Eiropas reģioni atbilstoši vēsturiskās attīstības un kultūras kritērijiem

1 Salīdzini Eiropas reģionus B un C kartēs! Izveido 
tabulu, kurā apkopo kopīgo un atšķirīgo!

2 Kurā reģionā katrā kartē ir iekļautas Baltijas valstis?

3 Kuras valstis abās kartēs ir iekļautas Ziemeļeiropas 
reģionā?

4 Pēc kuriem kritērijiem ir veidots reģionu dalījums 
C kartē? Vai reģionu robežas sakrīt ar valstu 
robežām?

5 Skaidro, kāpēc viena valsts var piederēt pie 
vairākiem reģioniem!

6 Izvēlies vienu pazīmi un izveido savu Eiropas 
reģionālo iedalījumu, grupējot Eiropas valstis! 

7 Pamato pazīmes izvēli!

8 Attēlo savu Eiropas reģionālo iedalījumu 
kontūrkartē!
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1 Izmanto ģeogrāfijas atlantu un izpildi uzdevumus 
kontūrkartē!

•	Ieraksti jūras un okeānus, kuri apskalo Eiropu!
•	Ieraksti lielākās salas un pussalas!
•	Iezīmē Eiropas austrumu robežu un ieraksti dabas 

objektus, pa kuriem tā stiepjas!
•	Atzīmē Eiropas galējos punktus: Nordkina ragu, 

Tarifas (Marroki) ragu, Rokas ragu, Polāros Urālus! 
•	Nosaki un pieraksti galējo punktu ģeogrāfiskās 

koordinātas!

2 Izmanto ģeogrāfijas atlantu un citus informācijas 
avotus un izpildi prasīto!

•	Pēc kuras pazīmes, nosakot Eiropas centru, galējos 
punktus izvēlējās Francijas Nacionālā ģeogrāfijas 
institūta zinātnieki? 

•	Nosaki Eiropas ģeogrāfiskā centra koordinātas!
•	Aprēķini, cik tālu no ģeogrāfiskā centra atrodas 

Eiropas galējie punkti!

•	Cik laika joslās atrodas Eiropa?
•	Par cik stundām atšķiras pulksteņa laiks Eiropas 

rietumu un austrumu daļā?

3 Kontūrkartē atšķirīgās krāsās iekrāso sešus Eiropas 
reģionus atbilstoši ANO iedalījumam!

•	Spried, pēc kādiem kritērijiem ir veidoti šie reģioni!
•	Ieraksti kontūrkartē valstu un galvaspilsētu 

nosaukumus! 

4 Izmantojot ģeogrāfijas atlantu, raksturo vienu 
Eiropas reģionu pēc šādiem kritērijiem:

•	iekļautās valstis;
•	ģeogrāfiskais stāvoklis;
•	dabas apstākļi;
•	dabas resursi;
•	vēsturiskā attīstība;
•	iedzīvotāju etniskais un reliģiskais sastāvs.

5 Spried, pēc kurām pazīmēm 4. uzdevumā izvēlētā 
reģiona valstis ir līdzīgas!

Proti, dari, pēti

Pārbaudi sevi

1 Nosauc kritērijus, pēc kuriem valstis var grupēt reģionos!

2 Aizpildi tabulu, grupējot dotās valstis pa reģioniem!

Maķedonija, Norvēģija, Čehija, Ungārija, Zviedrija, Somija, Latvija, Itālija, Bulgārija, Islande,  
Malta, Spānija, Grieķija, Slovākija, Dānija, Austrija, Polija, Horvātija

Dienvideiropas 
valstis Balkānu valstis Ziemeļeiropas 

valstis
Skandināvijas 

valstis
Centrāleiropas 

valstis

3 Izmanto ģeogrāfijas atlantu un izveido shēmu par valstu iedalījumu reģionos!
	• Kuras valstis tu pieskaitītu pie Alpu valstīm? Pamato savu iedalījumu!

	• Kuras valstis tu pieskaitītu pie Donavas baseina valstīm? Pamato savu iedalījumu!

	• Kuras valstis tu pieskaitītu pie Karpatu valstīm? Pamato savu iedalījumu!

4 Salīdzini Baltijas valstu relatīvo un absolūto novietojumu! Attēlo Venna diagrammā Baltijas valstu 
kopīgās un atšķirīgās iezīmes!

3 Spried, pēc kuriem kritērijiem Baltijas valstis ir iekļautas vienā reģionā!

4 Izmantojot Eiropas politiskās kartes ģeogrāfijas atlantā un vēstures zināšanas, analizē,  
kā ir mainījusies Baltijas valstu teritorija un ģeogrāfiskais stāvoklis 20. gadsimtā!

5 Spried, kāpēc Baltijas valstis ir bijušas lielo kaimiņvalstu interešu objekts!

6 Pamato vai noliedz apgalvojumus!

	• Baltijas jūra ir vistipiskākā Eiropas “Vidusjūra”.

	• Baltijas jūra var kļūt par NATO valstu “ezeru”.
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Valsts ģeogrāfiskā stāvokļa raksturojums
Ikvienas valsts ģeogrāfiskā stāvokļa raksturojums sastāv 
no trim daļām: fizioģeogrāfiskā stāvokļa, ekonomģeogrāfiskā 
stāvokļa un politiski ģeogrāfiskā stāvokļa apraksta. 
Fizioģeogrāfiskais stāvoklis ir valsts novietojums uz 
zemeslodes – kontinentā vai pasaules daļā – un attiecībā 
pret dabas objektiem: okeāniem, jūrām, reljefa lielformām, 
iekšējiem ūdeņiem un klimata joslām. 

Raksturojot ekonomģeogrāfisko stāvokli, novērtē valstī 
esošos dabas resursus, novietojumu attiecībā pret sauszemes 
un ūdens transporta ceļiem, ekonomisko sadarbību ar kaimiņ
valstīm. Valstu savstarpējos sakaros un starptautiskajā 
tirdzniecībā nozīmīgs ir novietojums attiecībā pret Pasaules 
okeānu. Ir iekškontinentālas valstis, jūras valstis, pussalu valstis un salu valstis. 
Iekškontinentālām valstīm nav izejas uz jūru vai okeānu, tādēļ starptautiskajiem 
sakariem tās nevar izmantot jūras transportu. Eiropā tādas valstis ir, piemēram, 
Čehija, Slovākija un Ungārija. Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis ir tām valstīm, 
kurām ir ne tikai sauszemes, bet arī jūras robeža. Īpaši gara jūras robeža ir 
pussalu valstīm, piemēram, Norvēģijai un Itālijai, kā arī salu valstīm. Lielākā 
salu valsts Eiropā ir Lielbritānija. Raksturojot valsts ģeogrāfisko stāvokli, 
jānosaka arī tās robežvalstis. Piemēram, Vācijai sauszemes robeža ir ar deviņām 
valstīm, bet Dānijai – tikai ar vienu.

Politiski ģeogrāfiskā stāvokļa nozīmīgs faktors ir politiskā situācija kaimiņ
valstīs – vai tās ir demokrātiskas un draudzīgas vai naidīgas. Politiski 
ģeogrāfisko stāvokli pasliktina nesaskaņas ar citām valstīm robežu jautājumā. 
Svarīga ir kaimiņvalstu dalība starptautiskajās organizācijās. Nozīmīgākā 
Eiropas valstu ekonomiskā un politiskā organizācija ir Eiropas Savienība (ES), 
kurā ir 27 dalībvalstis. Vairums Eiropas valstu ir iesaistījušās pasaulē lielākajā 
politiskajā un militārajā aliansē Ziemeļatlantijas Līguma organizācijā (NATO). 
Valsts ekonomģeogrāfiskais un politiski ģeogrāfiskais (ģeopolitiskais) stāvoklis 
ir cieši saistīti, jo valsts drošība, politiskā stabilitāte, labas valstu kaimiņ
attiecības ietekmē ekonomisko situāciju. Un otrādi – ekonomiskā attīstība un 
stabilitāte veicina sadarbību un labu kaimiņattiecību veidošanos starp valstīm. 
Ģeogrāfiskais stāvoklis ir nozīmīgs faktors, kas nosaka saimniecības attīstības 
iespējas, kā arī valsts iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis 
ir tās atrašanās vieta uz zemes
lodes (fizioģeogrāfiskais 
stāvoklis), novietojums attiecībā 
pret citām valstīm (politiski 
ģeogrāfiskais stāvoklis), 
svarīgākajiem satiksmes ceļiem 
un nozīmīgākajām derīgo 
izrakteņu atradnēm (ekonom
ģeogrāfiskais stāvoklis).

Iegaumē

Iemācies raksturot valsts ģeogrāfisko stāvokli!

	• Izmanto ģeogrāfijas atlanta kartes.

	• Aprakstot dažādu objektu atrašanās vietu, vienmēr 
mini debespuses (ziemeļos, dienvidos, austrumos, 
rietumos).

	• Aprakstā lieto ģeogrāfiskos nosaukumus un 
jēdzienus, kā arī ģeogrāfisko valodu (piemēram, jūra 
apskalo, valsts robežojas).

	• Nosaki, kurā kontinentā, pasaules daļā un reģionā 
valsts atrodas.

	• Nosaki, kādi okeāni, jūras un līči apskalo valsts 
teritoriju.

	• Nosaki, kuras salas ir valsts teritorijas daļa.

	• Raksturo valsts novietojumu attiecībā pret reljefa 
lielformām, upēm, ezeriem, klimata joslām.

	• Nosaki robežvalstis.

	• Raksturo valsts ekonomģeogrāfisko stāvokli – 
saimnieciski nozīmīgus dabas resursus un 
novietojumu attiecībā pret transporta ceļiem.

	• Raksturo valsts politiski ģeogrāfisko stāvokli – 
attiecības ar kaimiņvalstīm un dalību 
starptautiskajās organizācijās.

	• Izvērtē valsts ģeogrāfisko stāvokli, minot tā 
priekšrocības un trūkumus.
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1 Definē, kas ir alternatīvie energoresursi!

1  Kas ir ģeogrāfiskais stāvoklis?

2 Pēc kuriem kritērijiem raksturo ģeogrāfisko stāvokli?

3 Izveido tabulu un sagrupē Eiropas valstis pēc ģeogrāfiskā novietojuma!

Iekškontinentālās 
valstis Jūras valstis Pussalu valstis Salu valstis

4 Spried, kuras 3. uzdevumā minētās valstu grupas ģeogrāfiskais stāvoklis ir izdevīgāks!  
Pamato savu viedokli! 

5 Salīdzini Vācijas un Dānijas ģeogrāfisko stāvokli!

6 Vienā stabiņā ir doti Ziemeļeiropas valstu karogi, otrā – ģeogrāfiskā stāvokļa raksturojumi. Atrodi katram 
karogam atbilstošo valsti!

A.  Valsts austrumos robežojas ar Krieviju. Tās daļa ir Olande (Ālandu salas)  
Baltijas jūrā.

B.  Valsti apskalo tāda paša nosaukuma jūra. Tās daļa ir Svalbāra  
(Špicbergenas salas) Ziemeļu Ledus okeānā,

C.  Tai ir visīsākā jūras robeža no Baltijas valstīm. Robežojas ar Poliju, vairāk  
nekā ¾ robežas stiepjas pa upēm un ezeriem.

D. Salu valsts Atlantijas okeānā. No Grenlandes to šķir Dāņu šaurums.

E.  Valsts teritorija atrodas Jitlandes pussalā, robežojas ar Vāciju. Tās daļa  
ir Fēru salas un Grenlande.

F.  Sauszemes robeža ir ar četrām valstīm – Krieviju, Baltkrieviju,  
Lietuvu un Igauniju.

G.  Tai ir visgarākā jūras robeža no Baltijas valstīm. Valsts daļa ir Sāmsala  
(Sāremā), Hijumā, Muhu.

H.  Atrodas Skandināvijas pussalā, teritoriju apskalo Botnijas līcis. Tās daļa  
ir Gotlande un Ēlande.

Pārbaudi sevi

1

2

3

4

5

6

7

8

Proti, dari, pēti

1 Izvēlies vienu Eiropas valsti un raksturo tās fizioģeogrāfisko, ekonomģeogrāfisko un politiski 
ģeogrāfisko stāvokli!

2 Izvērtē izvēlētās valsts ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības!

3 Izvērtē izvēlētās valsts ģeogrāfiskā stāvokļa trūkumus!

4  Apraksti iezīmes, ar kurām tev asociējas izvēlētā valsts un kuras varētu būt noteicis tās 
ģeogrāfiskais novietojums!
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Latvijas teritorija ir 64 594 km2 – tikai 0,04 % no zemeslodes sauszemes kopplatības. 
No visas valsts teritorijas 62 227 km2 aizņem sauszeme, bet 2367 km2 – iekšējie 
ūdeņi. Teritorijas maksimālais garums R–A virzienā ir 445 km, bet maksimālais 
platums Z–D virzienā – 267 km. Latvijas valsts robežas garums ir 1900 km, 
no kuriem 513 km ir jūras robeža.

Mūsu valsts ģeogrāfiskais novietojums Eiropā dažādos avotos tiek skaidrots 
atšķirīgi: Latviju uzskata gan par Centrāl eiropas, gan Austrumeiropas, gan 
Ziemeļeiropas valsti. Atrašanās tuvu Eiropas ģeogrāfiskajam centram, kā arī 
vēsturiskās un kultūras saiknes, piemēram, pilsētu dalība Hanzas savienībā 
viduslaikos, ļauj Latviju pieskaitīt pie Centrāleiropas reģiona. 17. un 18. gadsimtā 
teritorijas ap Baltijas jūru, tostarp daļa Latvijas, bija Zviedrijas valsts sastāvā. Tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc Latviju var uzskatīt par Ziemeļeiropas valsti. Savukārt 
20. gs. otrajā pusē mūsu valsti bija okupējusi Padomju Savienība, tāpēc Latviju, 
tāpat kā citas bijušās sociālistiskās valstis, mēdz pieskaitīt pie Austrumeiropas 
reģiona. Saskaņā ar ANO iedalījumu, visas trīs Baltijas valstis – Latvija, Igaunija 
un Lietuva – ir iekļautas Ziemeļeiropas reģionā. 

Latvijas fizioģeogrāfiskā stāvokļa galvenā iezīme ir tās novietojums Baltijas jūras 
austrumu krastā. Aptuveni 35 % no valsts teritorijas atrodas 50 km platā joslā gar 
Baltijas jūru un Rīgas līci, kas tālu iestiepjas sauszemē. Jūra Latvijas piekrastē ir 
brīva no ledus gandrīz visu gadu – senāk tam bijusi būtiska nozīme saimniecības 
(tirdzniecības un zvejniecības) attīstībā. Mūsdienās šim faktoram ir mazāka loma, 
jo klimata pārmaiņu ietekmē ziemas ir maigākas un arī citas Baltijas jūras ostas 
aizsalst reti. Atlantijas okeāns un Baltijas jūra ietekmē Latvijas klimatu – pie mums 
spilgtāk izpaužas mērenās joslas okeāniskā klimata iezīmes. Latvija atrodas 

1.2. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis

•	kas ir ģeogrāfiskais stāvoklis;
•	kādos reģionos iedala Eiropu.

Tu jau zini
•	prasmi raksturot Latvijas ģeogrāfisko stāvokli;
•	prasmi izvērtēt Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa 

priekšrocības un trūkumus.

Tu apgūsi

A

Latvija pasaules un Eiropas kartē

Nordkins
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Austrumeiropas līdzenuma rietumu malā. 
Līdzenā reljefa dēļ teritorijā no dažādām 
debespusēm var netraucēti ieplūst atšķirīgas 
gaisa masas, kas izraisa strauju laikapstākļu 
maiņu. Līdzenais un viļņotais reljefs ir 
piemērots sauszemes ceļu ierīkošanai un 
dažādu saimnieciskās darbības veidu 
attīstībai. Vienlaikus tas diemžēl nav šķērslis 
svešzemju iekarotājiem. Mūsu valsts teritoriju 
DA–ZR virzienā šķērso lielākā upe Daugava, 
kas vēsturē ir bijusi gan kulturāla, gan 
politiska, gan saimnieciska robeža.

Latvija sauszemē robežojas ar četrām valstīm. 
Visgarākā robeža ir dienvidos ar Lietuvu. 
Ziemeļos Latvija robežojas ar Igauniju, 
austrumos – ar Krieviju, dienvidaustrumos – 
ar Baltkrieviju. Robeža ar Krieviju un 
Baltkrieviju ir visas Eiropas Savienības 
austrumu robeža.

Ekonomģeogrāfiskā stāvokļa galvenā iezīme ir atrašanās 
nozīmīgu transporta ceļu krustpunktā. Cauri Latvijai gājuši 
svarīgi tirdzniecības ceļi R–A un Z–D virzienā. Senatnē 
nozīmīgi transporta ceļi bija ūdeņiem bagātās upes, īpaši 
Daugava, kuru grīvā veidojās rosīgas ostas. 7.–11. gadsimtā 
Daugava bija ievērojams starptautisks satiksmes ceļš “no 
varjagiem uz grieķiem”. Baltijas jūras ostām visos laikos bijusi 
liela stratēģiska un saimnieciska nozīme, kuru nozīme pieauga 
līdz ar dzelzceļa līniju atklāšanu 19. gs. otrajā pusē. Dzelzceļš 
savienoja ostas ar Krievijas iekšzemes rajoniem un Eiropas 
lielajām pilsētām (piemēram, Varšavu un Berlīni). 19. gs. 
beigās tirdzniecības apgrozījuma ziņā Rīga bija trešā lielākā 
Krievijas osta. Mūsdienās nozīmīga loma ir trim ostām – Rīgai, 
Ventspilij, Liepājai –, caur kurām tiek pārvadātas 
tranzītkravas. Tomēr pēdējos gadu desmitos, pastāvot 
sarežģītām politiskajām attiecībām ar austrumu 
kaimiņvalstīm, Latvijas kā kravu tranzīta valsts nozīme 
samazinās. Paredzams, ka kravu tranzīts un starptautiskie 
pasažieru pārvadājumi palielināsies pēc vērienīgā Rail Baltica 
dzelzceļa projekta pabeigšanas. Novietojums Baltijas reģiona 
centrā ir sekmējis gaisa transporta un starptautiskās lidostas 
“Rīga” attīstību.

Mūsu valsts nav bagāta ar daudzveidīgiem derīgajiem 
izrakteņiem, saimnieciska nozīme ir galvenokārt tiem, kurus 
izmanto būvmateriālu ražošanā (mālam, ģipšakmenim, 
kaļķakmenim). Tā kā Latvija atrodas mērenās joslas jaukto 
mežu biomā, svarīgs dabas resurss ir meži. Tajos iegūst koksni, 
ogas, sēnes; mežus izmanto atpūtai. Ūdeņiem bagātās upes ir 
vērtīgs hidroenergoresurss, kura izmantošana ļauj atteikties no 
fosilā kurināmā. Tas samazina gaisa piesārņojumu un palielina 
valsts enerģētisko neatkarību.

Dabā Latvijas robežu iezīmē 
robežstabi.

Latvijas robežas garums

C

Tranzīts ir preču vai pasažieru 
pārvadāšana starp divām valstīm, 
šķērsojot citas valsts teritoriju.

Iegaumē
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ūra 513 km
Igaunija 343 km

Lietuva 587 km
Baltkrievija 
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Vai zināji?

Latvijas Republikas 
teritoriālā jūra ir ūdeņi 
gar Latvijas piekrasti 

12 jūras jūdžu (22,4 km) 
platumā.
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Latvijai izveidojusies savstarpēji izdevīga 
ekonomiskā sadarbība ar Baltijas valstīm un 
citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 
Tirdzniecība notiek ar vairāk nekā 
150 pasaules valstīm, bet lielākās tirdzniecības 
partneres ir Lietuva, Igaunija, Lielbritānija un 
Vācija.

Latvijas politiski ģeogrāfiskais stāvoklis 
vienmēr ir bijis sarežģīts. Izdevīgās atrašanās 
vietas un neaizsalstošo ostu dēļ Latvijas 
teritorija daudzus gadsimtus ir bijusi lielo 
kaimiņvalstu – Vācijas, Krievijas, Polijas, 
Zviedrijas – interešu objekts. Mūsu valsts 
teritoriju ir postījuši kari un tajā valdījušas 
svešas tautas. Tas ir kavējis gan valsts 
ekonomisko, gan tautas nacionālo attīstību. 
Arī pēc politiskajām pārmaiņām un 
neatkarības atgūšanas 1991. gadā 
Rietumvalstis Latviju joprojām saistīja 

ar Krieviju. Valsts ģeopolitiskais stāvoklis 
būtiski izmainījās 2004. gadā pēc Latvijas 
pievienošanās ES un NATO. Tad Latvijas 
austrumu robeža kļuva par visas ES robežu. 
Cieša politiskā sadarbība Latvijai ir 
izveidojusies ar tām Ziemeļeiropas valstīm, 
kuras apskalo Baltijas jūra. Problemātiskas 
ir attiecības ar divām kaimiņvalstīm – Krieviju 
un Baltkrieviju. Sadarbību ir traucējusi 
atšķirīgā izpratne par atsevišķiem vēstures 
notikumiem, kā arī demokrātijas pārkāpumi 
šajās valstīs. Vairāk nekā pusgadsimtu Latvija 
atradās tālu no karadarbības un militāro 
konfliktu rajoniem. Ģeopolitiskā situācija 
krasi pasliktinājās 2022. gada februārī, kad 
Krievija iebruka Ukrainā. Krievijas militārā 
agresija pret kaimiņvalsti lika Latvijai 
pārskatīt savas attiecības ar agresoru un 
stiprināt valsts militārās spējas un sadarbību 
ar NATO, lai aizsargātu austrumu robežu.

Uzzini vairāk
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galējais punkts

ģeogrāfiskais punkts

Galējais R punkts

(Nīcas pagasts)
Galējais A punkts

(Pasienes pagasts)

Ģeogrāfiskais centrs

(Tīnūžu pagasts)

Galējais D punkts

(Demenes pagasts)

Galējais Z punkts

(Ipiķu pagasts)

}
Šķiet, ka šos skaidrojumus

nevajag!

Latvijas teritorijas galējie punkti 
dabā ir iezīmēti ar tēlnieka Viļņa 
Titāna veidotajām akmens zīmēm 
“Latvija saules zīmē”. Tēlnieks tās 
izveidoja 1998. gadā Latvijas 
neatkarības pasludināšanas 
80. gadadienā.

Latvijas teritorijas galējais 
rietumu punkts atrodas 
Dienvidkurzemes novada 
Nīcas pagastā Bernātos, 
Baltijas jūras krasta 
tuvumā (zīme “Zaļais 
stars”).

Latvijas teritorijas 
galējais dienvidu 
punkts atrodas pie 
Lietuvas robežas 
Augšdaugavas novada 
Demenes pagastā 
(zīme “Saules puķe”).

Latvijas teritorijas 
galējais austrumu 
punkts atrodas pie 
Krievijas robežas 
Ludzas novada 
Pasienes pagastā 
(zīme “Austras koks”).

Latvijas teritorijas 
galējais ziemeļu punkts 
atrodas pie Igaunijas 
robežas Valmieras 
novada Ipiķu pagastā 
(zīme “Baltās naktis”).
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Latvijas ģeogrāfiskais centrs pie Auriņu mājām

Proti, dari, pēti

1 Izmantojot ģeogrāfijas atlantu un citus 
informācijas avotus, izpildi uzdevumus 
kontūrkartē!

•	Iezīmē Latvijas robežu un pieraksti robežvalstis!
•	Iezīmē ES austrumu robežu!
•	Atzīmē Latvijas ģeogrāfisko centru!
•	Atzīmē Latvijas galējos punktus un nosaki to 

koordinātas!
•	Ieraksti lielākās robežupes!

2 Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli pēc šādiem 
kritērijiem: novietojums uz Zemes, kontinentā, 
Eiropā, novietojums attiecībā pret dabas 
objektiem un kaimiņvalstīm!

3 Izveido tabulu un izvērtē ģeogrāfiskā stāvokļa 
priekšrocības un trūkumus transporta, 
lauksaimniecības un rūpniecības attīstībai pēc 
dotajiem kritērijiem!

Kritēriji Priekšrocības Trūkumi

Fizioģeogrāfiskie

Ekonomiskie

Politiskie

4 Izmantojot dažādus uzziņas avotus (piemēram, 
šķirkļus elektroniskajā Nacionālajā enciklopēdijā), 
atrodi informāciju par Latvijas robežas izmaiņām 

20. gadsimtā (kuras teritorijas Latvija ir zaudējusi, 
kuras – ieguvusi)! Apkopo šos faktus tabulā vai 
infografikas veidā!

1  Kuros reģionos un pēc kādām pazīmēm var 
iekļaut Latviju?

2 Pie kura Eiropas reģiona, tavuprāt, pieder Latvija? 
Argumentē savu viedokli!

3 Izmantojot ģeogrāfijas atlantu, atrodi piecas 
Eiropas valstis, kuru platība ir mazāka par Latviju!

4 Aprēķini, cik tālu no Eiropas un Latvijas 
ģeogrāfiskā centra atrodas tava dzīvesvieta!

5 Raksturo sava novada/pilsētas ģeogrāfisko 
stāvokli pēc paša izvēlētiem kritērijiem!

6 Izvērtē sava novada/pilsētas ģeogrāfiskā stāvokļa 
izdevīgumu!

Pārbaudi sevi

Iemācies atrast informāciju internetā!
	• Izmanto dažādas meklētājprogrammas, piemēram, www.google.lv.
	• Ieraksti ievades laukā konkrētu atslēgas vārdu latviešu valodā vai 
svešvalodā.
	• Izmanto citus atslēgas vārdus vai frāzes, lai meklēšanu sašaurinātu.
	• Ja vēlies, lai visi vārdi ievadītajā frāzē būtu blakus, izmanto pēdiņas.
	• Ja vēlies atrast attēlus, aktivizē izvēlni “Attēli”.

Ir aprēķināts Latvijas ģeogrāfiskais centrs – 
aritmētiskais vidējais no attiecīgo galējo 
punktu platuma un garuma. Tas atrodas 
Ogres novadā, aptuveni 3,3 km uz ZA no 
Tīnūžiem pie Auriņu mājām. Tā ģeogrāfiskās 
koordinātas ir 56° 52′ 48,5″ Z platums; 
24° 36′ 22,4″ A garums. Interesanti, ka mūsu 
valsts ģeogrāfiskais centrs atrodas aptuveni 
2,4 km uz Z no Baltijas ģeogrāfiskā centra, 
kurš arī ir Ogres novadā netālu no Tīnūžiem. 

E

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
padziļināt 
zināšanas par 
Latvijas robežām 
un to izmaiņām 
20. gadsimtā.

maconis.lv/qr/2188
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Ogre

Valmiera

Ventspils

Jūrmala

Jelgava

Jēkabpils
Rēzekne

Daugavpils

Liepāja

Rīga

KURZEME

Lejaskurzeme

vēsturiskā zeme

kultūrtelpa

V I D Z E M E

K U R Z E M E

Z E M G A L E

L A T G A L E

S Ē L I J A

Suitu

novads

M a l ē n i j a

P i e b a l g a

Lejaskurzeme

Lībiešu kra
s

ts

Latvijas teritorija ir iedalīta piecās vēsturiskās 
zemēs. Tās ir Vidzeme, Kurzeme, Latgale, 
Zemgale un Sēlija. Lai saglabātu vēsturisko 
zemju kultūru, ainavu, tradīcijas un garantētu 
ilgtspējīgu attīstību, 2021. gadā tika pieņemts 
“Latviešu vēsturisko zemju likums”. Likumā ir 
noteikta katra pagasta un pilsētas piederība 
kādai no latviešu vēsturiskajām zemēm. Rīga 
ir vēsturiska Vidzemes daļa, kurai ir sava īpaša 
identitāte un vēsturiskā savdabība. Izdalītas 
arī piecas mazākas kultūrvēsturiskas 
teritorijas – Lejaskurzeme, Suitu novads, 
Lībiešu krasts, Piebalga un Malēnija.

Katrā vēsturiskajā zemē ir savdabīgi dabas un 
kultūrvēsturiskie apstākļi – atšķirīgas 
tradīcijas, dialekti, tautastērpi, sadzīve un 
saimniekošanas veids. Pēc Latvijas okupācijas, 
sadalot teritoriju administratīvajos rajonos, 
vēsturisko zemju robežas netika ievērotas. 
Diemžēl tās pilnībā nav ņemtas vērā, arī veicot 
pēdējo administratīvi teritoriālo reformu.

Latvijas teritoriālais iedalījums1.3.
•	kādi politiskie veidojumi ir bijuši Latvijas 

teritorijā.

Tu jau zini
•	kāds ir Latvijas administratīvi teritoriālais 

iedalījums;
•	kādam nolūkam izmanto dalījumu statistiskajos 

reģionos.

Tu apgūsi

Latviešu vēsturiskās zemes un mazās 
kultūrvēsturiskās teritorijas (kultūrtelpas)

A
Administratīvi teritoriālais iedalījums ir valsts 
teritorijas dalījums atsevišķās valsts varas un 
pārvaldes vienībās – novados un valstspilsētās.

Administratīvā teritorija ir valsts teritorijas 
iedalījuma vienība, kurā pašvaldība realizē pārvaldi.

Iegaumē

Valsti iedala administratīvās teritorijās, 
lai varētu realizēt tās pārvaldi. Saskaņā ar 
likumu Latvijas administratīvās teritorijas 
ir novadi un valstspilsētas. To pārvaldi veic 
pašvaldība – novada vai valstspilsētas dome. 
Savukārt novadi ir iedalīti pilsētās un 
pagastos. Latvijas administratīvi 
teritoriālais iedalījums vēstures gaitā 
vairakkārt ir būtiski mainījies. Katra vara 
ir noteikusi savu administratīvi teritoriālo 
iedalījumu un to izmantojusi politiskās un 
sabiedriskās dzīves ietekmēšanai. 

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi 
teritoriālā reforma, kuras rezultātā tika 
izveidotas 43 administratīvās teritorijas – 
36 novadi un 7 valstspilsētas (Rīga, Daugav
pils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, 
Ventspils). Trīs valstspilsētas – Jēkabpils, 
Ogre un Valmiera – nav administratīvi 
teritoriālas vienības, jo ir iekļautas tāda paša 
nosaukuma novadā.

Noskenējot šo QR kodu, 
varēsi padziļināt zināšanas 
par Latvijas vēsturiskajām 
zemēm un mazajām kultūr
vēsturiskajām teritorijām.

maconis.lv/qr/2191
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Ventspils

novads

Talsu

novads

Kuldīgas

novads

Saldus

novads

Dobeles

novads
Jelgavas

novads

Bauskas

novads

Salaspils nov.

Ķekavas

novads

Tukuma

novads

Olaines

nov.

Limbažu

novads

Valmieras

novads

Smiltenes

novads

Cēsu

novads
Ādažu

novads

Ropažu

novads

Saulkrastu

novads

Siguldas

novads

Ogres

novads

Mārupes

novads

Aizkraukles

novads

Rēzeknes

novads

Varakļānu

      nov.

Jēkabpils

novads

Augšdaugavas

novads

Madonas

novads

Ludzas

novads

Krāslavas

novads

Alūksnes

novads

Gulbenes

novads

Balvu

novads

Līvānu

novads
Preiļu

novads

Valkas

novads

Dienvidkurzemes

novads

VENTSPILS

JELGAVA
JĒKABPILS

RĒZEKNE

DAUGAVPILS

JŪRMALA
RĪGA

LIEPĀJA

VALMIERA

OGRE

valsts galvaspilsēta

valstspilsēta

valsts robeža

novada robežaVENTSPILS

RĪGA

Tev turpmāk bieži vien būs jāatrod dažādi dati 
par valsts saimniecību un iedzīvotājiem. 
Centrālā statistikas pārvalde ir galvenā 
iestāde valstī, kura vāc un apkopo dažādus 
datus. Šim nolūkam ir Latvijā ir izveidoti seši 
statistiskie reģioni – Rīga, Pierīga, Kurzeme, 
Zemgale, Vidzeme un Latgale. Katrā no tiem 
ir iekļauti atbilstoši novadi un valstspilsētas. 
Statistisko reģionu robežas nesakrīt ar 
vēsturisko zemju, vēlēšanu apgabalu, 
plānošanas reģionu un citu teritoriālo vienību 
robežām. Tas bieži vien rada sajukumu un 
neērtības.

Administratīvi teritoriālais iedalījums un tā teritoriālās vienības – novadi un valstspilsētas

Statistiskie reģioni
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Proti, dari, pēti

Izmantojot kartes un citus informācijas avotus, veic pētījumu par savu pagastu/pilsētu!

1 Kurā vēsturiskajā zemē tava apdzīvotā vieta 
atrodas? Kādas tradīcijas vai citas īpašas šai zemei 
raksturīgas pazīmes ir saglabājušās?

2 Izpēti, kurās administratīvajās teritorijās tava 
apdzīvotā vieta ir atradusies dažādos vēstures 
posmos? Apraksti, kā laika gaitā ir mainījies tās 
statuss!

3 Kurā novadā tava apdzīvotā vieta ir iekļauta 
pēdējās administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā?

4 Kurā statistikas reģionā atrodas tavs novads?

5 Spried, pēc kādiem kritērijiem šis novads/pilsēta 
ir izveidots!

6 Aptaujā ģimenes locekļus un kaimiņus un 
noskaidro, vai viņi ir apmierināti ar piederību 
administratīvajai teritorijai! 

•	Kādus ieguvumus viņi var nosaukt?

•	Kādi ir zaudējumi/problēmas?

7 Kurā novadā, tavuprāt, tavai apdzīvotajai vietai 
vajadzētu atrasties? Pamato savu viedokli!

8 Izveido prezentāciju par pētījuma rezultātiem! 
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Kopsavilkums1.
	• Pēc ANO ieteikuma Eiropā tiek izdalīti seši 

reģioni: Ziemeļeiropa, Austrumeiropa, Centrālei
ropa, Rietumeiropa, Dienvideiropa un Dienvid
austrumu Eiropa.

	• Reģions ir liela teritorija bez precīzām robežām, 
kuru pēc noteiktas pazīmes (piemēram, klimata) 
vai vairākām pazīmēm (piemēram, vēsturiskā 
attīstība, valoda, kultūra) var izdalīt no lielākas 
teritorijas.

	• Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis ir tās atrašanās 
vieta uz zemeslodes (fizioģeogrāfiskais stāvoklis), 
novietojums attiecībā pret citām valstīm (poli
tiski ģeogrāfiskais stāvoklis), svarīgākajiem 
satiksmes ceļiem un nozīmīgākajām derīgo izrak
teņu atradnēm (ekonomģeogrāfiskais stāvoklis).

	• Fizioģeogrāfiskais stāvoklis ir valsts novietojums 
uz zemeslodes – kontinentā vai pasaules daļā – 
un attiecībā pret dabas objektiem: okeāniem, 
jūrām, reljefa lielformām, iekšējiem ūdeņiem un 
klimata joslām.

	• Raksturojot ekonomģeogrāfisko stāvokli, novērtē 
valstī esošos dabas resursus, novietojumu attie
cībā pret sauszemes un ūdens transporta ceļiem, 
ekonomisko sadarbību ar kaimiņvalstīm.

	• Politiski ģeogrāfiskā stāvokļa nozīmīgs faktors ir 
politiskā situācija kaimiņvalstīs – vai tās ir demo
krātiskas un draudzīgas, vai naidīgas.

	• Latvijas teritorija ir 64 594 km2 – tikai 0,04 % no 
zemeslodes sauszemes kopplatības. No visas 
valsts teritorijas 62 227 km2 aizņem sauszeme, 
bet 2367 km2 – iekšējie ūdeņi.

	• Latvijas valsts robežas garums ir 1900 km, no 
kuriem 513 km ir jūras robeža.

	• Latvija sauszemē robežojas ar 4 valstīm. Visga
rākā robeža dienvidos ir ar Lietuvu – 587 km. 
Ziemeļos Latvija robežojas ar Igauniju – 343 km, 
austrumos ar Krieviju – 284 kilometri. Dienvid
austrumos Latvijai ir 173 km gara robeža ar Balt
krieviju.

	• Latvijas fizioģeogrāfiskā stāvokļa galvenā iezīme 
ir tās novietojums Baltijas jūras austrumu krastā. 
Aptuveni 35 % no valsts teritorijas atrodas 50 km 
platā joslā gar Baltijas jūru un Rīgas līci, kas ir 
tālu iestiepies sauszemē. 

	• Latvijas ekonomģeogrāfiskā stāvokļa galvenā 
iezīme ir atrašanās nozīmīgu transporta ceļu 
krustpunktā. Cauri Latvijai gājuši svarīgi satik
smes ceļi no R–A un Z–D virzienā. 

	• Tranzīts ir preču vai pasažieru pārvadāšana 
starp divām valstīm, šķērsojot citas valsts terito
riju.

	• Latvijas politiski ģeogrāfiskais stāvoklis vienmēr 
ir bijis sarežģīts. Izdevīgās atrašanās vietas un 
neaizsalstošo ostu dēļ Latvijas teritorija daudzus 
gadsimtus ir bijusi lielo kaimiņvalstu – Vācijas, 
Krievijas, Polijas, Zviedrijas – interešu objekts. 

	• Latvijas ģeopolitiskais stāvoklis būtiski izmainī
jās 2004. gadā pēc valsts pievienošanās Eiropas 
Savienībai un NATO. Tad Latvijas austrumu 
robeža kļuva par visas ES robežu. 

	• Latvijas teritorija kopš seniem laikiem ir iedalīta 
5 vēsturiskās zemēs. Tās ir Vidzeme, Kurzeme, 
Latgale, Zemgale un Sēlija. Lai saglabātu vēstu
risko zemju kultūru, ainavu, tradīcijas un garan
tētu ilgtspējīgu attīstību, 2021. gadā tika pie
ņemts “Latviešu vēsturisko zemju likums”.

	• Administratīvi teritoriālais iedalījums ir valsts 
teritorijas dalījums atsevišķās valsts varas un 
pārvaldes vienībās – novados un valstspilsētās.

	• Administratīvā teritorija ir valsts teritorijas ieda
lījuma vienība, kurā pašvaldība realizē pārvaldi.

	• 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi 
teritoriālā reforma, kuras rezultātā tika izveido
tas 43 administratīvās teritorijas – 36 novadi un 
7 valstspilsētas (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūr
mala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils). Trīs valstspil
sētas – Jēkabpils, Ogre un Valmiera – nav admi
nistratīvi teritoriālās vienības, jo ir iekļautas 
tāda paša nosaukuma novadā.

	• Latvijā ir izveidoti seši statistiskie reģioni – Rīga, 
Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale. 
Katrā no tiem ir iekļauti atbilstoši novadi un 
valstspilsētas. Statistisko reģionu robežas nesa
krīt ar vēsturisko zemju, vēlēšanu apgabalu, plā
nošanas reģionu robežām. 


