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Ievads  
 
  Pilsētas kā tematiskās kartēšanas objekta raksturojums un prasības tika minētas iepriekšējā 
rakstā [1.], šoreiz vispirms dažu iepriekš neraksturotu kartogrāfisko attēlu izvērtējums.  
Pabeidzot zinātniskā projekta [2.] izstrādāšanu, tika ieteikti Rīgas tematiskās kartēšanas 
sistēmas struktūra, parametri, kā arī piedāvāti daži oriăināli kartogrāfiskie attēli. Zemāk būs 
dotā projekta galveno rezultātu izklāsts. 
 
Rīgas tematiskās kartēšanas sistēmas definīcija 
  
  Rīgas tematiskās kartēšanas elektronisko sistēmu, ko pēc mūsu domām, var definēt kā 
tematisko slāĦu kopumu, kas veidots pēc vienotām prasībām, ir pastāvīgi attīstāms, lai 
nodrošinātu pilsētas saimniecības un pilsētvides veidotāju uzdevumu risināšanu un 
sabiedrības interešu apmierināšanu. 
 
 Te jāpiebilst, ka pagaidām literatūrā nav sastaptas atbilstošas definīcijas un to var skaidrot ar, 
pirmkārt, pilsētas kā tematiskās kartēšanas objekta nelielo vēsturi (neraugoties uz daudziem 
publicētiem pilsētu atlantiem, kas ir kartēšanas sistēmas piemērs) un otrkārt, ar pilsētas kā 
vairāk vai mazāk sarežăīta kartēšanas objekta struktūru. Jāatgādina, ka lielā pilsētā, ir ne tikai 
virszemes, bet arī plaša pazemes saimniecība un to kopīga atveidošana kartogrāfiskā formā 
joprojām ir aktuāla problēma. 
 
Jebkuras teritorijas kartēšanas sistēmas elektroniskā formā (arī papīra versijā), galvenie 
elementi ir: 

- kartogrāfiskā pamatne; 
- programmatūras iespējas; 
- informatīvais nodrošinājums un tā atbilstība kartēšanas vajadzībām; 
- tematiskie elementi; 
- papildelementi, ko elektroniskā versijā var iegūt pēc pieprasījuma (papīra 

versijā tos ievieto pie kartes pamatsatura).  
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Patreizējā situācija 
 
  Veiktā pētījuma pirmā posma rezultāti jau publicēti [1.], bet tos jāpapildina ar diviem 
piemēriem, kuri netika minēti.  
Jaunākais no tiem ir  stratēăiskās trokšĦu kartes [3.] izstrādātas pēc Rīgas Domes Vides 
departamenta pasūtījuma 2006.-2008.g. atbilstoši 13.07.2004.g. MK noteikumu Nr.597 
„Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” prasībām. 
Autors - SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”  sadarbībā ar Vācijas firmām 
Wölfel Meßsysteme – Software GmbH+Co K.G.,  Lärmkontor GmbH. Te jānorāda, ka šīs nav 
firmas, kas nodarbojas ar kartogrāfisko darbu izstrādi un kā zemāk norādīts, to apliecina 
sagatavoto karšu sērija.    
  Ievadtekstā raksturoti pamatdokumenti, izmantotie parametri un veikto pētījumu bāze, kā arī 
dota  pārskata karte, ar galveno pilsētas daĜu,dzelzceĜu un staciju norādi, tranzītielas ar nr., 
apbūve, zaĜās zonas, upes, ezeri ar to nosaukumiem, lidosta „Rīga”. Kartei, diemžēl nav 
leăenda, jebkuras tematiskās kartes „atslēga”. Diemžēl, autori nekur nav minējuši iemeslu, jo 
nebūt ne visi pārskata kartes satura elementi ir atpazīstami.  
  Lai nodrošinātu kartografējamās informācijas objektivitāti, svarīgs ir mērījumu un parametru 
datējums: autoceĜiem (45 posmi) tas ir  2007.g.;turpretim datiem par rūpniecība datējums nav 
dots; gaisa satiksmei un iedzīvotāju raksturojumiem 2006.g. Viena gada atšėirība nav kritiska, 
jo situācija tik strauji nemainās. Visi mērījumi tika fiksēti šādos laika periodos: dienā 7-19 (8 
st.), vakarā 19-23 (4 st.) un naktī 23-7 (8 st.).  
  Jebkurai tematiskai kartei būtiska ir ne tikai satura aktualitāte un objektivitāte, bet arī 
precizitāte, ko nodrošina kartes pamatne. Rīgas trokšĦu kartēm tika izvēlēta  Valsts Zemes 
dienesta topogrāfiskā karte mērogā 1: 2000, labākā uz šo brīdi valsts galvaspilsētai. 
 
  Un, vispirms jānosauc doto kartogrāfisko attēlu pozitīvās īpašības: 
                -    vienota rādītāju sistēma; 

- ir vienā un tai pašā mērogā ar analoăisku iedales tīklu, saskaĦotu krāsu gammu 
kartēs; 

- vienas un tās pašas teritorijas attēlums visās kartēs; 
- analoăiska lapas kompozīcija visās kartēs; 
- vienota pieeja karšu sērijas atsevišėu daĜu struktūrai, kas atvieglo karšu 

lietošanu. 
  Šis uzskaitījums apstiprina, ka karšu autoriem ir kartogrāfiska pieredze. 
 
  Tālāk īss  kartogrāfisko attēlu raksturojums: 
44 TrokšĦu stratēăiskās kartes (nosaukums no www) attēlo Rīgas pilsētu, Baložu pilsētu, 
daĜu no Jūrmalas pilsētas daĜu  no Salaspils novada, StopiĦu novadu,                            daĜu no 
Babītes, Garkalnes, Mārupes un Olaines pagastiem. 
 
Kopējo trokšĦu avotu radītās trokšĦa rādītāja vērtību kartes – 4 (1.att.) 
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                                1.att. Kopējo trokšĦu avotu radītās dienas trokšĦa  
                                         rādītāja L          robežlielumu pārsniegumu 
                                                        diena 

                                         zonas Rīgas aglomerācijas teritorijā. 
 
Kartes, kurās attēlotas trokšĦa iedarbībai visvairāk pakĜautās mājokĜu fasādes – 10. 
 
TrokšĦa rādītāja robežlielumu pārsniegumu zonu kartes – 14, 
 t.sk. gaisa satiksmes radītās radītās trokšĦa rādītāja vērtību kartes – 4, 
         rūpniecības avotu darbības radītās trokšĦa rādītāja vērtību kartes – 4,  
         sliežu ceĜu transportlīdzekĜu kustības radītās trokšĦa rādītāja vērtību kartes – 4. 
 

 
                        2.att. Autotransporta kustības radītās dienas trokšĦa  
                                         rādītāja L          robežlielumu pārsniegumu 
                                                        diena 

                                         zonas Rīgas aglomerācijas teritorijā. 



48 
 

  Dotajā attēlā, pat to palielinot, nevar lokalizēt raksturoto parametru, bet tā ir, pēc mūsu 
domām, būtiska nepilnība. Jo, tieši autotransporta radītās problēmas Rīgā ir vienas 
nogalvenajām.   

 
                   3.att. MājokĜi ar kopējo trokšĦu avotu radītām trokšĦa rādītāja 
                            L     vērtībām pie trokšĦa iedarbībai visvairāk pakĜautās 
                              dvn  
                            fasādes Rīgas aglomerācijas teritorijā. 
  Šīs tematikas kartes ir visgrūtāk izmantojamas jau to vizuālās uztveres aspektā. Bet, 
nosaukumā minēto ēku fasāžu vai fasāžu zonu lokalizāciju atšifrēt nav iespējams. 
 
Pie trokšĦu stratēăisko karšu nepilnībām jāmin, mūsuprāt,  šādas: 

- grūti piesaistīt attēlotos parametrus pilsētas teritorijai, jo kartēs nav ne galveno 
ielu, ne pilsētas daĜu nosaukumu; tekstā norādīts, ka autotransporta radīto troksni 
mērījuši 45 autoceĜu posmos, tikai nevienā no kartēm šie posmi nav norādīti; 

- lai arī izvēlētā krāsu gamma ir kopumā veiksmīga, tās pielietojums visās kartēs 
ne vienmēr pamatots, piem., kartē, kura raksturo autotransporta trokšĦu līmeni( 
2.att.), pozitīvam rādītājam izvēlēta zilā krāsa; 

- kopējo trokšĦu avotu radītā trokšĦa robežlielumu kartogrāfiskā attēla nosaukumā 
minētas zonas, bet attēlā ir tikai areāli nevis zonējums; 

- ne ievadtekstā, ne pie kartēm nav skaidrota koordinātu sistēma, kādam nolūkam 
tā domāta (varbūt „pārcelta” no topogrāfiskās kartes?); 

- orientāciju atvieglotu lielāko ūdeĦu – Daugavas, ezeru iekrāsojums, bet tāda nav. 
  Domājams, ka pasūtot šādus Ĝoti nepieciešamus pētījumus, to izstrādei noteikumus un 
pieĦemšanai vērtējumu jādod speciālistu, t.sk. teritoriālplānotāju un kartogrāfu grupai.  
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  Pie Rīgas attīstības plāna [5.], kā jebkura teritoriālās plānošanas dokumenta, ir karte „Rīgas 
aglomerācija” un tajā ir vairākas pagastu teritorijas, kas nav iekrāsotas. Tā kā skaidrojums 
leăendā nav, tad var tikai minēt, vai par šīm teritorijām  nav datu, vai nav izlemts, ko tajās 
plānos. Kartē, kas raksturo publiskās daĜas un apstādījumu platības kopā ar iedzīvotāju skaitu, 
redzam statistikas zonu robežas, turpretim reăiona robežas nav norādītas. Un te rodas 
jautājums: vai kartogrāfiskie attēli ir attīstības plāna organiska sastāvdaĜa, jeb ilustrācijas 
plāna tekstam? Mūsuprāt, diemžēl te ir otrais variants. 
 
Sistēmas veidošana 
 
 Tematisko karšu sistēma sastāv no posmiem, kuriem būtiska ir to secība, jo tā lielā mērā 
nodrošina sistēmas kvalitāti. Sistēmas veidošanas secību ir daudzkārt apliecinājusi prakse un 
arī mūsu valsts galvaspilsētas sistēmu ieteicams veidot šādi: 
 
1. Pamatkartes izvēle tematiskajām kartēm, kas jāveido; 
2. Tematisko slāĦu noteikšana un pamatraksturojumu izvēle; 
3. Tematisko slāĦu veidošana esošajā RiGIS sistēmā; 
4. Jaunu tematisko slāĦu veidošana citās mājaslapās, bet saskaĦā ar prasībām pret slāĦiem 
    RiGis sistēmā. 
 
Sistēmas komponenti  
 
Veicot Rīgas tematiskās kartēšanas sistēmas komponentu atlasi, mūsuprāt, galvenie aspekti ir 
šādi:  
A. Pilsētas teritorijas izmantošanas veidi; Apbūves blīvums. 
B. Ăeoloăija, pazemes ūdeĦu līmenis; Ūdens kvalitāte; ZaĜumi; Gaisa temperatūra  
                                                                                             janvārī, jūlijā; NokrišĦi. 
C. Iedzīvotāju blīvums, „dienas”, „nakts” iedzīvotāju blīvums; Iedzīvotāju galvenās  
                                                                                                plūsmas pilsētas centrā. 
D. Transports un komunikācijas, transporta galvenās plūsmas; Ūdensvads;kanalizācija; 
     Gāze; Elektroapgāde; Sakari. 
E. Tirdzniecība; Kultūra; izklaide; Medicīna; Sports. 
 
  Te jānorāda uz problēmu, kas vēl nav apmierinoši risināta: pilsētas pazemes komunikāciju 
kartogrāfiskais attēlojums saistībā ar virszemes vidi. 
 
  Pēc esošo mājaslapu, kurās pagaidām nav kartogrāfiskie attēli, izpētes rezultātā izvēlējamies 
www.bank.lv [4.]. Tika kartogrāfiski atveidots 5 banku bankomātu un valūtas maiĦas punktu 
izvietojums Vecrīgā (4. un 5.att.).  
  Šos objektus izvēlējamies, jo pirmkārt, tie līdz šim Rīgas plānos nav bijuši, bet otrkārt, 
tāpēc, ka tie ir nepieciešami ikdienā  plašai sabiedrībai. Te, jāpiebilst, ka pasaules pilsētu 
praksē, piemēram, Melburnas biznesa centra plānā norādīti ne tikai iepriekš minētie objekti, 
bet arī pastkastītes un telefonu būdiĦas.  
  Ar piemēriem mēăināts raksturot arī kartogrāfiskās valodas jeb simbolu atveidošanas 
problēmas un kā apliecina 5.attēls, uz krāsaina fona neiekrāsoti simboli lasāmi daudz labāk 
nekā iekrāsoti (4.att.). Mūsuprāt, abi piemēri ilustrē vēl vienu problēmu tematiskajā 
kartogrāfijā: simbolu atveidošanu. Jau šajā gadījumā, kad izvēlētas tikai 5 bankas, ar šo 
problēmu sastapāmies, jo simboliem jābūt gan izteikti atšėirīgiem, gan ar kopīgām iezīmēm 
(jo attēlotie objekti pieder pie banku grupas), gan labi uztverami.  
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  Valūtas maiĦas punkti raksturoti tikai pēc to lokalizācijas, bet sabiedrībai būtisks ir arī šo 
punktu darba laiks un piederība bankām vai atsevišėām firmām. Kā arī komisijas apjoms, kas 
gan mainās un elektroniskā versijā izmaiĦas parādīt nav īpaša problēma. 
 
 
 

 
 
             4.att. Bankomāti un valūtas maiĦas punkti Vecrīgā – A variants. 
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               5.att. Bankomāti un valūtas maiĦas punkti Vecrīgā – B variants. 
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Sistēmas pielietojums  
 
3D modelēšanā, kā to jau ir apliecinājuši atsevišėu projektu rezultāti [6.,7.] šī sistēma var 
kalpot kā informācijas avots un kā pamats 3D modelim. 
  Bet, galvenie Rīgas tematisko karšu pielietošanas virzieni, būtu šādi: 

- pilsētas saimniecības plānošanā, nākošo attīstības plānu izstrādē; 
- reklamējot Rīgu kā investīcijām labvēlīgu vidi; 
- karšu tematiskos elementus izmantojot tūrisma plānu veidošanā; 
- veidojot Rīgas atlantu ne tikai elektroniskā, bet arī papīra versijā; 
- plašas sabiedrības, gan mūsu valsts, gan ārvalstu informāšanai. Te gan 

nepieciešams karšu nosaukumu un leăendu tulkojums. 
 
  Lai, Latvijas galvapilsētas tematiskā kartēšana būtu sekmīga, domājams, uzĦēma „Rīgas 
Ăeometrs” struktūrā jābūt kartogrāfijas daĜai vai nodaĜai ĂIS departamenta sastāvā. 
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J.Štrauhmanis Rīgas tematiskās kartēšanas sistēma. 
Rakstā nosauktas galvenās prasības pret pilsētas tematiskajām kartēm. Izvērtēti Rīgas stratēăisko trokšĦa karšu 
sistēma un kartes pie Rīgas attīstības plāna. Šo kartogrāfisko attēlu informatīvā slodze ir liela, bet precizitāte un 
detalizācijas pakāpe neapmierinoša. Galvenais, ka karšu lietotājam ir grūti, daudzos gadījumos pat 
nepiespējami fiksēt tematisko elementu lokalizāciju, tas liecina, ka karšu veidotājiem nav zināmi kartogrāfijas 
pamatprincipi.Kartogrāfisko attēlu veidošanā nav jūtama sistēmiska pieeja, daudzi aktuāli aspekti nav 
raksturoti. Aspekti, ko būtu lietderīgiiekĜaut  Rīgas tematiskās kartēšanas sistēmā,  ir šādi:A. Pilsētas teritorijas 
izmantošanas veidi;  Apbūves blīvums; B. Ăeoloăija, Pazemes ūdeĦu līmenis; Ūdens kvalitāte; ZaĜumi; Gaisa 
temperatūra janvārī, jūlijā; NokrišĦi;C. Iedzīvotāju blīvums; Iedzīvotāju galvenās plūsmas pilsētas centrā; D. 
Transports un komunikācijas,transporta galvenās plūsmas; Ūdensvads;kanalizācija; Gāze; Elektroapgāde; 
Sakari;E. Tirdzniecība; Kultūra; izklaide; Medicīna; 
 Sports. Piedāvāti divi piemēri finansu pakalpojumu kartēšanā. 
 

 
J.Strauhmanis The System of thematic mapping of the city of  Riga 
The article states the main requirements set for city thematic maps. It also considers the system of strategic noise 
maps of Riga and the maps that supplement Riga development plan. The cartographic images contain a large 
amount of information but they are not so precise and detailed as they should be. The main drawback is that it is 
difficult or in many cases even impossible for map users to identify the location of thematic elements, which 
means that map makers do not know the basic principles of cartography. There is no systemic approach to 
making cartographic images and many important aspects are not described. The main aspects that have to be 
taken into account in selecting the components of the system of Riga thematic mapping are the following: a) use 
of the city territory and building density; b) geology; the level of underground waters; water quality; greenery; 
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air temperature in January, July; precipitation; c) population density; the main flows of inhabitants in the city 
centre; d) transport and communications; the main flows of transport; the water main; sewerage system; gas 
pipe system; electricity supply; communications; e) commerce; culture; entertainment; health care; sport. The 
article offers two mapping examples of financial services. 
 
 
Я.К.Штраухманис. Система тематического картографирования города Риги. 
В статье определены основные требования к тематическим картам города. Охарактеризованы 
система стратегических  карт шума и карты к плану развития города Риги. Информативная нагрузка 
этих карт большая но точность и степень детализации недостаточна. А главное, при использовании 
этих карт трудно, а во многих случаях даже невозможно, определить локализацию тематических 
элементов, что свидетельствует о том, что создатели карт незнают основные приципы картографии. 
При создании  карт не применен системный подход, многие актуальные показатели даже не 
отображены. Главные аспекты, которые необходимо по нашему мнению включить в систему 
тематического картографирования Риги следующие: 
 А. Виды землепользования в городе; плотность застройки; Б. Геологическое строение; уровень 
подземных вод; качество питьевой воды; озеленение;температура воздуха в январе и  июле; осадки; Г. 
Плотность населения; главные потоки населения в центре города; Д. Транспорт и комуникации; 
главные потоки транспорта; водопровод;канализация;газ;электрообеспечение;связь; Е. Торговля; 
культура; сфера развлечений; медицинские услуги;спорт. Предложены два примера картографирования 
финансовых услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




