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(aktīvais pārklājums)
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Latvija

Latvijas
kontūra

Iepriekšējais un
nākamais skats

Karšu pārlūks

vēsturisko karšu meklēšana, atlase un pētīšana
vietvārdu un adrešu meklēšana
laukumu un attālumu mērīšana
vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšana ar
mūsdienu datiem

Latvijas karšu izpēte

Pietuvināt/
attālināt

Individuālās kartes 



Iespēja meklēt pēc nosaukuma,
gada un tematiski pēc kartes veida

Meklēšana un pārlūkošana
Atlases kritērijus var izmantot gan meklēšanā, gan

atlasītu vai aktīvu karšu pārlūkošanā

Visas kartes var kārtot pēc
nosaukuma, gada un tematiski
pēc kartes veida



Meklēšana: norādīt precīzo vietu kartē

piemēram, atzīmējot Cēsis, tiks atrastas visas
tās kartes, kurās ir iekļauta konkrētā vieta

Norādīt precīzo vietu kartē

Meklēšana: norādīt apgabalu kartē

piemēram, atzīmējot punktus ap Cēsīm, tiks atrastas
visas tās kartes, kurās ir iekļauts konkrētais apgabals

lai atzīmētu punktus, jāklikšķina vienu reizi un beigu punktam
jāuzklikšķina divas reizes

Norādīt apgabalu kartē



tiks dzēsti visi atlasītie rezultāti
Nodzēst atlases ģeometriju

Informācija par karti

Izvēlēties konkrētu karti

Darbības ar karti

Atslēgt konkrēto karti

iespēja salīdzināt datus individuālajā
kartē un kartes pamatslānī

Kartes caurspīdīgums

Svarīgi!
Lai veiktu jaunu meklējumu, nepieciešams
atslēgt karti un nodzēst atlases ģeometriju



Kartes metadati

Aktīvais pārklājums
Iespēja izvēlēties kartes pamatslāni, pētīt atsevišķus

pilsētu plānus un topogrāfiskās kartes

Atslēgt konkrēto karti



Aktīvais pārklājums: Pilsētu plāni

Aktīvais pārklājums: Topogrāfiskās kartes

Aktīvajam pārklājumam (kartes pamatslānim) iespējams
pievienot kartes no saskarnes kreisās puses (individuālās kartes)



nav nepieciešams zināt vietu vai objektu vēsturiskos nosaukumus, 
 jo rezultāti tiek saistīti ar vietas koordinātām

Meklētais vārds tiek sasaistīts ar Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras Vietvārdu datubāzi

Adrešu un vietu meklēšana

Izvēloties konkrēto vietu, arī kreisajā
pusē tiek atlasītas tās kartes, kas
atbilst vietas apgabalam

Aizverot meklēšanas logu, pazudīs kartē
norādītais punkts, taču izvēlētā teritorija paliks

Adrese

Tiek atrastas tās adreses, kurās
iekļauti meklējamie vārdi un cipari

Tiek atrastas visas vietas
ar konkrēto nosaukumu

Vieta



Adrešu un vietu meklēšana

Lai atrastu vietu
konkrētajā kartē,
jānospiež "x", kas

noslēpj izvēlni, tad
jāizvēlas meklēšana un

jāieraksta meklētais
vārds, piemēram,

Esplanāde



Līniju un platību mērīšana

Pilsētu plāni, Rīga (1883)

Lai atzīmētu punktus, jāklikšķina
vienu reizi un beigu punktam
jāuzklikšķina divas reizes

Mērīšanas rīks

Topogrāfiskās kartes, '1945-1991'

Atsauksmes un ierosinājumi



Kontakti

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mācību pakalpojums

tālr. 67806113
e-pasts: konsultants@lnb.lv

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Karšu lasītava
tālr. 67716031
e-pasts: karte@lnb.lv

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/macibu-pakalpojums
https://lnb.lv/lv/krajums/karsu-lasitava
mailto:karte@lnb.lv

