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Kartogrāfisks attēls 

• Karte ir samazināts un ar noteiktiem apzīmējumiem  
vispārināts Zemes virsmas modelis. 

 

 

 

 

 

 

•  drukātā jeb papīra versija ---  elektroniskā versija 

 

 



Kartogrāfisks attēls 

• Pēc satura, ģeneralizēšanas pakāpes dažādi veidi: 

• Kartoshēma 

  nav tik precīza kā karte 

 

 
 

• Karte-ilustrācija, piktogrammu karte 

 

Blaus I.(red.) 1963. Pa Latgales ezeriem un upēm  

1235.g. Ebstorfas klostera mūks (Vācija) 



Vecrīga  

 



Rīga 

 



Sanktpēterburga 

 



Baltkrievija 

 

http://mappery.com/maps/Belarus-tourist-
Map.jpg 



 



Turcijas populārāko tūrisma vietu karte 

 



Kambodžas ekotūrisma karte (DA Āzijā) 

 



Havaju salas Oahu tūrisma karte 

 



Maču Pikču (Peru) inku ciema plāns 

 



Meksikas kultūras tūrisma karte 

 



Tūrisma karte 
Tūrisma karte vai plāns ir kartogrāfisks attēls, kuru 

pamatstruktūras elementi –tūrisma objekti un infrastruktūra, ir orientēti 

uz kartes (plāna) izmantošanu ceļojuma laikā, kā arī tūrisma 

pasākumu organizēšanai un reklamēšanai (Štrauhmanis, 2004). 

 

 

Kartes mērķis?  Informatīvs Var orientēties dabā 

=/= 



Kādai jābūt labai tūrisma kartei? 

1.Saprotamai, labi uztveramai, labi “lasāmai” 

tūristam, ceļotājam!: 

-Pamatkartes izvēle (ģeneralizācijas pakāpe, krāsas, 

kartes lielums (mērogs, ietveramā teritorija) 

-kartes mērķis, saturs! 

 

 



Kādai jābūt labai tūrisma kartei? 
Apzīmējumu atlase 
Principi: 

•  vienotība – vienā stilā; 

•  pazīstamība – lietoti agrākos un cit izdevumos; 

•  līdzība attēlojamam objektam; 

•  lasāmība – nevajag sīkus un sarežģītus simbolus. 
• Simbola lielumam un dizainam jābūt tādam, lai karte būtu viegli lasāma (kartes ir 

pārslogotas ar pārāk maza izmēra, bet sarežģīta dizaina simboliem) 

 

 



Kādai jābūt labai tūrisma kartei? 
2. Saturam jāatbilst uzdevumam (mērķim, grupai, 

veidam, kuram mēs karti gatavojam) 

• Autotūristiem - ceļi, apdzīvotas vietas,  

 

• Velotūristiem: redzēt reljefu, reljefa profils 

 

• Ūdenstūrisma kartēs –orientieri  

(tilti, krastos esošās viensētas,  

strautu un mazo upju ietekas)  



Kādai jābūt labai tūrisma kartei? 
2.Aktuālai –saturs nedrīkst būt novecojis! 

• -izdošanas gads! 

3.Parocīgai lietošanā: (izmērs, locījumi, papīrs, 
laminējumi..) 

4.Pieejamai tūristam, ceļotājam: 

• Bezmaksas (ieteikums: tikai informatīvās + projektos 
gatavotās) 

• Par maksu (pieņemama cena, precīzās kartes (konkrētu 
dabas taku topogrāfiskās kartes), pēc kuram tik tiešām 
var orientēties un atrast objektus) 

• Lejupielāde Internet vietnēs 

 



 Konkrētu Latvijas tūrisma informatīvo 

materiālu, t.sk.kartogrāfisko materiālu 

apskats-analīze 

Karte : www2.balticcycling.com 



Senās dabas svētvietas 

Vidzeme tūrisma ceļvedis 

 

 
+pamatkarte –labas krāsas, -- 

-apzīmējumos 4 krāsu apļi? 

Ko nozīmē katra krāsa? 

-izdalītas vasarnīcas ??? 

-tikai 2 maršruti? 

+labi apraksti 

+ dizains+foto 
 



Savilņojošā Vidzeme 2011 
-Pamatkartē-
apdzīvoto 
vietu aplīši + 
meži? 
+ foto 
 



Salacgrīvas novads LV 

-Nav gada? 

+ foto 

+ labi apzīmējumi + krāsu salikums 

+ laba pamatkarte (Jāņa sēta+ meži!) 



Saulkrastu vasaras piedāvājums 



Carnikava (ENG)  

-Nav vienojoša 

virsraksta, jo 

salocīta? 

-Nav ērti lietojama 

-Pārāk raiba 

-Maršrutu 

apzīmēšanai-

mazākus aplīšus! 

-Nedrīkst būt kļūdas 

angļu tekstos-

protecton bunkers, 

cemetary 



Rūjiena tūrisma karte LV +ENG 



Rūjiena tūrisma karte LV +ENG 



Līgatne 



Amatas novads informācija tūristiem 

+foto 
-lieli 
tukšumi bez 
info 
-Info 
nepilnības  



Krāslavas novads 

 • Brošūra ar tūrisma 

maršrutu karti 

papildus(ieliknis) 

• Dizains + foto+ papīrs 

• Viesi par Krāslavas 

novadu-atsauksmes  

• Vēsturiskās bildes 

• Atgādinājumi, aicinājumi 

• Kulinārā mantojuma logo 

• Laba info atlase 



Krāslava –pilsēta Daugavas lokos 

Pieejams lejupielādei: http://visitkraslava.com/fileadmin/Bukleti/Kraslava_LV.pdf 

Kombinēta 

karte+ 
zīmējumi 



Krāslava –pilsēta Daugavas lokos 



Kārsavas novada tūrisma ceļvedis 
ar 

 
•Savdabīgs locījums 

•Neveiksmīga pamatkarte 

+ apzīmējumi 

•Neprecīzs novada 

ģerboņa simbola 

interpretācija 
 



Ziemeļkurzemes tūrisma karte 



Apes novada  tūrisma buklets 

• Labs dizains 

• Shematiska 

karte 

• A4 formāts , 

locīts 3 daļās 

• Papīrs 

• Izmanto 

novada logo 

krāsas! 

• + pasākumu 

kalendārs 

http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2013/02/APES-novads-buklets-2013_www.pdf 





Ogres un Ikšķiles novadu tūrisma brošūra 

+ Detalizācija, 

struktūra 

-Aplīšu krāsu izvēle 

(zaļais?) 

+Teksta korektore! 

+Korekta foto autoru 

norāde 

-Dizaina risinājums 

 



Ogres un Ikšķiles novadu tūrisma brošūra 



Tūrisma karte 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadi 

+Gads uz vāka 2013!, 

valoda LV karodziņs, 

internet saites 

+Burtu lielums! 

+/-Labi  izceļas GPS, 

bet mītnēm –nav! 

+izcelts par caurlaidēm 

+Pamatkarte –laba, ir 

lielākie ciemi, ceļi, 

ezeri,  -kā orientieri, 

 



Karte un tūrisma ceļvedis Gaujas NP 
Krāsas  

Oriģināli apzīmējumi 

GPS koordinātas 

Norādīts gads 2013 

-Liels formāts 

-Papīrs 

-Objektu nosaukumi: 

baznīcas... 

-Info precizitāte: 
Priekuļu TIC? 



Tērvetes novads (LV+ ENG) 



Kocēnu novads Tūrisma ceļvedis 

• + ciemu kartes 1cm -200 

m (Bērzaine, Dikļi, Kocēni, 

Vaidava, Zilaiskalns) 

• -Krāsas, papīrs 



Iepazīsti Lielvārdes novadu 

  

+Ievērots 

Lielvārdes stils 

+foto 

+ Fonā 

redzamas 

apkārtējās 

teriitorijas 



Tūrisma ceļvedis Kuldīga un apkārtne 



Burtnieku novads 

Tūrisma ceļvedis 2012 

LV-ENG 
+ oriģināli apzīmējumi –zivtiņas, 

lapiņas! 

+ speciāli akcenti makšķerniekiem –

makšķerēšanas laika kalendārs! 

+ zivju zupas recepte 

+ foto autori 

+ labs dizains, 

+ novada logo 

+ mērogs 

-nav GPS 



Smiltenes novada tūrisma ceļvedis  

• Avīzes formātā 

• Sadarbība: kultūras 
pārvalde + TIC+ 
uzņēmēji 

• Logo-rudzupuķes 
izmantošana + web 
vietnē arī! (3 valodās!)  

• Maršruts 3 dienām 

• -/+papīrs 

• GPS tikai ēdināšanai + 
mītnēm (?) 

• X:615033, Y:6366603 
(pieraksta sistēma ir 
veikta LKS 92 sistēmā) 



Stopiņu novads 

Nav saprotama mērķgrupa? 

Lieka info priekš tūrista 

Nelietderīgi izmantots laiks un nauda.. 







Vecpiebalgas novads 

A4 lapa 

krītpapīrs 

apkārtējā teritorija 

teritorijas vieta 

Latvijā 

virsraksts!! 

+ Jāņaskola 

+ vidzeme.com, 

vecpiebaga.lv 

web vietnē 

 

 

 

 



Reklāmas lapa Vecpiebalgas nedēļai 



Jēkabpils labo pārmaiņu pilsēta 

tūrisma karte 2013 

+Lūša ķepa 
+Krāsas+ foto 
+ pasākumi 

Īpašie piedāvājumi 

QR kods 

+ web pieeja  



Gulbenes novads un pilsēta 



Gulbenes novads un pilsēta 



Roja –vieta uz saules ceļa 



Roja –vieta uz saules ceļa 



Koknese –Latvijas sirds, Kokneses novads-

pozitīvo emociju vieta 
Piesaistošs, atšķirīgs formāts 

(garš!) 

+Papīrs 

+Burtu lielums 

-Nav gads 

-/+Objekti pa pagastiem+ 

Koknese pilsēta 

? Izcelts jaunums –dabas taka? 

Ievadvārdi.. 



Madonas novada tūrisma ceļvedis 



Madonas novada tūrisma ceļvedis 
+Jaunumi izcelti 

+Izdalītas tūrisma zonas: Gaiziņkalna apkārtne, Vestienas apkārtne+ kartītes, pietrūkst attālumu! 

+Detāli-tūristu mītnes! 

-papīrs 



Varakļānu novada informatīvais ceļvedis 

Pilsētas kartē nav mēroga! 



Alūksnes novads tūrisma ceļvedis (LV+ENG) 

-Nav gada? 

-Aplīšu lielumi? 

-Teksti par garu 

-Maz foto 

-papīrs 

-dizains 

-nesamērīga 

daudzuma info par 

novadu + pilsētu 



Velomaršrutu karte Vidzeme 
• Informatīva 

karte+ to 

papildina 

brošūra 

• Reģionālais 

maršruts nr.17 

–nav 

turpinājuma? 

• Objektu GPS 

•  Ikona-

maršruta 

grūtības 

pakāpe? 



Smiltenes velotakas 
Formāts + papīrs 

Apzīmējumi , leģenda 

Info par velotaku shēmām 



Ar velosipēdu pa Dobeli 

-Karte+, bet maršruts 

vilkts ar flomasteru!!! 

-Apzīmējumi-atpūtas vieta 

A un velo novietne V (nav 

ENG) 

-Maršruta plānojums 

neloģisks! 

+1 cm -200 m (mērogs 

pietiekošs)  

+LV + ENG 

+ Papīrs 
 



Velomaršrutu lapas Mazsalacas apkārtnē 



Siguldas velo maršrutu kartes 



Kam būtu jābūt kartes “titros” 

• 1. Izdevējorganizācija 

• 2. Teksta satura autors/i 

• 3. Foto autori (vāka foto autors/-i) 

• 4. Sagatavots (makets, dizains) 

• 5. Druka 

 

• Vēlami organizāciju logo, projektu logo 



Tūrisma kartes u.c. informatīvo materiālu tapšana 

• Mērķis, kam karte būs domāta? 

• Teritorija  un detalizācija, saturs nosaka formāta izvēli 

• Pamatkartes izvēle (kartes ģeneralizācija) 

• Tūrisma apzīmējumu izvēle, dizaina elementu paredzēšana –
oriģināls, individuāls dizains+ saskan ar logo+ Internet vietnes 
konceptu! 

• Kartes koncepts, saturs, aptuvenais makets, vizualizācijas, 
teksta garumu noteikšana, vāku makets ! 

• Informācijas atlase un aktualizēšana 

• Tekstu sagatavošana (korektors-redaktors!) 

• Fotogrāfiju atlase 

• Maketēšana –rēķināties ar šo! 

• Druka: papīra izvēle, brošēšana, locīšana. 

 

 



“Labai kartei vajag būt pareizai, 

precīzai, noteiktai, lietderīgai, 

skaidrai, pārskatāmai, salasāmai, 
saprotamai un skaistai” (R.Putniņš) 

 


