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MAZLIET NO TEORIJAS -KARTOGRĀFISKS ATTĒLS 

• Kartogrāfisks attēls-samazināts un ar noteiktiem 

apzīmējumiem  vispārināts Zemes virsmas modelis. 

• Noderīgs informācijas avots! 

 

 

 

 

 

Avots: University of Sheffield, 2013 



KARTES LIETOŠANA 

•  drukātā jeb papīra versija 

 

•    elektroniskā versija  

 

Foto: I.Grīnfelde 

Ekrānšāviņš: Rauna Google Maps,Street view Foto: M.Rudzīte 
Foto: I.Druva-Druvaskalne 



KARTOGRĀFISKO  ATTĒLU VEIDI 

Pēc satura ģeneralizēšanas (satura atlase un 

vispārināšana)  pakāpes- dažādi veidi: 

• Kartoshēma 

  nav tik precīza kā karte 

 

 
 

 

Avots: Vētra K.1957. Vidzemes 

Augstiene, Rīga, Latvijas Valsts 

Izdevniecība Avots Amatas novada TIC 2014 



KARTOGRĀFISKO  ATTĒLU VEIDI 

• Karte-ilustrācija, piktogrammu karte 

 

 
 

 

 

 

Avots: 1235.g.Vācu Ebstorfas klostera mūka  

zīmēta Daugavas karte 

Avots: Saldus.Medus piliens Kurzemē. Pastaigu karte,  20?? 

Zīmējums: A.Gustovskis 

Avots: Rakšu teritorijas plāns www.hotelraksi.lvi 



KARTOGRĀFISKO  ATTĒLU VEIDI 

• “Domu”  kartes (angļu termins “mental”), kas attēlo uzskatus, 

ieteikumus, ko grafiski izsaka konkrēta persona, piemēram, 

teritorijas zīmējums, balstoties tikai uz redzes atmiņu vai 

kartē iezīmēta trase, kas būtu optimāla plānotajam ceļam, no 

vietējā iedzīvotāja viedokļa. Dažkārt līdzinās kartoshēmai, 

tikai neprecīzāka, biežāk izmanto reklāmās. 

 

Avots: Londonas domu karte , Lion 2012 



KARTOGRĀFISKO  ATTĒLU VEIDI 

Izmanto datu vizualizācijai 

• Kartogramma 

 

 

 

• Kartoīds  

Avots: Eglājs, 2013 

Avots: SASI Group, Department of Geography, University of Sheffield, 2012 Avots: Eglājs, 2007 

Avots: Klepers, 2013 



KARTOGRĀFISKO  ATTĒLU VEIDI 

• Karte-pēc iespējas precīzāks zemes virsas 

attēlojums plaknē, izmantojot apzīmējumus. 

Kartes var iedalīt: 
• Pēc mēroga:  liela (plāni un topogrāfiskās kartes 1: 2000, 

1: 5000, 1: 10000, 1: 25000), vidēja (1: 50000 un 1: 

100000), sīka (1: 200000, 1: 500000, 1:1000000) 

 

 

 

• Pēc attēlotās teritorijas: kontinentu, valstu, pilsētu  

• Pēc tēmas: dabas (reljefa, ģeoloģiskās, hidrogrāfiskās), 

sabiedrības (iedzīvotāju, politiskās, saimniecības). 

• Pēc lietotāja: militārās, skolas, tūrisma ... 

 

Mērogs parāda, cik reizes attālums 

uz kartes ir mazāks par to pašu 

attālumu dabā. 

Avots: SIA uzdevumi.lv 



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/funkcionalitāte?  Informatīvs Var orientēties dabā 

=/= 



KARTES KĀ  INFORMĀCIJAS AVOTA EFEKTIVITĀTES 

NODROŠINĀJUMA FAKTORI  

1.Kartes nosaukums īss un  saprotams. 

2. Kartes satura svarīgāko elementu simboli. 

3.Kartes mēroga atbilstība tā saturam un slodzei. 

4. Neitrālu toņu izmantošana kartes fonā gadījumos, 

kad tā nesatur info. 

5.Ģeogrāfiskajos nosaukumos un uzrakstos izmantots 

burtu stils. 

6.Kartes tēmas maksimāla efektivitāte. 
Avots: Štrauhmanis, 2004 

 



LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

1.Kartes mērķis: kam? 

               informatīvs 

 

 

 pēc iespējas precīzāks, lai 

ceļotājs var orientēties  

Avots: Zaļa mantojuma kultūras tūrisma maršruts 

Sanktpēterburga-Pleskava-Repina-Gulbene-Rīga 

VTA 2014  

Avots: Vidzeme. Tūrisma karte 

TAVA 2013 



LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

• Informatīvs • Labi funkcionāls, detalizēts 

Avots: Velomaršrutu ceļvedis. Vidzemes 

piekraste 573 km , VTA 2013 
Avots: Touring map Latvia_Estonia-

Russia, ViA Hanseatica,  

Vidzeme Planning region, 2013 



LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

2. Kartē ietveramā teritorija, 

kartes pamatnes izvēle 

o Tas ietekmē kartes mērogu, kartes 

izmēru (papīra loksnes izmēru) 

o Nosaka izdevuma satura tipu: 

ceļvedis, brošūra, kartes lapa... 

o Pamatnes ģeneralizēšana jeb satura 

pamatota atlase un vispārināšana  

 

 

Avots: 

Raunas 

novads, 

Raunas TIC, 

Raunas TTA 

«Balt-Go» 

2014 

Avots: Daugavas lejteces tūrisma reģions, 

Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Stopiņu, Ogres, 

Baldones novadi 2014 



Tūrisma kartes pamatne un tās ģeneralizācija 

Ietvert tos elementus,  kas būs 

nepieciešams satura atklāšanai: 

• Informatīva nolūka tūrisma kartē-

lielāka atlase, atstājam galvenos 

orientierus-lielākos ceļus, apdzīvotas 

vietas, lielākas upes, robežas... 

• Autotūristiem - ceļi, vienvirziena ielas, 

apdzīvotas vietas, uzpildes stacijas.. 

• Velotūristiem: redzēt reljefu, reljefa 

profils, apvidus ainava (mežs, lauks) 

• Ūdenstūristiem- pēc iespējas 

precīzāai upes konfigurācija un  

orientieri (tilti, krastos esošās 

viensētas, strautu un mazo upju 

ietekas)  

 

 



Kartes pamatni piedāvā kartogrāfi: 

• SIA Karšu izdevniecība 

«Jāņa sēta» 

• LĢIA 

• VZD 

• Citi:  
Konsultāciju biroji, firmas 

 Individuāli dizaineri, 

kartogrāfi, orientieristi 



Tūrisma kartes pamatne un kartes mērķis/uzdevumi 



Tūrisma kartes pamatne un kartes mērķis/uzdevumi 

 



Mēroga norādīšana, attāluma saprašana 



LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

3. Kartes satura atbilstība 

mērķgrupai, tēmai  

• Virsraksts 

• Raksturīgs, piesaistošs foto 

• Valoda(-as) 

 

 





LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

3. Saprotami izteiksmes 

līdzekļi (simboli, krāsas, 

līnijas, areāli) 

• Vienots stils 

• Atpazīstams  

• Zīmējumi- līdzība 

attēlojamam objektam 

• Lielums un dizains-viegli 

lasāms - nevajag sīkus un 

sarežģītus simbolus 
 

 

• Atlasīta katrai mērķgrupai kartē 

ievietojamā  informācija, 

sagrupēta 

• Melnbalta, 2-krāsu, krāsaina karte 

–tas nosaka arī simbolu izvēli 



Apzīmējumu dažādība 

 



Apzīmējumu dažādība 

 



Krāsu izvēle maršrutiem 

(drukājot maz atšķiras!) 

Nav mēroga/attālumi 

 



LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

4.Aktuāla, pārbaudīta 

informācija 
• Norādīts gads, kad karte 

izdota vai paredzēta 

lietošanai; 

• Norādīts izdevējs 

(atbildīgā institūcija, kas to 

sagatavojusi), karšu 

sagatavotājs  u.c.info 



LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

5. Saprotama papildinformācija • Kas minēts tekstā, lai ir 

redzams kartē, 

• Teksti pēc iespējas īsāki, 

uzsver tikai būtiskāko! 

• Teksti bez kļūdām... 

• Attēli saistīti ar tekstu un karti, 

• Precīzas GPS koordinātas, 

norādot pieraksta sistēmu 

• Tabulas 

• Papildkartes un shēmas 

• Reklāma, atbalstītāji   



Reklāma, atbalstītāji u.c.nozīmīga info+logo 



Informācijas strukturēšana 



Papildkartes un kartoshēmas 



  



Papildkartes, kartoshēmas, tabulas 



GPS koordināšu sistēmas un pierakstu veidi 

WGS 84 (pasaules globālā ģeodēziskā tīkla) –lieto plaši pasaulē 

lokālo Latvijas sistēmu LKS92  praktiski lieto tikai zemes mērnieki un būvnieki. 

GPS aparātos var iestatīt gan sistēmu, gan pieraksta veidu. 

Pierakstu veidi WGS 84 sistēmā (piemērs: slēpņa  Raunas Staburags pierakstu veidi): 

• Degrees, Minutes and Seconds (šī ir tradicionālā ģeogrāfisko koordināšu pieraksta 

veids, kuru mācījāties skolā) 

DDD° MM' SS.S:   N 57° 19' 21.36" E 025° 36' 13,4" 

• Degrees and Decimal Minutes (šī forma ir visizplatītākā, jo tiek lietota 

geoslēpņošanā) 

DDD° MM.MMM‘: N 57° 19.356' E 025° 36.219'  

• Decimal Degrees 

DDD.DDDDD°: N 57.322600° W 025.603650° 

 

 



LABAS TŪRISMA KARTES IZVEIDES NOSACĪJUMI 

6. Vizuāli pievilcīga, dizains, 

atšķirīgi elementi, parocīga 

lietošanā 

• Diezgan subjektīvs, 

«gaumes jautājums»,  

• Elementi, kas būs tikai jums 

raksturīgi, atšķirīgi elementi 

• Izmērs, locījumi, papīrs, 

laminējumi..) 

 

 



Identitātes/individualitātes  meklējumi 



Identitātes/individualitātes  meklējumi 

 



Identitātes/individualitātes  meklējumi 



Identitātes/individualitātes  meklējumi 



Identitātes/individualitātes  meklējumi 



Identitātes/individualitātes  meklējumi 

 



Saskaņota drukāto un Internet vides vizuālā identitāte 

tūrisma reklāmā  

www.turisms.tukums.lv 



Ceļošanas akcijas  





Neliels ieskats tūrisma uzņēmēju Internet vietnēs sadaļā -Kā 

mūs atrast? (tests 2014.gada 10.aprīlī, izmantojot 

latvia.travel.lv tūristu mītņu datu bāzi) 

1. Izmanto brīvi pieejamos publiskos karšu serverus: 

Google.maps un open street maps. 

 



Neliels ieskats tūrisma uzņēmēju Internet vietnēs-kā mūs 

atrast? (tests 2014.gada 10.aprīlī) 

 



Neliels ieskats tūrisma uzņēmēju Internet vietnēs-kā mūs 
atrast? (tests 2014.gada 10.aprīlī) 

2. Ievieto nelielas kartoshēmas  



Neliels ieskats tūrisma uzņēmēju Internet vietnēs-kā mūs 

atrast? (tests 2014.gada 10.aprīlī) 



Neliels ieskats tūrisma uzņēmēju Internet vietnēs-kā mūs 

atrast? (tests 2014.gada 10.aprīlī) 



Neliels ieskats tūrisma uzņēmēju Internet vietnēs-kā mūs 

atrast? (tests 2014.gada 10.aprīlī) 

 



“Kartei vajag būt pareizai, precīzai, 

noteiktai, lietderīgai, skaidrai, 

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


