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Ievads (Par o-kartēm un to kvalitāti) 

Orientēšanās karšu zīmēšana ir dinamisks process, kurš nepārtraukti attīstās. Melnbaltās kartes ir 

nomainītas ar krāsainām, analogās ar digitālajām. Senā pagātnē palikuši tie laiki, kad topogrāfiskajām 

kartēm bija valsts noslēpuma statuss. LIDAR datu brīva pieejamība ir novedusi pie tā, ka radīt 

neprecīzas kartes ir kļuvis praktiski neiespējami. Visas jaunās orientēšanās kartes šodien ir precīzas, 

taču daļa no tām joprojām ir nekvalitatīvas.  

Kas ir karšu kvalitāte? Kā to mērīt? Kur atrodas robeža starp labu un sliktu kvalitāti? 

Kvalitāte ir produkta īpašību atbilstība iepriekš noteiktām prasībām. Lai runātu par kāda 
produkta kvalitāti, vispirms ir jābūt skaidri definētām prasībām.  
 
Orientēšanās karšu kvalitātes prasības ir definētas sacensību noteikumos:  
“15.1. Kartēm, distancēm, un papildus informācijai kartē jābūt sastādītai un iespiestai saskaņā ar 
starptautiskās orientēšanās karšu specifikācijas aktuālo versiju (ISOM, ISSprOM).”  
 
Karšu specifikācija ir īpašs dokuments, kurā aprakstītas visas karšu zīmētāja darbam noteiktās prasības. 
Karšu specifikācija top IOF karšu komisijas dialogā ar visu valstu federācijām, karšu zīmētājiem un 
sportistiem. Tā periodiski tiek pilnveidota, ņemot vērā gan visu iepriekšējo gadu pieredzi, gan jaunākos 
pētījumus un iespējas – piem. par krāsu redzi, par acs izšķirtspēju, par pāreju uz modernām drukas 
tehnoloģijām utt. 
 
Specifikācijas mērķis ir kvalitatīva un prognozējama, viegli salasāma un viennozīmīgi saprotama sporta 
karte, kura nodrošinātu godīgu sacensību visā pasaulē, vairumam sportistu.  
 

Ikviena atkāpe no specifikācijas padara karti neprognozējamu un sacensību negodīgu (daži iegūst 

priekšrocības).  

 

Kvalitātes mērīšana ir konkrētās kartes parametru salīdzināšana ar specifikācijā aprakstītajām prasībām 

un rezultātu atspoguļošana pārbaudes protokolā (Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2). Kvalitatīva karte 

atbilst specifikācijas prasībām, bet nekvalitatīva neatbilst. Jo vairāk atkāpes no specifikācijas, jo 

nekvalitatīvāka. Atkāpju daudzumu izsakot skaitļos, mēs varam objektīvi novērtēt kvalitāti (vai tās 

trūkumu).  

Vēl nesen kartes kvalitātes mērīšana bija apgrūtināta, jo nebija mērinstrumentu - spriedumi balstījās uz 

subjektīvu ekspertu viedokli. 

Pārejot uz digitālajām kartēm, situācija ir mainījusies. Šobrīd datorprogramma spēj veikt kvalitātes 

mērījumus un rezultāti ir objektīvi.  

Karšu kvalitātes pārbaude (saskaņā ar sacensību noteikumiem) ir uzticēta sacensību inspektoram, 

tomēr bieži vien ar to ir par maz (vai par vēlu).  

Vadošās OS valstis veic papildus aktivitātes, lai uzlabotu karšu kvalitāti jau zīmēšanas procesā (negaidot 

darba pabeigšanu). Šveice ir izveidojusi karšu konsultantu dienestu. Zviedrijā tiek veikta kartes 

pārbaude karšu komisijā un kartēm tiek piešķirta īpaša kvalitātes zīme, bez kuras augsta līmeņa 

sacensības šajā kartē nav iespējamas.  

Zviedrijas karšu kontrole tika ieviesta 2014.gadā. 2016.gadā tās sekmīgie rezultāti tika prezentēti 

starptautiskajā orientēšanās kartogrāfu konferencē ICOM un kopš 2017. gada šo Zviedrijas metodi 

izmanto arī IOF sacensību karšu kvalitātes kontrolei. Ar šādu kontroli saskārās arī WOC 2018 Latvijas 

karšu zīmētāji un karšu kvalitātei tas nāca tikai par labu. 
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Karšu kvalitātes kontroli var iedalīt divos posmos: 

a) grafiskā izpildījuma pārbaude (pie datora); 

b) apvidus interpretācijas pārbaude (dabā). 

Lai pārliecinātos, ka karte IR kvalitatīva, būtu jāveic abi pārbaudes posmi.  

Lai pārliecinātos, ka karte NAV kvalitatīva, pietiek ar grafiskā izpildījuma pārbaudi.  

 

Tradicionāli rupjākās kļūdas tiek pieļautas tieši grafiskajā izpildījumā. 

 

LOF TK sagatavotais materiāls var tikt uzskatīts par ceļvedi karšu grafiskā izpildījuma kvalitātes 

pārbaudei (pēc zviedru metodes, ar OCAD12+). 

Ikviens karšu autors, seriāla rīkotājs var veikt paškontroli un pārbaudīt savas (sava kluba) kartes. Karšu 

kvalitātes uzlabošana ir būtisks solis ceļā uz sportistu rezultātu uzlabošanu.  

Pirms uzsākt kvalitātes pašpārbaudi ar OCAD, apmeklējiet LOF interneta vietni un pārliecinieties, 

ka Jums ir pieejama aktuālā specifikācija (ISOM, ISSprOM) un lejupielādējiet specifikācijai atbilstošo 

OCAD kartes failu (tukšs kartes fails ar attiecīgās specifikācijas simboliem jeb apzīmējumiem; turpmāk 

tekstā – “atsauces fails”).  

ISOM un ISSprOM tulkojumi latviešu valodā ir izmantojami ikdienas darbā, tomēr jebkādu šaubu vai 

strīdu gadījumā jāvadās pēc oriģinālā faila angļu valodā IOF interneta vietnē. 

Atsauces faili (1:15000; 1:10000; 1:4000) ir pieejami OCAD12 formātā (uz agrīnākām versijām tos 

iespējams konvertēt ar bezmaksas OCAD Viewer). 

Neskaidros jautājumus karšu pārbaudes sakarā varat sūtīt uz kartes@lof.lv. 

Uzsākot jaunas kartes zīmēšanu ar OCAD 12 (vai agrīnāku versiju) – darbam vienmēr lietojiet kādu no 

šiem atsauces failiem!  

  

https://lof.lv/LOF-kartes
https://lof.lv/uploads/Federacija/2019/ISOM_2017-2_LV.pdf
https://lof.lv/uploads/Federacija/2019/ISSprOM_2019_valid_from_1_January_2020_LV.pdf
https://orienteering.sport/iof/mapping/
https://lof.lv/uploads/karsu_komisija/2020/2020_05_LOF_karte_15000-12.ocd
https://lof.lv/uploads/karsu_komisija/2020/2020_05_LOF_karte_10000-12.ocd
https://lof.lv/uploads/karsu_komisija/2020/2020_05_LOF_karte_4000-12.ocd
https://www.ocad.com/en/viewer/
mailto:kartes@lof.lv
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1. Pārbaudiet kartes mērogu / specifikāciju. 

Kartes pamata mērogs meža kartēm (ISOM) ir 1:15 000; sprinta kartēm (ISSprOM) ir 1:4000.  

Vidējai distancei un stafetei karte tiek izdrukāta mērogā 1:10 000 (taču tās pamata mērogam joprojām 

ir jābūt 1:15000 un, palielinot mērogu, saturs jāsaglabā nemainīgs!). 

Jauniešu un senioru vajadzībām atļauts karti izdrukāt arī 1:7500 (mežam) un 1:3000 (sprintam), 

nemainot kartes saturu. 

WRE / LČ / LK kartes mērogam jābūt tādam, kā norādīts tabulā.  

Ieteicams šādus mērogus izmantot arī pārējām sacensībām, seriāliem un treniņiem.  

Vecuma grupas Sprints (ind., 
izsl. un stafete) 

Vidējā un 
stafete 

Garā Maratons 

Specifikācija ISSprOM 2019 ISOM 2017-2 

Līdz 14 ieskaitot 1:3 000 vai  
1:4 000 

1: 7 500 vai 
1:10 000 

1: 7 500 vai 
1:10 000 

1:10 000 vai 
1:15 000 

16, 18, 20, 21 1:4 000  1:10 000 1:15 000 1:15 000 

35 1:4 000 1:10 000 1:10 000 vai 
1:15 000 

1:15 000 

40 un vairāk 
(stafetē 120 un 
vairāk) 

1:3 000 vai  
1:4 000 

1: 7 500 vai 
1:10 000 

1: 7 500 vai 
1:10 000 

1:10 000 vai 
1:15 000 

 

Lai veiktu kartes mēroga pārbaudi ir ieteicams veikt attāluma pārbaudes mērījumu starp diviem 

attālinātiem punktiem orientēšanās kartē un balticmaps.eu kartē. Ja attālumi ir vienādi (vai gandrīz 

vienādi), tad mērogs ir pareizs. Piemērs: 

Balticmaps.eu = 1.25 km OCAD (1:10000) = 1.25 km 

  

 

2. Pārbaudiet augstumlīkņu intervālu. 

Meža kartēs (ISOM) augstumlīkņu intervāls ir 5,0 m. Līdzenos apvidos, kur slīpums ir mazāks nekā 5% 

(vai augstumlīknes būtu vairāk nekā 7 mm attālumā) visā apvidū, 2,5 m augstumlīknes var izmantot. 

Latvijas karšu zīmētāji bieži neievēro šīs prasības un nepareizi lieto 2,5 m augstumlīknes apvidos ar 

stāvām nogāzēm. Dažādus augstumlīkņu intervālus nedrīkst izmantot vienā un tajā pašā kartē. 

Sprinta kartēs (ISSprOM) augstumlīkņu intervālam jābūt vai nu 2,0 m vai 2,5 m, bet stāvos apvidos 

atsevišķos gadījumos ir atļauts 5,0 m intervāls. Dažādus augstumlīkņu intervālus nedrīkst izmantot 

vienā un tajā pašā kartē. 

  

https://balticmaps.eu/lv
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3. Pārbaudiet kartes ziemeļu līnijas 

 
 

Parametrs Komentārs 

a) Vai nav aizmirsts pievienot kartei? 
b) Vai ir paralēli kartes malām? 
c) Vai nav izmantota sarkanā krāsa? 
d) Vai ir pareizs intervāls (300m mežā, 

120m sprintā)? 
e) Vai, pagriežot karti uz magnētiskajiem 

ziemeļiem, ir pareizs kartes rotācijas 
leņķis un rotācijas virziens? 

f) Vai uz Z orientētie simboli pēc kartes 
rotācijas ir saglabājuši pareizu 
(vertikālu) stāvokli? 

g) Vai Z līnijas ir “izgrieztas”, lai uzlabotu 
sīko objektu redzamību? 

 

Šķietami vienkāršais apzīmējums ir cēlonis 
ļoti daudzām kļūdām.  
 
Kļūdu piemēri aplūkojami pielikumā Nr.3  
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4. Pārbaudiet kartes simbolus un krāsas 

Kartes tapšanā izmantotajiem simboliem un krāsām vienmēr ir jāatbilst spēkā esošajai specifikācijai. 

Karšu zīmētāja uzdevums būtu sekot līdzi aktualitātēm un, mainoties specifikācijai, veikt izmaiņas 

kartes failā.  

Lai noteiktu, kuri simboli vai krāsas atšķiras no pareizā simbolu kopuma, rīkojieties šādi: 

1. Atveriet savu kartes failu ar OCAD 12 (vai jaunāku). 

2. Ejiet uz: Map > Compare Symbols and Colours 

3. Atveriet tukšo atsauces failu, un programma veiks salīdzināšanu. 

Rezultāti tiks izvadīti uz ekrāna TXT faila veidā. Tiks parādīts: 

- kuri simboli ir tikuši pievienoti salīdzinājumā ar atsauces failu. Tiem būs piezīme <Added>; 

- kuri simboli izskatās citādi. Tiem būs piezīme <Modified>; 

- kuri simboli ir pareizi (nemainīti). Tiem būs piezīme <Not Modified>; 

- līdzīgi tiks parādītas arī krāsu (un krāsu secības) izmaiņas. 

Rezultāts Komentārs 

 

Ideālajā gadījumā atskaite būs īsa un lakoniska.  
 
Ja atskaite uzrādīs pievienotus / modificētus 
simbolus un krāsas, tad rezultātus nepieciešams 
rūpīgi izvērtēt (aizstāt modificētos simbolus un 
krāsas ar standartizētajiem).  
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5.  Pārbaudiet līniju garumus 
 
Lai uzlabotu kartes lasāmību, karšu specifikācijās (ISOM, ISSOM u.c.) virknei simbolu ir noteikti 
minimālie izmēri. Konkrēti izmēri katram simbolam jāskatās specifikācijā. Piem. grāvjiem (ISOM) 
minimālais garums ir 1 mm uz kartes (15 m dabā).  
 
Izmēru var pārbaudīt šādi: 
1. Kartē izvēlieties apzīmējumu, kurš jāpārbauda (noskaidrojiet tā minimālo izmēru). 
2. Izvēlnē augšā izvēlieties Select > Select object by property. 
Parādās šāds dialoglodziņš: 
 

 
 
3. Izvēlieties Objects with selected symbol, noklikšķiniet uz Length [m], izvēlieties rakstzīmi "mazāk par 
(<)", ievadiet vēlamo vērtību metros lodziņā Value. 
Piespiediet Select. 
Parādās tabula, uzrādot visus objektus, kuri mazāki par norādīto vērtību: 

 

Ko darīt ar pārāk īsām līnijām? Iespējamās metodes: 

a) nezīmēt (dzēst);  

b) pārspīlēt (pagarināt);  

c) aizvietot (nomainīt) ar līdzīgu, bet labāk salasāmu simbolu ar citiem parametriem. 

Karšu zīmētājam jāizvēlas optimālākais risinājums katrā atsevišķā gadījumā. 
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6.  Pārbaudiet laukumu platību 

Mērījums notiek tāpat kā līnijām: 

1. Kartē izvēlieties apzīmējumu, kurš jāpārbauda. 
2. Izvēlnē augšā izvēlieties Select > Select object by property. 

 
3. Atvērtajā lodziņā Izvēlieties Objects with selected symbol, noklikšķiniet uz Area [m2], izvēlieties 

rakstzīmi "mazāk par (<)", ievadiet vēlamo vērtību kvadrātmetros lodziņā Value. 
Piespiediet Select. 

 

Atļautie laukumu parametri ir norādīti karšu specifikācijās. 

Ko darīt ar pārāk maziem laukumiem? 

Iespējamās metodes: 

1. Dzēst. Ieteicams, ja karte ir detalizēta un laukums ir mazs. 

2. Pārspīlēt (nedaudz palielināt laukumu līdz atļautajam izmēram).  

3. Nomainīt simbolu tā, lai kontrasts palielinās un simbols kļūst salasāms. Piem. mazai seklai 

ūdenstilpnei atļauts nomainīt 50% zilo krāsu pret 100% zilo; veģetācijai apzīmējumu Nr.404 pret 

Nr.403; utt. 
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7.  Pārbaudiet vienas krāsas līnijas un objektus 

Ja Jūsu rīcībā ir OCAD 12 (vai agrāka) versija, šeit ir jāveic vizuālā pārbaude. Ja Jūsu rīcībā ir jaunākā 

OCAD versija, šo pārbaudi iespējams veikt automātiski.  

Saskaņā ar kartes specifikāciju, lai izvairītos no objektu saplūšanas, ir noteikts minimālais attālums starp  

vienas krāsas objektiem, jo īpaši mērogā 1:15 000. 

Saskaņā ar specifikāciju: 

- minimālajai atstarpei starp divām vienas un tās pašas krāsas, brūnā vai melnā līnijām jābūt 0,15 

mm. (piem. attālums starp divām bedrēm; starp bedri un augstumlīkni, starp taku un žogu utt.); 

- minimālajai atstarpei starp divām zilas krāsas līnijām jābūt 0,25 mm. (piem. starp diviem 

grāvjiem); 

- sprinta kartēs attālumam starp simboliem, kuri attēlo nepārvaramus objektus, ir jābūt lielākam 

par 0,40 mm (piem. starp nepārvaramu žogu un ēku; starp divām ēkām; starp nepārvaramu 

veģetāciju un ēku utt.). 

Lai karte būtu labi lasāma, tas pats attiecas arī uz citiem objektiem – piem. koku aplīši nedrīkst 

pārklāties; akmeņi nedrīkst saskarties utt. 

8.  Pārbaudiet raustītās un punktētās līnijas 

Īsajām punktētajām / raustītajām līnijām ir jāpārbauda ne tikai līnijas garums, bet arī minimālais punktu 

vai svītriņu skaits. Piem. mazs izskalojums – min. 3 punkti; šaurs purvs – min. 2 punkti; veģetācijas 

robeža – min. 5 punkti; neizteikta maza taka – divi divu svītriņu posmi; utt. 

Lai pārbaudītu punktētu / raustītu līniju, vai tā satur minimālo punktu / svītriņu skaitu, rīkojas tāpat kā 

ar īso līniju garumiem. 

1. Specifikācijā noskaidrojiet, kāds ir minimālais līnijas garums simbolam, kuru vēlaties pārbaudīt. 

2. Kartē izvēlieties apzīmējumu, kurš jāpārbauda. 
3. Izvēlnē augšā izvēlieties Select > Select object by property  
4. Ievadiet minimālo vērtību un atrodiet īsākas līnijas.  
5. Pēc tam veiciet novērtējumu un izdariet labojumus, ja tie ir nepieciešami. Pārāk īsos objektus 

pagariniet, aizstājiet vai dzēsiet. 
 

9.  Pārbaudiet palīgaugstumlīknes un kritumrāžus 

Pārbaudiet palīgaugstumlīknes jeb pushorizontāles, lai to nebūtu pārāk daudz, pārāk īsas vai pārāk 

garas. Pievienojiet kritumrāžus, kur tas ir nepieciešams.  

Palīgaugstumlīkņu klātbūtne starp augstumlīknēm liek reljefam maldinoši izskatīties gandrīz divreiz 

stāvākam. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai palīgaugstumlīknes tiek izmantotas minimāli – tikai lai parādītu 

svarīgākās zemes formas, kuras citādi nevar parādīt. Starp blakus esošām augstumlīknēm var izmantot 

tikai vienu palīgaugstumlīkni. Ir ļoti svarīgi, lai palīgaugstumlīkne loģiski iekļaujas augstumlīkņu sistēmā, 

tāpēc palīgaugstumlīknes sākumam un beigām jābūt paralēli blakus esošām augstumlīknēm. Atstarpes 

starp palīgaugstumlīknes svītriņām jānovieto palīgaugstumlīknes taisnākajos posmos.   
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10.Pārbaudiet rastru / simbolu kombinācijas 

Vizuāli pārbaudiet, vai nav lietotas neatļautās rastru un simbolu kombinācijas. Atļautās kombinācijas ir 

norādītas ISOM sadaļā “2.11.4 Rastri”. Skat. tabulu: 

 

Dažu simbolu atļautās / neatļautās kombinācijas redzamas arī simbolu aprakstos. Piemēri : 

- 401 Atklāta zeme – atļauts kombinēt vienīgi ar laukuma simboliem Nelīdzena zeme (113), 

Akmeņu lauks (208), Purvs (308) un Neizteikts purvs (310). Pārējās kombinācijas ar laukuma 

simboliem (piem. atklāta zeme un nepārvarams purvs 307) nav atļautas. 

- 402 Atklāta zeme ar retiem kokiem – ir atļauts pievienot atsevišķus lielus kokus (417), bet 404 – 

Neapstrādāta zeme ar retiem kokiem – nav paredzēts pievienot atsevišķus kokus. 

 

11.Pārbaudiet OCAD simbolu lietojumu 

Atsevišķos, īpašos gadījumos karšu zīmētājam var rasties vajadzība mainīt simbolu izmēru. Visi šie 

gadījumi ir aprakstīti specifikācijā.  

Piemēram – ISOM pieļauj divus akmeņu izmērus: maziem (>1m) = 0,4 mm, bet lieliem (>2m) = 0,6 mm. 

Lai kartē varētu parādīt atšķirību starp līdzās esošiem (tuvāk par 30 m) akmeņiem ar ievērojamu izmēra 

starpību (piem. 1,1m un 1,9m), ir atļauts palielināt apzīmējumu konkrētajam akmenim no 0,4 uz 0,5 

mm. Karšu zīmētāju ērtībai, OCAD ir sagatavojis šo simbolu (204.001 – vidējais akmens), taču tas nav 

ikdienišķs ISOM simbols. Šis simbols nedrīkst tikt lietots parastam, vientuļi stāvošam akmenim. 

Otrs raksturīgais gadījums ir OCAD simbols 413.001 – “Augļudārza punkts”. OCAD to piedāvā, lai īpašos 

gadījumos būtu iespēja pielabot augļudārzam nošķeltu punktu. Šis simbols nedrīkst tikt lietots ikdienā, 

lai apzīmētu mazāka izmēra krūmus. 

12. Pārbaudiet simbolu skaidrojumu uz kartes 
 

 

Ja kartē tiek izmantots kāds no šiem simboliem, tad uz kartes ir jābūt simbola 
skaidrojumam.  
Prasība ir spēkā gan meža, gan sprinta kartēm. 
Tas nedrīkst būt definīcijas atkārtojums (530 - “cilvēka radīts objekts”), tam ir 
jābūt reālam skaidrojumam (piem. 530 – “afišu stabs”). 
Ar vienu un to pašu simbolu nedrīkst attēlot dažādus objektus – piem. “afišu 
stabs + šūpoles”. 
WRE / LČ / LK sacensībām simbolu skaidrojumam jābūt arī angļu valodā. 

  



11 
 

 

13. Kopsavilkums 

1. Pārbaudiet kartes mērogu / specifikāciju. Veiciet pārbaudes mērījumu. 

2. Pārbaudiet augstumlīkņu intervālu. 

3. Pārbaudiet kartes ziemeļu līnijas / kartes rotācijas leņķi / simbolu orientāciju. 

4. Pārbaudiet (labojiet, nomainiet) karšu simbolus un krāsas. Nodrošiniet to atbilstību aktuālajai 

specifikācijai. 

5. Pārbaudiet līniju (grāvji, takas, ceļi) minimālos garumus. 

6. Pārbaudiet laukumu (atklāti, pus atklāti, veģetācija) minimālo platību. 

7. Pārbaudiet minimālās atstarpes starp vienas krāsas līnijām un objektiem. 

8. Pārbaudiet raustītās un punktētās līnijas (min punktu skaits, min raustīto līniju skaits). 

9. Pārbaudiet palīgaugstumlīkņu daudzumu, garumu, pievienojiet kritumrāžus, ja nepieciešams. 

10. Pārbaudiet rastru / simbolu kombinācijas. 

11. Pārbaudiet simbolu lietojumu. 

12. Pārbaudiet simbolu skaidrojumus. 

 

14.Literatūra  

Prezentācija par Zviedrijas O-karšu kontroli (zviedriski) – 

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-

orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartkontroll/20190813_kartkontroll_v2019.pptx 

Zviedrijas karšu kontroles metodikas oriģināls (zviedriski) –  

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-

orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/teknisk_egenkontroll_i_ocad.pdf 

Zviedrijas karšu kontroles protokola oriģināls (zviedriski) –  

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-

orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartkontroll/20181122_protokoll_for_kartkontroll.docx 

Prezentācija par Zviedrijas O-karšu kontroli tika demonstrēta 2016.gada ICOM konferencē (angliski). To 

iespējams atrast šajā adresē –  

https://orienteering.sport/iof/mapping/international-conference-on-orienteering-mapping/  

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartkontroll/20190813_kartkontroll_v2019.pptx
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartkontroll/20190813_kartkontroll_v2019.pptx
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/teknisk_egenkontroll_i_ocad.pdf
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/teknisk_egenkontroll_i_ocad.pdf
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartkontroll/20181122_protokoll_for_kartkontroll.docx
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartkontroll/20181122_protokoll_for_kartkontroll.docx
https://orienteering.sport/iof/mapping/international-conference-on-orienteering-mapping/
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          PIELIKUMS Nr.1 

ORIENTĒŠANĀS SPORTA KARTES PĀRBAUDES PROTOKOLS 

Kartes nosaukums  Aizpildi šeit ... Reģ. Nr. 

Kartes autors (autori) Aizpildi šeit ... 

Sacensību līmenis  - WRE;  - LČ / LK;  - citas 

Izejmateriāli  - Lidar;  - Ortofoto;  - citi 

Specifikācija  - ISOM;  - ISSprOM;  - cita 

 Neatbilst 

Mērogs  - 4000;  - 10000;  - 15000;  - Cits :  

Pārbaudes mērījums (Kartē =_______m / Balticmap kartē ______m = ____%)  

Augstumlīknes  - 2,0 m;  - 2,5 m;  - 5,0 m;  - Cits :  

Kartes rotācija  Grādi :  Kalkulators:  

Ziemeļu līnijas krāsa  - zila;  - melna;  - cita  

Attālums starp Z līnijām  - 120 m;  - 300 m;  - Cits :  

Pareizs simbolu 

komplekts un pareizās 

krāsas 

 - Ir;  - Nav  

Pareizi simbolu izmēri  - Ir;  - Nav  

Jaunradīti simboli  - Ir;  - Nav  

Simbolu skaidrojums  - Ir;  - Nav  

Simbolu pielietojums  - Pareizi;  - Kļūdaini  

Simbolu kombinācijas  - Pareizi  - Kļūdaini  

Mērījumu rezultāti 

pielikumā Nr.2 

 - Ir;  - Nav  

Vajadzīgajos kvadrātiņos lieciet  

 

Piezīmes un komentāri = 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

SLĒDZIENS:________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Karti pārbaudīja _________________________________  

 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

   

Datums 
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          PIELIKUMS Nr.2 

ORIENTĒŠANĀS SPORTA KARTES PĀRBAUDES MĒRĪJUMI 
Kartes nosaukums  
 

Aizpildi šeit ... Reģ. Nr. 

Parametrs Objekts Norma Atkāpes Komentāri Ieteikumi 

Minimālais 
pieļaujamais 
laukumu izmērs 

401, atklāta zeme  < 0,28 mm2 (64 m2)  X gab. < 64 m2 Aizpildi šeit ... Palielināt vai noņemt. 

402, atklāta zeme 

ar retiem kokiem  
< 4 mm2 (900 m2). 

Minimālais platums: 
1,5 mm (22,5 m). 

X gab. < 900 m2 Aizpildi šeit ... Palielināt, mainīt uz 

401 vai noņemt. 

403, neapstrādāta 
atklāta zeme  

< 1 mm2 (225 m2) X gab. < 225 m2 Aizpildi šeit ... Palielināt, mainīt uz 
401 vai noņemt. 

404, neapstrādāta 
atklāta zeme ar 
retiem kokiem  

< 6,25 mm2 (1406 
m2). Minimālais 
platums: 1,5 mm 
(22,5 m). 

X gab. < 1406 m2 Aizpildi šeit ... Palielināt, mainīt uz 
403 vai noņemt. 

405, mežs < 1 mm2 (225 m2) X gab. < 225 m2 Aizpildi šeit ... Palielināt vai noņemt. 

406, veģetācija: 
apgrūtināta 
skriešana  

< 1 mm2 (225 m2). 
Minimālais platums: 
0,4 mm (6 m). 

X gab. < 225 m2 

 

Aizpildi šeit ... Palielināt, uzlabot vai 
noņemt. 

407, veģetācija: 
apgrūtināta 
skriešana, laba 
redzamība 

Minimālais platums: 
1,5 x 1 mm (22,5 x 
15 m). 

X gab. < 22,5 x 15 m Aizpildi šeit ... Palielināt vai noņemt. 

408, veģetācija: 
iešana  

 

< 0,49 mm2 (110 
m2). Minimālais 
platums: 0,3 mm (4,5 

m).  

X gab. < 110 m2 

 

Aizpildi šeit ... Palielināt, uzlabot vai 
noņemt. 

409, veģetācija: 
iešana, laba 
redzamība 

< 1 mm2 (225 m2). X gab. < 225 m2 

 

Aizpildi šeit ... Palielināt vai noņemt. 

410, veģetācija: 
cīņa  

< 0,30 mm2 (64 m2). 

Minimālais platums: 
0,35 mm (5 m). 

X gab. < 64 m2 Aizpildi šeit ... Palielināt vai noņemt. 

Nr.x     

Minimālais 
pieļaujamais līniju 
garums 

107, izskalojums  

(>1 m) 

< 1,1 mm (17 m). X gab. < 17 m Aizpildi šeit ... Pagarināt vai noņemt. 

108, mazs 
izskalojums (0,5m) 

< 1,1 mm (17 m). X gab. < 17 m Aizpildi šeit ... Pagarināt vai noņemt. 

305, mazs grāvis < 1,0 mm (15 m). X gab. < 17 m Aizpildi šeit ... Pagarināt vai noņemt. 

306, izzūd. grāvis < 2,75 mm (41 m). X gab. < 41 m Aizpildi šeit ... Pagarināt, noņemt vai 
aizstāt ar 305. 

506, maza taka < 2,25 mm (34 m). X gab. < 34 m Aizpildi šeit ... Pagarināt vai noņemt. 

507, neizteikta 
taka 

< 2,75 mm (80 m). X gab. < 80 m Aizpildi šeit ... Pagarināt, noņemt vai 
aizstāt ar 506. 

Nr.x   Aizpildi šeit ...  

Minimālais attālums 
starp vienas krāsas 
punktu objektiem 

 Kopumā < 0,15 mm X st < 0,15 mm Aizpildi šeit ... Izvelciet vai noņemiet. 

Minimālais attālums 
starp vienas krāsas 
līnijas objektiem 

 Kopumā < 0,15 mm X st < 0,15 mm Aizpildi šeit ... Izvelciet vai noņemiet. 

Palīgaugstumlīkņu 
izmantošana 

 Ne pāŗāk daudz, ne 
pārāk īsas vai pārāk 
garas 

Aizpildi šeit ... Aizpildi šeit ... Aizpildi šeit ... 

Citi, piem. kritumrāži, 
izgriezumi ziemeļu 
līnijās, mm 

 Pārāk maz 
kritumrāžu, trūkst 
izgriezumi ziemeļu 
līnijās utml., mm 

Aizpildi šeit ... Aizpildi šeit ... Aizpildi šeit ... 

CITI KOMENTĀRI / IETEIKUMI 

Parametrs Komentāri Ieteikumi 

  

 

 

 

 

 

 

Karti pārbaudīja _________________________________  

 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

Datums 
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          PIELIKUMS Nr.3 

RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS LATVIJAS O-KARTĒS  
2019–2020 
 

Kļūdu ilustrācijai izmantoti piemēri no 2020. gada aprīlī–maijā publiski pieejamajām treniņu kartēm 

(nesaucot ne klubus, ne autorus) un 2019. gada sacensību kartes. Daudzām kļūdām ir sistēmisks raksturs, 

tādēļ autora vārdam nav nozīmes. 

 

a) novecojuši simboli 

  

 
Šādiem simboliem jau vairākus gadus 
nevajadzētu būt nevienā meža kartē. 
Tādi simboli, kā šautuve un kapsēta vairs 
nepastāv. Mikro objektu forma ir mainīta, lai 
atvieglotu kartes lasīšanu cilvēkiem ar krāsu 
redzes problēmām. 

 

 
Šādiem simboliem šogad vairs nebūtu jābūt 
nevienā sprinta kartē. Daži simboli ir nākuši klāt, 
daži ir mainījuši izskatu. Rūpīgi jālasa jauno 
ISSprOM specifikāciju, lai pareizi ievērotu jaunās 
prasības. 
 

 

 
Jābeidz tiražēt kartes ar “melnajiem dzelzceļiem” 
(un citiem vecajiem simboliem).  
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b) jaunradīti simboli 
Karšu zīmētāju jaunrades centienu rezultāts vienmēr ir karte, kura neatbilst ne IOF, ne LOF prasībām. 
Simbolu jaunrade vispirms būtu jāpiedāvā IOF Karšu komisijai un tikai pēc tam sportistiem. Jaunradītu 
simbolu lietošana LČ / LK sacensībās nav pieļaujama. Ja treniņu seriāli nevar bez tādiem iztikt, būtu 
vismaz jādod jaunradīto simbolu skaidrojums uz kartes. Daži piemēri: 
 

 

- zaļie bumbuļi uz baltā fona? 

 

- gaiši zilā kontūra apkārt purvam 
(mazās saliņas)? 

 

- zaļais rūtojums? 
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- dzeltenais strīpojums? 

 

- meža “vīnogulāji” ? 

 

- sarkanās ziemeļu līnijas (citās kartēs –
sarkani žogi; dzeloņdrātis);  
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Šis ir fragments no 2019.gada sacensību kartes, 
par kuru saņemta sūdzība no sacensību 
dalībniekiem – “ISOM symbols 113 and 114 
(round or elliptic areas on a white or light 
green forest marked with 3, 4 or more BROWN 
dots) were used extensively. Many Finns visited 
some of these places after the competition to 
see the feature, and in the forest, they found 
practically nothing! --- Such surfaces (or 
something?) in Latvia, cannot be control 
points, because there was nothing to be seen 
from a distance, in addition to the very normal 
terrain, which never is completely flat! Why 
show them on map?” 

Šis ir fragments no 2020.gada e-LOF treniņa 
tajā pašā apvidū (bet cita autora kartē). Daļa 
objektu ir pazudusi…  
- Kas tad bija tie mistiskie “ierakumi”? Kāpēc 

somiem viņus neizdevās atrast?  
- Izrādās, tā bija atzīmētas ugunskura vietas…   

 

c) simboli ar samazinātiem izmēriem 
 

 

Orientēšanās sporta uzdevums ir noskaidrot, kurš 
labāk orientējas, nevis - kuram ir labākā redze. 
Nekādas manipulācijas ar simbolu izmēriem (piem. 
“mazie torņi”) nav atļautas. 

 

Latvijas o-kartes ar samazinātiem simbolu 
izmēriem, jauniem simboliem un jaunām simbolu 
kategorijām (piem. trīs izmēru saknēm un bedrēm) 
izsauc arvien lielāku neizpratni ārzemju viesos.  

Citāts no sūdzības: “TWO different sized brown pit 
symbols were used. We think ISOM 2017 allows for 
only one size brown pits on the map!?” 

Vēl viens citāts: “The maps had lots of small green 
crosses (the prominent vegetation feature). Some of 
these were also visited by our people after the 
competitions, and in some cases the prominent 
vegetation symbol was merely the flat remains of a 
tree, which was cut approx. 15-20 above the 
surrounding ground.” 

Vēl viens citāts: “The idea of the 1:7500 scale was 
to allow all aged people to see the map easier. With 
the kind of maps given to us in Riga, seeing the map 
becomes an issue again, and the orienteering 
becomes a competition of who sees best. This 
makes orienteering random or lottery. This is stupid 
progress.” 
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d) Simbolu skaidrojuma trūkums 
 

 

Ja kartē tiek izmantots kāds no šiem simboliem, tad 
uz kartes obligāti ir jābūt simbola skaidrojumam.  
Prasība ir spēkā gan meža, gan sprinta kartēm. 
Tas nedrīkst būt definīcijas atkārtojums (530 - 
“cilvēka radīts objekts”), tam ir jābūt reālam 
skaidrojumam (piem. 530 – “afišu stabs”). 
Ar vienu un to pašu simbolu nedrīkst attēlot 
dažādus objektus – piem. “afišu stabs + šūpoles”. 
WRE / LČ / LK sacensībām simbolu skaidrojumam 
jābūt arī angļu valodā. 

 
 

e) Ziemeļu līniju kļūdas 
 

Parametrs Komentārs 

- Vai kartē vispār ir savilktas ziemeļu 
līnijas? 

Ir bijuši gadījumi, kad sacensībās karte ir tikusi 
nodrukāta bez ziemeļu līnijām. 

- Vai ziemeļu līnijas ir paralēli kartes 
lapas malām? 

 

Ir bijuši mēģinājumi ekonomēt papīru, pagriežot 
karti slīpi.  
LČ / LOF pasākumos tas nav pieļaujams. 

- Vai ziemeļu līnijas ir melnas vai zilas 
(zilo krāsu var izmantot vietās, kur 
maz ūdens objektu)? (Vai tās nav 
sarkanas?) 

 

 
 
Daži karšu autori (pasūtītāji?) ir iecienījuši sarkanas 
ziemeļu līnijas. LČ / LOF mačos sarkanas Z līnijas 
nav pieļaujamas. Cilvēkiem ar krāsu redzes 
problēmām, ir grūti saredzēt sarkano krāsu un 
sacensība kļūst negodīga.  
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- Vai attālums starp ziemeļu līnijām 
atbilst 300 m ISOM kartē (20 mm 
mērogā 1:15000; 30 mm mērogā 
1:10000)? 

- Vai attālums starp ziemeļu līnijām 
atbilst 120 m ISSprOM kartē (30 mm 
mērogā 1:4000)? 

 

 

 
 

 
 
Standartizēts attālums starp ziemeļu līnijām ir ļoti 
svarīgs dalībniekam. LČ / LOF mačos nepareizs 
attālums nav pieļaujams, tomēr kļūda tika pieļauta 
arī WMOC 2019 kartē. 

- Vai ziemeļu līnijas ir vērstas pret 
magnētisko polu? 

 

Šeit ir daudz iespēju kļūdīties… 
- Ne visi atceras, ka karte ir jāpagriež uz 

magnētisko polu.  
- Ne visi pagriež uz pareizo pusi.  
- Ne visi pagriež pareizajā leņķī.  
- Ne visi pagriež tā, lai netiktu mainīta 

simbolu orientācija pret magnētisko polu. 

Rotācijas leņķa pārbaudei iespējams izmantot 
magnētisko deklināciju kalkulatorus (piem. 
amerikāņu vai britu), tomēr nedrīkst aizmirst, ka 
rezultātus, kuri iegūti ar kalkulatoru, nepieciešams 
papildus koriģēt atbilstoši LKS-92 koordinātu 
sistēmai (papildus nav jākoriģē vienīgi tās LKS-92 
kartes, kas atrodas uz 24.meridiāna, piemēram, 
Bolderājas kāpas un Rītabuļļu kartes Rīgā).  

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml
http://geomag.bgs.ac.uk/data_service/models_compass/wmm_calc.html
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- Vai visi vajadzīgie simboli ir saglabājuši 
orientāciju pret magnētisko polu? 

 

 
Karti pagriežot, simboliem ir jāsaglabā orientācija 
pret magnētisko polu – zaļajām svītrām ir jābūt 
paralēli ziemeļu līnijām, purviem ir jābūt 
perpendikulāri ziemeļu līnijām, mikro objekti 
(saknes, skudru pūžņi, barotavas utml.) nedrīkst 
būt sašķiebti. 

- Vai ziemeļu līnijas ir pārtrauktas, lai 
uzlabotu kartes salasāmību, 
piemēram, vietās, kur tās aizsegtu 
mazus objektus? 

 
Ziemeļu līnija jāpārtrauc, lai neaizsegtu taku, 
kāpnes un tiltu. 
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f) Pareizu simbolu nepareizs lietojums 
Visiem simboliem, kura attēlam specifikācijā ir pievienota sarkana bulta, ir jābūt orientētiem pret 
ziemeļiem – šos simbolus nedrīkst sašķiebt. 

Piem. akmeņu kaudze 

 
 

 

Piem. augsts tornis 

 

 

Piem. melnie krustiņi 
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Pretējs piemērs.  
311 Akas simboliem nav jābūt orientētiem pret 
ziemeļiem - tos var sašķiebt, pieskaņojot ielai. 

  

Nojumi zem elektrolīnijas ir iespējams iztēloties, 
bet nojume zem takas, zem žoga,  zem dzelzceļa 
nav saprotama.  

 

Šī karte nav tikusi izmantota COVID treniņos, 
taču rotā COVID treniņu rīkotāja kluba FB lapu. 
Unikāla ar saviem “akveduktiem” (tuneļi zem 
upītes?). 
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g) Nešķērsojama purva kļūdas  
 

 
- Ja lieto nešķērsojamā purva simbolu, 

vienmēr ir jābūt melnajai kontūrai. Nevar 
zīmēt nešķērsojamo purvu bez melnās 
kontūras. 

 
- Melnajai kontūrai ir jābūt vienīgi apkārt 

ārējam perimetram (“Melno kontūru 
nezīmē starp nešķērsojamu purvu un 
apzīmējumu Nešķērsojama ūdens tilpne 
(301).”). 
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Nepārvaramo purvu nav atļauts kombinēt ar 
jebkādu zaļās krāsas veģetāciju. Vienīgie atļautie 
simboli uz nepārvarama purva fona ir 403 
(neapstrādāts atklāts lauks), 404 (neapstrādāts 
atklāts lauks ar retiem kokiem) un 405 (mežs). 

 
Lieliski skrienams 100% dzeltenais + praktiski 
neskrienams nepārvaramais purvs ir neatļauta 
(absurda) kombinācija. Būtu jānomaina 401 
(atklāts lauks) pret 403 (neapstrādāts atklāts 
lauks). 

 
  



25 
 

h) Palīgaugstumlīkņu kļūdas  
 

Pavisam nesen – 2016. gada WOC Zviedrijā 
izraisījās skaļa diskusija par IOF karšu kvalitātes 
(un kontroles) jautājumiem. Var palasīt kaut vai 
šeit: 
http://news.worldofo.com/2016/09/01/were-
the-woc-2016-maps-good-enough/ 

Cita starpā daudz tika runāts par 
palīgaugstumlīkņu pārspīlēto lietojumu 
(specifikācija atļauj vienu palīglīkni starp divām 
blakus esošām augstumlīknēm, bet zviedri bija 
savilkuši 2-3).  

Tracis bija skaļš (IOF nomainīja karšu komisijas 
sastāvu un ieviesa karšu kontroles procedūru) – 
šķita, ka pie šī jautājuma vairs ilgi nenāksies 
atgriezties, bet… tas, ko zviedri darīja 2016.gadā 
ar 5m reljefu, pie mums tiek atkārtots 2020.gadā 
ar 2,5m reljefu!? Četras secīgas palīgaugstum-
līknes 2,5m reljefā (apvidū, kuram ir pieejami 
LIDAR materiāli?!) ir dīvains pārspīlējums. 

 

 
i) Pārejas perioda dīvainības 

 

 

Sprinta kartēm šogad ir jauna specifikācija 
ISSprOM, kurā vairs nav sastopams agrāk 
lietotais nešķērsojamas veģetācijas apzīmējums 
“100% zaļš + 50% melns”. Nešķērsojama 
veģetācija tagad tiek zīmēta ar 100% zaļo krāsu.  
Kartes/distances autori nav ņēmuši vērā šīs 
izmaiņas, kā rezultātā KP novietots vietā, kurai 
atbilstoši apzīmējuma jaunajam lietojumam nav 
atļauts piekļūt. 

 

  

http://news.worldofo.com/2016/09/01/were-the-woc-2016-maps-good-enough/
http://news.worldofo.com/2016/09/01/were-the-woc-2016-maps-good-enough/
http://news.worldofo.com/2016/09/01/were-the-woc-2016-maps-good-enough/
http://news.worldofo.com/2016/09/01/were-the-woc-2016-maps-good-enough/
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j) Citi faktori, kas ietekmē kartes kvalitāti 

 

- Paviršība (līniju trūkums gar celiņiem, 
“divu līmeņu” celiņi) 

 

- Paviršība (KP aplīšu nobīdes) 

 

- Paviršība (KP leģendu kļūdas)  

- Kontrolpunkti jānovieto tikai tādās 
vietās, kuras ir skaidri identificējamas uz 
kartes. Ja KP Nr. 19 leģenda ir “ala”, tad 
alai jābūt parādītai kartē. 

- Dīķis un purvs nevar tikt zīmēts 
vienlaicīgi. 

 
- Paviršība (KP leģendu kļūdas) 

Starta leģenda ir tikpat svarīga, kā KP 
leģenda, bet ļoti bieži netiek norādīta. 
Leģendu kvalitāte vispār ir atsevišķas 
sarunas tēma. 

 

 
 


