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Siguldas Takas
Mēs esam par veselīgu, jēgpilnu un sportisku laika 
pavadīšanu brīvā dabā ar ģimenēm.

Kluba biedrus vieno:
● pārliecība, ka sportā ir spēks un veselība
● veselības pamatā ir aktīvs dzīvesveids
● mīlestība pret dabu, mežu, tā doto spēku un 

enerģiju
● ģimeniskums



Kas mēs pašlaik esam (22.11.2019)
55 (40) orient 
biedru (visi ODB)

Bērni līdz 13g = 22

Jaunieši <=20g = 5

Pieaugušie = 28



Kluba treniņi



Kluba Endomondo challengi



Telpu o



Telpu O



Telpu O



Telpu O



Siguldas Kompass



Kluba sadraudzība



Kartēšana



Vasara - Jukola - Somija



Vasara - Jukola - Somija





Kas darīts 2019 sezonā - orient - sacensības

Oragnizētas sacensības:
● Siguldas Telpu Orientēšanās 

2019
○ 5 kārtas
○ Kopā 1618 starti

● Siguldas Kompass 2019
○ Kopā 24 kārtas
○ Kopā 2887 dalībnieku starti
○ 22 organizatori

● Siguldas Kauss 2019 - Turaida
○ 2 dienas
○ ~520 dalībnieku



Kas darīts 2019g sezonā - orient - kartes

Orientēšanās kartogrāfijas attīstība Siguldas novadā:
● Jaunas kartes

○ Kļavas ciems - Inčukalns (Andis Janovs)
○ Egļupe - Barģupīte (Gunārs Dukšte)
○ Stiķeni - Mežmuižas avoti (Gunārs Dukšte)
○ Roķēnu ūdenskr. - Jūdažu purvs (Valdis Janovs)
○ Siguldas pils. - Gleznotājkalns - Dagnis Dubrovskis, 

Valdis janovs



Kas darīts 2019g sezonā - IT

● IT risinājumi klubam
○ Telpu O kopvērtējuma aprēķināšanas sistēma (Aleksejs 

M)
○ Siguldas Kompass kopvērtējuma risinājums (Māris Z)
○ Mājas lapa up to date
○ Izskrien.siguldastakas.lv RouteGadget
○ Sākta veidot orientēšanās karšu DB un pārskata karte 

(Valdis)



Kompass 2019

24 (19) kārtas

60 km 
lentīte 
iztīta24 (11) orgi

2890 (1784) dalībnieku starti:
● 672 (493) bērni līdz 10 gadiem
● 460 (208) bērni no 11-16 gadiem
● 189 (33) senioru starti
● 1566 (1014) pieaugušo starti

KP izlicējs noskrien 12-15km

Katru kārtu taisa 2 cilvēki (dažas 3 cilv)
(Iekavās 2018.g skaitļi)



Kartogrāfijas attīstība:
● Jaunas meža un sprinta kartes:

○ Augšlīgatne - 3km2 (Emīls 
Mortuļevs, OO Mapper)

○ Akenstaka - 8km2 (Gunārs 
Dukšte, OCAD) - Siguldas 
Kauss 2017

○ Līvkalni (pilsēta) - 3km2 
(Valdis, OO Mapper)

Orientēšanās kartogrāfija Siguldā 
2017g sezona



Kartogrāfijas attīstība:
● Jaunas kartes (klubam piederošās)

○ Brasla - 10km2 - Gunārs Dukšte
○ Sēnīte - Inčupīte - 3km2 - Andis Janovs
○ Smiltāji - Zemtekas - 3km2 - Valdis Janovs
○ Gleznotājkalns - Vējupīte 5km2 - Dagnis 

Dubrovskis, Valdis janovs
● Atjaunotas / koriģētas

○ Augšlīgatne
○ Kārļzemnieki
○ Murjāņu Sporta Ģimn.

○ Lielpurvi 
○ Nītaure
○ Stīveri
○ Kļavas

Orientēšanās kartogrāfija Siguldā 
2018g sezona



● Jaunas kartes Telpu o
○ 1.pamatskola - Daniels 

Kārkliņš
○ Siguldas Pilsētas 

vidusskola - Valdis Janovs
○ Laurenči - Valdis Janovs
○ Siguldas Valsts Ģimnāzija -

Daniels Kārkliņš
○ Siguldas Sporta Centrs -

Valdis Janovs

● Datorlietas, instrukcijas, cits
○ Full open-source sw -

PurplePen, OO Mapper, MeOS
○ Aprakstīts, kā organizēt mačus 

- visas detaļas
○ Sakārtota kluba info LOF ODB 

(http://odb.lv/ )
○ Sakārtots LOF karšu arhīvs ap 

Siguldu (https://lof.lv/lof-karsu-
registrs )

Orientēšanās kartogrāfija Siguldā 
2018g sezona

http://odb.lv/
https://lof.lv/lof-karsu-registrs


● Jaunas meža kartes
○ Kļavas ciems - Inčukalns (Andis 

Janovs)
○ Egļupe - Barģupīte (Gunārs Dukšte)
○ Stiķeni - Mežmuižas avoti (Gunārs 

Dukšte)
○ Roķēnu ūdenskr. - Jūdažu purvs 

(Valdis Janovs)
○ Siguldas pils. - Gleznotājkalns -

Dagnis Dubrovskis, Valdis janovs

Orientēšanās kartogrāfija Siguldā 
2019g sezona



Orientēšanās kartogrāfija Siguldā 
2019g sezona

● Jaunas kartes Telpu o
○ Siguldas Bobsleja trase (Valdis)
○ Līgatnes bunkurs (Emīls)
○ ZPS (Valdis)
○ Devons (Valdis)



Kartogrāfi Siguldā
Vārds No kura 

gada zīmē
Mežs Sprints Telpas Dabā ar: zīmuli vai planšete softs

Gunārs Dukšte 1975? X Zīmulis un lausāns OCAD

Dagnis 
Dubrovskis

1985? X X planšete OCAD

Emīls Mortuļevs 2017 X X X Zīmulis un papīrs MAPPER

Andis Janovs 2018 X Zīmulis un papīrs MAPPER

Jānis Enģelītis 2019 X X Zīmuls un papīrs => telefons (no 
2019)

MAPPER

Valdis Janovs 2017 X X X Zīmulis un lausāns => Planšete 
(no 2019)

MAPPER



Izmantotie softa risinājumi

● OpenOrienteering Mapper 
https://www.openorienteering.org/apps/mapper/

● Lazerscan tool https://www.openorienteering.org/apps/laserscan-
tool/

● Karttapullautin http://routegadget.net/karttapullautin/

● PurplePen http://purplepen.golde.org/

● MeOS http://www.melin.nu/meos/en/

● OCAD https://www.ocad.com/en/

https://www.openorienteering.org/apps/mapper/
https://www.openorienteering.org/apps/laserscan-tool/
http://routegadget.net/karttapullautin/
http://purplepen.golde.org/
http://www.melin.nu/meos/en/
https://www.ocad.com/en/


Kāpēc Mapper?

● Free of charge
● Darbojas gan uz Windows, MacOS, Android
● Saderība ar OCAD formātu (import-Export);
● Saderība ar PurplePen;
● Ērta basmaps sagatavošana darbam dabā;
● Jebkādu dažādu template imports, tai skaitā, georefencētu TIFF, 

GPS tracki, OpenStreetMap dati utml.



Kāpēc Mapper?

● Merogošana, ģeoreferencēšana
● Magnētiskā deklanācija
● Ērts un vienkāršs lietotāju interfeiss
● Ērta, intiutīva darbība ar peli un klaviatūru uz datora vai irbuli uz 

planšetes;
● Vienkārši bet tai pašā laikā pilnvērtīgi zīmēšanas rīki



Kāpēc Mapper?

● Dažādi zīmēšanas 
automatizācijas rīki

● OCAD formātu imports / 
exports



Kāpēc Mapper?

● Praktiski visi IOF standartu 
templeiti

● Krāsu maiņa, kārtības 
maiņa utml

● Iespēja modificēt un veidot 
jaunus simbolus 



Kāpēc Mapper?

● Georeferencēšana
○ Automātiski no 

georeferencētiem 
templates

○ Manuāli caur GPS 
koordinātām

○ Magnētiskās 
deklanācijas 
koriģēšana



Kāpēc Mapper?

● Daudz superērti keyboard shortcuts:
○ P - zīmēt līnijas
○ C - savienot līnijas
○ N - pārtaisīt par līklīnijām
○ U - apvienot laukumus
○ M - mērīt garumus
○ CTRL-M - vienkāršot līnijas punktu skaitu
○ CTRL-G - nomainīt simbolu
○ CTRL-F - piepildīt objektu vai zīmēt robežu ap objektu



Mapper



Zīmēšana ar Mapper

Valdis Janovs
un papīru/lausānu



Zīmēšana ar Mapper

Valdis Janovs
un papīru/lausānu



Zīmēšana ar Mapper

Valdis Janovs
un papīru/lausānu



Zīmēšana ar Mapper

Valdis Janovs
un papīru/lausānu



Zīmēšana ar Mapper



Karšu piemēri, kas zīmēti ar Mapper

● Mežs - Gleznotājkalns, Smiltēni, Roķēnu ūdenskrātuve, 
Inčukalns

● Sprints - Gaujasleja, ZEPS, Augšlīgatne, Lauķene (NB! Hints -
var izmantot arī Google Street view, lai zīmētu sprinta kartes :)

● Telpas - SBT, SVĢ, MSG, utml



No zīmuļa uz elektroniskajām planšetēm

Kāpēc?
● Momentāla pieeja pie pilnīgi visiem templates
● Precīza atrašanās vietas lokācija
● jebkurās krāsas zīmulis, jekurš simbols
● Efektivitātes pieaugums ~30...50%, jo jāpārzīmē mājās ir 

mazāk, faktiski paliek tikai precizēšana un smukums



No zīmuļa uz elektroniskajām planšetēm

Darbs papīra/lausāna/zīmuļa laikā:
● LAS -> DEM modelis, veģetācijas modelis => basemaps 

sagatavošana => basemaps druka => lauka planšetes 
sagatavošana => ar zīmuli mežā => mājās fotogrāfē, skenē 
lauka planšeti => pārzīmē datorā => koriģē

Darbs papīra/lausāna/zīmuļa laikā:
● LAS -> DEM modelis, veģetācijas modelis => basemaps 

sagatavošana => ielādē planšetē=> ar planšeti mežā => mājās 
koriģē datorā



No zīmuļa uz elektroniskajām planšetēm

● LAS failu download no https://www.lgia.gov.lv/en/node/352
● Apsrāde ar http://routegadget.net/karttapullautin/ , vai 

https://www.openorienteering.org/apps/laserscan-tool/ vai 
OCAD trial

● Template ielasīšana Mapper, sagatavošana (sazīmē ceļus, 
grāvjus, mājas)

● Mapper failu ieliec planšetē
● Ejam dabā, zīmējam, koriģējam
● Pārliekam no planšetes uz datora
● Datorā koriģējam, pabeidzam

https://www.lgia.gov.lv/en/node/352
http://routegadget.net/karttapullautin/
https://www.openorienteering.org/apps/laserscan-tool/


No zīmuļa uz elektroniskajām planšetēm

● Vektorizētu augstumlīkņu iegūšana
○ LAS failu download no https://www.lgia.gov.lv/en/node/352
○ Apsrāde ar http://routegadget.net/karttapullautin/
○ vai https://www.openorienteering.org/apps/laserscan-tool/

● Template ielasīšana Mapper, sagatavošana (sazīmē ceļus, grāvjus, 
mājas)

● Mapper failu ieliec planšetē
● Ejam dabā, zīmējam, koriģējam
● Pārliekam no planšetes uz datora
● Datorā koriģējam, pabeidzam

https://www.lgia.gov.lv/en/node/352
http://routegadget.net/karttapullautin/
https://www.openorienteering.org/apps/laserscan-tool/


No zīmuļa uz elektroniskajām planšetēm

● Apsrāde ar 
http://routegadget.net/karttapullautin/

○ No LAStools 
http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/ atpako un 
paņem las2txt.exe 

○ Ievieto vienā direktorijā *.LAS, las2txt.exe un 
Pullauta.exe

○ Uzvelc *.LAS failu uz Pullauta.exe 
○ Izveidosies dažādi faili:

■ Pullautus_depr.PNG = veģetācija + 
augstumlīknes (pgw ir world fails, kas ir 
georeferences informācija)

■ Iekš temp direktorijas ir parējie faili:
● Vektorizētas horizontāles out2.dxf
● Visas starphorizontāles Contours03.dxf
● u.c.

http://routegadget.net/karttapullautin/
http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/


No zīmuļa uz elektroniskajām planšetēm
● Nebaidies eksperimentēt ar 

pullauta.ini
○ Veģētācijas augstuma 

regulēšana
○ Horizotnāļu intervālu 

regulēšana
○ utml



No zīmuļa uz elektroniskajām planšetēm

Karttapulautin rezultāts totāli plakanā vietā – piemērā Siguldas pilsēta, 2.5m vektorizētas horizontāles.
Diezgan labi “izvilktas” lganas horizontāles. Kalnainākā vietā horizontāles ir ļoti kvalitatīvas parasti.



GPS signāls
Precizitāte Cena

Iebūvētais 
planšetē

+/- 15…30m
(mežā līdz pat 
50m kļūda)

N/A

GPS sporta 
pulkstenis

+/- 5…15m 500 EUR

Ikvienam 
pieejams arējs 
speciāls GPS 
signāla devējs

+/- 2..3m ~100 EUR

Dārgie GPS 
signāla devēji 
(GPS, Glonass, 
Baidu, Galileo)

+/- 0.1…1m >1000 EUR

Piemērs:
Garmin Glo 2
99 EUR; +/-2m
GPS, Glonass, 10Hz


