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Koordinātas un ziemeļi. 

PLAKANĀ ZEME 

    Zīm.1 

Orientēšanās karšu autori daudzus gadus labi sadzīvoja ar pieņēmumu, ka Zeme ir 
plakana. Orientēšanās karte noklāja tik nelielu Zemes virsmas daļu, ka Zemes apaļā forma ne 
mazākajā mērā neiespaidoja orientēšanās kartes zīmēšanu.  

Pēdējo gadu laikā situācija ir mainījusies. Ir pieejamas globālas satelītu navigācijas           
sistēmas (GPS; Glonass; Galileo) kuras, izmantojot mobilo telefonu vai specializētu signāla 
uztvērēju, ļauj viegli noteikt atrašanās vietas koordinātas. Ir radītas tehnoloģijas, kurām 
svarīgi zināt precīzas koordinātas. Tās palīdz, piemēram, vizualizēt sportista skrējienu. Lai 
pilnvērtīgi izmantotu tehnoloģiju dāvātās iespējas, ir radusies nepieciešamība orientēšanās 
kartes zīmēt pieskaņoti koordinātu sistēmai, attēlojot objektus to patiesajās koordinātās. 
  

IOF PRASĪBAS 

 

IOF Karšu specifikācijā (ISOM 2017-2) šī jaunā prasība ir izteikta 2.8 punktā: 

"Piesaiste koordinātu sistēmai.  Piesaistīt karti (ģeoreferencēt) nozīmē, norādīt tās vietu 
izmantojot ģeogrāfiskās atskaites sistēmu. Kartes piesaistīšana ir noderīga, ja nepieciešams 
kombinēt ģeogrāfiskos datus no dažādiem avotiem (piem., orientēšanās karti, digitālo 
augstuma modeli, aerofotogrāfijas, GNSS pozīcijas) vai kad izseko sacensību dalībniekus 
sacensību laikā. Tādēļ ir ļoti ieteicams izgatavot piesaistītas (ģeoreferencētas) orientēšanās 
kartes."  
 

Nemainīga ir palikusi prasība pareizi pielietot simbolu 601 - “Magnētisko ziemeļu līnija”:  

“Magnētiskās ziemeļu līnijas ir paralēlas līnijas, kas atrodas uz kartes un norāda uz 

magnētiskajiem ziemeļiem. Kartes sānu malām ir jābūt paralēlām ar magnētiskajām ziemeļu 

līnijām. Līniju atstarpēm uz kartes jābūt 20 mm, kas atbilst 300 m apvidū mērogā 1:15 000. 

Ja karte ir palielināta līdz mērogam 1:10 000, līniju atstarpēm uz kartes jābūt 30 mm. 

Ziemeļu līnijas jāpārtrauc, lai uzlabotu kartes salasāmību, piemēram, vietās, kur tās aizsegtu 

mazus objektus. Apvidos ar ļoti nedaudz ūdens objektiem var izmantot zilas līnijas. Krāsa: 

melna vai zila.” 
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KOORDINĀTU SISTĒMA 
 

   Zīm. 2 
 

Galveno problēmu rada tas, ka Zeme ir (+/-) apaļa, bet to ir nepieciešams korekti 
attēlot plaknē.  

Eksistē daudz un dažādas metodes, kā risināt šo problēmu.  Katrai ir savi plusi un 
mīnusi.  Katra valsts izvēlās sev piemērotāko ģeodēzisko koordinātu sistēmu.  

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma ir 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēma 
(turpmāk – LKS-92). Ja ir interese par jautājuma juridisko pusi – skat. –  Ģeotelpiskās 
informācijas likums un MK Noteikumi. 
 
LKS-92  ir lokāla koordinātu sistēma – vienkāršoti var teikt, ka tā darbojas Latvijas teritorijā, 
nosacīti sadalot visu teritoriju taisnstūros (pārsvarā kvadrātos), paralēli Latvijas centrālā (24 
grādi, austrumu) meridiāna virzienam uz ģeogrāfisko polu.  

   Zīm. 3 

Visi jaunākie Latvijas orientēšanās karšu izejmateriāli (LAS faili un ortofoto, kurus 
piedāvā LĢIA, LVM u.c.) ir sagatavoti LKS-92 koordinātu sistēmā, atbilstoši zīm. 3 
redzamajiem taisnstūriem.  

Uzsākot darbu pie jaunas kartes – viss sākas ar LAS failu apstrādi (katrā LAS failā ir 
informācija par LKS-92 koordinātu sistēmā ietilpstošu 1 x 1 km lielu kvadrātu). Apstrādes 
laikā radītajam failam automātiski tiek piešķirtas koordinātas, tomēr zīmētājam pašam ir 
nepieciešams norādīt koordinātu sistēmu. 

- Strādājot ar OCAD, ir nepieciešams izvēlēties valsti (“Latvia”).  
- Strādājot ar Open Orienteering Mapper (turpmāk OOM), ir nepieciešams: 

a) izvēlēties Coordinate Reference System > "by EPSG code" 
b) norādīt “EPSG code” > "3059" (Tas ir Latvijas kods. Citu valstu kodus 
iespējams atrast epsg.io lapā.). 

Puse darba padarīta. Koordinātas ir. Koordinātu sistēma arī ir. Atliek noteikt 

magnētisko ziemeļu virzienu, pagriezt karti un savilkt ziemeļu līnijas.  

https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=239759
https://epsg.io/
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KARTES ZIEMEĻU NOTEIKŠANA 
 
Tradicionālā ("analogā") metode - atrast kādu stigu (vai taisnu ceļu) kartes apvidū; ar 
kompasu izmērīt leņķi starp šīs stigas (ceļa) virzienu un kompasa bultiņas virzienu - atlikt šo 
leņķi uz topošās kartes un novilkt ziemeļu līniju. Vēlams atkārtot mēģinājumu vairākas reizes, 
dažādos kartes rajonos un lietot vidējo rezultātu. Kartes fails jāpagriež tā, lai iegūtais ziemeļu 
virziens būtu vertikāli uz augšu. Attiecīgi kartes lapas malai jābūt paralēlai ar Z līnijām.  
 
Modernā (“digitālā”) metode - magnētiskās deklinācijas kalkulatoru lietošana. OCAD un 

OOM lieto ASV Vides Informācijas Nacionālo Centru kalkulatoru. Deklinācijas lielums tiek 

izrēķināts konkrētā punkta koordinātām, balstoties uz aktuālajiem pasaules magnētiskā 

lauka modelēšanas rezultātiem. 

KĻŪDU VEIDI  

Neraugoties uz instrumentiem un programmām, kādi šobrīd ir pieejami, karšu zīmētāji mēdz 

pieļaut daudz un dažādas kļūdas tieši šajā darbu posmā. 

1. Paļāvība uz LIDAR datiem nezinot (vai aizmirstot), ka karti nepieciešams rotēt (Kļūda 

~ 6 – 10 grādi). 
2. Tiek izmantoti magnētiskās deklinācijas kalkulatora rezultāti, bet netiek ņemta vērā 

LKS deformācija. Karte tiek pagriezta, bet rotācija ir kļūdaina (Kļūda ~ 1 - 3 grādi). 

3. Magnētiskā deklinācija tiek noteikta pareizi, bet kļūdaini tiek norādīts rotācijas 

virziens (karte tiek pagriezta uz nepareizo pusi - kļūda ~ 12 - 20 grādi). 

4. Rotācija tiek veikta šķietami pareizi, tomēr tiek sagrozīti simboli, kuru orientējumam 

nebija jāmainās (Karte formāli ir pareiza, bet daži simboli ir sašķiebti). 

5. Kartei tiek norādīta nepareizā koordinātu sistēma (kļūda līdz ~4 grādiem). 

6. Tā vietā, lai pagrieztu karti, tiek pagrieztas kartes koordinātas (vajadzīgie grādi tiek 

ierakstīti kartes datos, bet karte paliek nepagriezta - kļūda ~ 6 – 10 grādi). 

7. Ziemeļu līnijas aizmirst pievienot vai nejauši atslēdz pirms drukas. 

8. Ziemeļu līnijas pievieno, bet aizmirst veidot pārrāvumus vietās, kur līnijas aizsedz 

sīkus objektus. 

9. Ziemeļu līnijām izvēlas nepareizu krāsu (parasti sarkanu). 

10. Ziemeļu līnijām izvēlas nepareizu atstarpes lielumu (pārāk mazu vai pārāk lielu). 

SVARĪGI !!! – Rezultāts, kuru izdod magnētiskās deklinācijas kalkulators NAV ĪSTAIS 

LIELUMS PAR KĀDU IR JĀROTĒ KARTE !!! 

Piemērs – Zīm. 4 – Amata pie Melturiem. 
Kalkulators rāda, ka magnētiskā deklinācija 
ir 8,88 grādi, bet karte tomēr jārotē par 
7,85 grādiem. 
 

 Zīm. 4 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml
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ATKAL JAUNI JAUTĀJUMI:  

KĀPĒC KALKULATORS RĀDA NEPAREIZI? 

Kalkulators rāda pareizi (pareizu magnētisko deklināciju). Magnētiskā deklinācija 

(vienkāršoti) ir leņķis starp virzienu uz ģeogrāfisko polu (ĢP) un magnētisko polu (MP). 

Problēmas ar rotācijas leņķi rodas no tā, ka kalkulators ir universāls, bet Latvijas koordinātu 

sistēma ir lokāla. Neraugoties uz to, ka Zeme ir apaļa, Latvijas LIDAR materiāli ir taisnstūri, 

kas atbilst 24.meridiāna (≈ Imantas-Jelgavas līnija) virzienam uz ĢP. Jo vairāk attālināmies uz 

sāniem no 24.meridiāna, jo lielāka neatbilstība veidojas starp reālo virzienu uz ĢP un 

virzienu, kādā orientēti LIDAR materiāli.  

Kalkulatora rezultātus nepieciešams koriģēt par šīs neatbilstības lielumu.  

Zīm. 5 redzams, ka deklinācijas kalkulatora rezultāti pieaug virzienā no Latvijas rietumiem uz 

austrumiem (Liepāja=7.3; Rīga=8.4; Rēzekne=9,3), bet kartes rotācijas leņķi šajā pašā virzienā 

samazinās (Liepāja=9.8; Rīga=8.4; Rēzekne=6,5), jo tiek koriģēti par leņķi, kādu veido LKS 

režģis un virziens uz ĢP. 

   Zīm.5 

KĀ ATRAST PAREIZO KARTES ROTĀCIJAS LEŅĶI? 

- Jaunā OCAD abonētājiem šāds jautājums nepastāv. jo OCAD programmā ir iebūvēts 

pārrēķins. Ja failam ir koordinātas un koordinātu sistēma, tad atliek piespiest “Rotate 

to Magnetic North” un karte tiks pareizi pagriezta.  

- Veco OCAD versiju lietotājiem, iespējams, ka vienkāršākais risinājums būtu instalēt 

savos datoros OOM programmu un izmantot tur iebūvēto instrumentu, tāpat, kā to 

dara OOM lietotāji.  

Piemērs. Ar OCAD 12 ir veikta LAS failu apstrāde Amatas upes krastam, pie Melturiem. OCAD 

ir sazīmējis augstumlīknes un izveidojis fona attēlus. Fails ir koordinātās un Latvijas 

koordinātu sistēmā. Atveram šo failu ar OOM. Piespiežam Map > Georeferencing. 

Atveras jauns logs, kurā redzama koordinātu sistēma by EPSG code 3059. Ir redzamas 

koordinātas un zemāk redzama sadaļa “Map north” (zīm. 6), kur “Declination”, Melturu 

gadījumā, vēl nerotētai kartei rāda “1.03”. 
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 Zīm. 6 

Turpat blakus ir poga “Lookup”, kura atver deklinācijas kalkulatoru, kurš izdod iepriekš 

parādīto zīm. 4 (“8,8 grādi”). Abu šo skaitļu starpība (8.88 - 1.03), tad arī ir tas īstais lielums 

par kādu ir jārotē karte. Melturu gadījumā tie ir 8,88 – 1,03 = 7,85 grādi. Latgalē sākotnējais 

deklinācijas rādījums būs lielāks un rezultātā starpība būs mazāka. Kurzemē sākotnējais 

deklinācijas rādījums būs negatīvs (piem. Liepājai -2,38) un skaitļus nāksies summēt (piem. 

Liepājas tuvumā 7.39 – ( - 2.38) = 9.77. 

KĀ PAGRIEZT KARTI UZ PAREIZO PUSI? 

Gan strādājot ar OCAD (“Map > Transform > Rotate Map”), gan strādājot ar OOM (“Map > 

Rotate Map”), Latvijas teritorijā vienmēr ir jāievada pozitīvs skaitlis (karte tiks pagriezta 

pretēji pulksteņa rādītāju virzienam). 

KĀ IZVAIRĪTIES NO SAŠĶIEBTIEM SIMBOLIEM? 

Strādājot ar OCAD programmu un kartes rotācijai lietojot opciju “Map > Transform > Rotate 
Map” vienmēr ir jāizņem ķeksītis pie “Rotate objects with symbols oriented to north” 
(pretējā gadījumā tiks iegūti sašķiebti zaļie krustiņi, sašķiebtas purvu līnijas utml.). Skat. 
svaigu piemēru no Cēsu Rudens (zīm. 7).  
 

   Zīm. 7 
KAS VĒL? 

- Magnētiskais pols turpina pārvietoties (zīm. 8). Veco karšu ziemeļu virzienu 

nepieciešams periodiski precizēt. 

 Zīm. 8 

- Deklinācijas kalkulatori ir laba lieta, 
tomēr vienmēr ieteicams veikt praktiskas 
pārbaudes ar kompasu dabā. 
Magnētiskās anomālijas ir dabiska 
parādība. Neviens modelis nevar būt 
absolūti precīzs. 
 

- Šaubu gadījumā vienmēr varat uzdot 
jautājumus saviem kolēģiem vai TK 
kartes@lof.lv. 
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