
Orientēšanās Ķemeros pirms 40 gadiem 
1978. gada 11.-13. augusts 
RAR sporta kluba orientēšanās sekcija, sadarbībā ar toreizējo Jūrmalas 3.vidusskolas (mūsdienās Ķemeru pamatskola) orientēšanās sporta pulciņa audzēkņiem 

un viņu vecākiem sarīkoja 3 dienu (viena nakts un divas dienas distances) orientēšanās skrējiena sacensības, kuras bija veltītas  

Ķemeru kūrvietas 140 gadu jubilejai. 
Tajās piedalījās daudz viesu arī no citām toreizējās PSRS republikām, vairāk, kā 200 dalībnieki. 

Neskatoties uz to, ka Ķemeru vidusskolā orientēšanās sporta pulciņš bija darbojies tikai nepilnu gadu un sacensībās bija spēcīga konkurence, daži Ķemeru vidusskolas skolēni tomēr 

spēja izcīnīt medaļas. 

Toreiz Ķemeros, skrienot distancēs pa Ķemeru purviem, ar pamežu aizaugušiem brikšņiem un kāpās kuras ir bagātas ar ierakumiem un dižgabalu lādiņu sprādziena rezultātā radītajām 

bedrēm gan no pirmā, gan arī no otrā pasaules karu laikiem, vīriešu ELITEs grupā uzvarēja: 

1978.gada 

11.augusts - pavēles distance naktī - 7,2 km 19 KP - Uldis Andersons (SK-Elektrons) 1:48:36; 

12.augusts - izvēles distance - jāsalasa 19 KP, optimālas variants ~ 5,2 km - Genādijs Korčevskis (Ukraina) 0:31:21; 

13.augusts - pavēles distance - 10,7 km 20 KP - Genādijs Korčevskis (Ukraina) 1:14:47; 

 
 

Medaļas toreiz izgatavoja Ķemeru keramiķis  

VILNIS HOFMANIS (1951.-1996.) 
 

Vimpeļus izgatavoja orientierists ULDIS MĀRDEKS 

Kopš tās reizes, līdz pat mūsdienām Ķemeros gandrīz katru gadu norisinās dažāda līmeņa orientēšanās sacensības, dažādās orientēšanās sporta disciplīnās un paveidos. 

  



Ar šādām kartēm Ķemeros orientējās pirms 40 gadiem 
Toriez kartes, pēc apvidus uzmērīšanas darbiem, zīmēja ar tušu uz vatmaņa vai 

pauspapīra, lietojot paštaisītu gaismas galdu. Pēc tam tās tika fotogrāfētas uz 

plakanfilmas un lietojot paša darinātu kontaktkopēšanas kasti, tās tika 

pavairotas fotokopiju veidā.   

Toreiz pat dators sapņos nerādījās, kur nu vēl karšu digitalizēšana ar to … 

Krāsainās kartes toreiz bija retums, jo to nodrukāšanai toreiz bija jāsaņem atļaujas 

gan no VDK, gan no Ģeotelpiskās uzraudzības u.c. toreizējās PSRS valsts drošības 

iestādēm un viss bija atkarīgs no tā, kā tu praties ierasties pie ģenerāļa viņa 

kabinetā: 

- Ja atnāci vien tikai ar savu zīmēto materiālu, tad viņš ilgi pētīja katru 

kvadrātcentimetru, vai tikai neesi sazīmējis kaut ko lieku un vai neesi 

sadomājis veikt kādu pretpadomju darbību un vai attiecīgajā rajonā nav 

padomju raķešu bāze. Nācās apbruņoties ar pacietību un būt gatavm 

atbildēt pat uz muļķīgiem jautājumiem, un gaidīt kad viņš parakstīs, ka  

kartes drīkst drukāt; 

- Bet ja pie zīmētajām kartēm bija pievienota konjaka pudele, tad nepagāja 

ne minūte, kad viss, bez skatīšanās tika parakstīts un droši varēji iet uz 

karšu fabriku drukāt kartes.  

 
 



Pirmā krāsainā orientēšanās sporta karte Ķemeros  

parādījās pirms 30 gadiem (1988.g.),  

kad Ķemeru kūrorts svinēja 150 gadu jubileju 

 
 

 

 


