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Foto: Tūrisma attīstības valsts aģentūras arhīvs, SIA "Rāmkalni", AS "Lido", A.Jasinskis, 
SIA "Slēpošanas un atpūtas parks Ozolkalns", 
SIA "Kalnzaķi", SIA "Kaķītis", I.Žagata, 
Liepājas olimpiskais centrs, V.Vītola, Rīgas Cirks, 
Latvijas valsts meži, Bērnu zinātnes centrs "Zinoo", 
"Ciparnīca" Tals’ keramik’, "Vēsturiski aktīvs.lv", 
SIA "Rozīne", SIA "Lāči", SIA "Rakši", V.Deščenko.
Bez maksas
www.latvia.travel

Ne tikai paskatīties un paklausīties, bet arī aptaustīt, 
piedalīties un radīt kaut ko jaunu, pārbaudīt savus 
spēkus, zināšanas vai veiklību un izbaudīt nebijušas 
sajūtas - arī šādos aizraujošos un interesantos 
veidos var iepazīt Latvijas dabu, kultūru un vēsturi. 
Dodieties uz kādu izklaides parku, amatnieku 
darbnīcu vai muzeju un izbaudiet dažādas atrakcijas, 
spēles, piedzīvojumus, interaktīvas ekspozīcijas, 
līdzdarbošanos vai izglītojošas programmas 
domātas tieši bērniem! Izmantojiet iespēju radīt 
kādu unikālu suvenīru par piemiņu no ceļojuma pa 
Latviju! Vajag tikai uzdrīkstēties, un Jūsu ceļojums 
kļūs neaizmirstams. Izbaudiet aizraujošu atpūtu 
kopā ar visu ģimeni Latvijā!

Lai labi pavadītu laiku ģimenes lokā nav jādodas 
nekur tālu uz ārzemēm. Tepat Latvijā, iespējams 
pat vienas stundas braucienā no Jūsu mājas 
atrodas kāda lieliska atpūtas vieta, kas piemērota 
tieši bērniem. Varbūt doties brīvdienās pa Latviju 
un apceļot interesantākās vietas no Jūsu jaunības 
dienām vai atklāt kaut ko pavisam jaunu un 
neredzētu? Vai pārmaiņu pēc pārnakšņot kādā lauku 
atpūtas kompleksā un bezrūpīgi pavadīt laiku ārpus 
mājas? Daudzos ģimenei draudzīgos galamērķos 
iespējams ērti nokļūt ar sabiedrisko transportu 
un vietējā tūrisma informācijas centrā var saņemt 
visu nepieciešamo informāciju pilnvērtīgai atpūtai. 
Izbaudiet atpūtu kopā ar ģimeni tepat Latvijā!

1. Tas ir aizraujoši

Dabas parki un zoodārzi

noma, velonoma, pirts un baseins, īpašs piedāvājums ģimenēm. Vidrižu 
pagasts, GPS[57.246784,24.669027], +371 64024033, +371 29244927, 
hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv  •C1
34. Igates pils. Bērnu rotaļu laukums, muzejs. Vidrižu pagasts, 
GPS[57.380207,24.686495], +371 64062432, igatespils@igatespils.lv, 
www.igatespils.lv  •C1
35. Zemgales olimpiskais centrs. Ekskursija pa olimpisko 
centru, kartinga trase, BMX trase, sporta spēļu laukumi. Jelgava, 
GPS[56.660935,23.753862], +371 63020792, info@zoc.lv, www.zoc.lv  •B2
36. Lielupes krasta promenāde. Labiekārtota pludmale upes krastā, 
bērnu spēļu laukums. Jelgava, GPS[56.649562,23.738535], +371 63005445, 
+371 63005447, info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2
37. Bērnu izpriecu centrs "Bossiks".� Piepūšamās atrakcijas, divstāvīgs 
labirints ar dažādiem šķēršļiem, bumbiņu baseins, lēkāšana batutā, 
spēlēšanās leļļu mājā, virtuālās spēles. Jelgava, GPS[56.652782,23.715491], 
+371 63022438, +371 63011438, bossiks@bossiks.lv, www.bossiks.lv  •B2
38. Atpūtas komplekss "Viesu Līči".� Brīvdabas atrakciju laukums, 
velohopteris, traktorvilcieniņš, karuseļi, katamarāni, velodrezīna, izbraucieni 
pa upi ar kuģīti. Jaunsvirlaukas pagasts, GPS[56.640048,23.777852], 
+371 63058443, +371 29193192, lici@lici.lv, www.lici.lv •B2
39. Tehnisko sporta veidu centrs "Rullītis".� Kartinga trase, peinbols. 
Jelgava, GPS[56.600171,23.692403], +371 29589595, jtsvc@jtsvc.lv, 
rullitis@rullitis.lv, www.rullitis.lv  •B2
40. Atpūtas un sporta komplekss "Zemgale".� Slidošana, boulings, 
hokejs, teniss, skeitparks. Jelgava, GPS[56.660627,23.743538], +371 63007700, 
+371 63007707, info@skzemgale.lv, www.skzemgale.lv  •B2
41. Gulbenes-Alūksnes bānītis.� Ekskursija pa depo, vizināšanās ar 
rokas vai motordrezīnu, pasākumi un teatralizēti priekšnesumi. Gulbene, 
GPS[57.183387,26.764616], +371 64473037, +371 20228884, info@banitis.lv, 
irena@banitis.lv, www.banitis.lv  •D1

69. Kaziņu ferma "Līcīši".� Vairāk kā 100 kazu ganāmpulks, piena un 
siera degustācijas, ekskursijas. Cenu pagasts, GPS[56.711998,23.818531], 
+371 63050196, +371 26537993, licisimeister@gmail.com, www.licisi.lv  
 •B2
70. Briežu dārzs "Buku audzētava".� Staltbriežu, dambriežu 
un muflonu ganāmpulki, ekskursijas, laivu noma. Valgundes 
pagasts, GPS[56.750793,23.709097], +371 63027751, +371 29191980, 
info@bukuaudzetava.lv, www.bukuaudzetava.lv  •B2
71. Lauku sēta "Ķepu-Ķepā".� Zālīšu vākšana, pirtsslotu siešana, 
piedalīšanās lauku darbos, mājdzīvnieki, kazas piena degustācijas, seno 
deju paraugdemonstrējumi. Salgales pagasts, GPS[56.581700,24.037800], 
+371 29733601, +371 26774592  •B2

zvaigžņu vērošana gan dienā, gan naktī, fizikas eksperimenti. Suntažu 
pagasts, GPS[56.895275,24.959103], +371 29120445, info@starspace.lv, 
www.starspace.lv  •C2
103. Valmieras teātris.� Aizkulišu programma, izrādes bērniem. Valmiera, 
GPS[57.539452,25.426388], +371 64207335, +371 64207297, vdt@vdt.lv, 
www.vdt.lv  •C1
104. 3D kinoteātris "Gaisma" Valmierā.� Aktuālās kinofilmas, zāle 
200 skatītājiem. Valmiera, GPS[57.538174,25.417299], +371 64222641, 
info@kinogaisma.lv, www.kinogaisma.lv •C1
105. Jelgavas pils muzejs un Kurzemes hercogu kapenes. 
Jelgavas pils vēstures ekspozīcija, seni apģērbi, ekskursijas. Jelgava, 
GPS[56.655743,23.733280], +371 63005617, muzejs@llu.lv, www.llu.lv  •B2
106. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs. Interaktīva 
ekspozīcija, izstādes, iejušanās aktiera lomā, ekskursijas. Jelgava, 
GPS[56.644264,23.710230], +317 63021180, maija.alunans@apollo.lv, 
www.jvmm.lv •B2
107. Latvijas Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcija.� Jelgavas 
dzelzceļa mezgla attīstības vēsture, dzelzceļa darbinieku darba 
priekšmeti dažādos laikos, ekskursijas. Jelgava, GPS[56.639709,23.728409], 
+371 63096494, muzejs@ldz.lv, www.railwaymuseum.lv •B2
108. "Keramika.�LV".� Keramikas ražotne, ekskursijas, līdzdarbošanās, 
veikals, suvenīri. Jelgava, GPS[56.674621,23.764801], +371 63022868, 
keramika.lv@inbox.lv, www.keramika.lv  •B2
109. Ziemassvētku kauju muzejs "Mangaļu" mājas.� Rekonstruēti 
nocietinājumi, Ložmetējkalna skatu tornis, izstādes, nodarbības skolniekiem, 
ekskursijas. Valgundes pagasts, GPS[56.810322,23.623610], +371 67228147, 
+371 28349259, administracija@karamuzejs.lv, www.karamuzejs.lv •B2
110. Jāņa Čakstes memoriālais muzejs "Auči".� Latvijas pirmā 
prezidenta dzimtās, mājas, ekspozīcija, ekskursijas. Salgales pagasts, 
GPS[56.594315,23.955238], +371 26392154, f.ineta@inbox.lv  •B2
111. Ozolnieku motosporta muzejs. Unikāla retro motociklu 
ekspozīcija, ar motosporta sacensībām saistītas relikvijas, sadzīves 
priekšmetu kolekcija. Ozolnieku pagasts, GPS[56.694302,23.763342], 
+371 63022602, +371 26751108  •B2
112. Lielplatones muiža un izjādes ar zirgiem.� Vācu baronu 
muiža, skola, parks, zirgu izjādes, ekskursijas. Lielplatones pagasts, 
GPS[56.452323,23.658972], +371 26323047  •B2
113. Keramikas darbnīca Svētē.� Amatniecības centrs, līdzdarbošanās, 
suvenīri, ekskursijas. Svētes pagasts, GPS[56.591007,23.664377], 
+371 26003899  •B2
114. Jaunlaicenes muižas muzejs.� Nodarbības pieaugušajiem 
un bērniem, ekskursijas, izstādes. Jaunlaicenes pagasts, 
GPS[57.525551,26.873589], +371 22415419, +371 29356277, 
jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv, www.aluksnetourism.info •D1
115. Amatnieku nams Liepājā. Amatnieku darbnīcas, tautastērpu 
un amatniecības izstrādājumu izstāde, pasaulē garākās dzintara krelles, 
līdzdarbošanās. Liepāja, GPS[56.507336,21.017248], +371 26541424, 
iraa@inbox.lv, www.liepajaturisms.lv •A2
116. Kultūras un atpūtas centrs – viesu nams "Aumeisteri".� 
Muiža, parks, pastaigu vieta, ekskursijas. Grundzāles pagasts, 
GPS[57.523000,26.203000], +371 29239247, +371 64728457, 
aumei@e-apollo.lv, www.aumeisteri.lv  •C1
117. "Namdara darbnīca".� Amatnieku darbnīca, līdzdarbošanās, 
spēles, sveču liešana, ekskursijas, piknika vietas. Garkalnes 
pagasts, GPS[57.014198,24.456940], +371 29858049, rct1@inbox.lv, 
www.namdaradarbnica.com  •B1
118. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.� Senas celtnes 
no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem, amatnieku darbnīcas, 
gadskārtu svētki. Rīga, GPS[56.994343,24.269272], +371 67994515, 
info@brivdabas-muzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv •B1
119. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs.� Ekspozīcija 
par Gulbenes vēsturi, darbošanās uz lielekrāna displeja, ornamentu 
likšana uz magnētiskās plāksnes, līdzdarbošanās senajā lauku sētā. 
Gulbene, GPS[57.160988,26.760721], +371 64473098, muzejs@gulbene.lv, 
www.gulbenesmuzejs.lv •D1

Izklaide un aktīvā atpūta

1. Ventspils ūdens piedzīvojumu parks.�   Bērnu baseins, baseins 
ar masāžas strūklakām, mākslīgie viļņi, spa vannas, pirtis, slīdrenes. 
Ventspils, GPS[57.393612,21.570948], +371 63623974, baseins@ocventspils.lv, 
www.udensparks.lv •A1
2. Ventspils pludmales akvaparks.� Baseini, slidrenes, burbuļvannas, 
sauna, atrakcijas bērniem. Ventspils, GPS[57.390457,21.534405], 
+371 26429684, info@ocventspils.lv, www.pludmalesakvaparks.lv •A1
3. Piedzīvojumu parks un slēpošanas kalns "Lemberga hūte". 
Virvju trases, nobraucieni no kalna ar skrejriteņiem, kalnu dēļiem, 
elektromobīļiem, velo-kartiem, BMX trase, peintbols, slēpošana. 
Ventspils, GPS[57.374084,21.546892], +371 28611333, info@ocventspils.lv, 
www.piedzivojumuparks.lv •A1
4. Ventspils bērnu pilsētiņa.�  Vairāk nekā 40 dažādas rotaļu iekārtas, 
kas paredzētas bērniem no mazuļa vecuma līdz pat tīnim, velokartu 
noma, batuti, ziedu kompozīcijas. Ventspils, GPS[57.390137,21.547321], 
+371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com •A1
5. Piedzīvojumu parks "Ozolkalns".� "Supervāvere" - vairāk kā 60 
šķēršļu trase, "Jāņtārpiņu nakts" - nakts virvju trase, loka šaušana, laivu un 
plostu noma, slēpošana. Drabešu pagasts, GPS[57.298534,25.225382], 
+371 26400200, info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv •C1
6. "Reiņa trase".� Vasaras kalnu dēļi, kalnu skrituļslidas, šķēršļu 
trase "Meža Reinis", batuti, piknika vietas, slēpošana, minifutbols, 
velonoma. Krimuldas pagasts, GPS[57.180202,24.817944], +371 29272255, 
agnis@reinatrase.lv, www.reinatrase.lv •C1
7. Piedzīvojumu parks "Mežakaķis".� Vairāk kā 80 šķēršļu trase kokos, 
speciālas šķēršļu trases bērniem, volejbola laukums, velonoma, slēpošanas 
trases bērniem. Sigulda, GPS[57.143898,24.829102], +371 67976886, 
info@kakiskalns.lv, www.kakiskalns.lv •C1
8. Siguldas piedzīvojumu parks "Tarzāns".�   Tarzāna bērnu šķēršļu 
parks un Pirātu trase ar pirātu kuģi, bērnu autoskola, gumijlēkšanas batuti, 
bērnu kvadracikli un velokarti, rodeļu trase, alpīnisma siena, krēslu pacēlājs, 
katapulta, loka šaušana, bērnu ballīte. Sigulda, GPS[57.153984,24.834917], 
+371 27001187, tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv •C1
9. Atpūtas parks "Rāmkalni".� Rodeļu trases, Dullā bumba, Jautrās 
gumijas un Lidojošais krēsls, bērnu autoskoliņa, laivu un velo noma, takas 
nūjotājiem. Inčukalna pagasts, GPS[57.123589,24.661217], +371 67977277, 
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv •C1
10. "Līvu akvaparks".�   Vairāk nekā 40 dažādas atrakcijas, baseini, 
saunas, bistro un bārs. Vasaras periodā papildu atpūtas iespējas āra teritorijā. 
Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755640, +371 67755636, 
info@akvaparks.lv, www.akvaparks.lv •B1
11. Dzintaru mežaparks.� Rotaļu laukumi dažādu vecumu bērniem, 
celiņi skrituļotājiem un gājējiem, skeitparks, ielu basketbola laukumi, 
kafejnīcas, skatu tornis. Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv •B1
12. Lido atpūtas parks. Karuseļi, gumijlēkšana, šautuve, bērnu 
autoskola, slidotava, skrituļslidošanas laukums, rotaļu istabas, pasākumi un 
koncerti. Rīga, GPS[56.927464,24.159645], +371 67504420, info@krasts.lido.lv, 
info.ac@lido.lv, www.lido.lv •B1
13. "Baldones Waterjump".� Ūdenstramplīns ar ieskrējiena estakādi, 
batuts, volejbola laukums, hidrotērpa un peldvestes īre. Baldones novads, 
GPS[56.69132,24.36304], +371 28724454, +371 26512226, info@waterjump.lv, 
www.waterjump.lv •B1
14. Atpūtas parks "Lācītes".� Bērnu rotaļu laukums, zirgu izjādes, sporta 
spēļu laukumi, piknika vietas, laivas un ūdensvelosipēdi, skrituļslidas un 
velosipēdi. Rankas pagasts, GPS[57.240398,26.213575], +371 26599997, 
info@lacites.lv, www.lacites.lv •C1
15. Atpūtas komplekss "Avoti".� Gumijlēkšanas batuti, lēciens ar 
katapultu, klinšu kāpšana, izzinoša un izklaidējoša dabas taka "Labirints", 
minigolfs, teniss. Burtnieku pagasts, GPS[57.556549,25.444466], 
+371 29499342, info@avoti.com, www.avoti.com  •C1
16. "Zviedru cepure".� Rodeļu trase, izjādes, makšķerēšana, slēpošanas 
trases un bērnu mācību kalns, dabas taka, mājdzīvnieku sēta, kafejnīca. 
Matkules pagasts, GPS[57.024982,22.591002], +371 26405405, +371 26514001, 
zc@kopideja.lv, www.zviedrucepure.lv •A1
17. Viduslaiku sēta "Niedru lija".� Atraktīvas izklaides viduslaiku garā - 
loka šaušana, šaušana ar arbaletu, cirvja un šķēpa mešana, monētu kalšana, 
laimes liešana. Jaunpils pagasts, GPS[56.732998,23.016014], +371 63162262, 
niedru.lija@inbox.lv, www.niedrulija.viss.lv  •B2
18. Liepājas Olimpiskā centra Baseins & SPA.� Relaksācijas 
zona, ūdens masāža, burbuļu vannas, trīs veidu pirtis, ūdens 
atrakciju zonu bērniem, divi baseini, bērnu rotaļu laukums. Liepāja, 
GPS[56.519352,21.017941], +371 63480000, info@loc.lv, baseins@loc.lv, 
www.loc.lv •A2
19. "Riekstukalns".� Trases slēpotājiem un snovbordistiem, 
snovparks, borderkrosa trase, inventāra noma, instruktori. Baldones 
pagasts, GPS[56.7691,24.4030], +371 28777888, info@riekstukalns.lv, 
www.riekstukalns.lv •B1
20. "Žagarkalns".� Slēpošanas trases bērniem un pieaugušajiem, laivu un 
plostu noma, velonoma, aktīvās atpūtas maršruti, pludmale, bērnu rotaļu 
istaba. Cēsis, GPS[57.300610,25.229889], +371 26266266, info@zagarkalns.lv, 
www.zagarkalns.lv •C1
21. Atpūtas un sporta komplekss "Trīssliņas".� Sporta laukumi, 
laivas, katamarāni, pludmale, bērnu rotaļu laukums, dabas taka, skatu 
tornis, Trīssaliņu tūre ar "Zebrēnu", makšķerēšana. Grundzāles pagasts, 
GPS[57.534981,26.218994], +371 26536637, +371 29477124, info@trissalinas.lv, 
www.trissalinas.lv  •C1
22. Ūdens tūrisma attīstības centrs "Bāka".� Labiekārtota peldvieta, 
piknika vietas, laivu noma, tenisa, volejbola un bērnu rotaļu laukumi, 
slēpošana un slidošana. Gaigalavas pagasts, GPS[56.794945,26.944990], 
+371 26663358, baka@rezeknesnovads.lv, baka.rezeknesnovads.lv •D2
23. Z/S "Untumi.� Zirgu izjādes, stārķu vērošana, piknika vietas. 
Ozolmuižas pagasts, GPS[56.534149,27.258980], +371 26337449, 
ligita@untumi.lv, www.untumi.lv  •D2
24. Zirgu sēta "Klajumi".� Zirgu izjādes un pārgājieni, piknika 
vietas. Kaplavas pagasts, GPS[55.857395,27.041130], +371 29472638, 
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv  •D2
25. Alūksnes plosts. Izbraucieni ar plostu, laivām, katamarāniem 
pa Alūksnes ezeru. Alūksne, GPS[57.448899,27.085628], +371 64322804, 
+371 29130280, tic@aluksne.lv, www.aluksnetourism.info  •D1
26. Niedrāja ezers ar Smiltenes apkārtnes velotakām.� Marķētas 
takas velo braucējiem, nūjotājiem, distanču slēpotājiem. Bilskas 
pagasts, GPS[57.437698,25.976915], +371 64707575, tourism@smiltene.lv, 
www.smiltene.lv •C1
27. "Forsteri".� Izbraucieni ar haskiju suņu pajūgiem gan ziemā, gan 
vasarā. Madlienas pagasts, GPS[56.772221,25.178612], +371 29215797, 
husky@forsteri.lv, husky.forsteri.lv  •C2
28. Atrakciju parks "Labirinti".�  Jautrie labirinti, "Labirintu" spēle ar 
koka kājām, vizināšanās ar velokartiem, gaisa krēsls, futbols, volejbols, batuti, 
lidojošie maisi. Iecavas pagasts, GPS[56.560074,24.171295], +371 26320336, 
+371 26425247, info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv •B2
29. "Gaujas tramvajs".� Izbraucieni pa Gaujas upi Valmierā, piknika vieta. 
Valmiera, GPS[57.537430,25.426169], +371 27828221, ezi@ezi.lv, www.ezi.lv 
 •C1
30. Brīvdabas piedzīvojumu parks - Ežu šķūnis.� Dabā izvietoti 
dažādi uzdevumi, futbols, frisbijs, volejbols, tautas bumba, interkross, 
peldvieta. Valmiera, GPS[57.503415,25.504196], +371 64207263, 
+371 26358110, ezi@ezi.lv, www.ezi.lv  •C1
31. "Izzini, kas mīt VOC!".� Ekskursija pa Vidzemes olimpisko 
centru, sportiskas aktivitātes, interaktīvi uzdevumi un balvas. 
Valmiera, GPS[57.528454,25.388052], +371 29878192, +371 26470189, 
jolanta@vocsports.lv, www.voc.lv  •C1
32. "Baiļi".� Slēpošanas trases bērniem un pieaugušajiem, 
kameršļūkšana, snovborda parks, laivu un plostu noma. Kauguru pagasts, 
GPS[57.533058,25.465290], +371 29284119, baili@valm.lv, www.baili.lv •C1
33. Bīriņu pils.� Ekskursija pilī un parkā, zirgu un poniju izjādes, laivu 

2. Tas ir tepat

3.� Te ir daudz ko darīt

Uz kuru pusi doties atpūsties kopā ar visu ģimeni? 
Latvijā ir daudz un dažādu atpūtas un izklaides vietu 
bērniem ne tikai galvaspilsētā, bet arī Kurzemē, 
Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Aktīvās atpūtas un 
piedzīvojumu parki, labiekārtotas smilšu pludmales, 
dabas parki ar pasaku tēliem un neparastiem dabas 
objektiem, zoodārzi ar vietējiem un eksotiskajiem 
dzīvniekiem, muzeji ar interaktīvām ekspozīcijām, 
amatnieku darbnīcas un saldumu ražotnes ar 
ekskursijām un kārumu nogaršošanu gaida Jūs 
ciemos, lai piedāvātu interesantas un daudzveidīgas 
laika pavadīšanas iespējas gan Jums, gan Jūsu 
bērniem. Tā kā atliek tikai izvēlēties virzienu, un 
ideju ceļojumiem ne vasarā, ne ziemā Jums netrūks. 
Izbaudiet daudzās atpūtas iespējas Latvijā!

4. Tas ir dabiski

Biezi meži, smilšainas kāpas, zaļas pļavas un smaržīgs 
gaiss - tas viss ir tik raksturīgi Latvijas dabai, ka grūti 
iedomāties patīkamāku vietu atpūtai. Pastaigas pa 
meža takām, izbraucieni ar velosipēdiem, pārgājieni 
gan jūras krastu kopā ar visu ģimeni ne tikai 
saliedēs, bet arī uzturēs veselību un liks sirdij pukstēt 
ātrāk aiz prieka par pieveikto maršrutu. Latvijā ir 4 
nacionālie parki un liels skaits dabas parku, kuros 
var apskatīt interesantus dabas objektus, kā arī 
dzīvnieku audzētavas un zoodārzi, kuri liks bērnu 
acīm iemirdzēties. Atliek tikai paņemt līdzi piknika 
grozu vai iegriezties pēc Latvijas lauku labumiem 
kādā no vietājām saminiecībām un nobaudīt to 
visu svaigā gaisā, jo tā viss garšo vēl labāk. Izbaudiet 
nesteidzīgu atpūtu pie dabas Latvijā!

5. Tā ir atpūta pie ūdens

Saulaina diena ar vieglu, atspirdzinošu vējiņu, silta 
ūdens šļakatas, pašu rokām radītās smilšu pilis, 
rotaļas ar bumbu un bērnu sajūsmas kliedzieni 
- nevajag nemaz tik daudz, lai lieliski pavadītu 
laiku pie jūras, upes vai ezera, kuru Latvijā nudien 
netrūkst. Vairākas Zilā karoga pludmales piedāvā 
labiekārtotu un drošu atpūtu visai ģimenei. 
Lieliskajās baltu smilšu pludmalēs Baltijas jūras vai 
Rīgas jūras līča krastā var laiski pasauļoties, pasportot 
un atrast dažnedažādas izklaides gan lieliem gan 
maziem. Savukārt neskaitāmas viesu mājas laukos 
atrodas pie upēm vai ezeriem, kuros var pavizināties 
ar laivu, izvilkt kādu lomu pusdienām, pavērot liegi 
peldošos putnus vai vienkārši atvēsināties. Izbaudiet 
nesteidzīgu atpūtu pie ūdens Latvijā!
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42. Rīgas zoodārzs un Mežaparks.�   Bērnu rotaļu laukumi, zoodārzs, 
Meža kaķa trase, peldvieta, velotrases, velonoma, laivu noma, piknika 
vietas. Rīga, GPS[57.007870,24.143400], +371 67012553, rigasmezi@riga.lv, 
www.rigasmezi.lv, www.rigazoo.lv •B1
43. Kalvenes Zoo "Cīruļi".� Savvaļas dzīvnieki, mājdzīvnieki, pastaigu 
takas, piknika vietas. Kalvenes pagasts, GPS[56.579781,21.707819], 
+371 29386963, +371 63453244, info@rigazoo.lv, www.rigazoo.lv •A2
44. Trušu pilsētiņa.� 65 trušu šķirnes, trušu mājiņu pilsētiņa. Codes 
pagasts, GPS[56.465832,24.162197], +371 29548071, +371 27490371, 
trusupilsetina@inbox.lv, www.trusupilsetina.lv  •B2
45. Atpūtas un izziņas parks "Ozolu biotops".� Meža minigolfs, koka 
boulings, atrakcijas un spēles, meža iepazīšana, bebru mītnes, piknika vietas. 
Kabiles pagasts, GPS[56.91601,22.41589], +371 26364473, jana@kuldiga.lv, 
mezavecis56@inbox.lv  •A1
46. Laumu dabas parks.   Bišu, putnu, meža izziņas takas, sporta 
taka, "Robēri" minigolfs, sporta laukums, batuts, piknika vietas. Īves 
pagasts, GPS[57.380417,22.536049], +371 26403240, +371 29477731, 
laumudabasparks@inbox.lv, www.laumas.lv •A1
47. Mazo mājdzīvnieku dārzs "Apsīši".� Putnu dārzs, truši, poniji, 
aitas, bites. Ķūļciema pagasts, GPS[57.258484,23.031206], +371 63254404, 
+371 29421081, apsisi@inbox.lv, www.apsisi.viss.lv  •B1
48. Mini zoo "Dobuļi".� Pundurdzīvnieki, eksotiskie putni, mājdzīvnieki. 
Iecavas pagasts, GPS[56.682800,24.252361], +371 29177846, info@minizoo.lv, 
www.minizoo.lv  •B2
49. Līgatnes dabas takas.�   Dabas takas, savvaļas dzīvnieki, skatu 
tornis, smilžakmens ieži, ekskursijas, meža skola "Pauguri". Līgatne, 
GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, +371 28328800, ac@gnp.lv, 
ldtac@gnp.lv, www.gnp.lv •C1
50. Vienkoču parks.� Pastaigu takas, koka skulptūras, miniatūras ēkas, 
gaismu mežs, koka amatniecības muzejs, trušu māja, bērnu rotaļu laukums, 
piknika vietas. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, 
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv •C1
51. Tērvetes dabas parks.�  Dabas takas, koka skulptūras, pasaku mežs, 
vilcieniņš, rotaļu laukums bērniem, velomaršruti, piknika vietas, skatu tornis, 
zirgu izjādes. Tērvetes pagasts, GPS[56.476902,23.392639], +371 63726212, 
tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv •B2
52. Latgales zoo. Mākslīgo džungļu ekspozīcija, eksotiskie un 
Latvijas ainavu iemītnieki, ekskursijas, tematiskās stundas. Daugavpils, 
GPS[55.875263,26.508808], +371 65426789, +371 29713005, eco@apollo.lv, 
latgaleszoo.biology.lv •D2
53. Skaņākalna dabas parks.� Dabas takas, smilšakmens atsegumi, 
alas, koka skulptūras, laivu maršruti, ekskursijas. Skaņkalnes pagasts, 
GPS[57.874034,24.994734], +371 26429500, turisms@mazsalacasnovads.lv, 
www.mazsalaca.lv •C1
54. Atpūtas komplekss "Rakši".� Lamas, gvanako, alpakas, kamieļi, 
sporta laukumi, laivu un plostu noma, peintbola parks, sniega motociklu 
un gravitamobiļu noma. Drabešu pagasts, GPS[57.275887,25.193367], 
+371 29263798, +371 29468635, info@hotelraksi.lv, www.hotelraksi.lv  •C1
55. Kalsnavas arborētums.� Lielākā kokaugu kolekcija Austrumlatvijā, 
pastaigu takas, skatu tornis, peoniju dārzs, čiekuru kalte, ekskursijas. 
Kalsnavas pagasts, GPS[56.686222,25.955114], +371 64826568, 
+371 27841099, s.rukmane@lvm.lv, www.mammadaba.lv •C2
56. Mini Zoo "Salmiņi".� Savvaļas un eksotisko dzīvnieku kolekcija. 
Mores pagasts, GPS[57.050076,25.111313], +371 29146176, +371 29790084, 
info@minizoosalmini.lv, www.minizoosalmini.lv •C1
57. Dabas parks "Dvietes paliene".� Vides gids, putnu vērošanas 
tornis, savvaļas zirgi un govis, Bebra ekspozīcija, auto un velomaršruts, laivu 
maršruti. Bebrenes pagasts, GPS[56.067436,26.129608], +371 26109353, 
+371 65400220, tic@ilukste.lv, www.dvietespaliene.lv •C2
58. Mini zoodārzs "Rozītes".� Dekoratīvie punduršķirnes dzīvnieki 
un putni, ekskursijas, vējdzirnavas, piknika vieta, bērnu spēļu laukums. 
Audriņu pagasts, GPS[56.541500,27.261400], +371 26417666, tic@rezekne.lv, 
www.rezeknesnovads.lv  •D2
59. Trušu dārzs "Sveķi".� Trušu kolekcija, putnu dārzs, skatu tornis, trošu 
tilts, batuts, piknika vieta. Bērzaunes pagasts, GPS[56.807682,26.042425], 
+371 28353321, tic@madona.lv, www.madona.lv  •C2
60. Mini zoodārzs "Ezerlejas".� Eksotisko putnu un dzīvnieku 
kolekcija. Launkalnes pagasts, GPS[57.299435,25.842590], +371 26357959, 
+371 29140178, ezerlejas@inbox.lv, www.ezerlejas.lv  •C1
61. Mini zoodārzs "Bērzkalni".� Eksotisko putnu un dzīvnieku kolekcija, 
piknika vieta. Limbažu pagasts, GPS[57.427564,24.705599], +371 27400350, 
zitamieze@inbox.lv, www.draugiem.lv/berzkalni  •C1
62. Zemnieku saimniecība "Vildēni".� Eksotisko putnu un dzīvnieku 
kolekcija. Rencēnu pagasts, GPS[57.651653,25.439529], +371 29126032, 
vildeni.pabriks@inbox.lv, www.burtniekunovads.lv  •C1
63. Zemnieku saimniecība "Jaunjērcēni".� Eksotisko 
putnu un dzīvnieku kolekcija, makšķerēšana. Burtnieku pagats, 
GPS[57.6723776,25.2879666], +371 64226578, turisms@burtniekunovads.lv, 
www.burtniekunovads.lv  •C1
64. Šķirnes trušu audzētava "Trusīšu mājas".� Trušu kolekcija, 
ekskursijas. Dikļu pagasts, GPS[57.547300,25.118000], +371 29198221, 
valdinguna@inbox.lv, trusitsmans.wordpress.com  •C1
65. Lielupes palienes pļavas un savvaļas zirgi.� Aizsargājami augi 
un dzīvnieki, ekskursijas. Jelgava, GPS[56.661274,23.72843], +371 29841851, 
+371 20264343, info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2
66. Dabas parks "Vilce" un Vilces muiža.� Dabas takas, koka 
skulptūras, šūpoles, atpūtas un piknika vieta, ekskursijas. Vilces 
pagasts, GPS[56.417629,23.543530], +371 26351169, +371 26496829, 
vilcesmuiza@inbox.lv, www.visit.jelgava.lv •B2
67. Zaļenieku (Zaļā) muiža un dabas parks.� Dabas taka, piknika vieta, 
ekskursijas. Zaļenieku pagasts, GPS[56.550400,23.540955], +371 63074332, 
info@visit.jelgava.lv, www.zav.lv  •B2
68. Mini zoo "Zemgales poniji".� Eksotisko putnu un dzīvnieku 
kolekcija, vizināšanās ar poniju vai ēzeli, bērnu rotaļu laukums, piknika vieta, 
sporta laukums. Cenu pagasts, GPS[56.653679,23.852692], +371 27171712, 
poniji@inbox.lv, www.poniji.lv  •B2

72. Piejūras Brīvdabas muzejs un Mazbānītis.� Šaursliežu dzelzceļš, 
zvejniecības vēstures ekspozīcijas, vējdzirnavas, radošās darbnīcas un 
interaktīvās programmas, ekskursijas. Ventspils, GPS[57.385414,21.536249], 
+371 63624467, brivdaba@ventspils.gov.lv, www.ventspilsmuzejs.lv •A1
73. Ventspils jaunrades nams ar planetāriju un observatoriju.� 
Digitālais planetārijs, observatorija, zvaigžņu šovi un 360 grādu 
filmas. Ventspils, GPS[57.395660,21.563084], +371 63622805, 
jaunrades.nams@ventspils.gov.lv, www.jaunradesnams.lv  •A1
74. Rīgas cirks.�  Cirka izrādes, savvaļas dzīvnieki, mājdzīvnieki. Rīga, 
GPS[56.948997,24.119692], +371 67213479, cirks@cirks.lv, www.cirks.lv  •B1
75. Amatu, atpūtas un mācību centrs "Mazā kāpa".� Ādas apstrāde, 
suvenīri, ekskursija ar līdzdarbošanos, radošā darbnīca. Kokneses pagasts, 
GPS[56.654751,25.428041], +371 65161699, +371 29227936, kaapa@apollo.lv, 
www.ada.viss.lv  •C2
76. Jelgavas Sv.� Trīsvienības baznīcas tornis.� Interaktīvas 
vēstures ekspozīcijas, izstāžu zāle, skatu laukums, radošā darbnīca. 
Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, +371 63005447, 
tornis@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv •B2
77. Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas filiāle Bauskā.� 
Senas automašīnas, lauksaimniecības tehnika, ekskursijas. Bauska, 
GPS[56.414661,24.181423], +371 67097170, bauskainfo@motormuzejs.lv, 
www.motormuzejs.lv •B2
78. Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs.� Bauskas 
vēsture, audēju darbnīca, leļļu un rotaļlietu ekspozīcija, pasākumi bērniem. 
Bauska, GPS[56.409962,24.184685], +371 63960506, +371 27746485, 
bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasmuzejs.lv •B2
79. Minhauzena muzejs.�   Minhauzena slavas zāle, vaska figūru izstāde, 
meža taka, atrakciju kuģis, ekskursijas, piknika vietas, peldvietas, sporta 
laukumi. Liepupes pagasts, GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, 
+371 26576056, minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv •B1
80. Miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija.�   Leļļu izstāde, miniatūras 
pilis, karaļa garderobe, ekskursijas. Preiļi, GPS[56.291203,26.723213], 
+371 65321737, +371 26423837, lenalisa@inbox.lv, www.lellukaralvalsts.lv 
 •D2
81. Piebalgas porcelāna fabrika. Porcelāna trauku apgleznošana, 
porcelāna izstāde, ekskursijas. Inešu pagasts, GPS[57.020370,25.832806], 
+371 28451800, poga@apollo.lv, www.porcelanadarbnica.lv  •C1
82. Saulkrastu velosipēdu muzejs.� Seno velosipēdu 
kolekcija, velosipēdu piederumi, ekskursijas, velonoma. Saulkrasti, 
GPS[57.241955,24.400635], +371 28883160, +371 29276832, 
info@velomuseum.lv, www.velomuseum.lv •B1
83. Podnieku darbnīca "Ciparnīca".� Stāstījums par keramikas 
vēsturi un tradīcijām, līdzdarbošanās keramikas trauku tapšanā, 
izstāde. Talsi, GPS[57.244700,22.593960], +371 22429527, +371 22458389, 
ciparnica-lv@inbox.lv, www.ciparnica.blogspot.com  •A1
84. Latvijas Piena muzejs. Ekspozīcija par piena un tā produktu 
tapšanu, darbarīki un iekārtas, ekskursijas, līdzdarbošanās. Rudbāržu 
pagasts, GPS[56.690285,21.890665], +371 63331233, +371 26518660, 
pienamuzejs@pienamuzejs.lv, www.pienamuzejs.lv  •A2
85. Keramikas darbnīca "Virzas".� Stāstījums par keramikas vēsturi 
un tradīcijām, līdzdarbošanās keramikas trauku tapšanā, izstāde. Virgas 
pagasts, GPS[56.441854,21.447136], +371 26534381, martinscukurs@inbox.lv, 
www.virzas-keramika.lv  •A2
86. Aušanas darbnīca "Vēverīšas".� Aušanas demonstrējumi, 
līdzdarbošanās, suvenīri. Cēsis, GPS[57.311787,25.272991], +371 64124703, 
dagnija_kupche@tvnet.lv, www.veverisas.lv •C1
87. Cēsu pils komplekss.�   Viduslaiku pils, cietums, ekskursijas, izstādes, 
skatu tornis. Cēsis, GPS[57.313030,25.269079], +371 64127759, +371 28318318, 
info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv •C1
88. Bērnu Zinātnes centrs Z(in)oo.�   Interaktīvas ekspozīcijas, 
kurās var izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus, 
attīstošas rotaļlietas, izglītojošas un praktiskas nodarbības. Cēsis, 
GPS[57.314934,25.289476], +371 25400228, info@zinoo.lv, www.zinoo.lv •C1
89. Aušanas darbnīca "Vēverīšas".� Aušanas demonstrējumi, 
līdzdarbošanās, suvenīri. Cēsis, GPS[57.311787,25.272991], +371 64124703, 
dagnija_kupche@tvnet.lv, www.veverisas.lv •C1
90. Geidānmuiža.� Piedalīšanās vēsturiskās aktivitātēs, keramikas 
veidošana, viduslaiku kulinārijas paraugstundas, degustācijas, viduslaiku 
mūzika un dejas. Drabešu pagasts, GPS[57.252682,25.288424], 
+371 28339843, indra@vesturiskiaktivs.lv, www.vesturiskiaktivs.lv  •C1
91. Dabas muzejs "Vides labirints".� Iežu un minerālu, augu, dzīvnieku 
ekspozīcijas, fluorescento minerālu māksla, ekskursijas, vides izglītība. 
Alūksne, GPS[57.419792,27.067566], +371 64323942, daba@aluksne.lv, 
www.aluksne.lv/videslabirints •D1
92. Cesvaines pils.� Ekskursiju programmas bērniem, pastaigas pils 
parkā. Cesvaines pagasts, GPS[56.970619,26.315346], +371 64852225, 
+371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv •C1
93. Rakstnieka R.�Blaumaņa muzejs "Braki".� Velniņu programma, 
atrakciju parks "Braku takas" ar gaisa trošu ceļiem gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. Ērgļu pagasts, GPS[56.899914,25.697021], +371 64871569, 
braki.muzejs@inbox.lv, www.braki.lv •C2
94. "Podnieka nams".� Virpošana uz podnieka virpas, trauku 
apgleznošana, rotu darināšana, savas nozīmītes zīmēšana, gleznošana 
dabā, aušana, mūzikas instrumentu spēlēšana. Ērgļu pagasts, 
GPS[56.895979,25.637091], +371 29463479, +371 29188891, iagp@inbox.lv, 
www.ergli.lv  •C2
95. Senlietu kolekcija "Saipetnieki".� Senu darbarīku, braucamrīku un 
saimniecības inventāra, tehnikas kolekcija – brīvdabas izstāde. Lazdukalna 
pagasts, GPS[56.916500,27.100525], +371 26519360, marite.ornine@rugaji.lv, 
www.rugaji.lv  •D1
96. Latgales Mākslas un Amatniecības centrs.� Amatnieku darbnīcas, 
izstādes, garākā josta Latvijā, radošās darbnīcas, Līvānu stikla muzejs. Līvāni, 
GPS[56.356312,26.175270], +371 65381855, +371 28603333, lmac@livani.lv, 
www.latgalesamatnieki.lv •C2
97. Ludzas amatnieku centrs. Ekskursijas, amatnieku darbnīcas, 
prasmju skola, kulinārais mantojums, tautas tērpi, salons, Lielais Latgaļu 
tirgus. Ludza, GPS[56.548401,27.727196], +371 65707203, +371 29467925, 
info@ludzasamatnieki.lv, www.ludzasamatnieki.lv •D2
98. "Seasidefeeling".� Kultūrizglītojošā programma "Saulkrastu stāsti", 
radošās darbnīcas. Saulkrasti, GPS[57.266701,24.413424], +371 29183736, 
+371 29498998, seasidefeeling@inbox.lv, www.seasidefeeling.lv  •B1
99. Arņa Preisa podnieku darbnīca.� Stāstījums par keramikas vēsturi 
un tradīcijām, līdzdarbošanās keramikas trauku tapšanā, izstāde. Skultes 
pagasts, GPS[57.399754,24.432907], +371 29783447, preiss@zuguart.com, 
www.zuguart.com  •B1
100. Podnieku darbnīca "Cepļi".� Stāstījums par keramikas vēsturi 
un tradīcijām, līdzdarbošanās keramikas trauku tapšanā, izstāde. Skultes 
pagasts, GPS[57.399635,24.43337], +371 29234867, cepli@cepli.lv, 
www.cepli.lv  •B1
101. Mazsalacas novada muzejs.� "Velniņu muzejs", "Peļu muzejs", 
tematiskās izstādes. Mazsalacas pagasts, GPS[57.858303,25.060287], 
+371 64251781, mazsalaca_muzejs@inbox.lv, turisms@mazsalacasnovads.lv, 
www.ailab.lv/hirte •C1
102. Publiskā observatorija Suntažos.� Aizraujošs stāstījums, 

120. Saldumu tūre Saldū.� Saldējumu ražotne, piena konfekšu 
"Gotiņa" ražotne, maizes un konditorejas ceptuve, ekskursijas. Saldus, 
GPS[56.664906,22.487984], +371 63839154, sekretare@druvassaldejumi.lv, 
www.druvassaldejumi.lv  •A2
121. Skrīveru saldumi.� Saldumu ražotne, degustācijas, ekskursijas, 
līdzdarbošanās, iepirkšanās. Skrīveru pagasts, GPS[56.633175,25.102901], 
+371 65197009, +371 65197280, info@skriverusaldumi.lv, 
www.skriverusaldumi.lv  •C2
122. Skrīveru saldējums.� Mājas saldējuma ražošana, degustācijas, 
receptes. Skrīveru pagasts, GPS[56.648900,25.120570], +371 28361561, 
skriveri@majassaldejums.lv, www.majassaldejums.lv  •C2
123. Rūjienas saldējums.� Saldējuma ražotne, degustācijas, 
videofilma. Rūjiena, GPS[57.895763,25.32692], +371 64263526, 
rujienasaldejums@apollo.lv  •C1
124. Maizes darbnīca lauku mājā "Donas".� Maizes tapšanas procesa 
vērošana, līdzdarbošanās, sporta laukums, volejbola laukums, piknika vieta. 
Blomes pagasts, GPS[57.441673,25.733929], +371 64720056, donas@inbox.lv, 
www.maizesdarbnica.blogspot.com  •C1
125. Lāču maize.� Maizes ceptuve, ekskursijas, līdzdarbošanās, īpašas 
programmas, veikals, kafejnīca. Babītes pagasts, GPS[56.897030,23.729095], 
+371 67933228, izklaide@laci.lv, www.laci.lv  •B2
126. Aglonas maizes muzejs. Maizes ceptuve, zāļu tējas, latgaliešu 
folklora, ekskursijas, rotaļas un spēles, līdzdarbošanās. Aglonas pagasts, 
GPS[56.133427,27.001476], +371 29287044, maizesmuzejs@inbox.lv, 
www.maizesmuzejs.lv  •D2
127. Lauku sēta "Upenīte".� Bioloģiskā saimniecība, piena produkti, 
dārzeņi, augļi un ogas, vizināšanās ar poniju, motorlaivu. Aglonas pagasts, 
GPS[56.120556,27.001862], +371 26312465, a.upenite@inbox.lv •D2
128. Saldumu namiņš "Dzīles".� Maizes ceptuve, konditorejas 
izstrādājumi, degustācijas, līdzdarbošanās. Malnavas pagasts, 
GPS[56.770800,27.716600], +371 26538016, dziles@dziles.lv, www.dziles.lv 
 •D2
129. Medus un bišu taka "Kramiņi".� Medus un medus produktu 
degustācijas, bišu dravas apskate, vaska svecīšu liešana. Mērdzenes pagasts, 
GPS[56.704884,27.770004], +371 26522501, leontina@tvnet.lv  •D2
130. Vēršukalna muzejs.� Maizes cepšana, rokdarbi. Susāju pagasts, 
GPS[57.172737,27.594910], +371 29243878, zeile14@inbox.lv •D1
131. Ķoņu dzirnavas.� Maizes, piparkūku cepšana, vilnas 
izstrādājumi. Ķoņu pagasts, GPS[57.943855,25.372623], +371 64230836, 
konudzirnavas@inbox.lv, www.konudzirnavas.lv •C1
132. Amatas mellenes. Lielogu melleņu audzēšanas procesa 
iepazīšana. Amatas pagasts, GPS[57.159850,25.340100], +371 29206175, 
amatasmellenes@gmail.com, www.draugiem.lv/amatasmellenes  •C1
133. Piparkūku cepšana "Ķeipeniešos".� Piparkūku cepšana, 
līdzdarbošanās. Ķeipenes pagasts, GPS[56.888706,25.184011], +371 22002115, 
unida@inbox.lv, www.keipenespiparkukas.lv  •C2
134. "Vīnkalni" - brīvdabas picērija.� Picu cepšana, līdzdarbošanās. 
Kauguru pagasts, GPS[57.476158,25.443649], +371 29491187, 
info@vinkalniesi.lv, www.vinkalniesi.lv  •C1
135. Maizes ceptuve "Svētes maize".� Bioloģiskās maizes ceptuve, 
eskursijas, veikals. Svētes pagasts, GPS[56.581500,23.666800], +371 29235332, 
info@svetesmaize.lv, www.svetesmaize.lv  •B2

136. Šokolādes muzejs Pūrē.� Kinofilma par šokolādes iegūšanu, 
apstrādāšanu un šokolādes trifeļu tapšanu. Degustācija un konfekšu 
gatavošana. Pūres pagasts, GPS[57.035616,22.903361], +371 63180252, 
+371 22100042, muzejs@purechocolate.lv, www.purechocolate.lv •B1

137. Šokolādes muzejs "Laima".� Interaktīvu ekspozīcija par 
šokolādes tapšanu, degustācijas, ekskursijas, konfekšu gatavošana. 
Rīga, GPS[56.96272,24.13182], +371 66154777, muzejs@laima.lv, 
www.laimasokoladesmuzejs.lv •B1

Rīga

TŪRISMA KARTE

ģIMENEI 
AR BĒRNIEM

Atpūtieties ar ģimeni tepat Latvijā, jo tas ir aizraujoši, te ir daudz ko darīt un atpūta 
pie dabas dāvās prieku un labsajūtu gan Jums, gan Jūsu bērniem!

Apmeklējiet izklaides un aktīvās atpūtas parkus, dabas parkus un zoodārzus, 
muzejus, darbnīcas un saldumu ražotnes! Latvijā Jūs atradīsiet visdažādākos 
piedāvājumus atpūtai visai ģimenei jebkurā gadalaikā.

Daudzos ģimenei draudzīgos galamērķos iespējams ērti nokļūt ar sabiedrisko 
transportu un vietējos tūrisma informācijas centros var saņemt visu nepieciešamo 
informāciju pilnvērtīgai atpūtai.

Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu kopā ar visu ģimeni Latvijā!

Atpūta ģimenei ar bērniem Latvijā

Vairāk aizraujošu lietu, ko 
nesteidzoties izbaudīt Latvijā!
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Auto

No Rīgas autoostas, kas atrodas blakus Centrāltirgum, var nokļūt citās Latvijas pilsētās 
un apdzīvotās vietās. Autobusu komforta līmenis ir dažāds, atkarībā no kompānijas un 
maršruta. Dažos maršrutos kursē arī mikroautobusi un ekspreši. Biļetes var nopirkt gan 
iepriekš autoostas biļešu kasēs, gan arī pie iekāpšanas skaidrā naudā, ja ir brīvas vietas. 
Piektdienās un sestdienās autobusi mēdz būt pārpildīti virzienā no Rīgas. Autoostā 
darbojas informācijas centrs.

Rīgas starptautiskā autoosta
•	 Adrese: Prāgas iela 1
•	 Autobusu kustības saraksts: www.autoosta.lv 
•	 Biļešu pirkšana Internetā: www.bezrindas.lv 
•	 Uzziņu dienests: +371 90000009 (maksas)
•	 Biļešu kases darba laiks: 6:00-22:00

Rīgas sabiedriskais transports
•	 Kustības saraksti: saraksti.rigassatiksme.lv
•	 Karte ar maršrutu shēmām: www.rigatransit.lv
•	 Elektroniskā biļete: etalons.rigassatiksme.lv
•	 Tālrunis uzziņām: +371 80001919 (bez maksas)
•	 E-pasts: info@rigassatiksme.lv
•	 Mājaslapa: www.rigassatiksme.lv

Noderīgi!
Par lielizmēra bagāžas un mājdzīvnieku pārvadāšanu piemērojama papildmaksa. Par to 
pārvadāšanu savlaicīgi jāinformē biļešu kases darbinieks vai autobusa šoferis.

Velo

Dzelzceļa transports ir viens no drošākajiem, precīzākajiem un lētākajiem pārvietošanās 
veidiem Latvijā. Vilciena vagonu komforta līmenis ir atšķirīgs un populārākajos 
maršrutos atsevišķās stundās no rīta un vakarā vilcieni mēdz būt pārpildīti. Biļetes var 
nopirkt gan iepriekš dzelzceļa biļešu kasēs, gan arī vilcienā no konduktoriem skaidrā 
naudā par atsevišķu piemaksu par biļeti. Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā darbojas 
informācijas centrs.

Rīga

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis

Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Valmiera

Rīgas centrālā dzelzceļa stacija
•	 Adrese: Stacijas laukums 2
•	 Vilcienu kustības saraksts: www.ldz.lv 
•	 Biļešu pirkšana Internetā: ticket.ldz.lv
•	 Biļešu pirkšana ar mobilo telefonu: www.mobilly.lv
•	 Mobilā aplikācija: www.pv.lv/lv/mobila_aplikacija
•	 Uzziņu dienests: +371 67231181 (bezmaksas)
•	 E-pasts: uzzinas@ldz.lv
•	 Biļešu kases darba laiks: 4:30-23:40

Taksometrs

Būtiskākie satiksmes noteikumi:
•	 transporta līdzekļa kustības ātrums apdzīvotās vietās - 50 km/h, ārpus apdzīvotām 

vietām – 90 km/h;
•	 transporta līdzekļa vadītājam un visiem pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar 

drošības jostām, jābūt piesprādzētiem;
•	 pieļaujamais alkohola saturs transporta līdzekļa vadītāja asinīs ir 0,5 promiles;
•	 diennakts gaišajā transportlīdzekļiem jābrauc ar iedegtiem dienas gaitas vai tuvās 

gaismas lukturiem;
•	 no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa 

nepārsniedz 3,5 t, jābūt aprīkotiem ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas 
apstākļos. Transportlīdzekļiem, kuriem ir riepas ar radzēm, aizliegts braukt laikposmā 
no 1. maija līdz 1. oktobrim;

•	 transporta līdzeklim jābūt aprīkotam ar aptieciņu, ugunsdzēšamo aparātu un avārijas 
trijstūri. Bērni, kuru vecums nepārsniedz 10 gadus, drīkst braukt tikai speciālā bērnu 
sēdeklī.

Latvijas valsts ceļi
•	 Satiksmes ierobežojumi: www.lvceli.lv
•	 Noderīga informācija autovadītājiem: www.celugids.lv

Satiksmes informācijas centrs
Diennakts informatīvais tālrunis: +371 65025555

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 Mājaslapa: www.csdd.lv

VilciensAutobuss

Latvijas Velo informācijas centrs
•	 Tel: +371 67507103
•	 Mājaslapa: www.bicycle.lv

Latvijas Riteņbraucēju apvienība
Mājaslapa: www.divritenis.lv

Veloceliņi Rīgā:
•	 Vecrīga - Imanta (13 km) - Jūrmala
•	 Rīgas centrs - Mežaparks (6,6 km)
•	 Rīgas centrs - Berģi (14 km)

Rīgas domes Satiksmes departaments
Mājaslapa: www.rdsd.lv

Sargā savu velosipēdu!
•	 Iegādājoties velosipēdu vienmēr pieprasi velosipēda pasi, kurā ierakstīts rāmja 

numurs!
•	 Izmanto drošu veloslēgu!
•	 Neatstāj velosipēdu nomaļā vietā uz ilgu laiku, centies to novietot 

apsargātā vietā / novērošanas kameru tuvumā, vai vietās, kur ir daudz cilvēku!
•	 Pēc iespējas pie velostatīva slēdz rāmi kopā ar abiem riteņiem!
•	 Atstājot velosipēdu noņem papildu aprīkojumu - lukturi, velokompjūteru, pumpi!
•	 Lai aizsargātu riteņus vai sēdekli no to nozagšanas, izmanto skrūves, nevis ekscentru 

savienojumus!

Samaksāt par taksometra pakalpojumiem iespējams gan skaidrā naudā, gan ar 
maksājumu kartēm un arī ar mobilo telefonu, izmantojot Mobilly (www.mobilly.lv). 
Atsevišķos taksometros var norēķināties tikai skaidrā naudā. Ja plānojat doties 
ar taksometru ārpus Rīgas, lūdzu iepriekš noskaidrojiet pie taksometra vadītāja 
paredzamās izmaksas.

Taksometru uzziņu dienests "TAXI 8880"
•	 Tel: 8880
•	 E-pasts: 8880@8880.lv

Kuģis

Kuģis uz Jūrmalu
Vasaras sezonā no Rīgas centra uz Jūrmalu (Majoriem) var nokļūt ar upes motorkuģi 
"New Way". Brauciena ilgums ir aptuveni 2,5 stundas. Rīgā kuģis atiet no piestātnes 
starp Akmens tiltu un skulptūru "Lielais Kristaps".
•	 Tel: +371 67147900, +371 29237123
•	 Mājaslapa: www.pie-kapteina.lv

Ekskursiju kuģīši Rīgā
•	 "Vecrīga", "Amber Rīga" un "Aurora" (www.rivercruises.lv)
•	 "Darling", "Maria", "Rebeka" un "Laima" (www.kmk.lv)

Tūrisma informācijas centri

EDEN apbalvojumu kā izcilākais Eiropas tūrisma 
galamēķis saņēmuši:
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11 Jūrmala 49
 

50 Līgatne 51 Tērvete

kā arī Liepāja, Līgatne un Rēzekne.

Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/eden

1. Aglona www.aglona.lv

2. Aizpute www.aizputesnovads.lv

3. Aloja www.staicele.lv

4. Alūksne www.aluksne.lv

5. Ape www.ape.lv

6. Auce www.auce.lv

7. Balvi www.balvi.lv

8. Bauska   www.tourism.bauska.lv

9. Burtnieki www.burtniekunovads.lv

10. Carnikava www.tourism.carnikava.lv

11. Cesvaine www.cesvaine.lv

12. Cēsis   www.tourism.cesis.lv

13. Dagda www.visitdagda.com

14. Daugavpils www.visitdaugavpils.lv

15. Dobele www.dobele.lv

16. Dundaga www.dundaga.lv

17. Durbe www.durbe.lv

18. Ērgļi www.ergli.lv

19. Gaujas nacionālais parks, 
Gūtmaņala www.gnp.lv

20. Gaujas nacionālais parks, Līgatnes 
dabas takas www.gnp.lv

21. Gaujiena www.gaujiena.lv

22. Gulbene   www.visitgulbene.lv

23. Ieriķi www.tourism.amatasnovads.lv

24. Jaunjelgava www.jaunjelgava.lv

25. Jēkabpils www.jekabpils.lv

26. Jelgava   www.visit.jelgava.lv

27. Jūrmala www.tourism.jurmala.lv

28. Jūrmalciems 
 www.jurmalciemaklajumi.viss.lv

29. Kandava www.visitkandava.lv

30. Koknese www.koknese.lv

31. Kolkasrags www.kolkasrags.lv

32. Krāslava www.visitkraslava.com

33. Kuldīga   www.visit.kuldiga.lv

34. Ķekava www.kekava.lv

35. Liepāja   www.liepaja.travel

36. Līgatne   www.visitligatne.lv

37. Limbaži   www.visitlimbazi.lv

38. Līvāni www.livani.lv

39. Ludza, Cibla www.ludza.lv

40. Madona www.visitmadona.lv

41. Mazsalaca www.mazsalaca.lv

42. Naujene www.naujene.lv

43. Nīca www.nica.lv

44. Ogre, Ikšķile www.latvijascentrs.lv

45. Pārgauja www.pargaujasnovads.lv

46. Pāvilosta www.pavilosta.lv

47. Pļaviņas www.plavinunovads.lv

48. Preiļi www.preili.lv

49. Priekule www.priekulesnovads.lv

50. Rauna www.rauna.lv

51. Rēzekne, Viļāni www.rezekne.lv

52. Rīga  www.liveriga.com

53. Roja www.roja.lv

54. Rucava www.rucava.lv

55. Rūjiena www.rujiena.lv

56. Sabile www.sabile.lv

57. Salacgrīva tourism.salacgriva.lv

58. Salaspils www.salaspils.lv

59. Saldus   www.saldus.lv

60. Saulkrasti   www.visitsaulkrasti.lv

61. Sigulda www.tourism.sigulda.lv

62. Skrunda www.skrundasnovads.lv

63. Smiltene www.smiltene.lv

64. Strenči www.strencunovads.lv

65. Talsi    www.talsitourism.lv

66. Tērvete www.zemgaletourism.lv

67. Tukums www.turisms.tukums.lv

68. Valdemārpils www.valdemarpils.lv

69. Valka www.valka.lv

70. Valmiera   visit.valmiera.lv

71. Varakļāni www.varaklani.lv

72. Ventspils www.visitventspils.com

73. Viesīte www.viesite.lv

74. Zaņa www.zana.lv

   - "Q-Latvia" kvalitātes zīmes ieguvējs

Reģionālās tūrisma asociācijas

Kurzeme  www.kurzeme.lv

Latgale  www.visitlatgale.com

Vidzeme  www.vidzeme.com

Zemgale  www.travelzemgale.lv

EDEN

Videoklipi par tūrismu Latvijā

www.vimeo.com/channels/latvija

Noderīgi telefona numuri

"Latvia.Travel" bezmaksas aplikācija viedtālruņiem

Tavs oficiālais ceļvedis ceļojumiem pa Latviju. Bezmaksas 
Latvia.travel mobilajā aplikācijā "iPhone" un "Android" 
platformas viedtālruņiem meklē: apskates vietas, 
naktsmītnes, pasākumus, restorānus un kafejnīcas un 
tūrisma informācijas centrus. Mobilās aplikācija ļauj īsā 
laikā orientēties vidē, un lietotnē iekļautā karte ne tikai 
atvieglo meklēšanu, bet arī uzzīmē taisnāko ceļu, kā līdz 
vēlamajai vietai nokļūt, saskaitot kilometrus līdz tai (ejot 
kājām vai braucot ar auto).

Neatliekamās palīdzības dienesti (bezmaksas)

glābšanas dienests 1
 

1
 

2

Eiropas Savienības vienādais 
neatliekamās palīdzības tālrunis 
policijai, ugunsdzēsējiem un 
ātrajai medicīniskajai palīdzībai.
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ātrā medicīniskā palīdzība 1
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gāzes noplūde 1
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auto palīdzība 1
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Diennakts uzziņu dienesti
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8

 

1
 

1
 

8
 

9

Visa veida informācija par Latviju 
(maksas)

Apzīmējumi

Attālumi starp pilsētām (km)

1 Tūrisma informācijas centrs 72 Teātri, muzeji, darbnīcas Kurzeme

Nacionālais parks 120 Gardumi Latgale

1 Izklaide un aktīvā atpūta Vidzeme

42 Dabas parki un zoodārzi Zemgale

Galvenais ceļš Starptautiskā lidosta

Ceļš ar atdalītām 
kustības joslām

Prāmju līnija

Cits ceļš Jahtu osta

Dzelzceļš

Gaujas nacionālais 
parks

Rāznas 
nacionālais parks

Ķemeru 
nacionālais parks

Slīteres 
nacionālais parks


