
Tehnoloogia

Aerodium.� Lendavaid inimesi nägid Torino 
olümpiamängude ja Shanghai EXPO näituse 
ajal maailmas miljonid. See ainulaadne 
tuuletunnel leiutati Lätis ja igaühel on Sigulda 
lähedal asuval atraktsioonil võimalus nautida 
ehtsat rõõmu ja absoluutse vabaduse tunnet. 
Soovite lennata?

Traadita internet.� Missugusel reisijal poleks 
tänapäeval kaasas mõnd mobiilset side- või 
meelelahutusseadet? Lätis on maailma üks 
kiireimatest internetiühendustest ja üle 4000 
traadita interneti juurdepääsupunkti, kusjuures 
see arv kasvab pidevalt. Juba praegu on 
Riia Euroopa traadita interneti pealinn! Lätis 
reisides leidke kogu vajalik turismiinfo ja jagage 
oma muljeid. 

Kus veel on rand üle 500 km pikk ja rannaliiv nii meelitavalt valge? Läänemere 
rannik üllatab Jūrkalne 16 meetrit kõrge rannajärsakuga, iidsete liivi külade 
ja Kolkasragsi külaga, kus üksteise vastu võitlevad Liivi lahe ja Läänemere 
lained, ning ainulaadsete mereäärsete aasadega Ainaži lähedal, kus saab 
linde vaadelda. Laiad liivarannad asuvad nii Jūrmalas, Saulkrastis, Liepājas 
ja Ventspilis kui ka paljudel üksildastel ääremaadel, kus keegi ei sega teile 
meelepärase puhkuse nautimist. Paljudel randadel lehvivad sinised lipud, mis 
annavad tunnistust nende heakorrast, puhtusest ja ohutusest. Kaltenes, Tūjas 
ja Ovišis on rannad kivised ja lausa ootavad fotole jäädvustamist. Terasemad 
märkavad rannale uhutud mererohu vahel kindlasti mõnd Läänemere kulla 
tükki ehk merevaiku, mis reisimälestusena kaasa võtta. Ikka veel suitsutatakse 
Liivi lahe väikestes kalurikülades äsja merest püütud kala ja seda pakutakse 
maitsmiseks ka möödasõitjatele - selle lõhna tunnete juba kaugelt. Liepāja 
Karosta sõjasadamas on säilinud sõjaajaloo muljetavaldavad mälestised, 19. 
sajandil asus seal tsaari-Venemaa sõjalaevastiku baas; tänapäeval võivad aga 
kõik huvilised vangla muuseumis ja fortides ajaloolist meelelahutust nautida. 
Ärge Kuramaa muistsetest tuletornidest mööda sõitke - ronige üles, et tunda 
mere ja rannaäärse metsade avarust, mis täidab teid karge õhu ja igatsusega 
uute muljete järele. 

Foto: Läti Turismiarengu Agentuur, R.Hofmanis, A.Priedīte, M.Ignats, 
L.Svirskis, G.Janaitis, G.Seilis, S.Kuzmickis, T.Gill, Jūrmala turismiinfokeskus, 
"Leta", "F64", www.aerovision.lv.
Tasuta
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviatravel

Fakte Läti kohta

"Latvia.Travel" mobiiliäpp

Teie ametlik teejuht Lätis reisimisel 
Latvia.travel tasuta iPhone'i ja Androidi 
nutitelefonidele mõeldud mobiiliäpist saab 
otsida vaatamisväärsusi, ööbimiskohti, üritusi, 
restorane ja kohvikuid ning turismiinfokeskuseid. 
Mobiiliäpp võimaldab kiiresti keskkonnas 
orienteeruda ja selle kaart hõlbustab otsimist 
ja näitab ka kõige otsemat teed, kuidas valitud 
objektini jõuda, loendades kilomeetreid selleni 
(minnes jala või sõites autoga).

© Läti Turismiarengu Agentuur, 2015

Läänemere rannik

Kas usute, et vanasti olevat Läti järved õhus lennanud, kuni leiti sobiv 
maandumiskoht? Nii vestavad Läti muistendid ja muinasjutud, mis praegu 
muidugi toovad vaid naeratuse näole. Samas on muinasjutuliselt kaunis koht, 
kus järvi on rohkem kui mujal, siiski olemas - seda kutsutakse siniste järvede 
maaks. Üks järvedest, Velnezers, on ebatavaliselt selget sinakasrohelist 
värvi. Astuge paati ja minge Läti kõige sügavama järve Drīdzise kaunitesse 
lahtedesse unistama või vändake ratta seljas üks ring ümber Ežezersi, 
saarerikkaima järve. Kui sellest jääb veel väheks, võite paadiga ületada 
kasvõi viis omavahel ühendatud järve. Suvel läheb järvevesi nii soojaks, et 
ujumine on lõpmata mõnus, samas jahutab nende vesi sügisel ja kevadel 
pärast saunas vihtlemist väga hästi. Kui õngeridvaga järvekaldal istumiseks 
kannatust jätkub, aitavad külalislahked latgalid maitsvat kalasuppi keeta ja 
pakuvad veel äsja küpsetatud musta leibagi. Sellist rahu, puhkust ja heaolu 
saavad pakkuda vaid rahulikud järveveed, pilliroo mahe kohin ja linnulaul.

Järvede piirkond

Läti kõrgeim küngas on vaid veidi rohkem kui 300 meetrit üle merepinna, 
kuid kohalikud kutsuvad seda uhkelt Gaiziņkalnsi mäeks. Päikselisel päeval 
võib sellelt näha nii teisi metsakattega mägesid kui ka lähedalasuvate kirikute 
ja linnuste torne. Suvel on Vidzeme künkanõlvad otsekui loodud aktiivseks 
puhkuseks takistusradadel, talvel aga on õige aeg suusad jalga panna ja 
alla sõita, et nautida lumist maastikku ja värsket õhku. Turismimarsruut 
"Läti maalilised künkad” kutsub tutvuma Gaiziņkalnsi looduspargiga ja 
selle ümbruskonna kultuuriväärtustega. Tee peal asub ka päris mitu Läti 
kirjandusklassikute sünnikohta ja isegi kui te neid ei tunne, mõistate, kust on 
nad suurepäraste looduskirjelduste puhul inspiratsiooni saanud. Kalsnava 
dendraariumis asub aga imepärane aed, kus kogu aeg, aasta ringi, miski 
õitseb ja kus inimesed eriti kevadel justkui magusast lõhnast joobnuna ringi 
jalutavad. Siin alustab oma käänulist jooksu ka Läti pikim ja toredaim jõgi 
Gauja, mis on andnud nime turistide armastatud Gauja looduspargile.

Küngaste piirkond

Traditsioonid

Liivi rand.� 12 iidses kalurikülas Läänemere 
kaldal elab siiamaani üks Läti rahvastest - 
liivlased -, kes kõneleb omavahel omaenda 
keeles ja valmistab erilisi sööke ning peab kord 
aastas kultuuripidustusi. Vaiksed liivarannad, 
kaluripaadid, paksud metsad, traditsioonilised 
puumajad ja Kolkasrags meelitavad siia just 
aeglase puhkuse armastajaid.

Suitide piirkond.� Selle katoliku kihelkonna 
visiitkaardiks on värvilistes rahvariietes suitide 
naised, kes on kogu maailmas kuulsaks saanud 
oma mitmehäälse laulmisega. Alsunga kandis 
on tekkinud traditsioonid, mida pole kusagil 
mujal Lätis. Minge kindlasti Jūrkalne panka 
(koos merre kukkuvate mändidega) ja maalilist 
Alsungat vaatama.

Jaanipäev.� Põhjalik pidusööming, laul ja 
tants, lõkke ääres veedetud aasta lühim öö, 
alasti inimeste jooks ja muud müütilised 
rituaalid ja isegi armastus vabas looduses - 
see on jaanipäev. Seda peetakse kogu Lätis 
nii sõprade ja sugulaste seas kui ka suurtel 
väliüritustel just pööripäeval, 23. ja 24. juunil.

Suitsusaun.� Maal saab nautida kõige 
vanemat Läti sauna, mida kutsutakse 
suitsusaunaks. Kuna sellel korsten puudub, 
läheb suits kütmise ajal välja nii uksest kui 
ka aknast. Tahmal, millega saun on nõgiseks 
muutunud, on mitmeid tervislikke omadusi 
ja see ei sega üldse laval istumist. Kui pärast 
sauna veel end külmas vees jahutada, on keha 
puhas, karastatud ning nahk on elastne ja 
tervisliku väljanägemisega.

Arhitektuur

Juugendstiil.� Pole midagi imestada, kui 
teile tundub, et teie jalutuskäiku Riias või 
Liepājas keegi jälgib - siin võib igal sammul 
hoonete fassaadidel kohata juugendstiilis 
nägude nn spioonivõrgustikku. Hoonetes ja 
fassaadidel olevad rikkalikud dekoratsioonid, 
skulptuurid, ornamendiread, vitraažid ja muud 
kunstipärased elemendid vaimustavad oma 
mitmekesisuse ja detailitäpsusega.

F.�B.�Rastrelli šedöövrid.� Ka Lätis valitsesid 
kunagi ammu hertsogid ja ka nemad 
soovisid elada niisama peenelt kui naabrid 
tsaari-Venemaa õhukonnas. Seepärast 
kutsuti siia Itaalia arhitekt F. B. Rastrelli, 
et ehitada Jelgavasse Peterburi hiilgava 
Talvepalee sarnane hoone ja Rundālesse Läti 
suurejoonelisim barokk- ja rokokooloss.

Sõjapärand.� Vanad kindlused, militaarvangla, 
NSVLi-aegne maa-alune punker ja 
raadiolokaator, tuumarakettide šahtid - seda 
kõike hoiti kunagi suures saladuses. Nüüd 
võivad ajalooentusiastid ja seikluste otsijad 
oma uudishimu rahuldada ning tunda 
tolleaegset elu-olu põnevate mängude ja 
etenduste kaudu ka omal nahal.

Käsitöö

Merevaik.� Lätlastele on merevaik kõige 
väärtuslikum vääriskivi, millest saab teha 
maailma pikima merevaigust kaelakee, 
meisterdada erinevaid ehteid ja isegi 
kududa kangast. Märkimisväärne on ka 
selle energeetiline jõud, mis pidavat tervise 
tugevdamisele kaasa aitama. Mitte asjata ei 
kutsuta Läänemerd ka merevaigu mereks, sest 
Kuramaa rannalt võib pärast torme tihti leida 
väikesi merevaigutükke. Suveniirikauplustes 
on valik sõrmustest ja keedest muidugi 
palju suurem, ulatudes säravate lampide ja 
maalideni.

Mehaaniline orel.� Liepāja Püha Kolmainsuse 
kirik võib uhkeldada maailma suurima 
mehaanilise oreliga, mida häälestatakse 
nii pidulike kontsertide saatmiseks kui ka 
rahvusvahelise orelimuusika festivali jaoks. 
Sõitke kasvõi kordki kuulama, kuidas see 
ainulaadne muusikainstrument kirikuvõlvid 
taevalike helidega täidab!

Must keraamika.� Musta keraamika 
põhjamaises tagasihoidlikkuses ja 
lihtsas elegantsis peitub oma ilu. Seda 
sajanditepikkust savinõude voolimise tehnikat 
hoiavad Läti pottsepad siiamaani au sees, 
meisterdades nii dekoratiivseid kui ka praktilisi 
kööginõusid.

Kulinaariapärand

Kihelkondade söögid ja joogid.� Mis on 
sklandrausis, kanepivõi, hallid herned pekiga, 
kartulipannkoogid, mahorka ja kasemahl? 
Kui tahate Lätit tõeliselt n-ö maitsta, peaksite 
nautima neid võib-olla natuke imelikke, kuid 
traditsioonilisi sööke ja jooke, mida sageli 
leidub vaid teatud kihelkondades.

Riia keskturg.� Endistes tsepeliinide 
ehitamise angaarides asub Euroopa üks 
suurematest turgudest, mis on justkui teejuht 
Läti kulinaarsesse maailma. Siit võib osta nii 
talumeeste endi kasvatatut kui ka värsket leiba, 
juustu, suitsukala, mett, lilli, käsitöötooteid ja 
palju muud.

Sabile viinamarjaistandus.� Guinnessi 
rekordite mõnd vanemat raamatut sirvides 
leiate sealt sissekande selle kohta, et see on 
kõige põhjapoolsem viinamarjaistandus, 
kus viinamarju vabas looduses kasvatatakse. 
Ka tänapäeval tehakse Lätis veini ja seda 
mitte ainult kohalikest viinamarjadest, 
vaid ka õuntest, mustadest sõstardest, 
roosidest, rabarbritest, kasemahlast ja veel 
ebatavalisematest lähteainetest. Kui hästi 
maitseb, siis miks mitte? 

Muusika

Klassikaline muusika.� Maailmas tuntakse 
paljusid silmapaistvaid Läti ooperisoliste, 
dirigente ja muid muusikuid, kes rõõmustavad 
oma kuulajaid südamlike ja tunderikaste 
kontsertidega, mida võib kogeda vaid 
kodumaa lavadel. Nautige Elīna Garanča, 
Aleksandrs Antoņenko, Inese Galante, Gidons 
Krēmersi, Vestards Šimkuse, Andris Nelsonsi ja 
teiste muusikatähtede esinemisi Lätis.

Laulu- ja tantsupidu.� Üle 30 000 osaleja, 
sajad tuhanded pealtvaatajad ja üks kirg - Läti 
laulud. Niimoodi peetakse kord viie aasta 
jooksul Läti suurejoonelisimat pidu, mille 
raames võib rahvariiete paraadi ja kontsertide 
ajal tunda kõiki kohalviibijaid siduvat rõõmu ja 
traditsioonide jõudu.

Loodus

Sinised lehmad.� Muistendite kohaselt 
tulid need lehmad välja merest ja hakkasid 
rannaäärsetel aasadel rohtu sööma. Seepärast 
on nad ka mere karva. Kes teab, palju selles 
tõde on, aga selliseid hallikassiniseid lehmi 
võib Kuramaa rannikuäärsetes külades 
siiamaani kohata. Mis te arvate, mis värvi on 
sellise lehma piim? Tulge vaatama!

Venta kosk.� Kas teadsite, et Euroopa kõige 
laiem juga asub Lätis? Koos vana telliskivisillaga 
näeb see nii idülliline välja, et kevadel ja sügisel 
lendavad kalad üle kose, et Kuldīga vanalinna 
kivikatuseid ja Venta oru kaunidust näha. Siit 
on inspiratsiooni saanud nii maalikunstnikud, 
filmitegijad kui ka paljud fotograafid.

Pokaiņi mets.�  Salapärased kivijõed, 
kivikalmed, vallid ja eripärased omaette 
asetsevad kivid - tegemist on Läti 
Stonehenge'iga, mille juurde kuuluvad 
fantastilised ja ebatavalised oletused ja lood. 
Kahtlemata on Pokaiņi mets energeetiliselt 
võimas paik. Minge sinna jalutama, pange 
jalga mugavad kingad ja olge tunnetele valla!

Gauja rahvuspark

Gauja rahvuspark on üks populaarsematest turismi 
sihtkohtadest Lätis. Esimesed rändajad jalutasid 
Siguldat ümbritsevatel radadel juba 19. sajandil, mida 
tõendavad nende jäetud graveeringud liivakivikoobaste 
seintel. Külastajaid meelitab omapärane Koiva ürgoru 
maastik, kus on Läti suurimad devoni kaljupaljandid 
- liivakivi kaljujärsakud, kaljud (Kraukļu kuristik, 
Velnala kaljud, Spriņģu kaljurahn, Glūdu kalju, Zvārte 
kaljurahn, Ērgļu kaljud, Sietiņi kaljurahn) ja koopad 
(Gūtmaņala koobas Siguldas on suurim ja kõrgeim 
koobas Baltikumis). Suurepärase pargi nautimiseks 
ühest päevast ei piisa. Rahvuspargis leidub rohkem 
kui 500 kultuuri-ja ajaloomälestist - linnused, kivist 
lossid, kirikud, mõisahooned, veskid ja tuulikud, samuti 
muud arheoloogilised, arhitektuurilised ja kunstilised 
mälestusmärgid. Peamised turismisihtkohad on Sigulda 
ja Turaida loss, samuti Līgatne ja Cēsis, kuid tõelised 
reisijad ei tohiks vahele jätta ka paljut muud.

 www.gnp.lv

 www.entergauja.com

Ķemeri rahvuspark

Baltimaade populaarseimas kuurortlinnas Jūrmalas 
asub ka Ķemeri rahvuspark, mis pakub külastajatele 
looduses puhkamise variantide laia valikut. See 
on Natura 2000 territoorium, mis on eriline suure 
bioloogilise mitmekesisuse tõttu - soojärvede rikas 
Ķemeri raba, peaaegu kõik metsaliigid, mis Läti 
laiuskraadidele iseloomulikud on; nii metsaloomade 
kui ka metslehmade ja -hobustega aasad; valgete 
liivarandade ja kuivade männimetsadega mererannik; kolm suurt järve, mille 
rahulikud veed mitte ei paku ainult silmarõõmu, vaid loovad ka imepärase 
rahutunde. Ķemeri ümbruskond on rikkalik mitmesuguste mineraalide ja 
ravivetega. 18. sajandil asutati Ķemeri kuurort, kuhu tulid väävelvesiniku 
allikat ja mudavanne nautima inimesed kogu Euroopast.

 www.daba.gov.lv/kemeri

Rāzna rahvuspark

Latgale eriline koloriit, suurepärased maastikud linnuste, 
veekogude ja metsadega, Rāzna järv - uusimat Läti 
rahvusparki iseloomustab looduse suur mitmekesisus. 
Pargi territooriumil on mitmed järved. Neist üks, Rāzna 
järv on Lätis võimsuselt teine. Selle liivased rannad 
annavad põhjust Rāzna järve kutsuda Latgale mereks. 
Järv on kaladerikas ja selle randadel asuvad mitmed 
heakorrastatud puhkekohad. Ežezers on eriline selle 
poolest, et järves on umbes 70 saarelaadset moodustist, millest u pooled 
on küll pillirooga täis kasvanud. Järves olevat ligikaudu 33-36 saart. Rāzna 
rahvuspargis asub ka Läti suuruselt kolmas mägi - Lielais Liepukalns (289 
meetrit üle merepinna), mis tõuseb esile meie riigi kontekstis suhteliselt 
märkimisväärse kõrgusega. Rāzna järve kõrval asuval Mākoņkalnsi (248 m üle 
merepinna) mäel on säilinud Liivimaa ordu 13. sajadil ehitatud ja vallutamata 
jäänud Volkenberga kivilinnuse fragmendid.

 www.daba.gov.lv

Slītere rahvuspark

Slītere rahvuspargi territooriumi võib pidada Balti mere 
unikaalseks geoloogilise ajaloo muuseumiks. Seal 
asuvad nii 30-50 m kõrge Balti jääpaisjärve pank, mis 
on liikidevahelises võitluses kasvanud täis ülirikkaliku 
looduslikku laialehelist metsa, kui ka vigu (lohkudega 
luited) ja kangaroo (puidused luited) kompleks. Pargi 
lahutamatu osa on mererannik liiva ja düünide, kuivade 
männimetsade, rannikuäärse akvatooriumi ja mitmete 
kilomeetrite pikkuste puiduste luidetega ("kangari"), mis vahelduvad 
lohkudega luidetega ("vigas"). Rahvuspark asub lindude rände teel, kevadel 
võib siin näha tohutut hulka migreeruvaid linde. Pargi territooriumil 
elavad sellised haruldased ja kaitse all olevad roomajad nagu sookilpkonn 
ja silenastik, ning Kolka ümbruses ka kõre. Rahvuspargi mereäärsetes 
kalurikülades võib tutvuda liivi kultuuripärandiga, mis on Põhja-Euroopa 
kultuuripärandi oluline osa.

 www.slitere.lv

Põhja-Vidzeme biosfääri reservaat

Põhja-Vidzeme biosfääri reservaat on ainuke vastavalt 
kaitstav loodusala Lätis. Siin asuvad ühed suurimatest 
Baltimaade puutumatutest rabakompleksidest. 
Maaliliste liivakivipankadega Salaca jõgi on lõhede 
olulisim kudemiskoht Läänemere rannikul ning 
Burtnieku voored on omakorda ühed Euroopa 
laiematest, mille tekitasid liustikud. Salacgrīva ja 
Ainaži vahelised laiad rannikualad ehk rannaniidud 
moodustavad Läti suurima mereäärsete niitude kompleksi - ühes kohas võib 
kohata üle 600 taimeliigi, samuti on see suurepärane koht nii pesitsevate 
paiksete kui ka rändlindude vaatlemiseks. Reservaadis võib vaadata ka 
Euroopa põhjapoolseimat valgekurgede kolooniat. Vidzeme kivine mererand 
Tūjas on ainuke koht Läänemere ääres, kus mererannal saab vaadata 
liivakivipaljandeid, liivarand ise aga on kaetud eri suuruses maakividega.

 www.biosfera.gov.lv

Kui näete seda märki, tähendab see, et asute 
looduskaitsealal. Kaitskem Läti loodust!.

Rohkem teavet www.�daba.�gov.�lv
Videod Läti turismi kohta

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Asukoht Asub Läänemere rannikul Eestist lõuna pool

Pindala 64.589 km² - peaaegu poole suurem kui Eesti

Piirid Eesti, Venemaa, Valgevene, Leedu

Rahvaarv 1 988 400 - kolmandiku võrra suurem kui Eesti

Rahvastikutihedus 31/km² - Euroopa üks väikseimatest

Pealinn
Riia - UNESCO maailmapärandi nimekirja 
kantud ajaloolise kesklinnaga Baltimaade 
suurim linn

Kõrgeim tipp Gaiziņkalns - 311,5 m

Metsad 
54% territooriumist on kaetud rikkaliku 
taimestikuga

Looduskaitse 
633 looduskaitseala, millest 336 on kantud 
"Natura 2000" loendisse

Rand 500 km valget liivaranda

Praktiline teave

Kasulikud telefoninumbrid

Kohalik aeg: Läti asub GMT+2 ajavööndis (nagu ka Lääne-Euroopas, on 
Lätis märtsi algusest oktoobri lõpuni suveaeg: GMT+3)

Valuuta: Läti riiklik valuuta on euro (€). Muid rahaühikuid saab eurode vastu 
vahetada pankades ja valuutavahetuspunktides.

Pangaautomaadid ja krediitkaardid: Lätis on palju pangaautomaate, 
eriti linnakeskustes ja ostukeskustes, samuti rahvusvahelistes sadamates, 
lennu- ja raudteejaamades. Peaaegu kõikjal saab arveldada populaarsemate 
krediitkaartidega.

Elekter: 220-voldine vahelduvvool, kasutatakse kaheharulisi Euroopa 
standardpistikuid (50 hertsi). 

Rahvusvaheline 
kaugekõnede kood

+  3  7  1

Hädaabi telefoninumbrid (tasuta)

Päästeteenistus 1  1  2
Euroopa Liidu ühtne 
hädaabinumber: 
politsei, tuletõrje ja 
kiirabi.

Politsei 1  1  0

Tuletõrje 1  1  2

Kiirabi 1  1  3

Gaasileke 1  1  4

Autoabi 1  8  8  8

Ööpäevaringne infotelefon
1  1  8  8  
1  1  8  9

(tasulised infotelefon)

WiFi traadita internet

WiFi - see on võimalus kasutada traadita internetti seda toetavas arvutis, 
tahvelarvutis või nutitelefonis. Lattelecom tegi Läti elanikele ja turistidele 
kättesaadavaks suurima WiFi-võrgustiku Lätis, millel on kohvikutes, 
poodides, kaubanduskeskustes, ühistranspordi peatustes, parkides ja mujal 
üle 4000 juurdepääsupunkti. 

Rohkem teavet www.�wifi.�lv

Läti mobiilioperaatorid

LMT 
•	 Tel: +371 29319911 
•	 Koduleht: ww.lmt.lv

Tele2
•	 Tel: +371 29500300
•	 Koduleht: ww.tele2.lv

Bite
•	 Tel: +371 25851601 
•	 Koduleht: www.bite.lv

Eesti Suursaatkond Riias

See on roheline maa liivaste mererandadega, ulatuslike 
metsade ja puutumatu loodusega. Pika ajalooga ja 
kultuuritraditsioonidega, rikka arhitektuuri ning põnevate 
vaatamisväärsustega. Rahuliku elurütmiga maapiirkondades, 
kaasaegsete linnadega, märkamatute, kuid külalislahkete 
inimeste, turvalise keskkonnaga.

Balti riikide pärl Läti on üks Euroopa Liidu ja Põhja-Euroopa 
riikidest ning asub Euroopa põhjaregioonis Läänemere 
kaldal. Juba ammustest aegadest on Läti olnud Euroopa 
ristumiskoht ida ja lääne, lõuna ja põhja vahel, seetõttu on 
Läti multikultuurne riik, kus on sulatatud kõikide nende riikide 
traditsioonid, luues unikaalse keskkonna, millele pole sarnast 
kuskil mujal maailmas. Nagu teised Euroopa riigid, nii ka Läti 
suudab pakkuda avastamiseks kultuuri- ja ajaloopärandit, kuid 
Lätis on see ehe - ainus ja ainulaadne. Hoolikalt vaadates ja 
rahulikult puhates on võimalik märgata asju, mis paneb teie 
südame põnevusest kiiremini põksuma. Läti inimesed on 
külalislahked ja rõõmsameelsed, väga sõbralikud.

TURISMIKAART

LÄTI

Riia

Rohkem põnevaid kohti, mida 
Lätis kiirustamata nautida! 1.�  

•	Aadress: Skolas iela 13
•	 Tel: +371 67812020
•	 E-post: embassy.riga@mfa.ee
•	 Koduleht: www.estemb.lv
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Rīga

219 Liepāja

186 121 Ventspils

247 455 428 Rēzekne

238 446 420 90 Daugavpils

202 418 383 123 213 Alūksne

113 326 293 210 264 115 Valmiera

67 227 228 276 207 268 176 Bauska
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 www.visitventspils.com

 www.liepaja.travel

 www.tourism.cesis.lv

 www.tourism.sigulda.lv

 www.visit.kuldiga.lv

 www.visitligatne.lv

 www.tourism.jurmala.lv

 www.aglona.lv

 www.liveriga.com

 www.rundale.net

1 Turismiinfokeskused Lennujaam Kurzeme Zemgale Suitide piirkond Sinise lipu rand Peatee

1 Turismisihtkoht Praamiliin Latgale Järvede piirkond Liivi rand Kuurort Mitmesuunaline maantee

Rahvuspark Jahtide kai Vidzeme Küngaste piirkond Põhja-Vidzeme 
biosfääri reservaat Raudtee Muudel teedel

Tähistused

RiiA LAhT

Läti turismi Top 10 sihtkohti

1.� Rundāle loss ja muuseum   Läti 
eredaim arhitektuuripärl Rundāle loss kutsub 
kiirustamata nautima külluslikke 18. sajandi 
interjööre, lõhnavas roosiaias meeldivalt 
joobuma, vikerkaarevärvides särava 
purskkaevu juures silmi puhkama ja Kuramaa 
hertsogiriigi õukonna muretu argipäeva 
nautima.

2.� Riia vanalinn   Riia südameks 
on selle vanalinn ehk Vecrīga. Iga selle 
munakivisillutisel astutud sammuga avastate 
tervete lehekülgede kaupa linna 800 aasta 
vanust ajalugu. See on piisavalt väike, et siin 
end koduselt tunda ja samas piisavalt suur, et 
selle säilitatava ajaloo- ja UNESCO pärandi üle 
rõõmustada. Tutvuge sellega kiirustamata!

3.� Aglona basiilika   Latgales asub nii 
sadade kaupa maalilisi järvi kui ka kõige 
erinevamate konfessioonide jumalakodasid, 
mille seas ühte tuntumatest pühakohtadest 
maailmas - Aglona basiilikasse - koguneb 
igal aastal tuhandeid usklikke. Kiriku eriline 
aura ja külluslik interjöör kaotavad hetkeks 
igapäevamured ja kiirustamise ja panevad 
mõtlema sellele, mis on elus kõige olulisem.

4.� Jūrmala   Jūrmala on Läti populaarseim 
ja Baltimaade suurim mereäärne kuurort. Oma 
valgete liivarandade, tervistava männikuõhu, 
spaa ja raviasutustega aitab Jūrmala teil jõudu 
taastada ja nautida elu täiel rinnal. Külastage 
Jūrmalat, üht olulisimat Euroopa turismi 
sihtpunktidest.

5.� Gauja rahvuspark - Līgatne   Maaliline 
Gauja jõe ürgorg on juba aastasadu kogu 
maailma turiste ligi meelitanud. Siin võite aasta 
ringi tunda nii ürgse looduse lummust kui 
ka kogeda naasmist salapärasesse keskaega 
või nautida erinevaid aktiivse puhkuse viise. 
Külastage Līgatnet, üht olulisimat Euroopa 
turismi sihtpunktidest.

6.� Kuldīga ajalooline keskus   
Kuldīga on alati vaimustanud luuletajaid ja 
maalikunstnikke. Kuramaa sarmika väikelinna 
punased kivikatused ja rahulik õhkkond 
kannustavad mööda vaikseid tänavaid 
kiirustamata jalutama, jalgrattaga sõitma või 
vabaõhukino vaatama. Külastage Kuldīgat, üht 
olulisimat Euroopa turismi sihtpunktidest.

7.� Turaida muuseum-kaitseala - 
Sigulda   Turaida tähendab Läti iidsete 
elanike liivlaste keeles Jumala aeda. 
Kuumaõhupalli korvist või Gauja vastaskaldalt 
sügisõhtul vaadates kerkib Turaida loss 
roheliste ja kirjute puulatvade seast esile kui 
punastest tellistest ehitatud võimas laev. 
Jääb üle vaid üles minna ja kiirustamata seda 
inimeste ja looduse loodud kirjeldamatut 
külluslikkust nautida.

8.� Cēsise vanalinn   Cēsis on üks 
vanimatest ja kahtlemata kaunimatest Läti 
linnadest. Cēsise keskaegne loss on 13. 
sajandist saati oma saatust jaganud Vene, 
Poola ja Rootsi relvajõududega, et tänapäeval 
koos mõlema pargi, käänuliste kivisillutisega 
tänavate ja külalislahkete inimestega vallutada 
linna romantilise õhkkonnaga selle külaliste 
südameid.

9.� Liepāja   Liepājas asub mitte ainult lai 
liivarand, kus suve nautida, vaid ka omanäoline 
kultuuri-, arhitektuuri- ja militaarpärand. Siin 
tuleb külastada imepäraseid puitehitisi ja 
juugendstiilis hooneid, astuda sisse mõnda 
kunstigaleriisse ja jalutada linna ümbritsevas 
19. sajandist säilinud kindluste ja fortide 
süsteemis. Külastage Liepājat, üht olulisimat 
Euroopa turismi sihtpunktidest.

10.� Ventspils   Ventspils on 13. sajandist 
pärit vana meremeeste ja kalurite linn, kus 
sadam koos sinise lipu rannaga omavahel 
harmooniliselt läbi saavad. Selle elanikke 
iseloomustab meretuulte poolt sisse 
kasvatatud kangekaelsus ja lillelapse hing. 
Võtke lapsed ja sõbrad kaasa ning tulge pere- 
ja puhkusesõbralikku mereäärsesse Läti lille- ja 
purskkaevupealinna.

EDEN autasu saanud sihtkohad

4  5  6  9

ning ka Tērvetes ja Rēzeknes.

Informatsioon: http://ec.europa.eu/eden

Rong

Rongiliiklus on üks turvalisemaid, täpsemaid ja odavamaid liiklemisvõimalusi 
Lätis. Mugavustase rongi vagunites on erinev ning Riiast väljuval suunal on 
populaarsemad sõiduliinid mõnedel kellaaegadel hommikuti ning õhtuti 
reisijaid väga täis. Pileteid võib osta nii eelmüügist rongijaama piletikassadest, 
kui rongis piletimüüja käest sularahas. Rongis on jalgrataste vedu lubatud, 
kuid, kui jalgratta ümbermõõt on üle kahe meetri, peab reisija ostma 
pagasipileti. Riia rongijaama peahoones töötab infokeskus.

Riia kesklinna rongijaam
•	Aadress: Stacijas laukums 2
•	 Teated ja rongisõiduplaanid: travel.ldz.lv
•	 Internetist piletite ostmine: ticket.ldz.lv
•	Mobiiliäpp: www.pv.lv/en/mobile_application
•	 Infotelefon: +371 67231181 (tasuta)
•	 E-post: uzzinas@ldz.lv
•	 Siseliinirongi piletikassade 
lahtiolekuajad: 4:30-23:40

Jūrmala rongipeatused: Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti, 
Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Jalgrattaliiklus

Läti Jalgrataste Infokeskus
•	 Tel: +371 67507103
•	 Koduleht: www.bicycle.lv

Läti jalgrattasõitjate liit www.divritenis.lv

Riia Linnavolikogu Liiklusamet www.rdsd.lv

Euroopa jalgrattamarsruutide võrgustik "EuroVelo" www.eurovelo.org

Jalgrattaid võib vedada rongides! Kui jalgratta ümbermõõt on üle 
2 meetri, tuleb osta pagasipilet. Info: www.pv.lv

Hoia oma jalgratast!
•	 Jalgratast ostes küsi alati jalgrattapass, kuhu on märgitud raami number.
•	 Kasuta turvalist jalgrattalukku.
•	Ära jäta jalgratast mahajäetud kohta kauaks, püüa see jätta valvega kohta / 

turvakaamerate lähedusse või sinna, kus liigub palju inimesi.
•	 Võimaluse korral lukusta jalgrattastatiivi külge nii raam kui ka mõlemad 

rattad.
•	 Jalgratast lukustades võta lisavarustus (lambid, jalgratta arvuti, pumbad) 

kaasa.
•	 Rataste või sadula kaitsmiseks varaste eest kasuta kruvisid, mitte 

ülekandedetailidest ühendusi.

Majutus

Läti hotellide ja restoranide liit www.lvra.lv

Maaturismi liit "Lauku ceļotājs" (Rännumees) www.celotajs.lv

Läti kämpingute liit www.camping.lv

Läti noorteturismi ööbimiskohtade liit www.hostellinglatvia.com

Bussiliiklus

Riia bussijaamast, mis asub Keskturu kõrval, võib reisida teistesse Läti 
linnadesse ja asustatud paikadesse. Busside mugavustase on erinev, sõltudes 
firmast ning marsruudist. Mõnedel liinidel kurseerivad ka mikrobussid ja 
ekspressid. Pileteid saab osta nii eelmüügist bussijaama piletikassadest, kui 
otse bussist sularahas, vabade kohtade olemasolul. Reedeti ja laupäeviti 
võivad bussid Riiast väljuvatel liinidel olla vägagi täis sõitjaid. Bussijaamas 
töötab infokeskus. 

Riia bussijaam
•	Aadress: Prāgas iela 1
•	 Bussi sõiduplaanid: www.autoosta.lv 
•	 Internetist piletite ostmine: www.bezrindas.lv 
•	 Infotelefon: +371 90000009 (tasulised infotelefon)
•	 Piletikassade lahtiolekuajad: 6:00-22:00

Kaugused Eesti linnadest Riiani

Haapsalu 293 km Põlva 250 km

Jõhvi 375 km Rakvere 346 km

Keila 292 km Sillamäe 398 km

Kohtla-Järve 382 km Tallinn 310 km

Kuressaare 338 km Tapa 320 km

Maardu 322 km Tartu 302 km

Narva 423 km Valga 159 km

Paide 267 km Viljandi 224 km

Pärnu 182 km Võru 225 km

Tallinnast Riiga sõidab üle 15 bussi päevas ja sõidu kestus on ühes suunas 
umbes 4,5 tundi.

Auto

•	 Sõiduki liikumiskiirus asustatud kohas - 50 km/h, väljaspool asustatud kohta 
- 90 km/h;

•	 Sõiduki juht ning kõik reisijad, kelle istmekohad on varustatud 
turvavöödega, peavad kinnitama turvavööd;

•	 Lastel kuni kümne aastani, on lubatud sõita vaid spetsiaalselt selleks 
ettenähtud turvatoolis. Lubatud alkoholi tase transpordivahendi juhi veres 
on 0,2 promilli;

•	 Sõidukid peavad ööpäevaringselt liiklema sisselülitatud päeva- või 
lähituledega;

•	 1. detsembrist 1. märtsini peavad kõik sõidukid ja bussid, kelle kogumass 
ei ületa 3,5 t, kasutama rehve, mis on mõeldud talveoludes sõitmiseks. 
Naelkummidega sõidukitel on keelatud liigelda 1. maist 1. septembrini.

•	 Erasõidukite sissesõidumaks Jūrmala kuurortpiirkonda: 
www.tourism.jurmala.lv

Autoregistrikeskus (CSDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 E-post: office@csdd.gov.lv
•	 Koduleht: www.csdd.lv

Liiklusinfo keskus
Ööpäevaringne infoliin: +371 65025555

Autoparklad Riias www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

Autorent Rahvusvahelises Lennujaamas "Rīga" www.riga-airport.com 

Ööpäevaringne autoabi ja teated
Läti Sõidukite Ühing (LAMB). Tel: 1888, koduleht: www.lamb.lv
Autoklubi SOS. Tel: +371 67333333, koduleht: www.sos.lv
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Linnadevahelised kaugused (km)

1. Aglona www.aglona.lv

2. Aizpute www.visitaizpute.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. Gauja Rahvuspark, Guutmani 
koobas www.gnp.lv

20. Gauja Rahvuspark, Līgatne 
loodusrajad 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.liepajaturisms.lv

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. Riia  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.mammadaba.lv

67. Tukums www.visittukums.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" kvaliteedisüsteemi sertifikaadi

Turismiinfokeskused

Järvede piirkond

Küngaste piirkond

Gauja rahvuspark

Slītere rahvuspark

Ķemeri rahvuspark

Rāzna rahvuspark

Turismiassotsiatsioonid

Kurzeme  www.kurzeme.lv

Latgale  www.visitlatgale.com

Vidzeme  www.vidzeme.com

Zemgale  www.travelzemgale.lv

Suitide 
piirkond

Liivi rand Põhja-Vidzeme 
biosfääri reservaat

Schengeni ala

Gaiziņkalns

Tervis ja heaolu

Läti kuurortlinnade liit www.healthtravellatvia.lv

Sinise lipu rannad www.blueflag.org

Üritused

Sündmused Lätis www.latvia.travel/et/koduleht/mis-latis-toimub

Kultuuriürituste kalender www.culture.lv

Klassikalise muusika festivalid www.latvijaskoncerti.lv

Läti Rahvusooper www.opera.lv

Spordimaratonid www.maratoni.lv

Takso

Üldine takso infonumber "TAXI 8880"
•	 Tel: 8880
•	 E-post: 8880@8880.lv

Ekskursioonid

Läti kutseliste giidide liit
•	 Tel: +371 67376941, +371 29433440, +371 29343749
•	 E-post: lpgatravel@latnet.lv
•	 Koduleht: www.lpgatravel.lv

Giidid ja ekskursioonid Riias www.rigaguides.lv

Rīga
(Riia)

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis

Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Tartu

Tallinn


