
Technologijos

Aerodium.� Miljonai žmonių pasaulyje matė 
skraidančius žmones Turino Olimpinėse 
žaidynėse ir EXPO parodoje Šanchajuje. Šis 
unikalus, netoli Siguldos įrengtas vėjo tunelis 
sukurtas Latvijoje ir kiekvienas turi galimybę 
pasimėgauti tikro džiaugsmo ir absoliučios 
laisvės pojūčiu. Norėtumėte paskraidyti?

Bevielis internetas.� Kuris keliautojas šiais 
laikais neturi kokio nors mobilaus susisiekimo 
ar pramoginio įrenginio?! Latvijoje yra vienas 
greičiausių internetų pasaulyje ir per 4000 
bevielio interneto prieigos taškų, kurių skaičius 
vis auga. Ryga jau dabar yra Europos bevielio 
interneto sostinė! Keliaudami po Latviją raskite 
visą reikalingą turizmo informaciją ir dalinkitės 
savo įspūdžiais. 

Kur dar galima rasti daugiau nei 500 kilometrų besitęsiantį paplūdimį ir 
tokį viliojančiai baltą smėlį pliaže? Baltijos jūros pakrantė stebina 16 metrų 
aukščio skardžiu Jūrkalnėje, senaisiais lyvių kaimais, Kolkos ragu, kur viena į 
kitą daužosi Rygos jūros įlankos ir Baltijos jūros bangos, ir ypatingomis pajūrio 
pievomis Ainažų apylinkėse, kuriose galima stebėti paukščius. Plačius ir 
smėlėtus paplūdimius galima rasti ne tik Jūrmaloje, Saulkrastuose, Liepojoje 
ir Venstpilyje, bet taip pat daugelyje nuošalių kampelių, kur niekas netrukdo 
pailsėti tiek, kiek geidžia širdis. Daugelyje paplūdimių plevėsuoja Mėlynosios 
vėliavos, kurios rodo, kad šie paplūdimiai yra gerai sutvarkyti, švarūs ir 
saugūs. Kaltenėje, Tūjoje ir Ovišuose paplūdimiai akmeningi, tačiau jie 
prašyte prašosi, kad juos įamžintumėte savo fotografijose. Jūros išskalautose 
jūržolėse akylesni būtinai pastebės vieną kitą Baltijos aukso gabaliuką arba 
gintariuką, kurį galės pasiimti prisiminimui iš kelionės. Nedideliuose Rygos 
įlankos pakrantės žvejų kaimeliuose vis dar rūkomos ką tik iš jūros ištrauktos 
žuvys, kurių siūloma paragauti ir keliautojams - kvapą užuosite jau iš tolo. 
Įspūdingi karo istorijos liudytojai išlikę Liepojos Karuoste, kuriame nuo XIX 
amžiaus veikė carinės Rusijos karinio laivyno bazė, o šiuo metu kalėjimo 
muziejuje ir fortuose istorines pramogas savo kailiu gali išbandyti kiekvienas 
lankytojas. Nepravažiuokite ir užlipkite į kurį nors senovinį Kuržemės švyturį, 
kad suvoktumėte jūros ir pakrantės miškų platybę, kuri užpildo krūtinę gaiviu 
oru ir naujų įspūdžių ilgesiu. 
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M.Ignats, L.Svirskis, G.Janaitis, G.Seilis, S.Kuzmickis, T.Gill, Jurmalos turizmo 
informacijos centras, "Leta", "F64", www.aerovision.lv.
Nemokamai
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviatravel

Faktai apie Latviją

"Latvia.Travel" mobilioji programa

Nemokamos Latvia.travel mobiliosios aplikacijos, 
skirtos "iPhone" ir "Android" išmaniesiems 
telefonams ieškokite lankytinose vietose, 
nakvynės namuose, renginiuose, restoranuose 
ir kavinėse bei turizmo informacijos centruose. 
Mobilioji aplikacija per trumpą laiką leidžia 
susiorientuoti aplinkoje, o programoje esantis 
žemėlapis ne tik palengvina paiešką, bet ir 
nubrėžia tiesiausią kelią iki jums reikiamos 
vietos, taip pat suskaičiuoja kilometrus (einant 
pėsčiomis ar važiuojant automobiliu).

© Turizmo plėtros valstybinė agentūra, 2015

Baltijos jūros pakrantė

Ar patikėsite, jog senais laikais Latvijos ežerai, esą, skraidydavo oru tol, kol 
atrasdavo nusileidimo vietą? Taip pasakoja latvių sakmės ir pasakos, iš kurių 
dabar, žinoma, galima tik pasijuokti. Tačiau yra viena pasakiškai graži vieta, 
kurioje ežerų yra daugiau negu kitur, ir ji vadinama Mėlynųjų ežerų žeme. 
Vienas jų - Velnežeris - neįprastai skaidrios melsvai žalios spalvos. Sėskitės 
valtin ir svajokite gražiausiose giliausio Latvijos ežero Drydžo įlankose, arba, 
mindami dviračio pedalus padarykite lankstą palei daugiausiai salų turinčio 
Ežežerio krantus. O jeigu to dar per mažai, valtimi perplaukite bent penketą 
tarpusavyje susijungusių ežerų. Vasaros metu jų vanduo taip įkaista, kad 
maudytis būna begalo malonu, tačiau rudenį ir pavasarį šis vanduo puikiai 
atvėsina išsipėrus tikroje latviškoje pirtyje. Jeigu jums užtenka kantrybės 
sėdėti ant ežero kranto su meškere rankose tol, kol ištrauksite kokią nors žuvį, 
svetingi latgaliečiai padės iš jos išvirti gardžią žuvienę ir dar pavaišins šviežiai 
iškepta juoda duona. Tokią ramybę, poilsį ir gerą savijautą gali suteikti tiktai 
ramus ežero vanduo, švelnus nendrių šlamėjimas ir paukščių giesmės. 

Ežerų kraštas

Aukščiausia Latvijos viršūnė iškilusi tik šiek tiek daugiau nei 300 metrų virš 
jūros lygio, tačiau vietiniai gyventojai pasididžiuodami ją vadina kalnu - 
Gaizinkalniu. Saulėtos dienos metu nuo jo galima pamatyti tiek kitus miškais 
apaugusius "kalnus", tiek apylinkių bažnyčių ir pilių bokštus. Vidžemės kalvų 
šlaituose įrengti kliūčių ruožai vasaros metu skirti aktyviam poilsiui, o žiema - 
tas tikrasis metas, kuomet reikia lipti ant slidžių ir leidžiantis žemyn mėgautis 
snieguotais peizažais ir gaiviu oru. Turistinis maršrutas "Vaizdingosios Latvijos 
viršūnės" kviečia susipažinti su Gaizinkalnio gamtos parku ir jo apylinių 
kultūrinėmis vertybėmis. Pakeliui rasite ne vieną latvių literatūros klasiko 
gimtąją sodybą ir net jeigu jų nežinote, suprasite, iš kur jie sėmėsi įkvėpimo 
garsiesiems gamtos aprašymams. Kalsnavos medelyne yra stebuklingas 
sodas, kuriame net ištisus metus kažkas gieda, ir ypač pavasarį žmonės 
aplinkui vaikšto taip, tarsi būtų apsvaigę nuo saldaus kvapo. Be to, čia savo 
vingiuotą vagą pradeda ilgiausia ir įspūdingiausia Latvijos upė Gauja, kuri 
davė pavadinimą turistų mėgiamam Nacionaliniam Gaujos parkui. 

Kalvų kraštas

Tradicijos

Lyvių kraštas.� 12 senųjų žvejų kaimų Baltijos 
jūros pakrantėje vis dar gyvena viena seniausių 
Latvijos tautų - lyviai, kurie ne tik kalba savo 
kalba, bet ir gamina ypatingus patiekalus bei 
kartą metuose švenčia lyvių kultūros šventę. 
Ramūs, smėlėti paplūdimiai, žvejų valtys, 
tankūs miškai, tradiciniai mediniai namai ir 
Kolkos ragas čia vilioja ramaus poilsio mėgėjus. 

Suitų kraštas.� Ryškiais tautiniais drabužiais 
apsirengusios suitų moterys, kurios savo 
daugiabalsiu tęstiniu dainavimu jau spėjo 
išgarsėti visame pasaulyje, yra šio katalikiško 
krašto vizitinė kortelė. Alsungos krašte 
susiformavo tradicijos, kokių Latvijoje daugiau 
niekur kitur nėra. Būtinai apžiūrėkite Jūrkalnės 
kranto šlaitą, nuo kurio į jūrą krenta pušys bei 
vaizdingąją Alsungą!

Joninės.� Smarkios išgertuvės, dainos ir šokiai, 
prie laužo praleista ilgiausia metų naktis, 
nuogų žmonių bėgimas ir kitos mitinės 
apeigos, ir net meilės malonumai po atviru 
dangumi - tokios yra latviškos Joninės. Visoje 
Latvijoje jos švenčiamos vasaros saulėgrįžos 
metu (birželio 23 ir 24 dienomis) tiek draugų ir 
giminaičių rate, tiek masinėse gegužinėse. 

Juodoji pirtis.� Kaimuose galima pasimėgauti 
seniausio tipo latviška pirtimi. Kadangi ji 
neturi kamino, kūrenant dūmai į lauką veržiasi 
pro langus ir duris. Suodžiai, kuriais būna 
apsitraukusi pirtis, turi sveikatai naudingų 
savybių ir kaitintis ant plauto jie nė kiek 
netrukdo. Jeigu po pirties dar atsivėsinsite 
šaltame vandenyje, jūsų kūnas išsivalys, 
užsigrūdins, o oda taps sveika ir elastinga. 

Architektūra

Jugendo stilius.� Jeigu jums atrodo, kad jūsų 
pasivaikščiojimą po Rygą ar Liepoją kažkas 
stebi, nesistebėkite! Kiekviename žingsnyje 
ant pastatų fasadų čia galima sutikti Jugendo 
stiliaus veidų "šnipų tinklą". Gausus dekoras, 
skulptūros, ornamentų linijos, vitražai bei 
kiti meno elementai pastatų išorėje ir viduje 
nenustoja žavėti savo įvairove ir įmantrumu.

F.�B.�Rastrelli šedevras.� Kažkada Latviją 
valdė hercogai ir jie norėjo gyventi taip pat 
prabangiai kaip kaimyninės carinės Rusijos 
rūmų valdovai. Todėl čia buvo pakviestas 
garsus italų architektas F. B. Rastrelli, kad 
pastatytų akinantį Sankt Peterburgo Žiemos 
rūmų antrininką Jelgavoje bei garsiuosius 
baroko ir rokoko rūmus Rundalėje. Būtinai 
nuvykte pažiūrėti!

Karinis paveldas.� Senosios tvirtovės, karinis 
kalėjimas, TSRS laikų požeminis bunkeris ir 
radiolokatorius, branduolinių raketų šachtos 
- kažkada visa tai buvo laikoma didelėje 
paslaptyje. Istorijos entuziastai ir nuotykių 
ieškotojai dabar gali patenkinti ne tik savo 
smalsumą, bet ir savo kailiu patirti tų laikų 
kasdienybę įtraukiančiuose žaidimuose ir šou. 

Amatininkystė

Gintaras.� Vertingiausias brangakmenis 
latviams - gintaras, iš kurio galima suverti 
ilgiausius pasaulyje karolius, pagaminti 
įvairiausias puošmenas ir net išausti audinį. O 
kur dar jo energetinė galia, kuri padeda stiprinti 
sveikatą! Ne veltui Baltijos jūra dar vadinama 
Gintaro jūra, nes Kuržemės paplūdimiuose po 
audrų galima rasti nedidelių gintaro gabalėlių. 
Žinoma, suvenyrų parduotuvėse pasirinkimas 
žymiai didesnis - nuo žiedų ir karolių iki 
žėrinčių šviestuvų ir paveikslų.

Mechaniniai vargonai.� Liepojos Šventosios 
Trejybės bažnyčia gali didžiuotis pasaulyje 
didžiausiais mechaniniais vargonais, kuriais 
ne tik pritariama šventinių koncertų, bet ir 
tarptautinio Vargonų muzikos festivalio metu. 
Atvažiuokite bent kartą paklausyti, kaip šis 
unikalus muzikos instrumentas dieviškais 
garsais užpildo bažnyčios skliautus!

Juodoji keramika.� Juodosios keramikos 
grožis slepiasi jai būdingame šiaurietiškame 
santūrume ir paprastoje elegancijoje. Šią 
per amžius išlikusią molinių indų gamybos 
technologiją Latvijos puodžiai ir toliau 
puoselėja, kad sukurtų ne tik dekoratyvinius, 
bet ir virtuvėje praverčiančius daiktus.

Kulinarinis paveldas

Regioniniai patiekalai ir gėrimai.� Kas yra 
sklandrausis, kanapių sviestas, pilkieji žirniai 
su spirgučiais, bukstinputra, bulviniai blynai, 
latviška naminukė (šmakovka) ir beržų sula? 
Jeigu norite iš tiesų paragauti Latvijos, Jums 
reiktų pasimėgauti šiais, galbūt, šiek tiek 
keistais, bet tradiciniais patiekalias ir gėrimais, 
kuriuos galima rasti tiktai tam tikruose 
regionuose. 

Rygos centrinis turgus.� Buvusiuose 
dirižablių statybos angaruose įrengtas vienas 
didžiausių turgų Europoje, kuris yra tarsi gidas 
po Latvijos kulinarijos pasaulį. Be vietinių 
ūkininkų išaugintų gėrybių, čia galima įsigyti ir 
šviežios duonos, sūrio, rūkytos žuvies, medaus, 
gėlių, amatininkų dirbinių ir kitų dalykų. 

Sabilės vyno kalnas.� Jei pavartytumėte 
kokią senesnę Gineso rekordų knygą, rasite ten 
įrašą, kad tai šiauriausiai esantis vynuogynas, 
kuriame vynuogės auginamos po atviru 
dangumi. Ir šiandien Latvijoje daromas vynas 
ir ne tik iš vietinių vynuogių, bet ir iš obuolių, 
juodųjų serbentų, rožių, rabarbarų, beržų sulos 
bei kitų neįprastų medžiagų. O kodėl ne, jeigu 
skanu?! 

Muzika

Klasikinė muzika.� Daugelis garsių Latvijos 
operos solistų, dirigentų ir kitų muzikantų yra 
žinomi visame pasaulyje, tačiau tik gimtinėje jų 
koncertai klausytojus džiugina savo ypatingu 
nuoširdumu ir jausmingumu. Mėgaukitės 
Elinos Garančos, Aleksandro Antonenko, Inesės 
Galantės, Gidono Kremerio, Vestardo Šimkaus, 
Andrio Nelsono ir kitų muzikos žvaigždių 
pasirodymais Latvijoje.

Dainų ir šokių šventės.� Daugiau nei 30 
tūkstančių dalyvių, šimtas tūkstančių žiūrovų 
ir viena aistra - latvių dainos. Taip kas 5 metus 
švenčiama pati masiškiausia šventė Latvijoje, 
kurios metu vykstančiuose koncertuose ir 
tautinių drabužių parade galima pajausti tokį 
džiaugsmą ir tradicijos jėgą, kurie suvienija 
visus dalyvaujančius žmones. 

Gamta

Mėlynosios karvės.� Anot sakmių, šios karvės 
išėjo iš jūros ir pradėjo ganytis pakrantės 
pievose. Todėl jos ir yra jūros spalvos. Kas 
žino, kiek tame yra tiesos, tačiau šias pilkai 
mėlynas karves iki šiol galima sutikti Kuržemės 
pakrantės kaimuose. Kaip jums atrodo, kokios 
spalvos galėtų būti jų pienas? Atvažiuokite 
pasižiūrėti!

Ventos krioklys.� Ar žinojote, kad plačiausias 
Europos krioklys yra Latvijoje? Drauge su 
senuoju plytiniu tiltu jis atrodo taip idiliškai, 
jog pavasarį ir rudenį virš krioklio skraido 
žuvys, kad pažiūrėtų į Kuldygos senamiesčio 
čerpių stogus ir Ventos upės slėnio grožybes. 
Čia įkvėpimą surado ne tik dailininkai ir kino 
operatoriai, bet ir daugelis fotografų.

Puokainių miškas.�  Paslaptingosios akmenų 
upės, krūvos, pylimai ir ypatingi pavieniai 
akmenys - tai Latvijos Stounhedžas, kuris 
apaugęs fantastiškomis ir nepaprastomis 
spėlionėmis. Akivaizdu, kad Puokainių miškas 
yra energetiškai stipri vieta. Eidami ten 
pasivaikščioti, apsiaukite patogią avalynę ir 
atsiverkite pojūčiams!

Gaujos nacionalinis parkas

Gaujos nacionalinis parkas yra vienas iš populiariausių 
turistinių kelionių tikslų Latvijoje. Siguldos apylinkių 
takus keliautojai pamėgo dar XIX a. - apie tai byloja 
jų ženklai, palikti ant smiltainio olų sienų. Lankytojus 
patraukia savitas senojo Gaujos slėnio kraštovaizdis 
ir didžiausios Latvijoje devono periodo uolienų 
atodangos - smiltainio skardžiai, uolos (Krauklių 
tarpeklis su ola, Velnio olos, Springių, Glūdų, Zvartės, 
Ėrglių, Sietiniezio uolos) ir olos (Gūtmanio ola Siguldoje 
yra plačiausia ir aukščiausia ola Baltijos šalyse). Norint 
apžiūrėti visą nuostabaus grožio parką, vienos dienos 
nepakaks. Nacionaliniame parke yra daugiau kaip 500 
kultūros ir istorijos paminklų - piliakalniai, mūrinės 
pilys, bažnyčios, dvarai, vandens ir vėjo malūnai bei 
kiti archeologijos, architektūros ir meno paminklai. 
Pagrindiniai turistų kelionės tikslai yra Sigulda ir Turaidos 
pilis, Lygatnė, Cėsys, tačiau tikri keliautojai neturėtų 
praleisti ir daugelio kitų vietų.

 www.gnp.lv

 www.entergauja.com

Kemerių nacionalinis parkas

Populiariausiame Baltijos šalių kurorte Jūrmaloje yra ir 
Kemerių nacionalinis parkas, lankytojams siūlantis įvairų 
poilsį gamtoje. Tai Natura 2000 teritorija, išsiskirianti 
itin didele biologine įvairove - pelkių ežerėlių gausiu 
Kemerių raistu, beveik visų Latvijai būdingų tipų 
miškais, pievomis, kuriose ganosi tiek miško gyvūnai, 
tiek laukinės karvės ir arkliai, jūros pakrante su balto 
smėlio paplūdimiais ir sausais pušynais, trimis dideliais 
ežerais, kurių ramūs vandenys ne tik džiugina akį, bet ir teikia nuostabų 
ramybės pojūtį. Kemerių apylinkėse gausu įvairių mineralų ir gydomųjų 
vandenų. Dar XVIII a. buvo įsteigtas Kemerių kurortas, kurio sieringojo šaltinio 
vandenimis ir purvo voniomis gydydavosi žmonės iš visos Europos.

 www.daba.gov.lv/kemeri

Raznos nacionalinis parkas

Ypatingas Latgalos koloritas, kerintys kraštovaizdžiai 
su piliakalniais, vandenimis ir miškais, Raznos ežeras 
- jauniausias Latvijos nacionalinis parkas pasižymi 
didele gamtos įvairove. Parko teritorijoje yra keli ežerai. 
Vienas iš jų - Raznos ežeras - yra antrasis pagal dydį 
ežeras Latvijoje. Dėl smėlėtų paplūdimių Raznos ežeras 
kartais vadinamas Latgalos jūra. Ežere gausu žuvų, 
jo pakrantėse įrengtos kelios gražios poilsiavietės. 
Ežeras įdomus tuo, kad jame yra apie 70 salų darinių, iš kurių beveik pusė 
yra apaugusi nendrėmis ir meldais. Skaičiuojama, kad ežere yra 33-36 salos. 
Raznos nacionaliniame parke yra trečia pagal aukštį Latvijos kalva - Didysis 
Liepų kalnas (289 m virš jūros lygio), išsiskiriantis mūsų šaliai išties įspūdingu 
santykiniu aukščiu. Prie Raznos ežero esančio Makuonkalno - Debesų kalno 
(248 m virš jūros lygio) viršūnėje išlikę Livonijos ordino XIII a. statydintos 
neįveikiamos mūrinės Volkenbergo pilies fragmentai.

 www.daba.gov.lv

Slyterės nacionalinis parkas

Slyterės nacionalinio parko teritoriją galima laikyti 
unikaliu Baltijos jūros geologijos istorijos muziejumi. 
Čia išvysite ir 30-50 m aukščio senojo Baltijos ledyninio 
ežero krantą - skardį, apaugusį natūraliu, rūšių įvairove 
išsiskiriančiu plačialapių mišku, ir savito reljefo išilginių 
kopų gūbrių bei lomų kompleksą. Neatskiriama parko 
dalis yra jūros pakrantė su smėlėtu paplūdimiu ir sausais 
pušynais apaugusiomis kopomis, pakrantės akvatorija ir 
kelių kilometrų ilgio išilginių kopų bei tarp jų išsidėsčiusių siaurų lomų virtine. 
Nacionalinis parkas yra paukščių migracijos kelyje, pavasarį čia galima stebėti 
galybę migruojančių paukščių. Parko teritorijoje gyvena tokie reti ir saugomi 
ropliai kaip balinis vėžlys ir lugiažvynis žaltys, o Kolkos apylinkėse - nendrinė 
rupūžė. Nacionalinio parko pajūrio žvejų kaimeliuose galima susipažinti su 
lyvių (lybių) kultūros paveldu - reikšminga Šiaurės Europos kultūrinio palikimo 
dalimi.

 www.slitere.lv

Šiaurės Vidžemės biosferos rezervatas

Šiaurės Vidžemės biosferos rezervatas yra vienintelė 
Latvijoje tokio pobūdžio ypatingai saugoma gamtos 
teritorija. Čia yra vieni iš didžiausių nepaliestų 
aukštapelkių kompleksų Baltijos šalyse. Salacos upė su 
vaizdingomis smiltainio atodangomis yra garsiausia 
lašišų neršto vieta Baltijos jūros pakrantėje, savo ruožtu 
Burtniekų drumlinų laukas yra vienas plačiausių ledyno 
suformuotų kompleksų Europoje. Nuo Salacgryvos 
iki Ainažų driekiasi pajūrio arba Randų pievos - 
didžiausias pajūrio pievų kompleksas Latvijoje, kur vienoje vietoje randama 
daugiau nei 600 rūšių augalų. Be to, tai puiki vieta stebėti tiek perinčius, tiek 
migruojančius paukščius. Rezervate galima pamatyti ir toliausiai Europos 
šiaurėje esančią baltųjų gandrų koloniją. Akmeninga Vidžemės pakrantė 
prie Tūjos yra vienintelė vieta Baltijos jūros pakrantėje, kur galima pamatyti 
smiltainio atodangas, o smėlėti paplūdimiai nusėti įvairaus dydžio rieduliais. 

 www.biosfera.gov.lv

Jeigu matote šį ženklą, Jūs esate saugomoje gamtos 
teritorijoje. Saugokite Latvijos gamtos vertybes!

Daugiau informacijos www.�daba.�gov.�lv
Latvijos turizmo vaizdo klipai

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Geografinė padėtis Prie Baltijos jūros kranto į šiaurę nuo Lietuvos

Plotas
64.589 km² - beveik tokio pat dydžio kaip ir 
Lietuva

Sienos su Estija, Rusija, Baltarusija, Lietuva

Gyventojų skaičius
1 988 400 - trečdaliu mažesnis gyventojų skaičius 
nei Lietuvoje

Gyventojų tankumas 31/km² - vienas mažiausių Europoje

Sostinė
Ryga - didžiausias Baltijos šalių miestas, kurio 
istorinis centras įtrauktas į UNESCO sąrašą

Aukščiausia šalies vieta Gaizinkalnis - 311,5 m

Miškai 54% teritorijos užima turtinga flora

Gamtos apsauga
633 saugomos gamtos teritorijos, iš jų 336 
įtrauktos į "Natura 2000” 

Pakrantė 500 kilometrų balto smėlio paplūdimių

Naudinga informacija

Naudingi telefono numeriai

Vietinis laikas: Latvija yra GMT+2 laiko zonoje (nuo kovo pabaigos iki 
spalio pabaigos Latvijoje, taip pat kaip ir Vakarų Europoje, yra vasaros laikas: 
GMT+3)

Valiuta: Latvijos nacionalinė valiuta yra euras (€). Išsikeisti valiutą galima 
bankuose ir valiutos keityklose.

Bankomatai ir kreditinės kortelės: Latvijoje yra daug bankomatų, ypač 
miestų centruose ir didžiosiose parduotuvėse, taip pat tarptautiniuose 
uostuose, oro uostuose ir geležinkelio stotyse. Beveik visur galima atsiskaityti 
populiariausiomis kreditinėmis kortelėmis.

Elektra: 220 voltų kintama srovė, naudojami Europinio standarto 50 hercų 
dvišakiai kištukai. 

Tarptautinis telefono kodas +  3  7  1

Skubios pagalbos tarnybų telefonai (nemokamai)

Gelbėjimo tarnyba 1  1  2 Skubios pagalbos 
telefono numeris visoje 
Europos Sąjungoje, 
galima išsikviesti 
policiją, ugniagesius 
gelbėtojus ir greitąją 
medicinos pagalbą.

Policija 1  1  0

Gaisrinė 1  1  2

Greitoji medicinos pagalba 1  1  3

Dujų avarinė 1  1  4

Auto pagalba 1  8  8  8

Paslaugos visą parą/
informacija

1  1  8  8  
1  1  8  9

(informacija apie 
kainas)

WiFi bevielis internetas

WiFi - tai galimybė naudotis internetu savo kompiuteryje arba išmaniajame 
telefone, kuris palaiko WiFi technologiją. Latvijos gyventojų ir turistų 
patogumui "Lattelecom" sukūrė didžiausią viešąjį WiFi tinklą Latvijoje 
su daugiau nei 4000 prieigos taškų kavinėse, parduotuvėse, prekybos 
centruose, viešojo transporto stotelėse, parkuose ir kitose vietose. 
Daugiau informacijos www.�wifi.�lv

Mobiliojo ryšio operatoriai Latvijoje

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

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

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

Lietuvos ambasada Rygoje

Latvija. Tai žaliuojantis kraštas su smėlėtais pajūrio paplūdimiais, 
plačiais miškais ir nepaliesta gamta. Su senomis istorijos ir 
kultūros tradicijomis, įspūdinga architektūra ir patraukliais 
lankytinais objektais. Ramiu gyvenimo ritmu kaime, 
šiuolaikiškais miestais, neįkyriais, bet svetingais žmonėmis ir 
saugia aplinka.
Baltijos šalių perlas Latvija - viena iš Europos Sąjungos šalių, 
esanti Europos šiaurėje, Baltijos jūros pakrantėje. Jau nuo seno 
Latvija yra Europos kryžkelėje tarp Vakarų ir Rytų, tarp Pietų 
ir Šiaurės. Todėl Latvija - daugiakultūrė šalis, į kurią suplūdo 
visų šių kraštų tradicijos, sukūrusios unikalią aplinką, į kurią 
panašių nėra niekur kitur pasaulyje. Latvijoje patogiai jaučiasi 
ir randa sau įdomaus ir turistai iš Vakarų Europos, ir keliautojai 
iš Rytų. Latvija, kaip ir kitos Europos šalys, gali pasiūlyti gausų 
kultūrinį istorinį palikimą, bet Latvijai jis yra savas - vienintelis 
ir nepakartojamas. Įdėmiai stebėdami ir neskubiai ilsėdamiesi 
galėsite pamatyti dalykus, kurie jus sužavės ir privers greičiau 
plakti jūsų širdį. Latvijos žmonės yra svetingi, besidžiaugiantys 
gyvenimu, draugiški.

TURIZMO ŽEMĖLAPIS

LATVIJA

Ryga

Daugiau įdomių dalykų Latvijoje, 
kuriais galima ramiai pasimėgauti! 1.�  

•	Adresas: Rūpniecibas iela 24
•	 Tel: +371 67321519, +371 67320948, +371 67320919
•	 E-paštas: amb.lv@urm.lt 
•	 Svetainė: lv.mfa.lt
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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 Turizmo informacijos centras Oro uostas Kuržemė Žiemgala Suitų kraštas Mėlynosios vėliavos paplūdimys Pagrindinis kelias

1 Turizmo vietove Keltų linija Latgala Ežerų kraštas Lyvių kraštas Kurortas Kelias su atskirtomis kelio juostomis

Nacionalinis parkas Jachtų prieplauka Vidžemė Kalvų kraštas Šiaurės Vidžemės 
biosferos rezervatas Geležinkelis Kiti keliai

Ženklai

RyGoS jūRoS 
įLANKA

Latvijos turizmo kelionių vietovių dešimtukas

1.� Rundalės rūmai ir muziejus   
Ryškiausias Latvijos architektūros perlas - 
Rundalės rūmai - kviečia ramiai pasimėgauti 
prabangiais XVIII amžiaus interjerais, maloniai 
apsvaigti kvepiančiame rožyne, paganyti akis 
į visomis vaivorykštės spalvomis spindinčius 
fontanus ir įsijausti į nerūpestingą Kuržemės 
hercogystės rūmų kasdienybę. 

2.� Senoji Ryga   Rygos širdis yra jos 
senamiestis - Senoji Ryga (Vecrīga). Kiekvienas 
žingsnis jos akmenimis grįstomis gatvėmis 
atskleidžia vis naują puslapį iš jos aštuonis 
šimtus metų egzistavimo istorijos. Ji yra 
pakankamai maža, kad galėtum čia jaustis kaip 
namuose, bet tuo pačiu metu pakankamai 
didelė, kad nesustotum žavėtis jos saugomais 
istorijos liudijimais ir UNESCO pasauliniu 
paveldu. Susipažinkite su ja neskubėdami!

3.� Agluonos bazilika   Latgaloje yra ne tik 
šimtai gražių ežerų, bet ir įvairiausių konfesijų 
maldos namų, iš kurių žinomiausia šventvietė 
pasaulyje - Agluonos bazilika - kasmet 
sutraukianti tūkstančius tikinčiųjų. Ypatinga 
bažnyčios aura ir puošnus interjeras bent 
akimirkai leidžia užmiršti kasdienius rūpesčius 
ir skubėjimą bei priverčia susimąstyti apie tai, 
kas pasaulyje yra svarbiausia.

4.� Jūrmala   Jūrmala yra ne tik 
populiariausias Latvijos pajūrio kurortas, bet ir 
didžiausias kurortas Baltijos šalyse. Jūrmala ir 
jos balti, smėlėti paplūdimiai, sveikas pušynų 
oras, SPA ir gydyklos padės Jums atgauti jėgas 
ir džiaugtis visomis gyvenimo spalvomis. 
Aplankykite Jūrmalą - vieną ryškiausių Europos 
turizmo objektų!

5.� Gaujos nacionalinis parkas 
- Lygatnė   Jau kelis šimtus metų 
turistus iš viso pasaulio traukia vaizdinga 
Gaujos upės senvagė. Čia pajausite ne tik 
pirmykštės gamtos žavesį, bet ir sugrįšite į 
paslaptinguosius viduramžius arba ištisus 
metus galėsite mėgautis aktyvaus poilsio 
įvairove. Aplankykite Lygatnę - vieną žymiausių 
Europos turizmo objektų!

6.� Kuldygos istorinis centras   Kuldyga 
visais laikais žavėjo poetus ir dailininkus. 
Žavingojo Kuržemės miestelio raudonųjų 
čerpių stogai ir rami aplinka ragina tiesiog 
ramiai pasivaikščioti tyliomis gatvelėmis, 
pasivažinėti dviračiu arba pasižiūrėti filmą po 
atviru dangumi. Aplankykite Kuldygą - vieną 
žymiausių Europos turizmo objektų!

7.� Turaidos muziejus-rezervatas - 
Sigulda   Turaida senųjų Latvijos gyventojų 
- lyvių kalba reiškia "Dievo sodas". Rudens 
pavakarę žvelgiant iš oro baliono arba 
priešingo Gaujos kranto Turaidos pilis pakyla 
virš žaliosios medžių lapijos tarsi galingas 
raudonų plytų laivas. Belieka tik kilti aukštyn 
ir ramiai pasimėgauti šiuo nenupasakojamu 
žmogaus ir gamtos sukurtu spalvingumu. 

8.� Cėsių senamiestis   Cėsys yra vienas 
seniausių ir neginčijamai gražiausių Latvijos 
miestų. Cėsių viduramžių pilis jau nuo XIII 
amžiaus dalijosi savo likimu kartu su miestu 
kovose su rusų, lenkų ir švedų kariuomenėmis, 
kad dabar kartu su abiem parkais, kreivomis, 
akmenimis grįstomis gatvelėmis ir svetingais 
žmonėmis bei savo romantiška atmosfera 
pakerėtų miesto svečius.

9.� Liepoja   Liepojoje galima rasti ne tik 
plačius, smėlėtus paplūdimius, kuriais galima 
mėgautis vasaros metu, bet ir savitą kultūrinį, 
architektūrinį ir karinį paveldą. Čia būtina 
pamatyti nuostabiąją medinę architektūrą ir 
jugendo stiliaus pastatus, būtina užsukti į kurią 
nors meno galeriją ir būtina išvaikščioti dar 
nuo XIX amžiaus išsilaikiusias iš tvirtovių ir fortų 
suformuotas įtvirtinimo sistemas. Aplankykite 
Liepoją - vieną žymiausių Europos turizmo 
objektų!

10.� Ventspilio   Ventspilis yra senas XIII 
amžiaus jūreivių ir žvejų miestas, kuriame 
harmoningai sugyvena uostas ir "Mėlynosios 
vėliavos" ("Zilā karoga") paplūdimys. Jo 
gyventojams būdingas vėjo išaugintas 
atkaklumas ir gėlių dvasia. Pasiimkite vaikus ir 
draugus ir leiskitės į Latvijos gėlių bei fontanų 
sostinę, į šeimai ir poilsiui draugišką pajūrio 
miestą. 

EDEN apdovanojimą pelniusios 
turizmo vietos

4  5  6  9

taip pat Tervetė ir Rėzeknė.

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

Traukinys

Geležinkelio transportas yra vienas iš saugiausių, tiksliausių ir pigiausių 
keliavimo būdų Latvijoje. Traukinių vagonų komforto lygmuo skiriasi, ir 
populiarių maršrutų traukiniai tam tikromis valandomis nuo ryto iki vakaro iš 
Rygos būna perpildyti. Bilietus galima nusipirkti iš anksto bilietų kasose, taip 
pat traukinyje iš konduktoriaus grynaisiais pinigais su specialia priemoka už 
bilietą. Traukiniais galima vežtis dviračius, bet jei dviračio apimtis viršija du 
metrus, tuomet reikia įsigyti bagažo bilietą. Rygos centrinėje Geležinkelio 
stotyje veikia informacijos centras.

Rygos centrinė geležinkelio stotis 
•	Adresas: Stacijas laukums 2
•	 Informacija ir traukinių judėjimo tvarkaraščiai: travel.ldz.lv
•	 Bilietų pirkimas internete: ticket.ldz.lv
•	Mobilioji aplikacija: www.pv.lv/en/mobile_application
•	 Informacijos telefonas: +371 67231181 (nemokamai)
•	 E-paštas: uzzinas@ldz.lv
•	 Vietinių traukinių bilietų kasos darbo laikas: 4:30-23:40

Rīga
(Ryga)

jelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis
Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

jūrmala Sigulda

Traukinio stotelės Jūrmaloje: Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Dviratis

Latvijos dviračių informacijos centras
•	 Tel: +371 67507103
•	 Svetainė: www.bicycle.lv

Latvijos dviračių turizmo asociacija www.veloriga.lv

Dviračių takai:
•	 Rygos senamiestis - Imanta (13 km) - Jūrmala
•	 Rygos centras - Mežaparks (6,6 km)
•	 Rygos centras - Berģi (14 km)

Rygos tarybos Susisiekimo departamentas www.rdsd.lv

Eiropos dviračių maršrutų tinklas "EuroVelo" www.eurovelo.org

Saugok savo dviratį!
•	 Įsigydamas dviratį, visuomet paprašyk dviračio paso, kuriame įrašytas rėmo 

numeris!
•	Naudokis saugiu dviračio užraktu!
•	Nepalik dviračio atokioje vietoje ilgesnį laiką, stenkis jį prirakinti saugomoje, 

vaizdo kameromis stebimoje vietoje arba ten, kur yra daugiau žmonių!
•	 Kaii įmanoma, prie dviračių stovo rėmą prirakink kartu su abiem ratais!
•	 Palikdamas dviratį, nuimk papildomą įrangą - žibintą, dviračio kompiuterį, 

pompą!
•	 Ratus ir sėdynę nuo vagystės patikimiau apsaugo ne ekscentrinės, o 

srieginės jungtys!

Apgyvendinimas

Latvijos viešbučių ir restoranų asociacija www.lvra.lv

Kaimo turizmo asociacija "Lauku ceļotājs" www.celotajs.lv

Latvijos kempingų asociacija www.camping.lv

Latvijos jaunimo turizmo apgyvendinimo asociacija 
www.hostellinglatvia.com

Autobusas

Iš Rygos autobusų stoties, kuri yra netoli Centrinio turgaus, galima pakliūti 
į kitus Latvijos miestus ir gyvenvietes. Autobusai yra įvairaus komforto 
lygio, priklauso nuo kompanijų ir maršruto. Kai kuriais maršrutais kursuoja 
mikroautobusai ir ekspresai. Bilietus galima įsigyti ir stoties bilietų kasose, 
ir įlipant į autobusą, mokant grynaisiais pinigais, jei yra laisvų vietų. 
Penktadieniais ir šeštadieniais važiuojantys iš Rygos autobusai yra perpildyti. 
Autobusų stotyje veikia informacijos centras. 

Rygos autobusų stoties
•	Adresas: Prāgas iela 1
•	Autobusų judėjimo tvarkaraščiai: www.autoosta.lv 
•	 Bilietų pirkimas internete: www.bezrindas.lv 
•	 Informacijos telefonas: +371 90000009 (informacija apie kainas)
•	 Bilietų kasos darbo laikas: 6:00-22:00

Atstumai nuo Lietuvos miestų iki Rygos

Alytus 329 km Panevėžys 154 km

Biržai 101 km Rokiškis 164 km

Druskininkai 395 km Šiauliai 132 km

Jonava 248 km Tauragė 238 km

Kaunas 265 km Telšiai 202 km

Klaipėda 280 km Ukmergė 226 km 

Marijampolė 321 km Utena 208 km 

Mažeikiai 163 km Vilnius 293 km

Plungė 222 km Zarasai 235 km

Iš Vilniaus į Rygą kursuoja daugiau nei 20 autobusų per dieną, o kelionė į 
vieną pusę trunka apie 4 valandas. 

Automobilis

•	Gyvenvietėse transporto priemonės judėjimo greitis - 50 km/h, už 
gyvenviečių - 90 km/h; 

•	 Transporto priemonės vairuotojas ir visi keliautojai, kurių vietose yra saugos 
diržai, turi būti prisisegę;

•	 Vaikai iki 10 metų amžiaus turi važiuoti specialioje vaikų kėdutėje;
•	 Leidžiamas alkoholio kiekis transporto p+riemonės vairuotojo kraujyje yra 

0,2 promilės;
•	 Visą parą su transporto priemone reikia važiuoti įjungtomis šviesomis arba 

panašiais šviesos žibintais;
•	Nuo gruodžio 1 iki gegužės 1 visi automobiliai ir autobusai, kurių bendra 

masė neviršija 3,5 t, turi būti aprūpinti padangomis, kurios tinka važiuoti 
žiemos sąlygomis. Važinėti transporto priemonėmis su dygliuotomis 
padangomis draudžiama nuo gegužės 1 iki rugsėjo 1.

•	Mokestis už įvažiavimą į Jūrmalos kurortinę zoną asmeniniu automobiliu: 
www.tourism.jurmala.lv

Eismo saugumo direkcija (CSDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 E-paštas: office@csdd.gov.lv
•	 Svetainė: www.csdd.lv

Automobilių stovėjimo aikštelės Rygoje www.rigassatiksme.lv, 
www.europark.lv

Autonuoma Tarptautiniame oro uoste "Ryga" www.riga-airport.com 

Techninė pagalba kelyje ir informacija visą parą
•	 Latvijos auto-moto draugija (LAMB): 1888, www.lamb.lv
•	Automobilių klubas "SOS": +371 67333333, www.sos.lv
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Atstumai tarp miestų (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. Gaujos nacionalinis parkas, 
Gūtmanio ola www.gnp.lv

20. Gaujos nacionalinis parkas, 
Lygatnės gamtos takai 
 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. Ryga  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" kokybės sistemos sertifikatas

Turizmo informacijos centrai

Ežerų kraštas

Kalvų kraštas

Gaujos nacionalinis parkas

Slyterės nacionalinis parkas

Kemerių nacionalinis parkas

Raznos nacionalinis parkas

Regioninės turizmo asociacijos

Kuržemė  www.kurzeme.lv

Latgala  www.visitlatgale.com

Vidžemė  www.vidzeme.com

Žiemgala  www.travelzemgale.lv

Suitų kraštas

Lyvių kraštas Šiaurės Vidžemės 
biosferos rezervatas

Šengeno zona

Gaizinkalnis

Sveikata ir savijauta

Latvijos kurortinių miestų asociacija www.healthtravellatvia.lv

Mėlynosios vėliavos paplūdimiai www.blueflag.org

Renginiai

Renginiai Latvijoje www.latvia.travel/lt/lapas/kas-vyksta-latvijoje

Kultūrinių renginių kalendorius www.culture.lv

Klasikinės muzikos festivaliai www.latvijaskoncerti.lv

Latvijos Nacionalinė opera www.opera.lv

Sporto maratonai www.maratoni.lv

Taksi

Taksi informacijos tarnyba "TAXI 8880"
•	 Tel: 8880
•	 E-paštas: 8880@8880.lv

Ekskursijos

Latvijos profesionaliųjų gidų asociacija
•	 Tel: +371 67376941, +371 29433440, +371 29343749
•	 E-paštas: lpgatravel@latnet.lv
•	 Svetainė: www.lpgatravel.lv

Gidai ir ekskursijos Rygoje www.rigaguides.lv


